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11.

รายการระหวางกัน

11.1

ลักษณะความสัมพันธ

บริษัทฯ มีการทํารายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงตางๆ โดยรายการระหวางกันที่เกิดขึ้นนั้นเปนการทํารายการกับผูถือ
หุนและ/หรือผูบริหารของบริษัทฯ รวมถึงการทํารายการกับบริษัทที่เกี่ยวของกันซึ่งมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงเปนผูถือหุนและ/หรือ
ผูบริหาร ซึ่งสามารถสรุปลักษณะความสัมพันธไดดังนี้
บุคคลที่อาจมีความขัดแยง
รายละเอียด/ ลักษณะความสัมพันธ
บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายแบบพิมพธุรกิจ กระดาษสํานักงาน สิ่งพิมพปลอด
การทําเทียม โดยบริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) เปนผูถือหุนใหญของ
บริษัทฯ ในสัดสวนรอยละ 50 ของทุนชําระแลว และมีกรรมการบริษัทและผูบริหาร
บางทานรวมกัน
บริษัท ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเมนท
ประกอบธุรกิจดานงานพิมพเอกสารสําคัญ เชน เช็ค ตั๋วสัญญาใชเงิน ใบหุน เปนตน
จํากัด
งานพิมพระบบดิจิตอล และใหบริการในดานการบริหารจัดเก็บและบริหารคลังใหกับ
องคกรขนาดใหญ โดยเปนบริษัทยอยของบริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จํากัด
(มหาชน) ในสัดสวนรอยละ 100 ของทุนชําระแลว และมีกรรมการบริษัทและผูบริหาร
บางทานรวมกัน
บริษัท สมารท คอมมิวนิเคชั่น แอนด
ประกอบธุรกิจจําหนายเครื่องโทรศัพท IP Phone และอุปกรณแปลงสัญญาณ
เทคโนโลยี จํากัด
(Internet Access Device) และเปนตัวแทนการขายที่ไดรับอนุญาต (Sales Partner)
จาก CAT Telecom สําหรับผูใชบริการ CAT2Call (PC-to-Phone) และ CAT2Call
Plus (Phone-to-Phone) โดยมีผูบริหารของบริษัทฯ เปนกรรมการ อยางไรก็ตาม ใน
เดือนกุมภาพันธ 2551 ผูบริหารของบริษัทฯ ไดดําเนินการลาออกจากการเปน
กรรมการของบริษัท สมารท คอมมิวนิเคชั่น แอนด เทคโนโลยี จํากัด แลว ทําให
บริษัทฯ ไมมีความสัมพันธกับบริษัท สมารท คอมมิวนิเคชั่น แอนด เทคโนโลยี จํากัด
อีกตอไป อยางไรก็ดี คณะกรรมการตรวจสอบจะยังคงตรวจสอบการทํารายการ
ระหวางกันระหวางบริษัทฯ และบริษัท สมารท คอมมิวนิเคชั่น แอนด เทคโนโลยี
จํากัด (ถามี) ตอไปอีกระยะหนึ่ง
บริษัท เอวิเอชั่น แอนด ซิเคียวริตี้ โซลูชั่น
เดิมบริษัท ดิจิเทนต จํากัด ประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายหนังสือ สิ่งพิมพนิตยสาร
จํากัด (เดิมชื่อ บริษัท ดิจิเทนต จํากัด)
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร และผลิตสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบ e-learning ตอมาใน
เดือนเมษายน 2549 ไดเปลี่ยนชื่อและประเภทธุรกิจเปน บริษัท เอวิเอชั่น แอนด ซิ
เคียวริตี้ โซลูชั่น จํากัด ซึ่งประกอบกิจการขายอุปกรณเครื่องบิน โดยมีกรรมการของ
บริษัทฯ เปนผูถือหุนใหญในสัดสวนรอยละ 54.99 ของทุนชําระแลว และมีผูบริหาร
ของบริษัทฯ เปนกรรมการ
Synnex Technology International Corp.
ประกอบธุรกิจจัดจําหนายสินคาเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร อุปกรณ
วงจรรวม (IC) และสวนประกอบในประเทศไตหวัน โดยเปนผูถือหุนทั้งหมดของ
Synnex Global Ltd. ซึ่งเปนผูถือหุนทั้งหมดของ King’s Eye Investments Ltd. และ
มีกรรมการบริษัทบางทานรวมกัน คือ นายชู วู ตู และนายหู เจีย หลง โดยมีผูบริหาร
บางทานเปนกรรมการบริษัทฯ คือ นายชี เชียง ฮวง และนายลี ลี เชง
Synnex Global Ltd.
ประกอบธุรกิจการลงทุน โดยเปนผูถือหุนทั้งหมดของ King’s Eye Investments Ltd.
และเปนบริษัทยอยของ Synnex Technology International Corp. ในสัดสวนรอยละ
100 ของทุนชําระแลว และมีกรรมการบริษัทบางทานรวมกัน คือ นายชู วู ตู
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บุคคลที่อาจมีความขัดแยง
King’s Eye Investments Ltd.

Synnex Electronics Hong Kong Ltd.

รายละเอียด/ ลักษณะความสัมพันธ
ประกอบธุรกิจการลงทุน โดยเปนผูถือหุนใหญของบริษัทฯ ในสัดสวนรอยละ 49 ของ
ทุนชําระแลว และเปนบริษัทยอยของ Synnex Global Ltd. ในสัดสวนรอยละ 100
ของทุนชําระแลว และมีกรรมการบริษัทรวมกัน คือ นายชู วู ตู
ประกอบธุรกิจจัดจําหนายอุปกรณวงจรรวม (IC) และสวนประกอบในประเทศฮองกง
และจีน โดยเปนบริษัทยอยของ King’s Eye Investments Ltd. ในสัดสวนรอยละ 100
ของทุนชําระแลว และมีกรรมการบริษัทรวมกัน คือ นายชู วู ตู
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11.2

ลักษณะของรายการระหวางกัน

บริษัทฯ และบริษัทยอย มีการทํารายการระหวางกันอันเนื่องมาจากการดําเนินธุรกิจกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ซึ่งสามารถสรุปลักษณะและมูลคาของการทํารายการระหวางกัน โดยแบง
ตามรายบุคคลที่อาจมีความขัดแยงไดดังนี้
•

