บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหำชน)

6.

รายการระหว่างกัน
6.1

สรุปรายการระหว่างกันทีส่ าคัญระหว่างบริษัทฯ และบริษทั ย่อยกับบริษัท/บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
รำยกำรระหว่ำงกันที่สำคัญระหว่ำงบริษทั ฯ และบริษัทย่อยกับบริษัท/บุคคลทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้งในงวดปีบญ
ั ชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 สำมำรถสรุปได้ดังนี้

บริษัท /บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
ปีบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2556
0.56

1. บริษัท ซอฟท์แวร์ลิ้ งค์ จำกัด มีกรรมกำรร่วมกัน 3 ท่ำน คือ นำยพิชิต บริษัทฯ ให้บริกำรผ่ำนพิธีกำรศุลกำกร
(“ซอฟท์แวร์ลิ้งค์”)
วิวฒ
ั น์รุจิรำพงศ์ นำงกอบกำญจนำ วีระพงษ์ ทำงอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสำร (eประดิษฐ์ และนำยพิชัย อัศวนภำกำศ
Customs Paperless) แก่ซอฟท์แวร์
ลิ้งค์
ต้นงวด
ลูกหนี้การค้า
เพิ่มขึ้น
ชำระแล้ว
คงเหลือ
บริษัทฯ จ่ำยค่ำลิขสิทธิกำรใช้โปรแกรม
ใบขนสิ นค้ ำตำมสั ญญำซื้ อ -ขำย
โปรแกรม
ต้นงวด
เจ้าหนี้การค้า
เพิ่มขึ้น
ชำระแล้ว
คงเหลือ

ส่วนที่ 2.3.6 หน้ำที่ 1

0.05
0.60
(0.60)
0.05

ความจาเป็น ความสมเหตุสมผล
และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
กำรให้บริกำรดังกล่ำวเป็นธุรกรรมตำมปกติของบริษัทฯ โดย
บริ ษั ท ฯ ได้ ใ ห้ บ ริ ก ำรในรำคำและเงื่ อ นไขทำงกำรค้ ำ
เช่นเดียวกับที่บริษัทฯ ให้บริกำรแก่ลูกค้ำรำยอื่น
คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวเป็นธุรกรรม
ตำมปกติและมีควำมสมเหตุสมผล

30.13 เงื่อนไขในสั ญญำซื้อ-ขำยโปรแกรมใบขนสินค้ ำเป็นกำรเจรจำ
ระหว่ำงบริษัทฯ และซอฟท์แวร์ลิ้งค์ ซึ่งในปัจจุบันสัญญำซื้อขำย
ดังกล่ำวได้ถูกยกเลิกไปแล้ว
2.53
32.24
(32.00)
2.77

บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหำชน)
บริษัท/บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
ปีบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2556
6.67

2. บริษั ท อิน เทอร์ เน็ ต ประเทศ 1. มีกรรมกำรร่วมกัน 2 ท่ำน คือ นำยสหัส บริษัทฯ จ่ำยค่ำเช่ำ และค่ำบริกำรระบบ
ไ ท ย จ ำ กั ด ( ม ห ำ ช น )
ตรีทิพยบุตร และนำยไพรัช ธัชยพงษ์
Cloud Computing
(“อินเทอร์เน็ตประเทศไทย”)
2. อินเทอร์เน็ตประเทศไทยเป็นผู้ถือหุ้นรำย
ต้นงวด
เจ้าหนี้
ใหญ่ของบริ ษัทฯ ณ วั นที่ 30 เมษำยน
เพิม่ ขึ้น
2557 อินเทอร์เน็ตประเทศไทยถือหุ้นใน
ชำระแล้ว
บริษัทฯ ร้อยละ 25 ของทุนชำระแล้ว
คงเหลือ

ส่วนที่ 2.3.6 หน้ำที่ 2

0.23
7.20
(6.57)
0.86

ความจาเป็น ความสมเหตุสมผล
และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัทฯ ใช้บริกำร Cloud Computing จำกอินเทอร์เน็ตประเทศ
ไทย โดยมีรำคำและเงื่อนไขในกำรเช่ำเป็นไปตำมรำคำตลำด
คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็ นว่ ำรำยกำรดังกล่ ำวเป็นธุรกรรม
ตำมปกติและมีควำมสมเหตุสมผล

บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหำชน)
บริษัท/บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
ปีบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2556
2.58

