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11. รายการระหวางกัน 

11.1 รายการระหวางกันที่เกิดขึ้นในป 2544 จากงบการเงินตรวจสอบมีรอบระยะเวลา 12 เดือนมีรายการตางๆ ดังนี้ 
 
 1 เงินกูยืมและรายการคงคาง     

 ชื่อรายการ/ขื่อบุคคลที่อาจมีความขัดแยง 
(ความสัมพันธ) 

ลักษณะของรายการ 
และความจําเปน 

เงื่อนไข ยอดคงเหลือ  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 

(ลานบาท) 
(1) ลูกหนี้การคา/FFM 

(เปนบริษัทที่เกี่ยวของกันกอน ปรับโครงสราง
กลุมบริษัทและเปนบริษัทยอยของ FNS ใน

ปจจุบัน) 
 

  FFM มีภาระในการชําระคาที่ปรึกษาและบริหาร
การลงทุนของกองทุนให FNS ตามสญัญาเนื่องจาก
บุคลากรของ FNS เปนผูดําเนินการในการ 

ใหคําปรึกษา  

SIF I: รอยละ 1 ตอปของเงนิทุน (Contributed 
Capital)ของกองทุน  
SIF II: US$ 500,000 ตอป 

5.91 

(2) เงินกูยืมระยะสั้น/FSL  
(เปนบริษัทยอยของบริษัทฯ) 

FNS ทําการกูยืมจาก FSL เพื่อใชชําระเงินกูยืมใหแก 
FIA  

อัตราดอกเบีย้ 
รอยละ 4 ตอป 

90 

(3) เงินทดรองรับ/FFM  
(เปนบริษัทที่เกี่ยวของกันกอน ปรับโครงสราง
กลุมบริษัทและเปนบริษัทยอยของ FNS ใน

ปจจุบัน) 

เปนเงินทดรองคงคางที่ FNS ตองชําระให FFM 
สําหรับคาใชจายในการขายและบริหารที่เกิดขึ้นใน

การดําเนนิธุรกจิ 

ไมมีการคิดดอกเบี้ย 0.73 
 

(4) เงินทดรองรับ/FIA  
(เปนผูถือหุนใหญของบริษัทฯ) 

FNS ไดรับเงินทดรองจาก FIA เพื่อใชในการซื้อ FSL 
และเปนเงินทุนหมุนเวียนเนื่องจาก FNS ในขณะนั้น

ยังมีเงินทุนไมเพียงพอ 

ไมมีการคิดดอกเบี้ยและ 
ไมมีกําหนดชําระเงิน 

116 
(ไดรับชําระแลว 

ในเดือน พฤษภาคม 2545) 
 
 2 เงินลงทุนในบริษัทยอย 

ชื่อรายการ/ขื่อบริษัทที่ทําการลงทุน  
  

ลักษณะของรายการ 
และความจําเปน 

ราคาทุน 
(ลานบาท) 

ราคาตามวิธีสวนไดเสีย  
(ลานบาท) 

(1) เงินลงทุน/FSL 
  

FNS ทําการลงทุนในสัดสวนรอยละ 99.99 ใน FSL 
เนือ่งจากตองการประกอบธุรกิจหลักทรัพย  

 234.71 322.30 
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3 รายไดและคาใชจาย 
ชื่อรายการ/ขื่อบุคคลที่อาจมีความขัดแยง 

(ความสัมพันธ) 
ลักษณะของรายการ 
และความจําเปน 

เงื่อนไข  จํานวนเงิน 
(ลานบาท) 

(1) รายไดคาบริการ/FFM 
(เปนบริษัทที่เกี่ยวของกันกอน ปรับโครงสราง
กลุมบริษัทและเปนบริษัทยอยของ FNS ใน

ปจจุบัน) 
 

  FFM มีภาระในการชําระคาที่ปรึกษาและบริหาร
การลงทุนของกองทุนให FNS ตามสญัญาเนื่องจาก
บุคลากรของ FNS เปนผูดําเนินการในการ 