รายการระหวางบริษัทฯ กับบริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
มูลคารายการ/ มูลคาคงคาง
(พันบาท)
ลักษณะของรายการ
งวด 3 เดือน
ป 2549
ป 2550
ป 2551
2,136.00
บริษัทฯ ขายอุปกรณคอมพิวเตอร หมึกพิมพ และผาหมึกใหแกบริษัท 10,717.12 10,016.89
ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) ดังนี้
1) บริษัทฯ ขายอุปกรณคอมพิวเตอรและหมึกพิมพให เพื่อนําไปใชใน
การดําเนินงาน จํานวน 2.72 ลานบาท ในป 2549 (บริษัทฯ ไดบันทึก
บัญชีคาบริการจากการออกแบบและติดปายโฆษณาขางรถตูบรรทุก
สินคาของบริษัทฯ ใหแกบริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
ผิดประเภทเปนการขายสินคา จํานวน 0.17 ลานบาท ในป 2549),
1.46 ลานบาท ในป 2550 และ 0.16 ลานบาท ในชวง 3 เดือนแรกของ
ป 2551
2) บริษัทฯ ขายผาหมึกยี่หอ Fullmark ให เพื่อแบงบรรจุเปนตลับและ
ทําบรรจุภัณฑ จํานวน 7.83 ลานบาท, 8.56 ลานบาท และ 1.98 ลาน
บาท ในป 2549, 2550 และชวง 3 เดือนแรกของป 2551 ตามลําดับ
ลูกหนี้การคา
ตั๋วเงินรับการคา
บริษัทฯ ซื้อกระดาษสํานักงาน ใบรับประกันสินคา และผาหมึกจาก
บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) ดังนี้

1,174.77
1,733.71
162,072.26

256.53
159,174.03

ความจําเปน และความสมเหตุสมผลของรายการ และความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแลวมีความเห็นวารายการดังกลาวมีความ
จําเปน
กอใหเกิดประโยชนตอบริษัทฯ
และเปนรายการที่สมเหตุสมผล
เนื่องจาก
1) บริษัทฯ ขายอุปกรณคอมพิวเตอร และหมึกพิมพใหแกบริษัท ที.เค.เอส.
เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) ในราคาตลาดและเงื่อนไขการคาปกติซึ่งสามารถ
เทียบเคียงกับลูกคารายอื่นๆ ได
2) บริษัทฯ ขายผาหมึกใหกับบริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) ซึ่ง
มีความชํานาญในการบรรจุผาหมึกเปนตลับและทําบรรจุภัณฑ ในราคาที่สูงกวา
ราคาทุนของบริษัทฯ และเงื่อนไขการคาปกติ ทั้งนี้ บริษัท ที.เค.เอส.
เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) รับจางบรรจุผาหมึกเปนตลับและทําบรรจุภัณฑ
ใหแกบริษัทฯ เพียงรายเดียว

1,089.00
41,695.00 คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแลวมีความเห็นวารายการดังกลาวมีความ
จําเปน
กอใหเกิดประโยชนตอบริษัทฯ
และเปนรายการที่สมเหตุสมผล
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ลักษณะของรายการ

มูลคารายการ/ มูลคาคงคาง
(พันบาท)
งวด 3 เดือน
ป 2549
ป 2550
ป 2551

1) บริษัทฯ ซื้อกระดาษสํานักงาน ใบรับประกันสินคา และผาหมึก เพื่อ
นําไปใชในการดําเนินงาน จํานวน 14.63 ลานบาท, 16.03 ลานบาท
และ 2.41 ลานบาท ในป 2549, 2550 และชวง 3 เดือนแรกของป
2551 ตามลําดับ
2) บริษัทฯ ซื้อกระดาษสํานักงาน เพื่อนําไปจําหนายตอ จํานวน
134.08 ลานบาท, 130.82 ลานบาท และ 35.66 ลานบาท ในป 2549,
2550 และชวง 3 เดือนแรกของป 2551 ตามลําดับ
3) บริษัทฯ ซื้อผาหมึก เพื่อนําไปจําหนายตอ จํานวน 13.36 ลานบาท,
12.32 ลานบาท และ 3.62 ลานบาท ในป 2549, 2550 และชวง 3
เดือนแรกของป 2551 ตามลําดับ
เจาหนี้การคา
ตั๋วเงินจายการคา
เจาหนี้อื่น
บริษัทฯ รับชําระคาบริการจากบริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จํากัด
(มหาชน) ดังนี้
1) บริษัทฯ รับชําระคาบริการจากการบริการซอมแซมสินคาที่พน
ระยะเวลารับประกัน เปนจํานวน 0.001 ลานบาท ในป 2550
2) บริษัทฯ รับชําระคาบริการจากการออกแบบและติดปายโฆษณาขาง
รถตูบรรทุกสินคาของบริษัทฯ จํานวน 21 คัน จากบริษัท ที.เค.เอส.
เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) ในอัตราคาบริการเดือนละ 2,625 บาท/คัน
คิดเปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 0.66 ลานบาท ในป 2549 อยางไรก็ตามไดมี
การบันทึกบัญชีผิดประเภท โดยมีการบันทึกรายการขางตนเปนการ

