
 บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 
 

หนังสือช้ีชวนเพื่อการเสนอขายหลักทรัพย (แบบ 72-1) หนา 2.11-1 
 

11. รายการระหวางกัน 
 
11.1 รายการระหวางกันกับบุคคลที่ขัดแยงในปที่ผานมา 

 
ก)  รายไดและคาใชจาย ในป 2544 และ 3 ไตรมาสแรก ป 2545 

 

บริษัท ลักษณะความสัมพันธ รอยละการถือหุน
โดยบริษัท 

ลักษณะรายการ ป 2544 
(บาท) 

ป 2545*  
(บาท) 

รายได      
บริษัท เอ็นพี แมเนจเมนท 
จํากัด (NP) 

- บริษัทรวมของบริษัท 
- มีกรรมการและผูถือหุน
รวมกับบริษัท 

- มีกรรมการของ NP เปน
ผูบริหารของบริษัท 

24% - รับรูรายไดคาเชาพื้นที่
สํานักงานของ NP 

- คาบริหารจัดการ                

146,737 
 

0 

        0 
 

  90,000 

บริษัท เอสเอฟ. เรสทัวรองต 
จํากัด (SFR) 

- มีกรรมการและผูถือหุน
รวมกับบริษัท 

- มีกรรมการและผูถือหุนของ 
SFR เปนผูบริหารของบริษัท 

- รับรูรายไดคาเชาพื้นที่
สํานักงานของ SFR  

144,000 0 

บริษัท สยามศูนยอาหาร 
จํากัด (SFC) 

- บริษัทยอยของบริษัท 
- มีกรรมการรวมกับบริษัท 
- มีกรรมการและผูถือหุนของ 

SFC เปนผูบริหารของบริษัท 

51% รับรูรายไดดอกเบี้ยรับจาก 
SFC 

0 40,588 

คาใชจาย      
บริษัท เอ็นพี แมเนจเมนท 
จํากัด (NP) 

(เหมือนกับดานบน) 24% บริษัทบันทึกคาใชจายในการ
บริหารศูนยการคา โดย NP 

5,367,750 2,460,219 

หมายเหตุ : *  3 ไตรมาสแรกของป 2545 
 



 บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 
 

หนังสือช้ีชวนเพื่อการเสนอขายหลักทรัพย (แบบ 72-1) หนา 2.11-2 
 

 ข) ลูกหนี้การคาและเจาหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน 
 

บริษัท ลักษณะความสัมพันธ รอยละการถือ
หุนโดยบริษัท 

ลักษณะรายการ 31 ธค. 44 
(บาท) 

30 กย. 45 
(บาท) 

ลูกหนี้การคา      
บริษัท สยามศูนยอาหาร 
จํากัด (SFC) 

- บริษัทยอยของบริษัท 
- มีกรรมการรวมกับบริษัท 
- มีกรรมการและผูถือหุนของ 

SFC เปนผูบริหารของ
บริษัท 

51% เงินทดรองจาย 21,200 24,873 

บริษัท เอ็นพี แมเนจเมนท 
จํากัด (NP) 

- บริษัทรวมของบริษัท 
- มีกรรมการและผูถือหุน
รวมกับบริษัท 

- มีกรรมการของ NP เปน
ผูบริหารของบริษัท 

24% - เงินทดรองจาย 2,737 
บาท 

- คาเชาสํานักงานของ NP 
ป 2544  144,000 บาท 

146,737 0 

บริษัท เอสเอฟ. เรสทัวรองต 
จํากัด (SFR) 

- มีกรรมการและผูถือหุน
รวมกับบริษัท 

- มีกรรมการและผูถือหุนเปน
ผูบริหารของบริษัท 

- - คาบริหารจัดการของ 
SFR ป 2543  150,080 
บาท 

- คาเชาสํานักงานของ 
SFR ป 2544  
144,000 บาท 

294,080 0 

เจาหนี้การคา      
บริษัท เอ็นพี แมเนจเมนท 
จํากัด (NP) 

