
บริษัทหลักทรัพย ยูไนเต็ด จํ ากัด (มหาชน)                                                                                                                                                        รางหนังสือชี้ชวน

10. รายการระหวางกัน
11.1 รายการระหวางกัน
ในป 2543 และป 2544 บริษัทหลักทรัพย ยูไนเตด็ จ ํากดั (มหาชน) และบริษัทยอยมีรายการระหวางกันกับบุคคลผูมีผลประโยชนเกียวของดังนี้

บุคคล/นิติบุคคลที่มีผล ความสัมพันธ ลักษณะ/ขนาดรายการ อัตราดอกเบี้ย/ราคาเชา/ราคาซื้อขาย หมายเหตุ ขอมูลของบริษัทที่มี
ประโยชนรวม ป 2543 ม.ค.-มี.ค. 2544 รายการระหวางกัน

1. บรษิัท หลักทรัพย ยูไนเต็ด จํ ากัด
(มหาชน) กับ บรษิัท มักกะสัน เรียล
เอสเตท จํ ากัด

เปนบริษัทที่มกีรรมการรวมกัน.
คือ นายวิฑูรย  วองกุศลกิจ

1. บล,ยูไนเต็ด (มหาชน) เชาพื้นที่
2,498 ตารางเมตร และอุปกรณ
บรเิวณ ชั้น 4 และชั้น 5 ของตึก แก
รนด อัมรินทร ทาวเวอร จาก บจ.
มักกะสัน เรียลเอสเตล เพื่อทํ าเปน
อาคารสํ านักงานใหญ

2. บล,ยูไนเต็ด (มหาชน) ไดทํ า
สัญญาจางบริการสาธารณะและ
สาธารณูปโภค จาก บจ. มักกะสัน
เรียลเอสเตล

หมายเหตุ : ตั้งแต 1 กันยายน  2543
ไดลดพื้นที่ลง 747 ตรม. เหลือ 1,749
ตรม. และคิดคาเชาพื้นที่และอุปกรณ
ตรม.ละ 150 บาทตอเดือน และ คา
บรกิาร ตรม.ละ 100 บาทตอเดือน
(เพิม่ขึ้น 6% ในแตละป)

1.โดยเฉลี่ย ตรม.ละ
207.65 บาทตอเดือน
ตั้งแตเดือนมกราคม
ถงึเดือนสิงหาคม และ
เฉลี่ย ตรม.ละ 150
บาทต อเ ดือนตั้งแต 
เดือนกันยายน 2543
เปนตนไป รวมเปนเงิน
ทั้งสิ้น 5,199,077.60
บาท

2. โดยเฉลี่ย ตรม.ละ
150.37 บาทตอเดือน
ตั้งแตเดือนมกราคม
ถงึเดือนสิงหาคม และ
เฉลี่ย ตรม.ละ 100
บาทต อเ ดือนตั้งแต 
เดือนกันยายน 2543
เปนตนไป รวมเปนเงิน
ทั้งสิ้น 3,704,594.08
บาท

1. รวมเปนเงินทั้งสิ้น
787,050 บาท

2. คาบริการรวม
556,182 บาท

อัตราคาเชาดังกลาวเปนราคา
ตลาด
ซึ่งเปนราคาเดียวกับที่คิดกับ
ลูกคาทั่วไป

ชื่อ บริษัท มักกะสัน เรยีลเอสเตท จํ ากัด
ประเภทกิจการ สํ านักงานใหเชา
ทุนจดทะเบียน 1,761.68  ลานบาท
ผูถือหุนรายใหญ
1.อมรินทร ดีเวลลอปเมนต      28.38%
2.อมรินทร พลาซา               67.90%
3.Investment Enterpartnership
   YNED                    2.55%
4.อื่นๆ                    1.17%
รวม                 100.00%
กรรมการบริษัท
1.นายวิฑูรย  วองกุศลกิจ
2.นางพนิดา  เทพกาญจนา
3.นายเลื่อน  กฤษณะกรี
4.นายสุชาติ เจียรานุสสติ
5.นายเกร็กกอรี  ฮารทแมน
6.นายไบรอัน  บอรก



บริษัทหลักทรัพย ยูไนเต็ด จํ ากัด (มหาชน)                                                                                                                                                        รางหนังสือชี้ชวน

ในป 2543 และป 2544 บริษัทหลักทรัพย ยูไนเตด็ จ ํากดั (มหาชน) และบริษัทยอยมีรายการระหวางกันกับบุคคลผูมีผลประโยชนเกียวของดังนี้

บุคคล/นิติบุคคลที่มีผล ความสัมพันธ ลักษณะ/ขนาดรายการ อัตราดอกเบี้ย/ราคาเชา/ราคาซื้อขาย หมายเหตุ ขอมูลของบริษัทที่มี
ประโยชนรวม ป 2543 ม.ค.-มี.ค. 2544 รายการระหวางกัน

2. บริษัท ยไูนเต็ด แอ็ดไวเซอรี่ เซอร
วสิ จํ ากัด  กับ บริษัท มกักะสัน เรียล
เอสเตท จํ ากัด

บริษัท ยูไนเต็ด แอ็ดไวเซอรี่ เซอร
วสิ จํ ากัด เปนบริษัทยอยของ
บริษัท และบริษัท มักกะสัน   
เรียลเอสเตท จํ ากัด เปนบริษัทที่
มกีรรมการรวมกับบริษัท คือ
นายวิฑูรย  วองกุศลกิจ

1. บจ. ยูไนเต็ด แอ็ดไวเซอรี่ เซอรวิส
เชาพื้นที่ 337 ตารางเมตร
บรเิวณ ชั้น 6 ของตึก แกรนด อัม
รินทร ทาวเวอร จาก บจ. มักกะสัน
เรียลเอสเตท เพื่อทํ าเปนอาคาร
สํ านักงาน

2 บจ. ยูไนเต็ด แอ็ดไวเซอรี่ เซอรวิส
เชาอุปกรณ เชน ระบบไฟฟา
ระบบโทรศัพท ระบบ Fire Alam
Fire Fighting ระบบปรับอากาศ
จาก บจ. มักกะสัน เรียลเอสเตท

3. บจ. ยูไนเต็ด แอ็ดไวเซอรี่ เซอรวิส
ทํ าสัญญาจางบริการสํ านักงาน
จาก บจ. มักกะสัน เรียลเอสเตท

4. บจ. ยูไนเต็ด แอ็ดไวเซอรี่ เซอรวิส
ทํ าสัญญายืมใชโทรศัพทภายใน
อาคาร จาก บจ. มกักะสัน    เรยีล
เอสเตท