6,606.50
21,477.53
278.14

7,304.17
9,260.82
887.37

9,010.00
6,739.00
962.00

644.13

97.45

24.00
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คณะกรรมการตรวจสอบ
เนื่องจาก
1) บริษัทฯ ซื้อสินคาจากบริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) ในราคา
ตลาดและเงื่อนไขการคาปกติ
2) บริษัทฯ ไดรับการแตงตั้งใหเปนผูจัดจําหนายแตเพียงผูเดียวในผลิตภัณฑ
ประเภทกระดาษสํานักงานของบริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
โดยหากพิจารณาถึงตนทุนการกระจายสินคาดังกลาวไปยังชองทางการจัด
จําหนายของบริษัทฯ แลว บริษัทฯ ซื้อกระดาษจากบริษัท ที.เค.เอส.
เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) ในราคาใกลเคียงกับราคาตลาด และเงื่อนไขการคา
ปกติ
3) บริษัทฯ ซื้อผาหมึกจากบริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) เพื่อ
นําไปจําหนายตอ ในราคาที่ไดมีการตกลงกันไว ซึ่งเมื่อพิจารณาจากราคา
จําหนายสินคาดังกลาวของบริษัทฯ แลว อัตรากําไรที่ไดรับจากการจําหนาย
สินคาดังกลาวใกลเคียงกับอัตรากําไรของสินคาที่คลายคลึงกันที่จําหนายใน
ทองตลาด นอกจากนี้เงื่อนไขการคาที่บริษัทฯ ไดรับจากบริษัท ที.เค.เอส.
เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) เปนเงื่อนไขการคาปกติ
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแลวมีความเห็นวารายการดังกลาวมีความ
จําเปน
กอใหเกิดประโยชนตอบริษัทฯ
และเปนรายการที่สมเหตุสมผล
เนื่องจาก
1) บริษัทฯ เรียกเก็บคาบริการซอมแซมสินคาจากบริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี
จํากัด (มหาชน) ในอัตราตลาดและเงื่อนไขการคาปกติ
2) บริษัทฯ เรียกเก็บคาบริการการออกแบบและติดปายโฆษณาขางรถตูบรรทุก
สินคาของบริษัทฯ จากบริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) ในอัตราที่
ใกลเคียงราคาตลาด และเงื่อนไขการคาปกติ นอกจากนั้น การบริการดังกลาว
ยังชวยเพิ่มรายไดใหกับบริษัทฯ อีกทางหนึ่งดวย อยางไรก็ตาม คณะกรรมการ

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

ลักษณะของรายการ
ขายสินคาจํานวน 0.17 ลานบาท ทําใหบริษัทฯ มียอดคาบริการ
ดังกลาวจํานวน 0.50 ลานบาท ในป 2549
3) ในป 2549 บริษัทฯ รวมกับคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จัดโครงการอบรมหลักสูตรเสริมสราง
ผูประกอบการธุรกิจ ไอที ยุคใหม โดยเชิญผูแทนจําหนายของบริษัทฯ
เขารับการฝกอบรม ทั้งนี้บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
ไดรวมสงพนักงานเขารวมฝกอบรมดวย จํานวน 1 ราย บริษัทฯ จึงได
เรียกเก็บคาใชจายในการอบรมและการเดินทางไปดูงานที่ตางประเทศ
ตามโครงการอบรมดังกลาวจํานวน 0.1 ลานบาท จากทางบริษัท ที.เค.
เอส. เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
4) บริษัทฯ รับชําระคาบริการติดตามทวงถามหนี้ทางโทรศัพทในเขต
ภาคเหนือจากบริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) เปน
จํานวน 0.05 ลานบาท 0.10 ลานบาท และ 0.024 ลานบาท ในป
2549, 2550 และชวง 3 เดือนแรกของป 2551 ตามลําดับ โดยมีอัตรา
คาบริการ 8,000 บาท/เดือน เนื่องจากบริษัทฯ มีสาขาในเขตภาคเหนือ
ที่บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) มีฐานลูกคาอยู จึง
สามารถติดตามทวงถามหนี้ไดอยางมีประสิทธิภาพ
บริษัทฯ จายคาเชาคลังสินคาใหแกบริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จํากัด
(มหาชน) สําหรับพื้นที่จัดเก็บสินคาประมาณ 700 ตารางเมตร
เนื่องจากในชวงมิถุนายน 2549 – มีนาคม 2550 บริษัทฯ ไดมีการสราง
คลังสินคาใหมบริเวณสํานักงานใหญของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงไดทํา
สัญญาแตงตั้งตัวแทนใหบริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
ดําเนินการจัดเก็บสินคาใหแทน โดยมีอัตราคาเชาเดือนละ 80,000
บาท อยางไรก็ตาม ในปจจุบันคลังสินคาใหมของบริษัทฯ ไดจัดสราง

มูลคารายการ/ มูลคาคงคาง
(พันบาท)
งวด 3 เดือน
ป 2549
ป 2550
ป 2551

ความจําเปน และความสมเหตุสมผลของรายการ และความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
ตรวจสอบไดกําชับใหบริษัทฯ ระมัดระวังในการบันทึกบัญชีมากขึ้น
3)
บริษัทฯ
เรียกเก็บคาใชจายในการอบรมและการเดินทางไปดูงานที่
ตางประเทศตามโครงการอบรมหลักสูตรเสริมสรางผูประกอบการธุรกิจ ไอที
ยุคใหม จากบริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) ตามคาใชจายที่
เกิดขึ้นจริงโดยประมาณ
4)
บริษัทฯ
เรียกเก็บคาบริการติดตามทวงถามหนี้ทางโทรศัพทในเขต
ภาคเหนือจากบริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) ตามสัญญาที่ไดตก
ลงไวรวมกัน ซึ่งคาบริการดังกลาวเทียบเทากับอัตราเงินเดือนของพนักงาน
ติดตามทวงถามหนี้ซึ่งเปนราคาตลาด นอกจากนั้น การบริการดังกลาวยังชวย
เพิ่มรายไดใหกับบริษัทฯ อีกทางหนึ่งดวย

560.00

240.00
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- คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแลวมีความเห็นวารายการดังกลาวมีความ
จําเปน
กอใหเกิดประโยชนตอบริษัทฯ
และเปนรายการที่สมเหตุสมผล
เนื่องจากอัตราคาเชาคลังสินคาที่บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
เรียกเก็บจากบริษัทฯ นั้น เปนไปตามสัญญาที่ไดตกลงไวรวมกัน ทั้งนี้ บริษัท
ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) มีพื้นที่คลังสินคาขนาดใหญและมีการ
รักษาความปลอดภัยสูง เมื่อเทียบกับคลังสินคาอื่นๆ

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

ลักษณะของรายการ
เสร็จเรียบรอยแลว ดังนั้น ทางบริษัทฯ จึงมิไดเชาคลังสินคาดังกลาวอีก
ตอไป
บริษัทฯ จายเงินปนผลประจํางวดป 2550 ใหแกบริษัท ที.เค.เอส.
เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

มูลคารายการ/ มูลคาคงคาง
(พันบาท)
งวด 3 เดือน
ป 2549
ป 2550
ป 2551

-

-

ความจําเปน และความสมเหตุสมผลของรายการ และความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

65,000.00 การจายเงินปนผลดังกลาวเปนไปตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป ครั้งที่
1/2551 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2551 ที่ไดอนุมัติการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุน
ของบริษัทฯ ในอัตราหุนละ 0.26 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 130,000,000 บาท