ใหคําปรึกษา  

SIF I: รอยละ 1 ตอปของเงนิทุน (Contributed 
Capital)ของกองทุน  
SIF II: US$ 500,000 ตอป 

36.33 

(2) ตนทุนบริการ/FSL 
(เปนบริษัทยอยของบริษัทฯ) 

FNS ชําระคาที่ปรึกษาให FSL จากเนื่องจาก FNS ทํา
การวาจางบุคลากรของ FSL ใหเปนผูดําเนนิการและ
ปฏิบัติหนาที่ในการใหคําปรึกษาทางการเงินแก

ลูกคาของ FNS 

FNS ตองชําระคาที่ปรึกษาดังกลาวมีจํานวนรวม 10 
ลานบาท และไดทําการชําระแลวในป 2543 จํานวน 

7.07 ลานบาท 

2.93 

(3) คาใชจายในการบริการและบริหาร/FFM 
(เปนบริษัทที่เกี่ยวของกันกอน ปรับโครงสราง
กลุมบริษัทและเปนบริษัทยอยของ FNS ใน

ปจจุบัน) 
 

FNS มีภาระในการชําระคาใชจายเกี่ยวกับสํานักงาน
ที่ประเทศเวียดนามใหแก FFM เนื่องจาก FNS มี
คาใชจายสําหรับโครงการที่จะไปลงทุนในประเทศ 

เวียดนามในขณะนั้น  
และ FFM เปนผูทดรองออกคาใชจาย    

- 2.36 

(4) ดอกเบี้ยจาย/FSL 
(เปนบริษัทยอยของบริษัทฯ) 

FNS ชําระคาดอกเบี้ยเงินกูใหแก FSL  
ตามสัญญาเงินกู 

อัตราดอกเบีย้ 
รอยละ 4 ตอป 

1.49 

(5) กําไรจากการแปลงสภาพเงินลงทุน/FFM 
(เปนบริษัทที่เกี่ยวของกันกอน ปรับโครงสราง
กลุมบริษัทและเปนบริษัทยอยของ FNS ใน

ปจจุบัน) 
 

FFM ไดซื้อตั๋วเงินอัตราลอยตัว ของบริษัทในประเทศ
แหงหนึ่ง ตอมากลุมฟนันซามีแผนปรับโครงสราง จึง
ไดทําสัญญาขายสิทธิเรียกรองในตั๋วเงนิอัตราลอยตัว

ใหกับ FNSในราคาทุน    
 ตอมา FNS ทําการแปลงสภาพตั๋วเงนิดังกลาวเปน 
หุน, สิทธิในการซื้อหุนสามัญ และตั๋วเงินสกุลบาท 
ตามแผนฟนฟูกิจการของบริษัทลูกหนี้ซึ่งในปจจุบัน
ไดทําการจําหนายหลักทรัพยดังกลาวแลว 

ซื้อจาก FFM ในราคาทุน 
มีมูลคาเทากับ 10.57 ลานบาท  

กําไรจาํนวน 30.39 
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นโยบายการทํารายการระหวางกนัในป 2544 
 
รายการระหวางกันรายการที่ 1(1), 2 และ 3 (1) – 3(3) เปนรายการระหวางกันที่เกิดจากการดําเนินธุรกจิโดยทั่วไป 
รายการระหวางกันรายการที่ 1(2) และ 3 (4) เปนรายการระหวางกันที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจโดยทั่วไปเปนไปตามสัญญากูยืมจากบริษัทยอยที่มีสภาพคลองสูงซึ่งสามารถทําไดสะดวกรวดเร็ว
กวาการกูยืมจากบุคคลภายนอก 
รายการระหวางกันรายการที่ 1(3) เปนรายการระหวางกันที่เกิดขึ้นเพื่อความคลองตัวในการประกอบธรุกิจ   
รายการระหวางกันรายการที่ 1(4) เปนรายการระหวางกันที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจโดยทั่วไปเปนไปตามสัญญากูยืมจากผูถือหุนใหญซึ่งสามารถทําไดสะดวกรวดเร็วกวาการกูยืมจาก
บุคคลภายนอก 
รายการระหวางกันรายการที่ 3 (5) เปนรายการระหวางกันที่เกิดขึ้นตามแผนปรับโครงสรางรายไดของกลุมฟนันซา  
 
ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของการทํารายการระหวางกัน 
 
 รายการระหวางกันที่เกิดขึ้นดังกลาวมีความจําเปนและมีความสมเหตุสมผลของการทํารายการเพือ่ประโยชนสูงสดุของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการของบริษทัฯ มีความเห็นวาเปน
รายการจําเปนตามธุรกิจทั่วไปและเปนราคาที่เหมาะสม 
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 11.2 รายการระหวางกันที่เกิดขึ้นในป 2544 จากงบการเงินเสมือนหลงัปรับโครงสรางโดยมีรายการตางๆ ดังนี้ 
 
 1 เงินกูยืมและรายการคงคาง     

 ชื่อรายการ/ขื่อบุคคลที่อาจมีความขัดแยง 
(ความสัมพันธ) 

ลักษณะของรายการ 
และความจําเปน 

เงื่อนไข ยอดคงเหลือ  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 

(ลานบาท) 
(1) ลูกหนี้/FIA  

(เปนผูถือหุนใหญของบริษัทฯ) 
 FFM จายเงินปนผลให FIA เนื่องจาก FFM มีผลกําไร
จากการประกอบธุรกิจและ FIA ตองการเงินเพื่อใชใน
ลงทุนเพิ่มเติมใน FNS ตามแผนการปรับโครงสราง

กลุมฟนันซา    

- 35.54 

(2) เงินกูยืม/Ms. Renee Zecha 
(เปนผูบริหารของ FINDO และ ถือหุนใน FINDO

ในสัดสวนรอยละ 15) 

ผูบริหารดังกลาวใหเงินกูประเภทดอยสิทธิแก FINDO 
เพื่อนําไปใชเปนเงินกองทุนขั้นที ่2 เพื่อดําเนินธุรกิจ

หลักทรัพย 
 

หมายเหตุ: รายการดังกลาวไดแสดงในงบการเงิน
โดยใชคําวาเงินกูแปลงสภาพ เนื่องมาจากการ
แปลภาษาที่คลาดเคลื่อนโดยบริษัทฯจะจัดใหมีการ
แกไขในงบการเงินงวดถัดไป  

มีอัตราดอกเบีย้รอยละ 2 ตอปและกําหนดชําระใน
วันที่ 31 กรกฎาคม 2547 และมีเงื่อนไขในการ
ชําระเร็วขึ้นเมื่อ FINDO มีกองทุนสุทธิขั้นที่ 1 เพิ่มขึ้น
ตามเงื่อนไขของ BAPEPAM (มี Net adjusted 

working capital อยางนอย 5,000 ลาน รูเปยะ และ
มีหนี้สินรวมไมเกิน 25 เทาของ working capital) ซึ่ง

จะทําให FINDO ไมมีความจําเปนตองใช 
กองทุนขั้นที ่2          

12.84 
(เกดิขึ้นในป 2544) 

 

(3) ลูกหนี้คาหุน/FIA 
(เปนผูถือหุนใหญของบริษัทฯ) 

FNS ไดทําการเพิม่ทุนเพือ่การปรับโครงสราง กลุม    
ฟนันซา ซึ่ง FIA มีภาระที่จะตองชําระคาหุนที่ทําการ
เพิ่มทุน (ดูรายละเอียดการปรับโครงสรางกลุมฟนัน
ซาในสวนที่ 2 ขอ 2.1  ประวัติความเปนมาและการ

เปลี่ยนแปลงพัฒนาการที่สําคัญ) 

- 60.00 
(ไดรับชําระแลว 

ในเดือน พฤษภาคม 2545) 
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2 เงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวของกัน 
ชื่อรายการ/ขื่อบริษัทที่ทําการลงทุน  

  
ลักษณะของรายการ 
และความจําเปน 

ราคาทุน 
(ลานบาท) 

ราคาตามวิธีสวนไดเสีย  
(ลานบาท) 

(1) เงินลงทุนในบริษัทรวม/FCL 
  

FFM ทําการลงทุนในสัดสวนรอยละ 35 ใน FCL ตาม
โครงสรางในการเขาบริหารกองทุน SIF II    

 0.015 1.01 

(2) เงินลงทุนในบริษัทรวม/Siam Investment 
Partners, L.P. 