(เหมือนกับดานบน) 24% คาบริหารศูนยการคา โดย 
NP 

909,500 0 

 
บริษัทไดทําการปรับโครงสรางกลุมบริษัทในไตรมาสที่ 2 ของป 2545 โดยการขายเงินลงทุนทั้งหมดในบริษัท

รวม ซึ่งไดแกบริษัท เอ็นพี แมแนจเมนท จํากัด และบริษัท สยาม คอนทัวร จํากัด และบริษัทที่เกี่ยวของ ซึ่งไดแกบริษัท เอส
เอฟ. ฟลาวเวอร จํากัด ใหแกบุคคลภายนอกที่ไมมีความเกี่ยวของกับบริษัท โดยมีกําไรจากการจําหนายเงินลงทุนจํานวน 
32,400 บาท และไดยกเลิกการทําธุรกรรมตางๆ กับบริษัททั้ง 3 บริษัทดังกลาว และบริษัท เอสเอฟ. เรสทัวรองต จํากัด ซึ่งมี
กรรมการและผูถือหุนรวมกัน นอกเหนือจากนี้ บริษัทไดทําการสะสางบัญชีลูกหนี้และเจาหนี้กับบริษัทรวมและบริษัทที่
เกี่ยวของดังกลาวเปนที่เรียบรอยแลวในไตรมาสที่ 2 ป 2545 

ปจจุบันบริษัทมีบริษัทยอยเพียงบริษัทเดียว ไดแก บริษัท สยามศูนยอาหาร จํากัด ซึ่งมีรายการระหวางกัน 
ตามขอ ก) และ ข) ที่กลาวไปแลว และ ฉ) ที่จะกลาวตอไป 

 



 บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 
 

หนังสือช้ีชวนเพื่อการเสนอขายหลักทรัพย (แบบ 72-1) หนา 2.11-3 
 

 ค) เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกรรมการและกิจการที่เกี่ยวของกัน 
 

บริษัท ลักษณะความสัมพันธ รอยละการถือ
หุนโดยบริษัท 

ลักษณะรายการ 31 ธค. 44 
(บาท) 

30 กย. 45 
(บาท) 

นายนพพร วิฑูรชาติ กรรมการ กรรมการบริหาร และ 
ประธานเจาหนาที่บริหาร ของ
บริษัท 

- เงินใหกูยืม อัตราดอกเบี้ย 
รอยละ 5 ตอป 

1,681,492 0 

บริษัท ควิซบอกซ 
(ประเทศไทย) จํากัด 

มีกรรมการและผูถือหุนรวมกับ
บริษัท 

- เงินใหกูยืม อัตราดอกเบี้ย 
รอยละ 5 ตอป 

190,000 0 

 
นายนพพร วิฑูรชาติ และบริษัท ควิซบอกซ จํากัด ไดชําระคืนเงินดังกลาวแกบริษัทเรียบรอยแลว ใน 

ไตรมาสที่ 2 ป 2545 
 
ง) เงินกูยืมระยะสั้นจากกรรมการ 
 

บริษัท ลักษณะความสัมพันธ รอยละการถือ
หุนโดยบริษัท 

ลักษณะรายการ 31 ธค. 44 
(บาท) 

30 กย. 45 
(บาท) 

นายพงศกิจ สุทธพงศ กรรมการ และประธาน
กรรมการบริหาร ของบริษัท 

- เงินกูยืมระยะสั้น ในรูปต๋ัว
สัญญาใชเงิน อัตราดอกเบี้ย 
รอยละ 12 ตอป 

4,100,000 0 

นายนพพร วิฑูรชาติ กรรมการ กรรมการบริหาร และ 
ประธานเจาหนาที่บริหาร ของ
บริษัท 

- เงินกูยืม ไมมีดอกเบี้ย 10,500 0 

 
บริษัทไดทําการคืนเงินกูยืมดังกลาวแกนายพงศกิจ สุทธพงศ และนายนพพร วิฑูรชาติ เต็มจํานวน เปนที่