•

รายการระหวางบริษัทฯ กับบริษัท ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเมนท จํากัด
มูลคารายการ/ มูลคาคงคาง
(พันบาท)
ความจําเปน และความสมเหตุสมผลของรายการ และความเห็นของ
ลักษณะของรายการ
คณะกรรมการตรวจสอบ
งวด 3 เดือน
ป 2549
ป 2550
ป 2551
512.00 คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแลวมีความเห็นวารายการดังกลาวเปนไป
3,527.79
4,443.92
บริษัทฯ ขายอุปกรณคอมพิวเตอร หมึกพิมพ และระบบเน็ทเวิรกใหแก
ตามลักษณะการคาปกติ และมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากราคาที่บริษัทฯ
บริษัท ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเมนท จํากัด เพื่อนําไปใชในการ
ดําเนินงาน
ขายสินคาใหแกบริษัท ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเมนท จํากัด เปนราคา
ตลาดและเงื่อนไขการคาปกติซึ่งสามารถเทียบเคียงกับลูกคารายอื่นๆ ได
281.00
728.95
275.69
ลูกหนี้การคา
284.36
ตั๋วเงินรับการคา
บริษัทฯ รับชําระคาบริการจากบริษัท ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจ
50.00
151.08
61.00 คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแลวมีความเห็นวารายการดังกลาวมีความ
เมนท จํากัด ดังนี้
จําเปน
กอใหเกิดประโยชนตอบริษัทฯ
และเปนรายการที่สมเหตุสมผล
1) บริษัทฯ รับชําระคาบริการจากการจัดแสดงและสาธิตสินคาใหแก
เนื่องจาก
บริษัท ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเมนท จํากัด ในป 2549 เปน
1) บริษัทฯ ใหบริการจัดแสดงและสาธิตสินคาใหแกบริษัท ที.เค.เอส. สยาม
จํานวน 0.05 ลานบาท เนื่องจากบริษัทฯ มีบุคลากรที่มีศักยภาพในการ
เพรส แมเนจเมนท จํากัด ในอัตราคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงรวมกับคาดําเนินงาน
จัดงานดังกลาว (ฝายพัฒนาผลิตภัณฑและสื่อสารการตลาด) ในขณะที่
ตางๆ
2)-4) บริษัทฯ และบริษัทยอยเรียกเก็บคาบริการจากบริษัท ที.เค.เอส. สยาม
บริษัท ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเมนท จํากัด ไมมีหนวยงาน
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บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

ลักษณะของรายการ
ภายในดังกลาว
2) บริษัทฯ รับชําระคาบริการจากการบริการซอมแซมสินคาที่พน
ระยะเวลารับประกัน เปนจํานวน 0.03 ลานบาท ในป 2550
3) บริษัทยอยรับชําระคาบริการติดตั้งระบบเน็ตเวิรคจากบริษัท ที.เค.
เอส. สยามเพรส แมเนจเมนท จํากัด จํานวน 0.02 ลานบาท และ 0.03
ลานบาท ในป 2550 และชวง 3 เดือนแรกของป 2551 ตามลําดับ
4) บริษัทยอยรับชําระคาบริการสําหรับการใหบริการหลังติดตั้งอุปกรณ
ทางดาน Hardware จากบริษัท ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเมนท
จํากัด จํานวน 0.10 ลานบาท และ 0.03 ลานบาท ในป 2550 และชวง
3 เดือนแรกของป 2551 ตามลําดับ
บริษัทฯ ไดสั่งวารสาร และแผนพับสําหรับการสงเสริมการขายจาก
บริษัท ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเมนท จํากัด เพื่อนําไปใชในการ
ดําเนินงาน
ตั๋วเงินจายการคา
เจาหนี้อื่น

มูลคารายการ/ มูลคาคงคาง
(พันบาท)
งวด 3 เดือน
ป 2549
ป 2550
ป 2551

ความจําเปน และความสมเหตุสมผลของรายการ และความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
เพรส แมเนจเมนท จํากัด ในอัตราและเงื่อนไขการคาปกติ

5,312.58

7,542.39

673.29
364.08

424.30
1,162.85

2,338.00 คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแลวมีความเห็นวารายการดังกลาวเปนไป
ตามลักษณะการคาปกติ และมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากอัตราคาพิมพของ
บริษัท ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเมนท จํากัด เปนอัตราที่ใกลเคียงราคา
ตลาด และมีเงื่อนไขการคาปกติซึ่งสามารถเทียบเคียงกับสํานักพิมพรายอื่นๆ
655.00 ได
717.00
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บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

•

รายการระหวางบริษัทฯ กับบริษัท สมารท คอมมิวนิเคชั่น แอนด เทคโนโลยี จํากัด
มูลคารายการ/ มูลคาคงคาง
(พันบาท)
ลักษณะของรายการ
งวด 3 เดือน
ป 2549
ป 2550
ป 2551
10.00
381.61
4,694.59
บริษัทฯ ขายเครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณคอมพิวเตอร อุปกรณแปลง
สัญญาณสําหรับ IP Phone และอุปกรณประกอบใหแกบริษัท สมารท
คอมมิวนิเคชั่น แอนด เทคโนโลยี จํากัด ดังนี้
1) บริษัทฯ ขายเครื่องคอมพิวเตอร และอุปกรณคอมพิวเตอรให เพื่อ
นําไปใชในการดําเนินงาน เปนจํานวน 0.27 ลานบาท ในป 2549
2) บริษัทฯ ขายอุปกรณแปลงสัญญาณสําหรับ IP Phone และอุปกรณ
ประกอบให เพื่อนําไปจําหนายตอ จํานวน 4.35 ลานบาท ในป 2549
และขายสินคาดังกลาวจํานวน (0.55) ลานบาท ในป 2550
3) บริษัทฯ ขายสินคาที่ลาสมัยซึ่งไมสามารถใชงานได เพื่อนําไป
จําหนายตอ จํานวน 0.07 ลานบาทและ 0.44 ลานบาท ในป 2549 และ
ป 2550
ลูกหนี้การคา
บริษัทฯ
ไดรับชําระคาเชาพื้นที่อาคารสํานักงานและการใหบริการ
สาธารณูปโภคจากบริษัท สมารท คอมมิวนิเคชั่น แอนด เทคโนโลยี
จํากัด โดยมีอัตราคาเชาและคาบริการรวม 10,000 บาท/เดือน คิดเปน
จํานวน 0.12 บาท ในป 2549 อยางไรก็ตาม บริษัท สมารท คอมมิวนิ
เคชั่น แอนด เทคโนโลยี จํากัด ไดยกเลิกการเชาพื้นที่อาคารของ
บริษัทฯ ในป 2550