1.ตรม.ละ 100 บาทตอ
เดือน รวมเปนเงินทั้งสิ้น
221,767 บาท

2. ตรม.ละ  50 บาทตอ
เดือน รวมเปนเงินทั้งสิ้น
110,883 บาท

3. ตรม.ละ 100 บาทตอ
เดือน รวมเปนเงินทั้ง
สิ้น 221,767 บาท

4. คาธรรมเนียมยืมใช
โทรศัพท 5,000 บาท ตอ 1
หมายเลข ยืมใชทั้งสิ้น 12
หมายเลข รวม เปนเงินทั้ง
สิ้น 60,000 บาท (ซึ่งไดตั้ง
เปนคาใชจายรอตัด
จํ าหนาย ระยะเวลา 5 ป)

1. รวมเปนเงิน
101,100 บาท

2. รวมเปนเงิน
50,550 บาท

3. รวมเปนเงิน
107,166 บาท (คิด
เพิม่ขึ้น 6% ทุกป)

อัตราคาเชาดังกลาวเปนราคา
ตลาด ซึ่งเปนราคาเดียวกับที่คิด
กับลูกคาทั่วไป

ชื่อ บริษัท มักกะสัน เรยีลเอสเตท จํ ากัด
ประเภทกิจการ สํ านักงานใหเชา
ทุนจดทะเบียน 1,761.68  ลานบาท
ผูถือหุนรายใหญ
1.อมรินทร ดีเวลลอปเมนต      28.38%
2.อมรินทร พลาซา               67.90%
3.Investment Enterpartnership
   YNED                    2.55%
4.อื่นๆ                   1.17%
รวม                100.00%

กรรมการบริษัท
1.นายวิฑูรย  วองกุศลกิจ
2.นางพนิดา  เทพกาญจนา
3.นายเลื่อน  กฤษณะกรี
4.นายสุชาติ เจียรานุสสติ
5.นายเกร็กกอรี  ฮารทแมน
6.นายไบรอัน  บอรก



บริษัทหลักทรัพย ยูไนเต็ด จํ ากัด (มหาชน)                                                                                                                                                        รางหนังสือชี้ชวน

ในป 2543 และป 2544 บริษัทหลักทรัพย ยูไนเตด็ จ ํากดั (มหาชน) และบริษัทยอยมีรายการระหวางกันกับบุคคลผูมีผลประโยชนเกียวของดังนี้

บุคคล/นิติบุคคลที่มีผล ความสัมพันธ ลักษณะ/ขนาดรายการ อัตราดอกเบี้ย/ราคาเชา/ราคาซื้อขาย หมายเหตุ ขอมูลของบริษัทที่มี
ประโยชนรวม ป 2543 ม.ค.-มี.ค.ป 2544 รายการระหวางกัน

3. บริษัทหลักทรัพย ยูไนเต็ด จํ ากัด
(มหาชน)  กับ บริษัท ทีเอ็มอี แคปตอ
ล จํ ากัด

บริษัท ทีเอ็มอี แคปตอล  จํ ากัด
เปนบริษัทที่กลุมวองกุศลกิจซึ่ง
เปนผูถือหุนของบริษัทถือหุนเปน
สัดสวนรอยละ 52.42 และเปน
บรษิทัที่มีกรรมการรวมกัน คือ
นายวิฑูรย วองกุศลกิจ และ
นายชนินท วองกุศลกิจ

คานายหนาซื้อขายหลักทรัพย 825,159.37 บาท 38,921.10 บาท อัตราคานายหนาดังกลาวเปนราคา
ตลาด ซึ่งเปนราคาเดียวกับที่คิดกับ
ลูกคาทั่วไป

ชื่อ บริษัท ทีเอ็มอี แคปตอล จํ ากัด
ประเภทกิจการ ลงทุนในบริษัทอื่นๆ
ทุนจดทะเบียน 200     ลานบาท
ผูถือหุนรายใหญ
1.นายชนินท วองกุศลกิจ 11.13%
2.นายสุนทร วองกุศลกิจ      10.87%
3.นายวิฑูรย  วองกุศลกิจ     10.86%
4.นายอิสระ  วองกุศลกิจ      10.03%
5.นายกมล  วองกุศลกิจ         9.53%
6.อื่นๆ                           47.57%
รวม               100.00%
กรรมการบริษัท
1.นายเมธา  เอื้ออภิญญากุล
2.นายเมธี  เอื้ออภิญญากุล
3.นายสวสัดิภาพ กันทาธรรม
4.นายสุนทร วองกุศลกิจ
5.นายวิฑูรย  วองกุศลกิจ
6.นายชนินท วองกุศลกิจ
7.นายประจวบ  ตรีนิกร
8.นายองอาจ เอื้ออภิญญากุล



บริษัทหลักทรัพย ยูไนเต็ด จํ ากัด (มหาชน)                                                                                                                                                        รางหนังสือชี้ชวน

ในป 2543 และป 2544 บริษัทหลักทรัพย ยูไนเตด็ จ ํากดั (มหาชน) และบริษัทยอยมีรายการระหวางกันกับบุคคลผูมีผลประโยชนเกียวของดังนี้

บุคคล/นิติบุคคลที่มี ความสัมพันธ ลักษณะ/ขนาดรายการ อัตราดอกเบี้ย/ราคาเชา/ราคาซื้อขาย หมายเหตุ ขอมูลของบริษัทที่มี
ผลประโยชนรวม  ป 2543 ม.ค.-มี.ค. ป2544 รายการระหวางกัน

4. บริษัทหลักทรัพย ยูไนเต็ด จํ ากัด
(มหาชน)  กับ บริษัท ยฟูนเวส จํ ากัด

บริษัท ยฟูนเวส จํ ากัด เปน
บริษัทที่กลุ มว องกุศลกิจและ
กลุมเจนวฒันวิทย ซึ่งเปนผูถือ
หุนของบริษัทถือหุนเปนสัดสวน
รอยละ42.36 และ 21.30 ตาม
ลํ าดับ และมีกรรมการรวมกัน
คือ นายวิฑูรย  วองกุศลกิจ
นายชนินท วองกุศลกิจ    นายวี
ระเจตน วองกุศลกิจ และนายกุล
วัฒน เจนวัฒนวิทย

คานายหนาซื้อขายหลักทรัพย 260,026.65 บาท - อัตราคานายหนาดังกลาวเปนราคา
ตลาด ซึ่งเปนราคาเดียวกับที่คิดกับ
ลูกคาทั่วไป