เรียบรอยแลว ในไตรมาสที่ 2 ป 2545 
 
จ)  การค้ําประกันเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารของบริษัทโดย นายเสียง วิฑูรชาติ นางสุพรรณ วิฑูรชาติ และนาย

นพพร วิฑูรชาติ  ซึ่งเปนผูถือหุน และญาติของผูถือหุนของบริษัท 
 

ลักษณะของรายการ ลักษณะของเงินกู ผูใหกู วงเงินกู  
(ลานบาท) 

ยอดเงินกู 
ณ 30 กย. 45 

การค้ําประกันโดยนายเสียง วิฑูรชาติ 
นางสุพรรณ วิฑูรชาติ และนายนพพร 
วิฑูรชาติ  ซ่ึงเปนผูถือหุน และญาติ
ของผูถือหุนของบรษิัท 

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร ธนาคาร กสิกรไทย จํากัด 
(มหาชน) 

5 0 

 



 บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 
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บริษัทไดเปดวงเงินเบิกเกินบัญชีกับธนาคาร กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ไวตั้งแตป 2539 ปจจุบันบริษัทไมมี
ยอดเงินกูยืมแตอยางใด บริษัทอยูในระหวางการเจรจาที่จะขอถอนค้ําประกันของ นายเสียง วิฑูรชาติ นางสุพรรณ วิฑูรชาติ 
และนายนพพร วิฑูรชาติ กับธนาคารดังกลาว  

 
 ฉ)   เงินใหกูยืมแกบริษัทยอย 
 

บริษัท ลักษณะความสัมพันธ รอยละการถือ
หุนโดยบริษัท 

ลักษณะรายการ 31 ธค. 44 
(บาท) 

30 กย. 45 
(บาท) 

บริษัท สยามศูนยอาหาร 
จํากัด (SFC) 

- บริษัทยอยของบริษัท 
- มีกรรมการรวมกับบริษัท 
- มีกรรมการและผูถือหุนเปน
ผูบริหารของบริษัท 

51% เงินใหกูยืม อัตราดอกเบี้ย MLR 
+ 2%  โดยมีวงเงินสูงสุด 5 ลาน
บาท 

        0 2,535,000 

หมายเหตุ : MLR คืออัตราดอกเบี้ยเงินใหกูยืมขั้นต่ําสําหรับลูกคาช้ันดีของธนาคาร กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
 

การรวมทุนในสัดสวนรอยละ 51 ของทุนจดทะเบียนในบริษัท สยามศูนยอาหาร จํากัด เพื่อดําเนินธุรกิจ
รานอาหาร กับ มล. ภาสันต สวัสดิวัตน และ มล. ขวัญทิพย สามเสน ผูซึ่งมีชื่อเสียงและประสบการณในธุรกิจที่เกี่ยวของ
กับอาหารในระดับตนๆ ของประเทศไทย  จะมีสวนชวยใหบริษัทมีความรูและประสบการณในธุรกิจรานอาหารเพิ่มขึ้น
อยางรวดเร็ว  และจะทําใหบริษัทเพิ่มโอกาสที่จะประสบผลสําเร็จในการดําเนินธุรกิจศูนยอาหารระดับบน (Theme Food 
Court) ซึ่งเปนโครงการที่คาดวาจะดําเนินการในอนาคตของบริษัท 

