
บริษัทหลักทรัพย กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

11. รายการระหวางกัน 
 11.1 สรุปรายการระหวางกันของบริษัทและบริษัทยอยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยังทางผลประโยชนที่เกิดขึ้นในป 2545/2546 และงวด 6 เดือนป 2546/2547 สิ้นสุด ณ 

วันที่ 30 กันยายน 2546 
 

- เงินกูยืม       บริษัทหลักทรัพย กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) กูยืมเงินจากบริษัทหลักทรัพย หยวนตา (ประเทศไทย) จํากัด ดังนี้ 
 

 
ป 

บุคคลที่อาจมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชนกับบริษัท 

 
ความสัมพันธ 

รายละเอียดการกูยืมระหวางกัน  

อัตราดอกเบี้ย (%)* ยอดยกมา กูเพิ่มระหวางงวด ชําระคืนระหวางงวด ยอดคงเหลือ ดอกเบี้ยจาย 
(ลานบาท) 

2545/2546 
(เม.ย. – มี.ค.) 
 

บริษัทหลักทรัพย หยวนตา (ประเทศ
ไทย) จํากัด 

เปนบริษัทที่มีผูถือหุนใหญรวมกัน 
คือ บริษัท กิมเอ็ง โฮลดิ้งส จํากัด 
และตอมาเปนบริษัทยอยของ
บริษัท** 

1.50-2.25      90.00 2,216
(กูจํานวน 17 ครั้ง) 

2,306 
(ชําระคืน 15 ครั้ง) 

0 0.69

2546/2547 
(เม.ย. – ก.ย.) 
 

-        - - - - - -

   

หมายเหตุ : *เงินกูยืมดังกลาวขางตนเปนเงินกูยืมลักษณะ Call Loan โดยมีอัตราดอกเบี้ยเทากับอัตราดอกเบี้ยระหวางธนาคาร  
 **บริษัทกิมเอ็ง โฮลดิ้งส  จํากัด ซึ่งเปนผูถือหุนใหญของบริษัทเคยถือหุนในหยวนตา รอยละ 92.73 แตตอมาในเดือนธันวาคม 2545 กิมเอ็ง โฮลดิ้งส ไดจําหนายหุนดังกลาวใหกับบริษัท จึงทําให หยวนตา เปนบริษัทยอยของ
บริษัท และตอมาบริษัทไดจําหนายหุนดังกลาวทั้งหมดใหกับธนาคาร นครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) ในวันที่ 27 มีนาคม 2546 ดังนั้นในกรณีที่มีรายการระหวางกันระหวางบริษัทและหยวนตาจะถือวาไมใชรายการระหวางกัน ตั้ง
แตวันที่ 27 มีนาคม 2546 เปนตนไป

สวนที่ 2 - 50 



บริษัทหลักทรัพย กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

- คานายหนารับ-จาย, ซื้อสินทรัพยและคาหุนเพิ่มทุน 
 

ป บุคคลที่อาจมีความขัด
แยงทางผลประโยชนกับ

บริษัท 

 
ความสัมพันธ 

ราคาซื้อขาย 
( มูลคา : ลานบาท ) 

ลักษณะรายการ 

Kim Eng Securities Pte. 
Limited 

เปนผูถือหุนทางออม*ของบริษัท   84.34 
 
 
 

คานายหนารับ   เปนคานายหนารับจาก Kim Eng Securities Pte. Limited 
จากการที่ Kim Eng Securities Pte. Limited สงรายการซื้อขายหลักทรัพยใหกับ
บริษัท โดยมียอดคงคางเปนลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2546 เทา
กับ 17.17 ลานบาท และมียอดคงคางเปนเจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพย ณ วันที่ 31 
มีนาคม 2546 เทากับ 2.38 ลานบาท ซึ่งการกําหนดราคาคาธรรมเนียมเปนไป
ตามอัตราขั้นต่ําที่กําหนดโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

บริษัทหลักทรัพย หยวนตา 
(ประเทศไทย) จํากัด 

เปนบริษัทที่มีผูถือหุนใหญรวมกัน 
คือ บริษัท กิมเอ็ง โฮลดิ้งส จํากัด
และตอมาเปนบริษัทยอยของ
บริษัท** 

17.62 ซื้อทรัพยสิน  เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2545 บริษัทซื้อสินทรัพย ของบริษัทหลัก
ทรัพย หยวนตา (ประเทศไทย) จํากัด เพิ่มเติมจากเดิมที่มีการซื้อสินทรัพยและหนี้
สินของหยวนตา เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2545 จํานวน 142.12 ลานบาท โดยราคา
เปนราคาที่กําหนดโดยบริษัท 