ชื่อ บริษัท ยฟูนเวส จํ ากัด
ประเภทกิจการ ลงทุนในบริษัทอื่นๆ
ทุนจดทะเบียน 520     ลานบาท
ผูถือหุนรายใหญ
1.นายสันติ เจนวัฒนวิทย    12.11%
2.นายกมล  วองกุศลกิจ        9.11%
3.นายสุนทร  วองกุศลกิจ      9.10%
4.นายวิฑูรย  วองกุศลกิจ      9.10%
5.นายอิสระ  วองกุศลกิจ      7.60%
6.นายชนินท  วองกุศลกิจ    7.45%
7.อื่นๆ                45.53%
รวม               100.00%
กรรมการบริษัท
1.นายสุนทร วองกุศลกิจ
2.นายวิฑูรย  วองกุศลกิจ
3.นายชนินท  วองกุศลกิจ
4.นายอดิศักดิ์  วองกุศลกิจ
5.นายวีระเจตน  วองกุศลกิจ
6. นายสันติ  เจนวัฒนวิทย
7.นายกุลวัฒน  เจนวัฒนวิทย
8.นายดนัย  เจนวัฒนวิทย
9.นายอํ านวย กาญจนกํ าเนิด



บริษัทหลักทรัพย ยูไนเต็ด จํ ากัด (มหาชน)                                                                                                                                                        รางหนังสือชี้ชวน

ในป 2543 และป 2544 บริษัทหลักทรัพย ยูไนเตด็ จ ํากดั (มหาชน) และบริษัทยอยมีรายการระหวางกันกับบุคคลผูมีผลประโยชนเกียวของดังนี้

บุคคล/นิติบุคคลที่ ความสัมพันธ ลักษณะ/ขนาดรายการ อัตราดอกเบี้ย/ราคาเชา/ราคาซื้อขาย หมายเหตุ ขอมูลของบริษัทที่มี
มีผลประโยชนรวม  ป 2543 ม.ค.-มี.ค. ป 2544 รายการระหวางกัน

5. บริษัทหลักทรัพย ยูไนเต็ด จํ ากัด (มหาชน)
กบั บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ จํ ากัด
(มหาชน)

บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ จํ ากัด
(มหาชน) เปนบริษัทที่มีผูถือหุน
กลุมลีละศิธร ซึ่งเปนผูถือหุนของ
บริษัทถือหุน เปนสัดสวนรอยละ
45.48

คานายหนาซื้อขายหลักทรัพย 1,889,177.39 บาท - อัตราคานายหนาดังกลาวเปน
ราคาตลาด ซึ่งเปนราคาเดียว
กับที่คิดกับลูกคาทั่วไป

ชื่อ บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ จํ ากัด(มหาชน)
ประเภทกิจการ  ผลิตอาหารสัตว
ทุนจดทะเบียน 245    ลานบาท
ผูถือหุนรายใหญ
1.บจ.ศูนยรับฝากฯ            31.68%
2.นายนิพนธ  ลีละศิธร             29.90%
3.นายปรีชา  ลีละศิธร              15.58%
4.บจ. แอ็ลไลแอนซ                  5.27%
5.นายพูนพัฒน ลีสมบัติไพบูลย   3.22%
6.อื่นๆ                    14.35%
รวม                  100.00%
กรรมการบริษัท
1. นายวิสิทธิ์ ลีละศิธร
2.นายสุเทพ  สุเทพารักษ
3.นายนิพนธ  ลีละศิธร
4.นายการุญ จันทรมิ่งพร
5.นายมงคล  หมูสัญญาลักษณ
6.นายสมเกียรติ ลีละศิธร
7.นางสุนันทา ศุภผลศิริ
8.นายสมชาย  ภคภาสนวิวัฒน
9.นางสุภาพร  จงวิลัยวรรณ
10.นายอดิเรก  ศรีวัฒนาวงษา
11.นายบุศรินทร  วนาสวัสดิ์



บริษัทหลักทรัพย ยูไนเต็ด จํ ากัด (มหาชน)                                                                                                                                                        รางหนังสือชี้ชวน

ในป 2543 และ ป 2544 บริษัทหลักทรัพย ยูไนเตด็ จ ํากดั (มหาชน) และบริษัทยอยมีรายการระหวางกันกับบุคคลผูมีผลประโยชนเกียวของดังนี้

บุคคล/นิติบุคคลที่มี ความสัมพันธ ลักษณะ/ขนาดรายการ อัตราดอกเบี้ย/ราคาเชา/ราคาซื้อขาย หมายเหตุ ขอมูลของบริษัทที่มี
ผลประโยชนรวม  ป 2543 ม.ค.-มี.ค.ป 2544 รายการระหวางกัน

6. บริษัทหลักทรัพย ยูไนเต็ด จํ ากัด (มหาชน)
กบั บริษัท วอลลสตรีทประกันชีวิต จํ ากัด

บริษัท วอลลสตรีทประกันชีวิต
จํ ากัด   เปนบริษัทที่ กลุมลีละศิ
ธรซึ่งเปนผูถือหุนของบริษัทถือ
หุ นรวมกันเปนสัดสวนรอยละ
52.00

คานายหนาซื้อขายหลักทรัพย 1,029,280.33 บาท - อัตราคานายหนาดังกลาว
เปนราคาตลาด ซึ่งเปน
ราคาเดียวกับที่คิดกับลูก
คาทั่วไป

ชื่อ บริษัท วอลลสตรีทประกันชีวิต จํ ากัด
ประเภทกิจการ ธุรกิจประกันชีวิต
ทุนจดทะเบียน 500     ลานบาท
ผูถือหุนรายใหญ
1.บมจ. ลีพัฒนาผลิตภัณฑ    40.00%
2.บจ.วอลลสตรีททาวเวอร     10.00%
3.นายนิพนธ  ลีละศิธร           5.00%
4.นายปรีชา  ลีละศิธร    5.00%
5.นายวิสิทธ ลีละศิธร            2.00%
6.อื่นๆ                 38.00%
รวม               100.00%
กรรมการบริษัท
1.นายไบรอัน เดวิด อันสเดย
2.นายวิสิทธิ์  ลีละศิธร
3.นายนิพนธ  ลีละศิธร
4.นางสุพรรณี  จุติดํ ารงคพันธ
5.นางศิรวิรรณ  จรเจนวุฒิ
6.นายบรรยง ปฐมศักดิ์
7.นางอรุณี  กรีวิโรจน
8.นายจูเลียน แมคควีน ลิปแมน
9.นายลินวัฒน  เชื้อรัตนพงษ



บริษัทหลักทรัพย ยูไนเต็ด จํ ากัด (มหาชน)                                                                                                                                                        รางหนังสือชี้ชวน