FFM ทําการลงทุนในสัดสวนรอยละ 35 ในบริษัท
ดังกลาว  ตามโครงสรางในการเขาบริหารกองทุน 

SIF II    

4.72 5.18 

 

3 รายไดและคาใชจาย 
ชื่อรายการ/ขื่อบุคคลที่อาจมีความขัดแยง 

(ความสัมพันธ) 
ลักษณะของรายการ 
และความจําเปน 

เงื่อนไข  จํานวนเงิน 
(ลานบาท) 

 (1) รายไดคาบริการ/VFF, SIF I, SIF II 
(กองทุนที่บริษัทฯบริหารจัดการ) 

FFM ไดรับชําระคาบริหารจัดการจากกองทุนดังกลาว  ตามสัญญาใหบริการ 
ที่ปรึกษาและบริหารกองทุน 

 103.64 

(2) รายไดอื่น/บริษัท นอรธบริดจ คอมมูนนิตี้ส 
จํากัด 

(บริษัทที่ VFF ทําการลงทุน และมีกรรมการ
รวมกัน1 ทาน คือ นาย วรสิทธิ ์โภคาชัยพัฒน)

FFM ทําการจําหนาย สินทรัพยถาวร เนื่องจากไมมี
ความจําเปนตองใชงาน ใหบริษัทดังกลาวซึ่งกําลังมี

ความตองการซื้อสินทรัพยประเภทนี้อยู 

ขายในราคาที่ใกลเคียง 
กับราคาตลาด 

กําไรจาํนวน 0.53 

 
นโยบายการทํารายการระหวางกนัในป 2544 
 รายการระหวางกันรายการที่ 1 (1) และ (2) เปนรายการที่เกิดจากการทําธุรกิจโดยปกติทั่วไปเปนตามสัญญา และรายการที่ 1 (3) เปนรายการที่เกดิจากการปรับโครงสรางกลุมฟนันซา
เพื่อการเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 
 รายการระหวางกันรายการที่ 2 เปนรายการที่เกิดจากการทําธุรกิจโดยปกติทั่วไปเพื่อการเปนที่ปรึกษาและบริหารกองทุน SIF II 
 รายการระหวางกันรายการที่ 3 (1) และ (2) เปนรายการที่เกิดจากการทําธุรกิจโดยปกติทั่วไป  
  
ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของการทํารายการระหวางกัน 
 รายการระหวางกันที่เกิดขึ้นดังกลาวมีความจําเปนและมีความสมเหตุสมผลของการทํารายการเพือ่ประโยชนสูงสดุของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีความเห็นวาเปน
รายการจําเปนตามธุรกิจทั่วไปและเปนราคาที่เหมาะสม 
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 11.3 รายการระหวางกันที่เกิดขึ้นในไตรมาสที่ 1 ของป 2545 ตามงบการเงินสอบทานของผูสอบบัญชีรับอนุญาตซึ่งเปนงบการเงินกอนการปรับโครงสรางกลุมฟนันซา มีรายการ
ตางๆ ดังนี้ 

 
 1 เงินกูยืมและรายการคงคาง     

 ชื่อรายการ/ขื่อบุคคลที่อาจมีความขัดแยงหรือ
บุคคลที่มีรายการระหวางกัน 

(ความสัมพันธ) 