เนื่องจาก มล. ภาสันต สวัสดิวัตน ดําเนินการบริหารงานประจําวันของบริษัทยอย  โดยบริษัทมีสวนรวมใน
การบริหารในระดับคณะกรรมการบริษัทเทานั้น  ประกอบกับทุนจดทะเบียนของบริษัทยอยมีจํานวนเทากับ 1 ลานบาท ทํา
ใหบริษัทมีความจําเปนตองใหความชวยเหลือทางดานการเงินแกบริษัทยอย ในการลงทุนเปดรานอาหารแบบใหบริการ
เต็มรูปแบบ (Full-Service Restaurant) จํานวน 1 ราน และรานอาหารแบบบริการตัวเอง (Self-Service Restaurant) อีก 
2 แหง ซึ่งตองใชเงินลงทุนทั้งหมดประมาณ 4.8 ลานบาท 

ที่ประชุมคณะกรรมการไดพิจารณารายการระหวางกันของบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ตามที่กรรมการ
ผูจัดการเสนอแลว มีมติรับทราบและอนุมัติเปนเอกฉันท  และมีมติอนุมัติใหเงินกูยืมแกบริษัทยอยในวงเงินไมเกิน 5 ลาน
บาท ที่อัตราดอกเบี้ย MLR + 2% ตอป 

 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวาการใหกูยืมเงินแกบริษัทยอย ซึ่งจัดเปนรายการระหวางกันตาม

ความหมายของตลาดหลักทรัพย มีความสมเหตุสมผลเนื่องจากบริษัทไมเคยมีประสบการณในธุรกิจที่เกี่ยวของกับอาหาร
มากอน  การจะดําเนินโครงการศูนยอาหารระดับบนในอนาคตใหประสบผลสําเร็จ จําเปนตองมีความรูและประสบการณ
ในธุรกิจที่เกี่ยวของกับอาหาร หรือมีที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญในธุรกิจดังกลาว  การรวมทุนกับ มล. ภาสันต สวัสดิวัฒน และ 
มล. ขวัญทิพย สามเสน และการใหกูยืมแกบริษัทยอยเพื่อเปดรานอาหารใหม เปนการตัดสินใจที่ถูกตองในการที่จะสราง
ความรูและประสบการณในธุรกิจที่ไมเคยดําเนินการมากอน  นอกเหนือจากนี้ การรวมทําธุรกิจกับ มล. ภาสันต สวัสดิวัตน 
และ มล. ขวัญทิพย สามเสน ผูซึ่งมีชื่อเสียงและประสบการณในธุรกิจที่เกี่ยวของกับอาหารในระดับตนๆ ของประเทศไทย 
ไมใชโอกาสที่ดีที่เกิดขึ้นไดงายๆ 



 บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 
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ในการใหกูยืมดังกลาว  คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณารายงานการศึกษาความเปนไปไดทางธุรกิจ
และการเงินของบริษัทยอยแลว เห็นวาบริษัทยอยนาจะสามารถสรางยอดขายและกําไรเพิ่มขึ้นไดในอนาคต ซึ่งจะสามารถ
ชําระคืนเงินกูยืมดังกลาวแกบริษัทได นอกเหนือจากนี้บริษัทยอยนาจะสามารถสรางผลตอบแทนในการลงทุนของบริษัทได
ในรูปเงินปนผล หลังจากที่ชําระคืนเงินกูยืมหมด และมีกําไรสะสมในอนาคต 

อัตราดอกเบี้ยที่บริษัทคิดจากบริษัทยอย เปนอัตราเงินกูยืมที่เหมาะสมกับสภาวะตลาดในปจจุบัน  ดังนั้น 
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวารายการระหวางกันดังกลาวมีความสมเหตุสมผล และมีอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม 

 
11.2 ความสมเหตุสมผลของรายการ 

รายการระหวางกัน ก) ข) ค) และ ง) ไดหมดไป ในไตรมาสที่ 2 ป 2545  รายการระหวางกัน จ) จะหมดไป
หลังจากบริษัทไดขอถอนค้ําประกันดังกลาวกับธนาคารแลว 