ในป 2543 และป 2544 บริษัทหลักทรัพย ยูไนเตด็ จ ํากดั (มหาชน) และบริษัทยอยมีรายการระหวางกันกับบุคคลผูมีผลประโยชนเกียวของดังนี้

บุคคล/นิติบุคคลที่มี ความสัมพันธ ลักษณะ/ขนาดรายการ อัตราดอกเบี้ย/ราคาเชา/ราคาซื้อขาย หมายเหตุ ขอมูลของบริษัทที่มี
ผลประโยชนรวม ป 2543 ม.ค.-มี.ค. ป 2544 รายการระหวางกัน

7. บริษัทหลักทรัพย ยูไนเต็ด จํ ากัด (มหาชน)
กบั บริษัท ซิตี้ โฮลดิ้ง จํ ากัด

บริษัท ซิตี้ โฮลดิ้ง  จํ ากัด เปน
บริษัทที่กลุมวองกุศลกิจเปนผูถือ
หุนของบริษัทถือหุนเปนสัดสวน
รอยละ 51.50 และมีกรรมการ
รวมกัน คือ นายวิฑูรย  วองกุศล
กิจ นายชนินท วองกุศลกิจ และ
นายวีระเจตน วองกุศลกิจ

คานายหนาซื้อขายหลักทรัพย 3,480.38 บาท 3,323.69 บาท อัตราคานายหนาดังกลาวเปนราคา
ตลาด ซึ่งเปนราคาเดียวกับที่คิดกับ
ลูกคาทั่วไป

ชื่อ บริษัท ซิตี้ โฮลดิ้ง จํ ากัด
ประเภทกิจการ ลงทุนในบริษัทอื่นๆ
ทุนจดทะเบียน 600     ลานบาท
ผูถือหุนรายใหญ
1.นายอิสระ  วองกุศลกิจ    16.00%
2.นายชนินท  วองกุศลกิจ   10.00%
3.นายวิฑูรย  วองกุศลกิจ      6.00%
4.นายกมล  วองกุศลกิจ        5.00%
5.นายสุนทร  วองกุศลกิจ      5.00%
6.นางจันทนา วองกุศลกิจ      4.00%
7.นางฐิติมา  วองกุศลกิจ        3.00%
8.นางเจิดจันทร วองกุศลกิจ    2.50%
9.อื่นๆ                 45.50%
รวม               100.00%
กรรมการบริษัท
1.นายกมล  วองกุศลกิจ
2.นายสุนทร  วองกุศลกิจ
3.นายวิฑูรย  วองกุศลกิจ
4.นายอิสระ  วองกุศลกิจ
5.นายชนินท  วองกุศลกิจ
6.นายวีระเจตน  วองกุศลกิจ
7.นายอดิศักดิ์  วองกุศลกิจ
8.นายอํ านวย  กาญจนกํ าเนิด



บริษัทหลักทรัพย ยูไนเต็ด จํ ากัด (มหาชน)                                                                                                                                                        รางหนังสือชี้ชวน

ในป 2543 และป 2544 บริษัทหลักทรัพย ยูไนเตด็ จ ํากดั (มหาชน) และบริษัทยอยมีรายการระหวางกันกับบุคคลผูมีผลประโยชนเกียวของดังนี้

บุคคล/นิติบุคคลที่มี ความสัมพันธ ลักษณะ/ขนาดรายการ อัตราดอกเบี้ย/ราคาเชา/ราคาซื้อขาย หมายเหตุ ขอมูลของบริษัทที่มี
ผลประโยชนรวม ป 2543 ม.ค.-มี.ค.ป 2544 รายการระหวางกัน

8. บริษัทหลักทรัพย ยูไนเต็ด จํ ากัด (มหาชน)
กบั บริษัท บานปู จํ ากัด (มหาชน)

บริษัท บานปู จํ ากัด (มหาชน)
เป นบริษัทที่ผู ถือหุ นใหญของ
บริษัทถือหุนรวมกันเปนสัดสวน
รอยละ 31 และมกีรรมการรวม
กนั คือ นายวิฑูรย  วองกุศลกิจ
และนายชนินท วองกุศลกิจ

บล, ยูไนเต็ด (มหาชน) ใหบริการเปนที่
ปรึกษาเพื่อรวบรวมขอมูลและวิเคราะห
เศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมพลังงาน แก
บมจ. บานปู โดยใหบริการตั้งแต ก.ย.43
ถึง   ก.พ. 44

คานายหนาซื้อขายหลักทรัพย

เดือนละ 15,000
บาท รวมเปนเงิน
60,000 บาท

344,848.85 บาท

เดือนละ 15,000 บาท
รวม 30,000 บาท ชวง
เดือน ม.ค. ถึง ก.พ.
2544

- อัตราคานายหนาดังกลาว
เปนราคาตลาด ซึ่งเปน
ราคาเดียวกับที่คิดกับลูกคา
ทั่วไป

ชื่อ บริษัท บานปู จํ ากัด (มหาชน)
ประเภทกิจการ พลังงาน
ทุนจดทะเบียน 2,095.69  ลานบาท
ผูถือหุนรายใหญ
1.บจ. ทีเอ็มอี แคปตอล          7.47%
2.Clearsteam Banking AG    5.33%
3.HSBC (Singapore)            4.15%
4.ตระกูลวองกุศลกิจ    9.74%
5.Albouys Nominee             3.58%
6.อื่นๆ                 69.73%
รวม                100.00%
กรรมการบริษัท
1.นายชีระ  ภาณุพงศ
2.นายสุนทร  วองกุศลกิจ
3.นายชนินท  วองกุศลกิจ
4.นายประจวบ  ตรีนิกร
5.นายวิฑูรย  วองกุศลกิจ
6.นายสมดี เจริญกุล
7.นายสวสัดิภาพ กันทาธรรม
8.นายองอาจ เอื้ออภิญญกุล
9.นายมนัส ลีวีระพันธุ
10.นางสาวสุคนธ กาญจนาลัย
11.นายมนตรี มงคลสวัสดิ์



บริษัทหลักทรัพย ยูไนเต็ด จํ ากัด (มหาชน)                                                                                                                                                        รางหนังสือชี้ชวน

ในป 2543 และป 2544 บริษัทหลักทรัพย ยูไนเตด็ จ ํากดั (มหาชน) และบริษัทยอยมีรายการระหวางกันกับบุคคลผูมีผลประโยชนเกียวของดังนี้