1,546.04

513.39

120.00

-
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ความจําเปน และความสมเหตุสมผลของรายการ และความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแลวมีความเห็นวารายการดังกลาวมีความ
จําเปน
กอใหเกิดประโยชนตอบริษัทฯ
และเปนรายการที่สมเหตุสมผล
เนื่องจาก
1)-2) บริษัทฯ ขาย (รับคืน) สินคาใหแกบริษัท สมารท คอมมิวนิเคชั่น แอนด
เทคโนโลยี จํากัด ในราคาตลาดและเงื่อนไขการคาปกติ ตลอดจนเงื่อนไขการ
รับคืนสินคาปกติ อยางไรก็ตาม ในป 2550 บริษัท สมารท คอมมิวนิเคชั่น
แอนด เทคโนโลยี จํากัด ไดประสบปญหาดานสภาพคลองและขอแบงชําระคา
สินคาดังกลาว และไดชําระยอดคงคางทั้งหมดแลวในไตรมาสที่ 1 ป 2551
3) บริษัทฯ ขายเหมาสินคาที่ลาสมัยซึ่งไมสามารถใชงานได ใหแกบริษัท
สมารท คอมมิวนิเคชั่น แอนด เทคโนโลยี จํากัด โดยที่บริษัทฯ ไมตองเสียคา
ขนสงและคัดเลือกคุณภาพสินคาเพื่อขาย เหมือนเชนการขายใหกับผูซื้อรายอื่น
โดยบริษัทฯ ขายสินคาดังกลาวใหแกบริษัท สมารท คอมมิวนิเคชั่น แอนด
11.00 เทคโนโลยี จํากัด ในราคาที่ต่ํากวาราคาที่บริษัทฯ ขายใหแกผูซื้อรายอื่นเพื่อ
ชดเชยคาดําเนินการดังกลาว
- คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแลวมีความเห็นวารายการดังกลาวมีความ
จําเปน
กอใหเกิดประโยชนตอบริษัทฯ
และเปนรายการที่สมเหตุสมผล
เนื่องจาก บริษัทฯ เรียกเก็บคาบริการจากบริษัท สมารท คอมมิวนิเคชั่น แอนด
เทคโนโลยี จํากัด ในอัตราตลาดและเงื่อนไขการคาปกติ

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

•

รายการระหวางบริษัทฯ กับบริษัท เอวิเอชั่น แอนด ซิเคียวริตี้ โซลูชั่น จํากัด
มูลคารายการ/ มูลคาคงคาง
(พันบาท)
ความจําเปน และความสมเหตุสมผลของรายการ และความเห็นของ
ลักษณะของรายการ
คณะกรรมการตรวจสอบ
งวด 3 เดือน
ป 2549
ป 2550
ป 2551
- คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแลวมีความเห็นวารายการดังกลาวเปนไป
(39.96)
500.29
บริษัทฯ ขายอุปกรณคอมพิวเตอร และหมึกพิมพ ใหแกบริษัท เอวิ
ตามลักษณะการคาปกติ และมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากบริษัทฯ ขายสินคา
เอชั่น แอนด ซิเคียวริตี้ โซลูชั่น จํากัด เพื่อนําไปใชในการดําเนินงาน
ใหแกบริษัท เอวิเอชั่น แอนด ซิเคียวริตี้ โซลูชั่น จํากัด ในราคาตลาดและ
- เงื่อนไขการคาปกติ
59.67
ลูกหนี้การคา
ตลอดจนเงื่อนไขการรับคืนสินคาปกติ
ซึ่งสามารถ
เทียบเคียงกับลูกคารายอื่นๆ ได อยางไรก็ดี ในป 2549 บริษัท เอวิเอชั่น แอนด
ซิเคียวริตี้ โซลูชั่น จํากัด ไดแจงขอคืนสินคาแกบริษัทฯ ตามเงื่อนไขการรับคืน
สินคา แตทางบริษัทฯ ไดดําเนินการรับคืนสินคาดังกลาวลาชา ทําใหมียอดรับ
คืนสินคาในป 2550 อยางไรก็ตาม ปจจุบัน บริษัทฯ ไดจัดใหมีระบบปองกัน
ความผิดพลาดในการดําเนินการรับคืนสินคา
โดยใหฝายการเงินเปนผู
ตรวจสอบเมื่อมีการคืนสินคาทุกครั้ง

•

รายการระหวางบริษัทฯ กับ Synnex Technology International Corp.
ลักษณะของรายการ

บริษัทฯ ซื้อชิ้นสวนประกอบอุปกรณคอมพิวเตอรจาก Synnex
Technology International Corp. เพื่อนําไปประกอบกับอุปกรณ
คอมพิวเตอรอื่น และนําไปจําหนายเปนสินคาสําเร็จรูป
เจาหนี้การคา (ลดหนี้)

มูลคารายการ/ มูลคาคงคาง
(พันบาท)
ความจําเปน และความสมเหตุสมผลของรายการ และความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
งวด 3 เดือน
ป 2549
ป 2550
ป 2551
- คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแลวมีความเห็นวารายการดังกลาวมีความ
588.43
จําเปน กอใหเกิดประโยชนตอบริษัทฯ และสมเหตุสมผล เนื่องจากกลุมซินเน็ค
ประเทศไตหวันเปนผูจัดจําหนายอุปกรณคอมพิวเตอรรายใหญของโลก และมี
ปริมาณการซื้อสินคาที่สูง จึงมีอํานาจในการตอรองกับผูผลิตสูง ประกอบกับ
- ขณะนั้นบริษัทฯ ยังไมเคยมีการติดตอกับผูผลิตรายดังกลาว บริษัทฯ จึงให
(4.86)
Synnex Technology International Corp. เปนผูดําเนินการจัดซื้อให เพื่อให
บริษัทฯ ไดรับราคาทุนที่ต่ํากวาการสั่งซื้อสินคาดังกลาวดวยตนเอง อยางไรก็
สวนที่ 2 หนาที่ 74

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

ลักษณะของรายการ

มูลคารายการ/ มูลคาคงคาง
(พันบาท)
งวด 3 เดือน
ป 2549
ป 2550
ป 2551

บริษัทฯ จายคาบริการในการใหการสนับสนุนและบํารุงรักษาซอฟทแวร
Global Enterprise Software และการใหคําปรึกษาดาน Logistics
ใหแก Synnex Technology International Corp.

