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11. รายการระหวางกนั 
11.1 รายการระหวางกนั  

ในป 2544 บริษทัหลักทรัพย ซิกโก จํากัด (มหาชน) มีรายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง 
ที่เปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ดังนี้ 
 

รายการระหวางกนั ลักษณะความสัมพันธ จํานวน (บาท) นโยบาย 
การกําหนดราคา 

1) เงินใหกูยืมแกบริษัทใหญ 
บริษัทเงินทุน สินอุตสาหกรรม 
จํากัด (มหาชน) 

 
ถือหุนบริษัทในสัดสวน 
รอยละ 79.99 
 

 
30,534,321 

(ยอดเงินใหกูยืมถัวเฉล่ีย
ถวงนํ้าหนัก 66.7 ลาน

บาท) 

 
อัตราดอกเบี้ยรอยละ  
1.5 - 4.49 ตอป 

2) ดอกเบี้ยรับจากบริษัทใหญ 
บริษัทเงินทุน สินอุตสาหกรรม 
จํากัด (มหาชน) 

 
ถือหุนบริษัทในสัดสวน 
รอยละ 79.99  
 

 
1,188,228 

 
อัตราดอกเบี้ยรอยละ  
1.5 - 4.49 ตอป 

3) คาธรรมเนียมที่ปรึกษาจายให
กับบริษัทใหญ  
บริษัทเงินทุน สินอุตสาหกรรม 
จํากัด (มหาชน) 

 
 
ถือหุนบริษัทในสัดสวน 
รอยละ 79.99 

 
 

82,000 

 
 
ตามสัญญาที่ตกลงรวมกัน 

4) เงินกูยืมจากบริษัทที่เกี่ยวของ
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด 
(มหาชน) 

 
เปนผูถือหุนรายใหญในบริษัท 
เงินทุน สินอุตสาหกรรม จํากัด 
(มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทใหญใน
สัดสวนรอยละ 47.18 

 
4,595,139 

 
อัตราดอกเบี้ยขั้นต่ําสําหรับ
เงินเบิกเกินบัญช ี

5) ดอกเบี้ยจายใหกับบริษัทที่
เกี่ยวของ  
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด 
(มหาชน) 

 
 
เปนผูถือหุนรายใหญในบริษัท 
เงินทุน สินอุตสาหกรรม จํากัด 
(มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทใหญใน
สัดสวนรอยละ 47.18 
 
 
 
 
 

 
 

35,590 

 
 
อัตราดอกเบี้ยขั้นต่ําสําหรับ
เงินเบิกเกินบัญช ี
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รายการระหวางกนั ลักษณะความสัมพันธ จํานวน (บาท) นโยบาย 
การกําหนดราคา 

6) คาเชาและคาบริการจายใหแก
บริษัทที่เกี่ยวของ  
บริษัท สยามสินธร พร็อบเพอรต้ี 
จํากัด 

 
 
มีผูถือหุนรายใหญรวมกันโดย
บริษัทเงินทุน สินอุตสาหกรรม 
จํากัด (มหาชน) ซึ่งถือหุนบริษัท
ในสัดสวนรอยละ 79.99 เปนผูถือ
หุนรายใหญในบริษัท สยามสินธร 
พร็อบเพอรต้ี จํากัด สัดสวน   
รอยละ 10 

 
 

9,097,404 

 
 
ตามสัญญาที่ตกลงรวมกัน 

7) เงินฝากในบริษัทที่เกี่ยวของ 
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด 
(มหาชน) 

 
เปนผูถือหุนรายใหญในบริษัท 
เงินทุน สินอุตสาหกรรม จํากัด 
(มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทใหญ ใน
สัดสวนรอยละ 47.18 

 
13,250,783 

 
ไมมีการคิดอัตราดอกเบี้ย 

8) คานายหนารับจากบริษัทใหญ  
บริษัทเงินทุน สินอุตสาหกรรม 
จํากัด (มหาชน) 

 
ถือหุนบริษัทในสัดสวน 
รอยละ 79.99 
 

 
56,072 

 
คิดคานายหนาในอัตรา 
รอยละ 0.1 - 0.2 ของมูลคา
ซื้อขายหลักทรัพย 

9) คานายหนารับจากบริษัทท่ี
เกี่ยวของ  
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด 
(มหาชน) 

 
 
เปนผูถือหุนรายใหญในบริษัท 
เงินทุน สินอุตสาหกรรม จํากัด 
(มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทใหญ ใน
สัดสวนรอยละ 47.18 

 
 

91,843 

 
 
คิดคานายหนาในอัตรา 
รอยละ 0.1 - 0.2 ของมูลคา
ซื้อขายหลักทรัพย 

10) คานายหนารับจากกรรมการ
บริษัท จํานวน 1 ทาน 

กรรมการบริษัท 73,433 คิดคานายหนาในอัตรา 
รอยละ 0.1 - 0.2 ของมูลคา
ซื้อขายหลักทรัพย 

 
รายการระหวางกนัขางตน ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 18.  รายการกับบริษัทที่เกี่ยวของกัน   

ผูสอบบัญชีไดหมายเหตุวา รายการดังกลาวเปนไปตามเง่ือนไขและเกณฑท่ีตกลงรวมกันระหวางบริษทัและบริษัทเหลา
นั้นซึ่งใกลเคียงกับอัตราในตลาด 

 
นอกจากนี้ ในป 2544 บริษัทมีรายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง นอกเหนือจากการเปด

เผยตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ดังนี้ 
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รายการระหวางกนั ลักษณะความสัมพันธ จํานวน (บาท) นโยบาย 
การกําหนดราคา 

11) คานายหนารับจากบริษัทท่ี
เกี่ยวของ  
บริษทัหลักทรัพยจัดการกองทุน
รวม ไทยพาณิชย จํากัด 

 
 
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด  
(มหาชน) ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญ
ในบริษทัเงินทุน สินอุตสาหกรรม 
จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัท
ใหญ ในสัดสวนรอยละ 47.18  
ถือหุนในบริษัทหลักทรัพยจัดการ
กองทุนรวม ไทยพาณิชย จํากัด 
ในสัดสวนรอยละ 32 

 
 

261,961 

 
 
คิดคานายหนาในอัตรา 
รอยละ 0.1 - 0.2 ของมูลคา
ซื้อขายหลักทรัพย 

12) คาธรรมเนียมรับจากการเปน
ตัวแทนสนับสนุนการขายและรับ
ซ้ือคืนหนวยลงทุน ในกองทุนท่ี
บริษัทที่เกี่ยวของเปนผูจัดการ
กองทุน 
บริษทัหลักทรัพยจัดการกองทุน
รวม ไทยพาณิชย จํากัด 

 
 
 
 
 
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด  
(มหาชน) ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญ
ในบริษทัเงินทุน สินอุตสาหกรรม 
จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัท
ใหญ ในสัดสวนรอยละ 47.18  
ถือหุนในบริษัทหลักทรัพยจัดการ
กองทุนรวม ไทยพาณิชย จํากัด 
ในสัดสวนรอยละ 32 

 
 
 
 
 

2,897,815 

 
 
 
 
 

คิดคาธรรมเนียมในการขาย
หนวยลงทุน (front-end fee) 
ในอัตรารอยละ 0.25 ของ
มูลคาหนวยลงทุน 
คิดคาธรรมเนียมการบริการ
ผูถือหนวยลงทุน (ongoing 
fee) ในอัตรารอยละ 0.375 - 
0.5 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ 

13) คานายหนารับจากผูบริหาร
บริษัท จํานวน 3 ทาน 

ผูบริหารบริษัท 37,614 คิดคานายหนาในอัตรา 
รอยละ 0.1 - 0.2 ของมูลคา
ซื้อขายหลักทรัพย หรือใน
อัตราขั้นต่ํา 

14) คานายหนารับจากบริษัทท่ี
เกี่ยวของ  
บริษัท สามัคคีประกันภัย จํากัด 
(มหาชน) 

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด  
(มหาชน) ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญ
ในบริษทัเงินทุน สินอุตสาหกรรม 
จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัท
ใหญ ในสัดสวนรอยละ 47.18  
ถือหุนในบริษัท สามัคคีประ
กันภัย  จํากัด (มหาชน) ใน      
สัดสวนรอยละ 58.51 

 
 

27,632 

 
 
คิดคานายหนาในอัตรา 
รอยละ 0.1 ของมูลคาซื้อ
ขายหลักทรัพย 
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11.2 ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการระหวางกนั 

การทํารายการระหวางกันเปนความจําเปนและมีความสมเหตุสมผลของการทํารายการเพื่อกอใหเกิด
ประโยชนสูงสุดของบริษัท โดยผูสอบบัญชีไดพิจารณาและสอบทานรายการระหวางกันขางตน รายละเอียดตามขอ 11.1 
ในรายการท่ี 1 - 13 แลว มีความเห็นวารายการดังกลาวแสดงขอมูลตรงตามที่บันทึกไวในบัญชีสําหรับปสิ้นสุดวันที ่ 31 
ธันวาคม 2544 และเปนไปตามลักษณะธุรกิจท่ัวไป โดยบริษัทไดรับและจายคาตอบแทนใกลเคียงกับอัตราในตลาด 

สําหรับรายการระหวางกันตามขอ 11.1 ในรายการท่ี 14 บริษัทไดพิจารณาแลว มีความเห็นวารายการ
ดังกลาวเปนไปตามลักษณะธุรกิจท่ัวไป โดยบริษัทไดรับคาตอบแทนใกลเคียงกับอัตราในตลาดที่คิดกับลูกคาอื่นทั่วไป 

 
11.3 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน 

รายการระหวางกนั คณะกรรมการบริษัทหรือผูไดรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริษัท จะตองไม
อนุมัติรายการใดๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยงมีสวนไดเสียหรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะ
อ่ืนใดกับบริษัทหรือบริษัทยอย และจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอ
บังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือขอกําหนด ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยว
กับการเปดเผยขอมูลการทํารายการเกี่ยวโยง และการไดมาหรือจําหนายทรัพยสินท่ีสําคัญของบริษัทหรือบริษัทยอย 

 
11.4 นโยบายหรือแนวโนมการทํารายการระหวางกัน 

บริษัทมีนโยบายในการทํารายการระหวางกันที่เกิดขึ้นในปจจุบันตอไปในอนาคต โดยจะมีการกําหนด
เงื่อนไขตางๆ ใหเปนไปตามลักษณะการดําเนินการคาปกติ ในราคาตลาดหรือราคายุติธรรม ทั้งนี้บริษัทจะไดใหคณะ
กรรมการอิสระหรือคณะกรรมการตรวจสอบหรือผูสอบบัญชีของบริษัทหรือผูเช่ียวชาญอิสระ พิจารณาตรวจสอบและให
ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทํารายการดวย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