บุคคล/นิติบุคคลที่ ความสัมพันธ ลักษณะ/ขนาดรายการ อัตราดอกเบี้ย/ราคาเชา/ราคาซื้อขาย หมายเหตุ ขอมูลของบริษัทที่มี
มีผลประโยชนรวม ป 2543 ม.ค.-มี.ค. ป

2544
รายการระหวางกัน

9. บริษัทหลักทรัพย ยูไนเต็ด จํ ากัด (มหาชน)
กบั บริษัท แอ็ลไลแอนซ จํ ากัด

บริษัท แอ็ลไลแอนซ จํ ากัด  เปน
บริษัทที่มกีรรมการ คือ ตระกูลลี
ละศิธร ซึ่งมคีวามสัมพันธเปน
ญาติกับผูบรหิารของบริษัท คือ
นายปรีชา   ลีละศิธร *

1.บล. ยูไนเต็ด (มหาชน) เชาพื้นที่
1,018 ตารางเมตรบริเวณชั้น 2
อาคารสํ านักงานชุด วอลล
สตรีททาวเวอรออฟฟศคอนโดมิ
เนียม จาก บจ. แอ็ลไลแอนซ
เพื่อทํ าเปนสํ านักงานสาขา

    สุรวงค

2. บล. ยูไนเต็ด (มหาชน) ทํ า
สัญญาจางบริการจัดหาและจัด
ทํ าสิ่งอํ านวยความสะดวก ไดแก
ที่จอดรถ ระบบปรับอากาศ
ระบบแสงสวาง เปนตน จาก
บจ. แอ็ลไลแอนซ

3.  บล. ยูไนเต็ด (มหาชน) ขายสิน
ทรพัยถาวรให บริษัท แอ็ลไล
แอนซ จํ ากัด

เดือนละ 105,664 บาท
รวมทั้งสิ้น 633,984 บาท

เดือนละ 45,000 บาท
รวมทั้งสิ้น 270,000 บาท

รวมเปนเงิน 4,376,815
บาท

-

-

-

อัตราคาเชาและคาบริการดัง
กลาวเปนราคาตลาด ซึ่งเปน
ราคาเดียวกับที่คิดกับลูกคา
ทั่วไป

ราคาที่ซื้อขายเปนราคาตลาด
ที่ตกลงกันระหวางผูซื้อและผู
ขาย

ชื่อ บริษัท แอ็ลไลแอนซ จํ ากัด
ประเภทกิจการ ใหเชาทรัพยสิน
ทุนจดทะเบียน 233.0 ลานบาท
ผูถือหุนรายใหญ
1.นายนิพนธ ลีละศิธร             59.19%
2.นายพรชัย สุเทพารัก            33.44%
3.นายปรีชา ลีละศิธร                6.44%
4.นายสมเกียรติ ลีละศิธร           0.43%
5.นางระววีรรณ แพรวพรายกุล   0.26%
6.อื่น ๆ                                0.24%
     รวม                             100.00%
กรรมการบริษัท
1.นายวิสิทธิ์ ลีละศิธร
2.นายนิพนธ ลีละศิธร
3.นางระววีรรณ แพรวพรายกุล
4.นางสุณิสา ชัยเปรมปรีย
5.นางสาวจันทนา ชํ านาญรัตนกุล

หมายเหตุ : นายปรีชา ลีละศิธร ไดลาออกจากการเปนผูบริหารของบริษัท ตั้งแตวันที่ 3 มกราคม 2544



บริษัทหลักทรัพย ยูไนเต็ด จํ ากัด (มหาชน)                                                                                                                                                        รางหนังสือชี้ชวน

ในป 2543 และป 2544 บริษัทหลักทรัพย ยูไนเตด็ จ ํากดั (มหาชน) และบริษัทยอยมีรายการระหวางกันกับบุคคลผูมีผลประโยชนเกียวของดังนี้

บุคคล/นิติบุคคลที่มี ความสัมพันธ ลักษณะ/ขนาดรายการ อัตราดอกเบี้ย/ราคาเชา/ราคาซื้อขาย หมายเหตุ ขอมูลของบริษัทที่มี
ผลประโยชนรวม ป 2543 ม.ค.-มี.ค. 2544 รายการระหวางกัน

10. บริษัทหลักทรัพย ยูไนเต็ด จํ ากัด
(มหาชน)  กับ บริษัท ลี การเดนส โฮเต็ล
จํ ากัด

บริษัท ลี การเดนสโฮเต็ล จํ ากัด
เปนบริษัทที่กรรมการผูมีอํ านาจ
ลงนาม คือ ตระกูลลีละศิธร เปน
ญาติกับผูบริหารของบริษัท คือ
นายปรีชา ลีละศิธร

1. บล. ยูไนเต็ด (มหาชน) เชาพื้นที่
202 ตารางเมตรบริเวณชั้น 6 โครง
การ ลีการเดนส พลาซา อํ าเภอ
หาดใหญ จังหวัดสงขลา จาก บจ.
ลี การเดนส โฮเต็ล เพื่อทํ าเปน
สํ านักงานสาขาหาดใหญ

2. บล. ยูไนเต็ด (มหาชน) ทํ าสัญญา
จางบริการสวนกลาง จาก บจ. ลี
การเดนส โฮเต็ล

เดือนละ 30,300
บาท รวม 181,800
บาท

เดือนละ 30,300
บาท รวมทั้งสิ้น
181,800  บาท

ชวง 1 เดือน ม.ค.
2544 รวม 30,300
บาท

ชวง 1 เดือน ม.ค.
2544 รวม 30,300
บาท

อัตราคาเช าและคาบริการดัง
กลาวเปนราคาตลาด ซึ่งเปน
ราคาเดียวกับที่คิดกับลูกคาทั่ว
ไป

ชื่อ บริษัท จํ ากัด บริษัท ลี การเดนส
โฮเต็ล จํ ากัด
ประเภทกิจการ ธุรกิจโรงแรม
ทุนจดทะเบียน 80 ลานบาท
ผูถือหุนรายใหญ
1.ตระกูลลีละศิธร
100.00%

กรรมการบริษัท
1.นายวิสิทธิ์  ลีละศิธร
2.นายวันชัย  ลีละศิธร
3.นางพรอมจิตร  ลีละศิธร
4.นายชัยพร  ลีละศิธร
5.นายวิจัย  ลีละศิธร
6.นางสาวอัจฉรา  ลีละศิธร
7.นางสาวปรารถนา  ลีละศิธร
8.นางสาวเกศกาญจน  ลีละศิธร
9.นายวิภู  ลีละศิธร
10.นายวิญู  ลีละศิธร
11.นางสาวนฎา  ลีละศิธร