รายการระหวางกัน ฉ) ซึ่งเปนรายการเงินใหกูยืมแกบริษัทยอย  กรรมการอิสระไดใหความเห็นวาเปนไปตาม
ความจําเปนและความสมเหตุสมผล ซึ่งเปนการทํารายการเพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุดของบริษัทตามความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัท โดยเงื่อนไขตางๆ ของรายการระหวางกันที่เกินขึ้นเปนไปตามราคาตลาด รวมทั้งไดผานการพิจารณา
ตามขั้นตอนการอนุมัติที่เหมาะสมตามระเบียบขอบังคับของบริษัททุกประการ 
 
11.3 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกนั 

ตามนโยบายของบริษัท ขั้นตอนการทํารายการระหวางกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงจะตองมีการ
เสนอแกที่ประชุมกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา โดยตองมีคณะกรรมการตรวจสอบเขารวมประชุมเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
การทํารายการระหวางกันดวย ซึ่งรายการระหวางกันดังกลาวตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศ คําส่ัง หรือขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย 
ซึ่งผูที่อาจมีความขัดแยงหรือมีสวนไดเสียในการทํารายการระหวางกัน จะไมมีสิทธิออกเสียงลงมติในการทํารายการ
ระหวางกันนั้นๆ   
 
11.4 นโยบายหรือแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2545 วันที่ 26 สิงหาคม 2545 มีมติกําหนดมาตรการอนุมัติ รายการ
ระหวางกันดังนี้ 

บริษัทมีนโยบายในการทํารายการระหวางกันที่เกิดขึ้นในปจจุบัน และตอไปในอนาคต  โดยบริษัทจะมีการ
กําหนดขอตกลงและเงื่อนไขตางๆ ในการทํารายการระหวางกันดังกลาวใหเปนไปตามเงื่อนไขทางการคาปกติทั่วไปและ
เปนไปตามราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบไดกับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ บริษัทจะไดใหคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ผูสอบบัญชีของบริษัท หรือผูเชี่ยวชาญอิสระ แลวแตกรณี พิจารณาตรวจสอบและใหความเห็นถึงความ
เหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการทํารายการดวย 

รายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัท จะตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศ คําส่ัง หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย รวมตลอดถึงการปฏิบัติ
ตามขอกําหนดเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลการทํารายการเกี่ยวโยง และการไดมาหรือจําหนายทรัพยสินที่สําคัญของบริษัท 



 บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 
 

หนังสือช้ีชวนเพื่อการเสนอขายหลักทรัพย (แบบ 72-1) หนา 2.11-6 
 

ทั้งนี้ หากบริษัทมีการทํารายการระหวางบุคคลที่อาจมีความขัดแยงเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทจะจัดให
คณะกรรมการตรวจสอบ เปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการดังกลาว หากคณะกรรมการตรวจสอบไม
มีความชํานาญในการพิจารณารายการระหวางกันที่เกิดขึ้น บริษัทจะจัดใหมีบุคคลที่มีความรูความชํานาญพิเศษ เชน 
ผูสอบบัญชี หรือผูเชี่ยวชาญอิสระ เปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับรายการระหวางกันดังกลาว ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบหรือบุคคลที่มีความรูความชํานาญพิเศษ จะถูกนําไปใชประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผูถือหุน
แลวแตกรณี และบริษัทจะทําการเปดเผยรายการระหวางกันดังกลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินตามมาตรฐาน
บัญชีที่กําหนดโดยสมาคมนักบัญชี 

 
มาตรการคุมครองผูลงทุน 
- บริษัทมีขอกําหนดที่ชัดเจนเกี่ยวกับรายการระหวางกันในขอบังคับบริษัท โดยกรรมการซึ่งมีสวนไดเสียใน

เรื่องใด ไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น 
- บริษัทจะเปดเผยประเภทและมูลคาของรายการระหวางกัน พรอมทั้งเหตุผลในการเลือกทํารายการดังกลาว

ตอที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทในรายงานประจําป 