ลักษณะของรายการ 
และความจําเปน 

เงื่อนไข ยอดคงเหลือ  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2545 

(ลานบาท) 
(1) ลูกหนี้การคา/FFM 

(เปนบริษัทที่เกี่ยวของกันกอน ปรับโครงสราง
กลุมบริษัทและเปนบริษัทยอยของ FNS ใน

ปจจุบัน) 

FFM ชําระคาบริการใหกับ FNS เนื่องจากบุคลากร
ของ FNS เปนผูดําเนินการในการใหคําปรึกษา 

SIF I: รอยละ 1 ตอปของเงนิทุน (Contributed 
Capital)ของกองทุน  
SIF II: US$ 500,000 ตอป 

8.52 

(2) เงินทดรองจาย/บริษัท นอรธบริดจ คอมมูน
นิตี้ส จํากัด 

(บริษัทที่ VIF ทําการลงทุน และมีกรรมการ
รวมกัน 1 ทาน คือ นาย วรสิทธิ ์โภคาชัยพัฒน) 

บริษัทดังกลาวทําการขอเชาพื้นที่สํานักงานบางสวน
ที่ FNS เชาแตมิไดใชประโยชนซึ่ง FNS ตองทําการ
ชําระคาเชาทั้งหมดแกเจาของอาคารกอนและเรียก

เก็บคาใชพื้นที่จากบริษัทดังกลาวตอไป  

บริษัท นอรธบริดจ คอมมูนนิตี้ส จํากัด รวมรับภาระ
คาเชาพื้นที่อาคาร รวมทั้งคาใชจายอื่นๆ เทากับ 5% 

ของ คาเชาจายตามสัญญาการเชา 
พื้นที่อาคารของบริษัทฯ  

0.07  

(3) เงินกูยืม/FSL 
(เปนบริษัทยอยของบริษัทฯ) 

FNS ทําการกูยืมจาก FSL เพื่อใชในการประกอบ
ธุรกิจ เนื่องจาก FSL มีสภาพคลองสงู 

อัตราดอกเบีย้ 
รอยละ 4 ตอป 

90 

(4) เงินทดรองรับ/FIA 
(เปนผูถือหุนใหญของบริษัทฯ) 

 FNS ไดรับเงินทดรองจาก FIA เพื่อใชในการซื้อ FSL 
และเปนเงินทุนหมุนเวียนเนื่องจาก FNS ในขณะนั้น

ยังมีเงินทุนไมเพียงพอ 

ไมมีการคิดดอกเบี้ยและ 
ไมมีกําหนดชําระเงิน 

 116 
(ไดรับชําระแลว 

ในเดือน พฤษภาคม 2545) 
(5) ดอกเบีย้คางจาย/FSL 

(เปนบริษัทยอยของบริษัทฯ) 
ดอกเบีย้คางจายจากการที่ FNS กูเงินจาก FSL  

ตามสัญญาเงินกู 
อัตราดอกเบีย้ 
รอยละ 4 ตอป 

0.16 
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2 รายไดและคาใชจาย 
ขื่อบุคคลที่อาจมีความขัดแยง 

(ความสัมพันธ) 
ลักษณะของรายการ 
และความจําเปน 

เงื่อนไข  จํานวนเงิน 
(ลานบาท) 

 (1) รายไดคาบริการ/FFM 
(เปนบริษัทที่เกี่ยวของกันกอน ปรับโครงสราง
กลุมบริษัทและเปนบริษัทยอยของ FNS ใน

ปจจุบัน) 

  FFM มีภาระในการชําระคาที่ปรึกษาและบริหาร
การลงทุนของกองทุนให FNS ตามสญัญาเนื่องจาก
บุคลากรของ FNS เปนผูดําเนินการในการ 

ใหคําปรึกษา  

SIF I: รอยละ 1 ตอปของเงนิทุน (Contributed 
Capital)ของกองทุน  
SIF II: US$ 500,000 ตอป 

 8.08 

 (2) ดอกเบี้ยจาย/FSL 
(เปนบริษัทยอยของบริษัทฯ) 