หมายเหตุ : นายปรีชา ลีละศิธร ไดลาออกจากการเปนผูบริหารของบริษัท ตั้งแตวันที่ 3 มกราคม 2544 และสาขาหาดใหญ ปดเมื่อ 29 มกราคม 2544



บริษัทหลักทรัพย ยูไนเต็ด จํ ากัด (มหาชน)                                                                                                                                                        รางหนังสือชี้ชวน

ในป 2543 และป 2544 บริษัทหลักทรัพย ยูไนเตด็ จ ํากดั (มหาชน) และบริษัทยอยมีรายการระหวางกันกับบุคคลผูมีผลประโยชนเกียวของดังนี้

บุคคล/นิติบุคคลที่มี ความสัมพันธ ลักษณะ/ขนาดรายการ อัตราดอกเบี้ย/ราคาเชา/ราคาซื้อขาย หมายเหตุ ขอมูลของบริษัทที่มี
ผลประโยชนรวม ป 2543 ม.ค.-มี.ค. 2544 รายการระหวางกัน

11. บริษัทหลักทรัพย ยูไนเต็ด จํ ากัด
(มหาชน)  กับ บริษัท พรอมสิน จํ ากัด

บริษัท พรอมสิน จํ ากัด เปน
บรษิัทยอยของบริษัท บานปู
จํ ากัด (มหาชน) ที่ผูถือหุนใหญ
ของบริษัท คือ ตระกูลวองกุศล
กจิและบริษัทที่เกี่ยวของ และมี
กรรมการรวมกันคือ คุณชนินท
วองกุศลกิจ ถือหุนรวมกันเปน
สัดสวนรอยละ 31

คานายหนาซื้อขายหลักทรัพย 146,540.50 บาท - อัตราคาธรรมเนียมดังกลาว
เปนอัตราตลาด ซึ่งเปน
ราคาเดียวกับที่คิดกับลูกคา
ทั่วไป

ชื่อ บริษัท พรอมสิน จํ ากัด
ประเภทกิจการ บริษัทลงทุน (Holding
Company)
ทุนจดทะเบียน 1 ลานบาท
ผูถือหุนรายใหญ
1. บมจ. บานปู        99.99%
2. อื่น ๆ                 0.01%
       รวม             100.00%
กรรมการบริษัท
1. นายชนินท วองกุศลกิจ
2. นายเมธี เอื้ออภิญญกุล
3. นายประจวบ ตรีนิกร



บริษัทหลักทรัพย ยูไนเต็ด จํ ากัด (มหาชน)                                                                                                                                                        รางหนังสือชี้ชวน

ในป 2543 และป 2544 บริษัทหลักทรัพย ยูไนเตด็ จ ํากดั (มหาชน) และบริษัทยอยมีรายการระหวางกันกับบุคคลผูมีผลประโยชนเกียวของดังนี้

บุคคล/นิติบุคคลที่มีผลประโยชนรวม ความสัมพันธ ลักษณะ/ขนาดรายการ อัตราดอกเบี้ย/ราคาเชา/ราคาซื้อขาย หมายเหตุ ขอมูลของบริษัทที่มีรายการ
 ป 2543 ม.ค.-มี.ค. 2544 ระหวางกัน

12. บริษัทหลักทรัพย ยูไนเต็ด จํ ากัด
(มหาชน)  กับ บริษัท โรยัลแอนดซันอัลลาย
แอนซประกันภัย จํ ากัด

บริษัท โรยัลแอนดซันอัลลาย
แอนซประกันภัย จํ ากัด เปน
บริษัทที่มีกรรมการรวมกันกับ
บรษิัท คือ คุณวิฑูรย วองกุศลกิจ
และคุณชนินท วองกุศลกิจ

บล, ยูไนเต็ด (มหาชน) ซื้อตราสารหนี้
โดยผานศูนยซื้อขายตราสารหนี้และ
ขายให บจ. โรยัลแอนดซันอัลลาย
แอนซประกันภัย

25,527.54 บาท - ราคาซื้อขายเปนราคาตลาดซึ่งซื้อ
ขายผานศูนยซื้อขายตราสารหนี้

ชื่อ บริษัท โรยัลแอนดซันอัลลายแอนซ
ประกันภัย จํ ากัด
ประเภทกิจการ ธุรกิจประกันภัย
ทุนจดทะเบียน 60 ลานบาท
ผูถือหุนรายใหญ
1. บจ. โรยัลแอนดซับอัลลาย
    สิงคโปร แอนซอินชัวแรนว
    (สิงคโปร)                    25.00%
2. บจ. ตรีมอนน โฮลดิ้ง      18.33%
3. บจ.นํ้ าตาลมิตรสยาม      10.00%
4. กลุม บมจ. บานปู          18.33%
5. อื่น ๆ                         28.34%
       รวม                      100.00%
กรรมการบริษัท
1. นายวิฑูรย วองกุศลกิจ
2. นายเมธี เอื้ออภิญญกุล
3. นายชนินท วองกุศลกิจ
4. นายจอหน กรานท บานนิสเตอร
    ซิกเนล
5. นายจอหน ไมเคิล บริกก
6. นายวรชัย พิจารณจิตร
7. นายพฒันพงษ สมบูรณเถกิง
8. นายเทียนชัย ลานเลิศ
9. นายธวัช ยิบอินซอย



บริษัทหลักทรัพย ยูไนเต็ด จํ ากัด (มหาชน)                                                                                                                                                        รางหนังสือชี้ชวน

ในป 2543 และป 2544 บริษัทหลักทรัพย ยูไนเตด็ จ ํากดั (มหาชน) และบริษัทยอยมีรายการระหวางกันกับบุคคลผูมีผลประโยชนเกียวของดังนี้

บุคคล/นิติบุคคลที่มีผลประโยชนรวม ความสัมพันธ ลักษณะ/ขนาดรายการ อัตราดอกเบี้ย/ราคาเชา/ราคาซื้อขาย หมายเหตุ ขอมูลของบริษัทที่มีรายการ
ป 2543 ม.ค.-มี.ค. ป 2544 ระหวางกัน

13. บริษัท ยูไนเต็ด แอดไวเซอรี่ เซอรวิส
จํ ากัด   กับ บริษัท เชียงใหมศุภมิตร จํ ากัด

บรษิัท เชียงใหมศุภมิตร จํ ากัด
เปนบริษัทมีผูถือหุนคือกลุมวอง
กุศลกิจถือหุนรวมกันเปนรอยละ 
29.86 และมกีรรมการรวมกัน
คือ คุณวิฑูรย วองกุศลกิจ และ
คุณชนินท วองกุศลกิจ