2545/2546 
(เม.ย. – มี.ค.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท กิมเอ็ง โฮลดิ้งส 
จํากัด 

เปนผูถือหุนใหญของบริษัทและมี
กรรมการรวมกัน คือ  
1.    นางกลอเรีย ซาว ยิน ลี 
2. นายโรแนล อุย เทียน แยท 
3.    นายเหวย เฉิน หวาง 

265.47 คาหุนเพิ่มทุน 
บริษัทไดรับคาหุนเพิ่มทุนของบริษัทจาก กิมเอ็ง โฮลดิ้งส จํากัด เปนหุนของบริษัท
หลักทรัพย หยวนตา (ประเทศไทย) จํากัด โดยการรับชําระเปนหุนสามัญของ
หยวนตาเปนไปเพื่อการปรับโครงสรางสําหรับการเพิ่มทุนใหมีความชัดเจนและ
เพื่อไมใหมีความขัดแยงทางผลประโยชน (Conflict of Interest) โดยเปนการแกไข
ปญหาไมใหผูถือหุน ถือหุนในธุรกิจซึ่งอาจมีการแขงขันกันได 
 

หมายเหตุ : * Kim Eng Securities Pte. Ltd. ถือหุนใน บริษัท กิมเอ็ง โฮลดิ้งส จํากัด ซึ่งเปนผูถือหุนรอยละ 94.92 ในบริษัท 
               ** บริษัทกิมเอ็ง โฮลดิ้งส  จํากัด ซึ่งเปนผูถือหุนใหญของบริษัทเคยถือหุนในหยวนตา รอยละ 92.73 แตตอมาในเดือนธันวาคม 2545 กิมเอ็ง โฮลดิ้งส ไดจําหนายหุนดังกลาวใหกับบริษัท จึงทําให หยวนตา เปนบริษัทยอยของ

บริษัท และตอมาบริษัทไดจําหนายหุนดังกลาวทั้งหมดใหกับธนาคาร นครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) ในวันที่ 27 มีนาคม 2546 ดังนั้นในกรณีที่มีรายการระหวางกันระหวางบริษัทและหยวนตาจะถือวาไมใชรายการระหวางกัน 
ตั้งแตวันที่ 27 มีนาคม 2546 เปนตนไป 
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บริษัทหลักทรัพย กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

ป บุคคลที่อาจมีความขัด
แยงทางผลประโยชนกับ

บริษัท 

 
ความสัมพันธ 

ราคาซื้อขาย 
( มูลคา : ลานบาท ) 

ลักษณะรายการ 

2546/2547 
(เม.ย. – ก.ย.) 
 

Kim Eng Securities Pte. 
Limited 

เปนผูถือหุนทางออม*ของบริษัท   102.51 
 

คานายหนารับ   เปนคานายหนารับจาก Kim Eng Securities Pte. Limited 
จากการที่ Kim Eng Securities Pte. Limited สงรายการซื้อขายหลักทรัพยใหกับ
บริษัท โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2546 มียอดคงคางเปนลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย  
83.11 ลานบาท เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพย  229.25 ลานบาทและลูกหนี้อื่น 0.23 
ลานบาท ซึ่งการกําหนดราคาคานายหนาเปนไปตามอัตราขั้นต่ําที่กําหนดโดย
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

หมายเหตุ : * Kim Eng Securities Pte. Ltd. ถือหุนใน บริษัท กิมเอ็ง โฮลดิ้งส จํากัด ซึ่งเปนผูถือหุนรอยละ 94.92 ในบริษัท 
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บริษัทหลักทรัพย กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

11.2  ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ 
รายการระหวางกันที่เกิดขึ้นในชวงที่ผานมา ไดแก รายการกูยืมเงินและรายการซื้อสินทรัพยและหนี้สินระหวาง

บริษัทที่เกี่ยวของ คือ บริษัทหลักทรัพย หยวนตา (ประเทศไทย) จํากัด รายการสงลูกคาซื้อขายหลักทรัพยระหวาง
บริษัทและบริษัทแม คือ Kim Eng Securities Pte. Ltd. และรับชําระคาหุนเพิ่มทุนจาก บริษัท กิมเอ็ง โฮลดิ้งส จํากัด 
เปนรายการที่มีความจําเปนและมีความสมเหตุสมผลของการทํารายการเพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัท เนื่อง
จากเปนการดําเนินธุรกิจที่เอื้อประโยชนตอกัน และในบางขณะบริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนไมเพียงพอในการดําเนินงาน
บางครั้งในภาวะที่มีการซื้อขายหลักทรัพยในปริมาณสูงจึงตองมีการสนับสนุนดานเงินทุนจากกลุมผูถือหุนใหญ โดย
กรรมการตรวจสอบมีความเห็นวาการทํารายการระหวางกันดังกลาวเปนไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจทั่วไปและ
คาตอบแทนที่ไดรับและจายชําระเปนราคาตลาดยุติธรรม 
 
11.3  มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน 

การอนุมัติรายการระหวางกันที่ผานมาของบริษัทไดมีการพิจารณาโดยกรรมการของบริษัท ซึ่งขณะนั้นบริษัท
ยังไมมีขอกําหนดเกี่ยวกับการทํารายการระหวางกัน เนื่องจากบริษัทมีสถานะเปนบริษัทจํากัด อยางไรก็ตามการ
พิจารณาเขาทํารายการไดมีการคํานึงถึงผลประโยชนของบริษัทเปนสําคัญ 

สําหรับรายการระหวางกันในอนาคต บริษัทมีนโยบายใหคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทหลักทรัพย กิม
เอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) เปนผูพิจารณาและใหความเห็นตอรายการดังกลาว 

อยางไรก็ตามการทํารายการดังกลาวในอนาคตขึ้นอยูกับเหตุผลและความจําเปนของบริษัท ซึ่งการรับและ
จายคาตอบแทนระหวางกันจะตองเปนไปตามราคาตลาด   ยุติธรรม และคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจะเปนผู
ใหความเห็นตอการทํารายการดังกลาว 
   
11.4   นโยบายหรือแนวโนมการทํารายการระหวางกัน 

ในกรณีที่มีความจําเปนตองใชเงินทุน หรือมีการเอื้อประโยชนกันในการทําธุรกิจหลักทรัพย บริษัทยังคงมี
นโยบายในการทํารายการระหวางกันที่เกิดขึ้นในปจจุบันตอไปในอนาคต โดยจะมีการกําหนดเงื่อนไขตางๆ  ใหเปนไป
ตามลักษณะการดําเนินการคาปกติ และเปนราคาตลาดซึ่งสามารถเปรียบเทียบไดกับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภาย
นอก ทั้งนี้บริษัทจะไดใหคณะกรรมการตรวจสอบหรือผูสอบบัญชีของบริษัทหรือผูเชี่ยวชาญอิสระ พิจารณาตรวจสอบ
และใหความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทํารายการดวย 

รายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการจะตองปฏิบัติตามระเบียบตางๆ ที่ไดกําหนดขึ้น
และคณะกรรมการจะตองไมอนุมัติรายการใดๆที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขดแยงทางผลประโยชน ในลักษณะอื่นใด
กับบริษัทหลักทรัพย กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) หรือบริษัทยอย (ถามี) และจะตองเปดเผยรายการดังกลาว
ตอคณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  เพื่อใหคณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย กิม
เอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) พิจารณา ซึ่งคณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด 
(มหาชน)  จะตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศ คําส่ัง 
หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับการเปดเผยขอ
มูลการทํารายการเกี่ยวโยง และการไดมาหรือจําหนายทรัพยสินที่สําคัญของบริษัทหรือบริษัทยอย (ถามี) 

สวนที่ 2 - 53 



บริษัทหลักทรัพย กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

ทั้งนี้หากมีรายการระหวางกันของบริษัทหลักทรัพย กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  หรือบริษัทยอยเกิด
ขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน มีสวนไดเสียหรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในอนาคต 
บริษัทหลักทรัพย กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) จะไดใหคณะกรรมการตรวจสอบ เปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับ
ราคา อัตราคาตอบแทน รวมทั้งความจําเปนและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม
มีความชํานาญในการพิจารณารายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทหลักทรัพย กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด 
(มหาชน)  จะไดใหผูเชี่ยวชาญอิสระหรือผูสอบบัญชีของบริษัท หลักทรัพย กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) เปน
ผูใหความเห็นเกี่ยวกับรายการระหวางกันดังกลาว เพื่อนําไปใชประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ หรือผูถือหุน
ตามแตกรณี ทั้งนี้บริษัทหลักทรัพย กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  จะเปดเผยรายการระหวางกันไวในหมาย
เหตุประกอบงบการเงินที่ไดรับการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีของบริษัท 
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