ดอกเบีย้คางจายจากการที่ FNS กูเงินจาก FSL  
ตามสัญญาเงินกู 

อัตราดอกเบีย้ 
รอยละ 4 ตอป 

0.91 

 
นโยบายการทํารายการระหวางกนัในไตรมาสแรกป 2545 
 
 รายการระหวางกันรายการที่ 1 เปนรายการที่เกิดจากการทําธุรกิจโดยปกติทั่วไปและเปนตามสัญญา    
 รายการระหวางกันรายการที่ 2 เปนรายการที่เกิดจากการทําธุรกิจโดยปกติทั่วไป  
  
ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของการทํารายการระหวางกัน 
 
 รายการระหวางกันที่เกิดขึ้นดังกลาวมีความจําเปนและมีความสมเหตุสมผลของการทํารายการเพือ่ประโยชนสูงสดุของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีความเห็นวาเปน
รายการจําเปนตามธุรกิจทั่วไปและเปนราคาที่เหมาะสม 
 
 
11.4 รายการระหวางกันที่เกิดจากการซื้อ FFM 
        ในการปรับโครงสรางกลุมฟนันซา (มีรายละเอียดในขอ 2.1 ประวัติความเปนมาและการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการที่สําคัญ) บริษัทฯ ซื้อหุนทั้งหมดของ FFM ในราคา 108 ลานบาท จาก FIA 
ซึง่กรรมการตรวจสอบไดใหความเห็นวารายการดังกลาวมีความจาํเปนและมีความสมเหตุสมผลเพือ่ประโยชนสูงสดุของบริษัทฯ และเปนราคาที่เหมาะสม 

 
 
 
 



บริษัท ฟนันซา จํากัด (มหาชน)  
 

สวนที่ 2 หนาที่ 43 

11.5 มาตรการการทํารายการระหวางกัน 
 

การอนุมัติการทํารายการระหวางกันที่ผานมาของบริษัทฯไดมีการพิจารณาโดยกรรมการของบริษัทซึ่งเปนตัวแทนของผูถือหุนรายใหญ ซึ่งในขณะนั้นบริษัทฯยังไมมีการกําหนดขอบังคับที่
เกีย่วกบัการทํารายการประเภทดังกลาวเนือ่งจากบริษทัฯมีสถานะเปนบริษทัจํากดั ซึง่การพจิารณาแตละรายการไดมีการคํานึงถงึผลประโยชนของบริษัทฯเปนหลัก  
 

ภายหลังจากที่บริษัทฯไดแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนแลว บริษัทฯจะปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพย โดยรายการที่กรรมการบริหารหรือบคุคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรือ อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทยอย ใหกรรมการบริหารซึ่งมีสวนไดเสีย
ในเรื่องใด ไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และในขอบังคับของบริษัทฯไดมีการกาํหนดในเรื่องของการเขาทํารายการที่เกีย่วโยงกัน หรือการไดมาจําหนายไปซึ่งสินทรัพยของบริษัทฯ 

 
11.6 นโยบายการทํารายการระหวางกันในอนาคตและแนวโนมของรายการระหวางกันในอนาคต 

 
บริษัทฯไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบใหเปนผูพิจารณาการเปดเผยขอมูลของบริษัทฯในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหมีความ

ถูกตองและครบถวน รวมทั้งการสอบทานใหบริษัทฯมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลและใหมีการสอบทานให
บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ 

 
บริษทัฯอยูระหวางการจัดเตรียมสัญญาในการคิดคาบริการในการบริหารจัดการแกบริษทัยอยและบริษัทในเครือตามขอบเขตที่กําหนดของการไดรับการสงเสริมการลงทุน (ดูรายละเอียดได

ในสวนที่ 2 ขอที่ 2.4 การไดรับการสงเสริมการลงทุน) โดยมีเงือ่นไขในการคิดราคาใหเปนไปตามปริมาณงานที่บริษัทฯตองทําการใหบริการและสามารถเทียบเคียงกับราคาตลาดได 
 
 
 