บจ. เชียงใหมศุภมิตร  จาง บจ. ยไูนเต็
ด แอดไวเซอรี่ เซอรวิส เปนที่ปรึกษา
ทางการเงินในการปรับโครงสรางหนี้

500,000 บาท - อัตราคาธรรมเนียมดังกลาวเปน
อัตราตลาด ซึ่งเปนราคาเดียวกับที่
คิดกับลูกคาทั่วไป

ชื่อ บรษิัท เชียงใหมศุภมิตร จํ ากัด
ประเภทกิจการ อสังหาริมทรัพย
ทุนจดทะเบียน 250 ลานบาท
ผูถือหุนรายใหญ
1. กลุมวองกุศกจิ                29.86%
2. บจ.เวยีงพิงดิเวลลอปเมนท 42.80%
3. บจ.แปซิฟก ซูการ
       คอรปอเรชั่น               16.00%
4. อื่น ๆ                           11.34%
       รวม                        100.00%
กรรมการบริษัท
1. นายสุนทร วองกุศลกิจ
2. นายวิฑูรย วองกุศลกิจ
3. นายอิสระ วองกุศลกิจ
4. นายชนินท วองกุศลกิจ
5. นายณรงค พงษอัชฌา
6. นายกิตติ ยั่งยืน
7. นาวาอากาศโทหญิงลักษมี
       พุทธพงษศิริพร



บริษัทหลักทรัพย ยูไนเต็ด จํ ากัด (มหาชน)                                                                                                                                                        รางหนังสือชี้ชวน

ในป 2543 และป 2544 บริษัทหลักทรัพย ยูไนเตด็ จ ํากดั (มหาชน) และบริษัทยอยมีรายการระหวางกันกับบุคคลผูมีผลประโยชนเกียวของดังนี้

บุคคล/นิติบุคคลที่มี ความสัมพันธ ลักษณะ/ขนาดรายการ อัตราดอกเบี้ย/ราคาเชา/ราคาซื้อขาย หมายเหตุ ขอมูลของบริษัทที่มี
ผลประโยชนรวม ป 2543 ม.ค.-มี.ค. ป 2543 รายการระหวางกัน

14. บริษัทหลักทรัพย ยูไนเต็ด จํ ากัด
(มหาชน)  กับ นายวิฑูรย  วองกุศลกิจ

15. บริษัทหลักทรัพย ยูไนเต็ด จํ ากัด
(มหาชน)  กับ นายชนินท  วองกุศลกิจ

16. บริษัทหลักทรัพย ยูไนเต็ด จํ ากัด
(มหาชน)  กับ นายกนิษฐ  สารสิน

17. บริษัทหลักทรัพย ยูไนเต็ด จํ ากัด
(มหาชน)  กับ นายวีระเจตน  วองกุศลกิจ

18. บริษัท ยูไนเต็ด แอ็ดไวเซอรี่ เซอรวิส จํ ากัด
กบั นายวีระเจตน วองกุศลกิจ

19.บริษัทหลักทรัพย ยูไนเต็ด จํ ากัด (มหาชน)
กบั นางสาวทิพยปราณี ฉัตรมานพ

20. บริษัทหลักทรัพย ยูไนเต็ด จํ ากัด (มหาชน)
กบั นายประวิทย คลองวัฒนกิจ

เปนกรรมการของบริษัท

เปนกรรมการของบริษัท

เปนกรรมการของบริษัท

เปนกรรมการของบริษัท

เปนกรรมการของบริษัท

เปนผูบริหารของบริษัท

เปนกรรมการของบริษัท

คานายหนาซื้อขายหลักทรัพย

คานายหนาซื้อขายหลักทรัพย

คานายหนาซื้อขายหลักทรัพย

คานายหนาซื้อขายหลักทรัพย

คาที่ปรึกษาในโครงการพัฒนา
Bond Trading ระหวาง
เมษายน - สิงหาคม 2543
คาเบี้ยประชุม

คานายหนาซื้อขายหลักทรัพย

คาที่ปรึกษาในการใหคํ าแนะนํ ากับ
บริษัท (ปจจุบันไมมีแลว เนื่องจากลา
ออกจากประธานกรรมการบริหาร)

3,203.00 บาท

41,685.18 บาท

31,717.78 บาท

124,839.02 บาท

625,000.00 บาท

50,000.00 บาท

-

1,350,000.00 บาท

-

-

805.02 บาท

4,114.88 บาท

-

-

150.43 บาท

-

อัตราคาธรรมเนียมดังกลาว
เปนอัตราตลาด ซึ่งเปน
ราคาเดียวกับที่คิดกับลูกคา
ทั่วไป

บุคคลธรรมดา

บุคคลธรรมดา

บุคคลธรรมดา

บุคคลธรรมดา

บุคคลธรรมดา

บุคคลธรรมดา

บุคคลธรรมดา



บริษัทหลักทรัพย ยูไนเต็ด จํ ากัด (มหาชน)                                                                                                                                                        รางหนังสือชี้ชวน

ในป 2543 และป 2544 บริษัทหลักทรัพย ยูไนเตด็ จ ํากดั (มหาชน) และบริษัทยอยมีรายการระหวางกันกับบุคคลผูมีผลประโยชนเกียวของดังนี้

บุคคล/นิติบุคคลที่มี ความสัมพันธ ลักษณะ/ขนาดรายการ อัตราดอกเบี้ย/ราคาเชา/ราคาซื้อขาย หมายเหตุ ขอมูลของบริษัทที่มี
ผลประโยชนรวม ป 2543 ม.ค.-มี.ค. ป 2544 รายการระหวางกัน

21.  บรษิทัหลักทรัพยยูไนเต็ด จํ ากัด(มหาชน)
กับบริษัท ยูไนเต็ด แอ็ดไวเซอรี่ เซอรวิส จํ ากัด

บริษัท ยูไนเต็ด แอ็ดไวเซอรี่ เซอร
วสิ จํ ากัด เปนบริษัทยอยของ
บริษัทหลักทรัพยยูไนเต็ด จํ ากัด
(มหาชน)

บริษัท ยไูนเต็ด แอ็ดไวเซอรี่ เซอรวิส
จํ ากัด จายคาที่ปรึกษาใหบริษัท

5,250,000 บาท 2,300,000 บาท บรษิัทหลักทรัพย ยูไนเต็ด จํ ากัด
(มหาชน) ถือหุน 99.99 % ของทุนจด
ทะเบียน 10 ลานบาท