3. บริ ษั ท ครี เ อชั่ น กรุ๊ ป จ ำกั ด มีกรรมกำรร่วมกัน 3 ท่ำน คือ นำยพิชิต บริ ษั ทฯ จ่ ำยค่ ำเช่ ำ และค่ ำบริ กำร
(“ครีเอชั่นกรุ๊ป”)
วิวฒ
ั น์รุจิรำพงศ์ นำงกอบกำญจนำ วีระพงษ์ อำคำรสำนักงำนให้แก่ครีเอชั่นกรุ๊ป
ประดิษฐ์ และนำยพิชัย อัศวนภำกำศ
ต้นงวด
เจ้าหนี้
เพิ่มขึ้น
ชำระแล้ว
คงเหลือ

ส่วนที่ 2.3.6 หน้ำที่ 3

0.30
3.58
(3.58)
0.30

ความจาเป็น ความสมเหตุสมผล
และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัทฯ ใช้บริกำรเช่ำสำนักงำนจำกครีเอชั่นกรุ๊ป โดยมีรำคำและ
เงื่ อ นไขในกำรเช่ ำเป็ น ไปตำมรำคำส ำหรั บกำรเช่ ำอำคำร
สำนักงำนในบริเวณใกล้เคียงกัน
คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็ นว่ ำรำยกำรดังกล่ ำวเป็นธุรกรรม
ตำมปกติและมีควำมสมเหตุสมผล

บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหำชน)

6.2

ความจาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

รำยกำรระหว่ำ งกั นที่ เกิ ดขึ้น ระหว่ ำงบริ ษัท ฯ กับ บริษั ท หรือ บุคคลที่มี อำจมี ควำมขั ดแย้ง ที่สำคั ญ คือ ค่ ำ
ให้บริกำรผ่ำนพิธีกำรศุลกำกรทำงอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสำร (e-Customs Paperless) ค่ำลิขสิทธิกำรใช้โปรแกรมใบ
ขนสินค้ำ ค่ำเช่ำและบริกำรระบบ Cloud Computing และค่ำเช่ำและค่ำบริกำรอำคำรสำนักงำน ซึ่งคณะกรรมกำร
ตรวจสอบได้พิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำวตำมตำรำงข้ำงต้น ซึ่ งกรรมกำรตรวจสอบได้ให้ควำมเห็นว่ำ รำยกำร
ระหว่ำงกันเหล่ำนี้มีรำคำและเงื่อนไขกำรทำรำยกำรที่ยุติธรรม สมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ
6.3