3,824.40

-

เจาหนี้อื่น

3,824.40

-

-

133.57

บริษัทฯ ไดซื้ออุปกรณที่ใชกับระบบ ASRS จาก Synnex Technology
International Corp เพื่อนํามาใชรวมกับอุปกรณของระบบ ASRS ของ
บริษัทฯ

สวนที่ 2 หนาที่ 75

ความจําเปน และความสมเหตุสมผลของรายการ และความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

ตาม ในป 2550 บริษัทฯ ไดติดตอสั่งซื้อกับผูผลิตอุปกรณคอมพิวเตอรดังกลาว
เองโดยตรง โดยยังไดรับราคาทุนใกลเคียงกับการดําเนินการซื้อผาน Synnex
Technology International Corp.
- คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแลวมีความเห็นวารายการดังกลาวมีความ
จําเปน
กอใหเกิดประโยชนตอบริษัทฯ
และเปนรายการที่สมเหตุสมผล
เนื่องจากบริษัทฯ จายคาบริการดังกลาวใหแก Synnex Technology
International Corp. ตามเงื่อนไขสัญญาที่ตกลงไวรวมกัน ลงวันที่ 1 มกราคม
- 2544 โดยบริษัทฯ ตองจายคาธรรมเนียมสําหรับคาบริการในการใหการ
สนับสนุนและบํารุงรักษาซอฟทแวร Global Enterprise Software และ
บํารุงรักษารายเดือนเปนจํานวน 55,000 เหรียญไตหวัน คาธรรมเนียมในการ
พัฒนาโครงการและ/หรือโปรแกรมใหม ในอัตรา 100 เหรียญสหรัฐตอ 1 ชั่วโมง
ตอ 1 คน (ตามคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง) และคาปรึกษาดาน Logistics รายเดือน
จํานวน 2,940 เหรียญสหรัฐ อยางไรก็ดี ในป 2550 กลุมซินเน็ค ประเทศ
ไตหวัน ไดมีการจัดโครงสรางภายในกลุมบริษัทใหม โดยไดโอนสิทธิใน Global
Enterprise Software ของ Synnex Technology International Corp. ใหแก
Synnex Global Ltd. จากการปรับโครงสรางดังกลาว ทําใหบริษัทฯ ตองจาย
คาบริการในการใหการสนับสนุนและบํารุงรักษาซอฟทแวร Global Enterprise
Software และการใหคําปรึกษาดาน Logistics ในป 2550 แก Synnex Global
Ltd.
- คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแลวมีความเห็นวารายการดังกลาวมีความ
จําเปน
กอใหเกิดประโยชนตอบริษัทฯ
และเปนรายการที่สมเหตุสมผล
เนื่องจากบริษัทฯ ซื้ออุปกรณดังกลาวจาก Synnex Technology International
Corp. ในราคาตลาดและเงื่อนไขการคาปกติ

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

•

รายการระหวางบริษัทฯ กับ Synnex Global Ltd.
ลักษณะของรายการ

บริษัทฯ จายคาบริการในการใหการสนับสนุนและบํารุงรักษาซอฟทแวร
Global Enterprise Software และการใหคําปรึกษาดาน Logistics
ใหแก Synnex Global Ltd.
เจาหนี้อื่น

มูลคารายการ/ มูลคาคงคาง
(พันบาท)
ความจําเปน และความสมเหตุสมผลของรายการ และความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
งวด 3 เดือน
ป 2549
ป 2550
ป 2551
1,033.00 คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแลวมีความเห็นวารายการดังกลาวมีความ
6,587.62
จําเปน
กอใหเกิดประโยชนตอบริษัทฯ
และเปนรายการที่สมเหตุสมผล
เนื่องจากบริษัทฯ จายคาบริการดังกลาวใหแก Synnex Global Ltd. ตาม
เงื่อนไขสัญญาที่ตกลงไวรวมกัน ลงวันที่ 1 มกราคม 2544 อยางไรก็ตาม กลุม
1,033.00 ซินเน็ค ประเทศไตหวัน ไดเห็นถึงศักยภาพในการดําเนินงานของบริษัทฯ
6,587.62
ตลอดระยะเวลาหลายปที่ผานมา และไดยกเวนการเรียกเก็บคาบริการดังกลาว
ตามสัญญาใหสิทธิในการใชซอฟทแวร Global Enterprise ลงวันที่ 11 ธันวาคม
2550 อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ยังมีภาระคาธรรมเนียมแกผูอนุญาตสําหรับ
คาบริการและบํารุงรักษารายเดือนเปนจํานวน 5,500 เหรียญสหรัฐ และ
คาธรรมเนียมในการพัฒนาโครงการและ/หรือโปรแกรมใหม ในอัตรา 80
เหรียญสหรัฐตอ 1 ชั่วโมงตอ 1 คน (ตามคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง) ซึ่งอัตรา
คาธรรมเนียมขางตนไมสามารถหาราคาตลาดเทียบเคียงได แตหากเทียบกับ
ภายในกลุมซินเน็ค ประเทศไตหวันแลว อัตราคาธรรมเนียมดังกลาวเปนอัตรา
ที่ต่ํากวาอัตราที่กลุมซินเน็ค ประเทศไตหวัน เรียกเก็บจากบริษัทในเครืออื่นๆ
เนื่องจากขนาดธุรกิจของบริษัทฯ ที่เล็กกวาเมื่อเทียบกับบริษัทในเครืออื่นๆ
นอกจากนั้น หากบริษัทฯ จะดําเนินการบํารุงรักษาซอฟทแวรดังกลาว และ
พัฒนาโครงการและ/หรือโปรแกรมใหมดวยตนเอง บริษัทฯ คาดวาจะมี
คาใชจายในการดําเนินการดังกลาวสูงกวาในปจจุบัน ทั้งนี้ บริษัทฯ สามารถใช
ซอฟทแวรดังกลาว จาก Synnex Global Ltd. ไดโดยไมจํากัดระยะเวลา หาก
กลุมซินเน็ค (โดยผานทาง King’s Eye Investments Ltd.) ถือหุนของบริษัทฯ
ไมนอยกวารอยละ 20 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชําระแลวทั้งหมดของบริษัทฯ
และไมมีการแสดงเจตจํานงเปนลายลักษณอักษรใหบริษัทฯ
ยุติการใช
เครื่องหมายการคาจากกลุมซินเน็ค
สวนที่ 2 หนาที่ 76

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

•

รายการระหวางบริษัทฯ กับ King’s Eye Investments Ltd.
ลักษณะของรายการ

บริษัทฯ จายคาบริการในการใชชื่อ SYNNEX และเครื่องหมายการคา
Lemel แก King’s Eye Investments Ltd.
เจาหนี้อื่น

บริษัทฯ จายเงินปนผลประจํางวดป 2550 ใหแก King’s Eye
Investments Ltd.