22.  บรษิทัหลักทรัพยยูไนเต็ด จํ ากัด(มหาชน)
กับ บริษัทบานปูพาวเวอร จํ ากัด

บรษิทับานปูพาวเวอร จํ ากัด มี
กรรมการรวมกันกบับริษัท คือ
นายชนินท  วองกุศลกิจ และ
นายวิฑูรย วองกุศลกิจ และนาย
นิติกร  ตันติธรรม ซึ่งเปนสามี
คุณวิไลวรรณ ตันตธรรม ซึ่งเปน
กรรมการบริหารของบริษัทหลัก
ทรัพยยูไนเต็ด จํ ากัด (มหาชน)

คานายหนาซื้อขายหลักทรัพย 1,038,368.65 บาท - อัตราคาธรรมเนียมดังกลาว
เปนอัตราตลาด ซึ่งเปน
ราคาเดียวกับที่คิดกับลูกคา
ทั่วไป

บริษัทบานปู จํ ากัด(มหาชน) ถือหุน
บรษิทับานปูพาวเวอร จํ ากัด  99.99%
ของทุนจดทะเบียน 250 ลานบาท มี
กรรมการ 9 ทาน ดังนี้
1. นายชีระ  ภาณุพงศ
2. นายสมดี  เจริญกุล
3. นายชนินท  วองกุศลกิจ
4. นายอนันต  ศิริพงศ
5. นายประพัทธ  เปรมมณี
6. นายวิฑูรย วองกุศลกิจ
7. นายรัตน  พานิชพันธ
8. นายนิติกร  ตันติธรรม
9. นายอัครพงษ  ไทยยานนท

23.บริษัท ยูไนเต็ด แอ็ดไวเซอรี่ เซอรวิส จํ ากัด
กับ นางศศิธร  พงศธร

เปนกรรมการของบริษัท ยูไนเต็ด
แอ็ดไวเซอรี่ เซอรวิส จํ ากัด

คาเชารถใหคุณศศิธร พงศธร   (เปน
กรรมการ ตั้งแต 29 มีนาคม 2544) มี
การจายคาเชารถมาตั้งแต เดือน
ตุลาคม 2543 เดือนละ 2 หมื่นบาท

60,000 บาท 60,000 บาท



บริษัทหลักทรัพย ยูไนเต็ด จํ ากัด (มหาชน)                                                                                 รางหนังสือช้ีชวน

11.2 ความจํ าเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ

การทํ ารายการระหวางกันเปนความจํ าเปนและมีความสมเหตุสมผลของการทํ ารายการเพ่ือกอให
เกดิประโยชนสูงสุดของบริษัท โดยกรรมการอิสระไดใหความเห็นวาเปนไปตามลักษณะธุรกิจท่ัวไป และบริษัทไดรับ
และจายคาตอบแทนในราคาตลาดยุติธรรม

11.3 มาตรการ/ข้ันตอนการอนุมัติการทํ ารายการระหวางกัน

รายการระหวางกันท่ีเกิดขึ้นในปจจุบันและจะเกิดขึ้นตอไปในอนาคตไดแก รายการคาเชาพ้ืนท่ี
อาคาร อุปกรณสํ านักงานและคาบริการตางๆ รวมท้ังคานายหนาซื้อขายหลักทรัพย

รายการระหวางกันขางตน บริษัทดํ าเนินการโดยผานการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารและ
คณะกรรมการบริษัท และเมื่อวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2543 คณะกรรมการอิสระและคณะกรรมการตรวจสอบได
พิจารณารายการดังกลาวท่ีผานมาและเกิดขึ้นอยางตอเน่ืองจนถึงปจจุบันโดยมีความเห็นวารายการดังกลาวเปนราย
การทีเ่ปนไปตามลักษณะธุรกิจท่ัวไปและบริษัทไดรับและจายคาตอบแทนในราคาตลาดยุติธรรม

11.4 นโยบายหรือแนวโนมการทํ ารายการระหวางกัน

บริษทัมนีโยบายในการทํ ารายการระหวางกันท่ีเกิดขึ้นในปจจุบันตอไปในอนาคต โดยจะมีการ
ก ําหนดเงือ่นไขตางๆ  ใหเปนไปตามลักษณะการดํ าเนินการคาปกติ ในราคาตลาดซึ่งสามารถเปรียบเทียบไดกับราคา
ท่ีเกดิขึน้กบับุคคลภายนอก ท้ังน้ีบริษัทจะไดใหคณะกรรมการอิสระหรือคณะกรรมการตรวจสอบหรือผูสอบบัญชีของ
บริษทัหรือผูเชีย่วชาญอิสระ พิจารณาตรวจสอบและใหความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผล
ของการทํ ารายการดวย

รายการระหวางกันท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคตน้ัน คณะกรรมการบริหารจะตองปฏิบัติตามระเบียบ
ตางๆท่ีไดรับอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัทและตองไมอนุมัติรายการใดๆ ท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชน ในลักษณะอ่ืนใดกับบริษัทหรือบริษัทยอยและจะตองเปดเผยรายการดังกลาวตอคณะกรรมการบริษัท
เพ่ือใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณา      ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลัก
ทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศ คํ าส่ัง หรือขอกํ าหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวม
ตลอดถงึการปฏิบัตติามขอกํ าหนดเก่ียวกับการเปดเผยขอมูลการทํ ารายการเกี่ยวโยง และการไดมา หรือจํ าหนาย
ทรัพยสินท่ีสํ าคัญของบริษัทหรือบริษัทยอย

ท้ังน้ีหากมรีายการระหวางกันของบริษัทหรือบริษัทยอยเกิดขึ้นกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชน มีสวนไดเสียหรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในอนาคต บริษัทจะไดใหคณะกรรมการอิสระหรือ
คณะกรรมการตรวจสอบ เปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับราคา อัตราคาตอบแทน รวมท้ังความจํ าเปนและความเหมาะสม
ของรายการนัน้ ในกรณีท่ีคณะกรรมการอิสระหรือคณะกรรมการตรวจสอบไมมีความชํ านาญในการพิจารณารายการ



บริษัทหลักทรัพย ยูไนเต็ด จํ ากัด (มหาชน)                                                                                 รางหนังสือช้ีชวน

ระหวางกนัท่ีอาจเกิดขึ้น บริษัทจะไดใหผูเชี่ยวชาญอิสระหรือผูสอบบัญชีของบริษัท เปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับราย
การระหวางกนัดังกลาว เพ่ือนํ าไปใชประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ หรือผูถือหุนตามแตกรณี ท้ังน้ีบริษัทจะ
เปดเผยรายการระหวางกันไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีไดรับการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีของบริษัท