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทารายการระหว่างกัน

มำตรกำรหรือขั้นตอนกำรอนุมัติกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันของบริษัทฯ ได้ถูกกำหนดไว้ เพื่อให้รำยกำร
ระหว่ ำ งกั น กั บ บุค คลหรื อ นิ ติ บุ ค คลที่ อ ำจมี ค วำมขัด แย้ ง ทำงผลประโยชน์ มี ค วำมโปร่ ง ใส และเพื่อ เป็ น กำรรั ก ษำ
ผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อบังคับของ
ประกำศคำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน และตลำดหลักทรัพย์ ฯ ที่เกี่ยวข้องกับกำรทำรำยกำร
ระหว่ำงกัน ทั้งนี้ กรรมกำร ผู้บริหำร หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จะไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมในกำรอนุมัติกำรทำรำยกำร
ระหว่ำงกันดังกล่ำวได้ ในกรณีที่กฎหมำยกำหนดให้ บริษัทฯ ต้องได้รับอนุมัติจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ
บริษัทฯ จะจัดให้มีคณะกรรมกำรตรวจสอบเข้ำร่วมประชุม เพื่อพิจำรณำและให้ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมจำเป็นในกำรทำ
รำยกำรระหว่ำงกัน และควำมสมเหตุสมผลของกำรทำรำยกำรนั้น ๆ ทั้งนี้ กำรทำรำยกำรที่เป็นข้อตกลงทำงกำรค้ำที่มี
เงื่อนไขกำรค้ำทั่วไป และกำรทำรำยกำรที่เป็นข้อตกลงทำงกำรค้ำที่ไม่เป็นเงื่อนไขกำรค้ำโดยทั่วไปให้มีหลักกำรดังนี้
กำรทำรำยกำรที่เป็นข้อตกลงทำงกำรค้ำที่มีเงื่อนไขกำรค้ำโดยทั่วไป
กำรทำรำยกำรระหว่ำงกันที่เป็นข้อตกลงทำงกำรค้ำ โดยทั่วไปจะถูกพิจำรณำให้ควำมเห็นโดยคณะกรรมกำร
ตรวจสอบก่อนนำเสนอคณะกรรมกำรบริษัทฯ พิจำรณำอนุมัติในหลักกำร และให้ฝ่ำยจัดกำรสำมำรถอนุมัติกำรทำ
ธุรกรรมเหล่ำนี้ได้ หำกธุรกรรมดังกล่ำวมีข้อตกลงทำงกำรค้ำในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนพึงกระทำกับคู่สัญญำทั่วไป
ในสถำนกำรณ์เดียวกัน ด้วยอำนำจต่อรองทำงกำรค้ำที่ปรำศจำกอิทธิพลในกำรที่ตนมีสถำนะเป็นกรรมกำร ผู้บริหำร
หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดทำรำยงำนสรุปกำรทำธุรกรรมทุ กรำยกำร เพื่อรำยงำนในกำรประชุมคณะกรรมกำร
ตรวจสอบและกำรประชุมคณะกรรมกำรทุกไตรมำส
กำรทำรำยกำรที่เป็นข้อตกลงทำงกำรค้ำที่ไม่เป็นเงื่อนไขกำรค้ำโดยทั่วไป
กำรทำรำยกำรที่เป็นข้อตกลงทำงกำรค้ำที่ไม่เป็นเงื่อนไขกำรค้ำ โดยทั่วไปจะถูกพิจำรณำและให้ควำมเห็น
โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบก่อนนำเข้ำเสนอคณะกรรมกำรบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจำรณำอนุมัติ
ต่อ ไป ทั้ งนี้ ให้ ป ฏิบั ติ ตำมกฎหมำยว่ำ ด้ วยหลัก ทรัพ ย์ และตลำดหลั กทรั พย์ และข้อ บั งคั บ ของประกำศคำสั่ งหรื อ
ข้อกำหนดของคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน และตลำดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้องกับกำรทำรำยกำรระหว่ำงกัน
อย่ำงก็ตำม ในกรณีที่คณะกรรมกำรตรวจสอบไม่มีควำมชำนำญในกำรพิ จำรณำรำยกำรระหว่ำงกันที่อำจจะ
เกิดขึ้น บริษัทฯ จะจัดให้มีบุคคลที่มีควำมรู้ควำมชำนำญพิเศษ เช่น ที่ปรึกษำทำงกำรเงิน หรือผู้เชี่ ยวชำญอิสระ หรือ
ส่วนที่ 2.3.6 หน้ำที่ 4

บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหำชน)

ผู้ ป ระเมิ น รำคำทรั พ ย์ สิ น ที่ มี ค วำมเป็ น อิ ส ระเป็ น ผู้ ใ ห้ ค วำมเห็ น เกี่ ย วกั บ รำยกำรระหว่ ำ งกั น โดยควำมเห็ น ของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ หรื อ บุ ค คลที่ มี ค วำมรู้ ค วำมช ำนำญพิ เ ศษ จะถู ก น ำไปใช้ ป ระกอบกำรตั ด สิ น ใจของ
คณะกรรมกำรบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี เพื่อให้มีควำมมั่นใจว่ำกำรเข้ำทำรำยกำรดังกล่ำวจะไม่เป็นช่อง
ทำงกำรโยกย้ำย หรือถ่ำยเทผลประโยชน์ระหว่ำงบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แต่เป็นกำรทำรำยกำรที่บริษัทฯ
ได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกรำย ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดเผยรำยกำรระหว่ำงกันไว้ในแบบแสดงรำยกำร
ข้อมูลประจำปี และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินที่ได้รับควำมตรวจสอบหรือสอบทำนจำกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
6.4

แนวโน้มและนโยบายการทารายการระหว่างกันในอนาคต
แนวโน้มการทารายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทฯ คำดว่ำ ในอนำคตบริษัทฯ จะยังมีรำยกำรระหว่ำงกันกับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งประเภทรำยกำร
ค่ำให้บริกำรผ่ำนพิธีกำรศุลกำกรทำงอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสำร (e-Customs Paperless) ค่ำเช่ำและค่ำบริกำรระบบ
Cloud Computing และค่ำเช่ำและค่ำบริกำรอำคำรสำนักงำน ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2557 บริษัทฯ จะไม่มีรำยกำรจ่ำยค่ำลิขสิทธิ
กำรใช้โปรแกรมใบขนสินค้ำ เนื่องจำกบริษัทฯ ได้ยกเลิกสัญญำซื้อ-ขำยโปรแกรมดังกล่ำวเมื่อวันที่ 1 มกรำคม 2557

ส่วนที่ 2.3.6 หน้ำที่ 5