มูลคารายการ/ มูลคาคงคาง
(พันบาท)
ความจําเปน และความสมเหตุสมผลของรายการ และความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
งวด 3 เดือน
ป 2549
ป 2550
ป 2551
- คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแลวมีความเห็นวารายการดังกลาวมีความ
5,000.00
10,000.00
จําเปน
กอใหเกิดประโยชนตอบริษัทฯ
และเปนรายการที่สมเหตุสมผล
เนื่องจากบริษัทฯ จายคาบริการในการใชชื่อ SYNNEX และเครื่องหมายการคา
- Lemel แก King’s Eye Investments Ltd. ตามเงื่อนไขสัญญาที่ตกลงไวรวมกัน
5,000.00
10,000.00
ลงวันที่ 1 มกราคม 2546 ซึ่งบริษัทฯ ตองจายคาใชชื่อและเครื่องหมายการคา
ดังกลาว จํานวน 10,000,000 บาท/ป ตอมา ในการประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ ครั้งที่ 1/2550 วันที่ 12 กุมภาพันธ 2550 King’s Eye Investments
Ltd. ไดปรับลดคาบริการในการใชชื่อและเครื่องหมายการคาดังกลาวสําหรับป
2550 เหลือ 5,000,0000 บาท อยางไรก็ตาม กลุมซินเน็ค ประเทศไตหวัน. ได
เห็นถึงศักยภาพในการดําเนินงานของบริษัทฯ ตลอดระยะเวลาหลายปที่ผาน
มา และไดยกเวนการเรียกเก็บคาบริการดังกลาว ตามสัญญาใหสิทธิในการใช
ชื่อและเครื่องหมายการคา ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2550 ทั้งนี้ บริษัทฯ สามารถใช
ชื่อ SYNNEX และเครื่องหมายการคา Lemel จาก Synnex Global Ltd.
(สัญญาดังกลาวไดเปลี่ยนคูสัญญาจาก King’s Eye Investments Ltd. เปน
Synnex Global Ltd.) ไดโดยไมจํากัดระยะเวลา หากกลุมซินเน็ค (โดยผานทาง
King’s Eye Investments Ltd.) ถือหุนของบริษัทฯ ไมนอยกวารอยละ 20 ของ
ทุนจดทะเบียนที่เรียกชําระแลวทั้งหมดของบริษัทฯ และไมมีการแสดงเจตจํานง
เปนลายลักษณอักษรใหบริษัทฯ ยุติการใชเครื่องหมายการคาจากกลุมซินเน็ค
ประเทศไตหวัน
63,700.00 การจายเงินปนผลดังกลาวเปนไปตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป ครั้งที่
1/2551 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2551 ที่ไดอนุมัติการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุน
ของบริษัทฯ ในอัตราหุนละ 0.26 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 130,000,000 บาท
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•

รายการระหวางบริษัทฯ กับ Synnex Electronics Hong Kong Ltd.
ลักษณะของรายการ

บริษัทฯ ซื้ออุปกรณคอมพิวเตอรจาก Synnex Electronics Hong
Kong Ltd. เพื่อนํามาทดลองตลาดในประเทศไทย

•

มูลคารายการ/ มูลคาคงคาง
(พันบาท)
ความจําเปน และความสมเหตุสมผลของรายการ และความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
ป 2550
งวด 3 เดือน
ป 2549
ป 2551
23,076.37
- คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแลวมีความเห็นวารายการดังกลาวมีความ
จําเปน กอใหเกิดประโยชนตอบริษัทฯ และสมเหตุสมผล เนื่องจากบริษัทฯ ซื้อ
อุปกรณคอมพิวเตอรดังกลาวในราคาตลาดและเงื่อนไขการคาปกติ ทั้งนี้ สินคา
ดังกลาวเปนสินคา House Brand ของกลุมซินเน็ค ประเทศไตหวัน ซึ่งไดรับ
ความนิยมในตางประเทศ ดังนั้น บริษัทฯ จึงไดสั่งสินคาดังกลาวเขามาทดลอง
ตลาดในประเทศไทย และไดจําหนายสินคาดังกลาวทั้งหมดแลวในป 2549

รายการระหวางบริษัทฯ กับพนักงานบริษัทฯ.
ลักษณะของรายการ

บริษัทฯ มีสวัสดิการใหแกพนักงานในการซื้อคอมพิวเตอรพกพา เพื่อ
นํามาใชในการดําเนินงานของบริษัทฯ โดยระยะเวลาการผอนชําระไม
เกิน 2 ป โดยคอมพิวเตอรพกพาตามสวัสดิการนี้จะถือเปนกรรมสิทธิ
ของพนักงานโดยตรง ทั้งนี้ บริษัทฯ ไมมีการคิดดอกเบี้ยสําหรับเงินให
กูยืมแกพนักงานดังกลาว

มูลคารายการ/ มูลคาคงคาง
(พันบาท)
ความจําเปน และความสมเหตุสมผลของรายการ และความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
งวด 3 เดือน
ป 2549
ป 2550
ป 255
2,227.91
2,128.58
2,098.00 คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแลวมีความเห็นวารายการดังกลาวมีความ
จําเปน
กอใหเกิดประโยชนตอบริษัทฯ
และเปนรายการที่สมเหตุสมผล
เนื่องจาก บริษัทฯ และพนักงานจะไดรับประโยชนจากสวัสดิการพนักงาน
ดังกลาว โดยบริษัทฯ สามารถลดคาใชจายในการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรแบบ
ตั้งโตะใหแกพนักงาน เนื่องจากพนักงานที่เขารวมสวัสดิการดังกลาวจะตองนํา
เครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพามาใชในการทํางาน ในขณะที่พนักงานสามารถมี
เครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพาไวใชสวนตัว โดยพนักงานสามารถผอนชําระได
เปนงวดๆ โดยไมมีดอกเบี้ย ทั้งนี้ พนักงานจะไมไดรับผลประโยชนดังกลาว
หากพนักงานนั้นๆ ลาออกจากการเปนพนักงานของบริษัทฯ ภายในระยะเวลา
การผอนชําระ
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11.3

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน

ขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกันของบริษัทฯ จะตองมีการเสนอใหที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ
โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเขารวมประชุมเพื่อพิจารณาและใหความเห็นเกี่ยวกับความจําเปนในการเขาทํารายการและความ
สมเหตุสมผลของรายการนั้นๆ ทั้งนี้ ขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกันของบริษัทฯ จะเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งกรรมการผูมีสวนไดเสียใน
การทํารายการระหวางกันจะไมมีสิทธิออกเสียงในการพิจารณาอนุมัติการเขาทํารายการระหวางกันนั้นๆ อีกทั้งจะมีการเปดเผยรายการ
ระหวางกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอย
11.4

นโยบายและแนวโนมการทํารายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในอนาคต

•

รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งมีเงื่อนไขทางการคาทั่วไป เชน การซื้อหรือขายสินคาและบริการ เปนตน
บริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายในการทํารายการระหวางกันใหมีเงื่อนไขตางๆ เปนไปตามลักษณะการดําเนินการคาปกติในราคา
ตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบไดกับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก และใหปฏิบัติตามสัญญาที่ตกลงรวมกันอยางเครงครัด
พรอมทั้งกําหนดราคาและเงื่อนไขรายการตางๆ ใหชัดเจน เปนธรรม และไมกอใหเกิดการถายเทผลประโยชน ทั้งนี้ ฝาย
ตรวจสอบภายในจะทําหนาที่ตรวจสอบขอมูลและจัดทํารายงานเพื่อใหคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและใหความเห็นถึง
ความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทํารายการทุกๆ ไตรมาส

•

รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งไมมีเงื่อนไขทางการคาทั่วไป และรายการระหวางกันอื่นๆ บริษัทฯ มี
นโยบายใหมีการเสนอใหที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเขารวมประชุมเพือ่
พิจารณาและใหความเห็นเกี่ยวกับความจําเปนในการเขาทํารายการและความสมเหตุสมผลของรายการนั้นๆ กอนทํารายการ
ทั้งนี้ และจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือ
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลการทํารายการที่
เกี่ยวโยงกันและการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสินที่สําคัญของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบ
ไมมีความชํานาญในการพิจารณารายการระหวางกันดังกลาว บริษัทฯ จะจัดใหมีผูเชี่ยวชาญอิสระเปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับ
รายการระหวางกันดังกลาว เพื่อนําไปใชประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผูถือหุน แลวแตกรณี ทั้งนี้ กรรมการผูมี
สวนไดเสียในการทํารายการระหวางกันจะไมมีสิทธิออกเสียงในการพิจารณาอนุมัติการเขาทํารายการระหวางกันนั้นๆ

•

รายการสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งไมมีเงื่อนไขทางการคาทั่วไปกับกลุมซินเน็ค ประเทศไตหวัน ตามสัญญาใหสิทธิในการใช
ซอฟทแวร Global Enterprise และสัญญาใหสิทธิในการใชเครื่องหมายการคา ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2550 (ตามรายละเอียด
ของสัญญาดังกลาว ในขอ 5.4 สรุปสัญญาใหสิทธิในการใชเครื่องหมายการคา และ ขอ 5.5 สรุปสัญญาใหสิทธิในการใช
ซอฟทแวร Global Enterprise) โดยบริษัทฯ สามารถใชซอฟทแวร Global Enterprise, ชื่อ SYNNEX และเครื่องหมายการคา
Lemel จาก Synnex Global Ltd. ไดโดยไมจํากัดระยะเวลา หากกลุมซินเน็ค (โดยผานทาง King’s Eye Investments Ltd.) ถือ
หุนของบริษัทฯ ไมนอยกวารอยละ 20 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชําระแลวทั้งหมดของบริษัทฯ และไมมีการแสดงเจตจํานงเปน
ลายลักษณอักษรใหบริษัทฯ ยุติการใชชื่อและเครื่องหมายการคาจากกลุมซินเน็ค ทั้งนี้ การชําระคาใชจายในการใชซอฟทแวร
Global Enterprise จะเปนไปตามสัญญาที่ตกลงรวมกันอยางเครงครัด

ทั้งนี้ รายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น กรรมการจะตองปฏิบัติตามระเบียบตางๆ ที่ไดกําหนดขึ้น และกรรมการ
จะตองไมอนุมัติรายการใดๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอย
รวมทั้งไมมีการมอบอํานาจใหบุคคลอื่นกระทําการแทนในรายการที่มีความขัดแยงดังกลาว
และจะตองเปดเผยรายการดังกลาวตอ
คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอยเพื่อพิจารณา
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สําหรับแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคตนั้นจะยังคงมีอยูในสวนที่เปนการดําเนินการทางธุรกิจปกติของบริษัทฯ ซึ่ง
บริษัทฯ จะดําเนินการดวยความโปรงใสและปฏิบัติตามนโยบายการทํารายการระหวางกันของบริษัทฯ ซึ่งสอดคลองกับขอกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพยและหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของอยางเครงครัด นอกจากนั้น บริษัทฯ คาดวาจะมีการทํารายการระหวางกันในอนาคตกับ
Synnex Global Ltd. สําหรับคาพัฒนาระบบการจัดการคลังสินคา (Warehouse Management System) ที่ใชเชื่อมโยงระบบ ASRS กับ
ระบบการบริหาร Global Software จํานวนประมาณ 10 ลานบาท ซึ่งในปจจุบัน กลุมซินเน็ค ประเทศไตหวันกําลังอยูในระหวางการ
พัฒนาระบบการจัดการคลังสินคาดังกลาว ทั้งนี้ รายการดังกลาวเปนคาใชจายซึ่งคํานวณจากจากอัตราคาธรรมเนียมในการพัฒนา
โครงการและ/หรือโปรแกรมใหมตามประมาณการจํานวนชั่วโมงที่ใชในการพัฒนาระบบ
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