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.

รายการระหว่างกัน
.

สรุปรายการระหว่างกันทีสําคัญระหว่างบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยกับบริษทั /บุคคลทีอาจมีความขัดแย้ง

รายการระหว่างกันทีสําคัญระหว่างบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยกับบริษทั /บุคคลทีอาจมีความขัดแย้งในงวดปีบญ
ั ชีสน0ิ สุดวันที 12 ธันวาคม 4556 และ งวด 1 เดือน สิน0 สุดวันที
12 มีนาคม 4558 สามารถสรุปได้ดงั นี0
บริ ษทั /บุคคลที อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ความสัมพันธ์

2. บริษัท อิน เทอร์ เน็ ต ประเทศ 2. มี ก รรมการร่ ว มกั น 2
ไ ท ย จํ า กั ด ( ม ห า ช น )
ท่ า น คื อ น า ย ส หั ส
(“อินเทอร์เน็ตประเทศไทย”)
ตรี ทิ พ ยบุ ต ร และนาย
ไพรัช ธัชยพงษ์
2. อินเทอร์เน็ตประเทศไทย
เป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของ
บริ ษั ท ฯ ณ วั น ที 12
มี น า ค ม 4 5 5 8
อินเทอร์เน็ตประเทศไทย
ถือหุ้นในบริษทั ฯ ร้อยละ
25 ของทุนชําระแล้ว

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
ความจําเป็ น ความสมเหตุสมผล
ลักษณะรายการ
งวดปี บัญชีสิ3นสุด
งวด 4 เดือน สิ3 นสุด
และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
วันที 4 ธันวาคม 5667
วันที 4 มีนาคม 5669
บริษทั ฯ จ่ายค่าเช่า และค่าบริการระบบ
11.23
1.89 บริษทั ฯ ใช้บริการ Cloud Computing จากอินเทอร์เน็ ต
Cloud Computing
ประเทศไทย โดยมีราคาและเงือนไขในการเช่าเป็ นไปตาม
ราคาตลาด
ต้นงวด
1.78 ต้นงวด
2.10
เจ้าหนี3
เพิมขึน0
12.02 เพิมขึน0
2.02 คณะกรรมการตรวจสอบเห็ นว่ ารายการดังกล่ าวเป็ น
ชําระแล้ว
(11.70) ชําระแล้ว
(2.10) ธุรกรรมตามปกติและมีความสมเหตุสมผล
คงเหลือ
2.10 คงเหลือ
2.02
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บริ ษทั /บุคคลที อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ความสัมพันธ์

4. บริ ษั ท ครี เ อชันกรุ๊ ป จํ า กัด มีกรรมการร่ วมกัน 3 ท่ าน
(“ครีเอชันกรุ๊ป”)
คือ นายพิช ิต วิวฒ
ั น์ รุ จริ า
พงศ์ นางกอบกาญจนา วีระ
พงษ์ประดิษฐ์ และนายพิชยั
อัศวนภากาศ

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
ความจําเป็ น ความสมเหตุสมผล
ลักษณะรายการ
งวดปี บัญชีสิ3นสุด
งวด 4 เดือน สิ3 นสุด
และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
วันที 4 ธันวาคม 5667
วันที 4 มีนาคม 5669
บริ ษั ท ฯ จ่ า ยค่ า เช่ า และค่ า บริ ก าร
4.71
1.14 บริษัทฯ ใช้บริการเช่าสํานักงานจากครีเอชันกรุ๊ป โดยมี
สํานักงานให้แก่ครีเอชันกรุ๊ป
ราคาและเงือนไขในการเช่าเป็ นไปตามราคาสําหรับการเช่า
อาคารสํานักงานในบริเวณใกล้เคียงกัน
ต้นงวด
0.42 ต้นงวด
0.44
เจ้าหนี3
เพิมขึน0
5.43 เพิมขึน0
1.30 คณะกรรมการตรวจสอบเห็ นว่ ารายการดังกล่ าวเป็ น
ชําระแล้ว
(5.41) ชําระแล้ว
(1.31) ธุรกรรมตามปกติและมีความสมเหตุสมผล
คงเหลือ
0.44 คงเหลือ
0.43
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.5

ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

รายการระหว่างกันทีเกิดขึน0 ระหว่างบริษทั ฯ กับบริษทั หรือบุคคลทีมีอาจมีความขัดแย้งทีสําคัญ คือ ค่าเช่าและ
บริการระบบ Cloud Computing และค่าเช่าและค่าบริการอาคารสํานักงาน ซึงคณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณา
รายการระหว่างกันดังกล่าวตามตารางข้างต้น ซึงกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นว่า รายการระหว่างกันเหล่านี0มี
ราคาและเงือนไขการทํารายการทียุตธิ รรม สมเหตุสมผล และเป็ นไปเพือประโยชน์สงู สุดของบริษทั ฯ
.4

มาตรการหรือขัน3 ตอนการอนุมตั ิ การทํารายการระหว่างกัน

มาตรการหรือขัน0 ตอนการอนุ มตั ิการทํารายการระหว่างกันของบริษัทฯ ได้ถูกกําหนดไว้ เพือให้รายการ
ระหว่ า งกัน กับ บุค คลหรือ นิ ติบุ ค คลทีอาจมีค วามขัด แย้ง ทางผลประโยชน์ มีค วามโปร่ ง ใส และเพือเป็ น การรัก ษา
ผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับของ
ประกาศคําสัง หรือข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ฯ ทีเกียวข้องกับการทํารายการ
ระหว่างกัน ทัง0 นี0 กรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือผูม้ สี ว่ นได้ส่วนเสีย จะไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในการอนุ มตั กิ ารทํารายการ
ระหว่างกันดังกล่าวได้ ในกรณีทีกฎหมายกําหนดให้บริษัทฯ ต้องได้รบั อนุ มตั ิจากทีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
บริษทั ฯ จะจัดให้มคี ณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม เพือพิจารณาและให้ความเห็นเกียวกับความจําเป็ นในการทํา
รายการระหว่างกัน และความสมเหตุสมผลของการทํารายการนัน0 ๆ ทัง0 นี0 การทํารายการทีเป็ นข้อตกลงทางการค้าทีมี
เงือนไขการค้าทัวไป และการทํารายการทีเป็ นข้อตกลงทางการค้าทีไม่เป็ นเงือนไขการค้าโดยทัวไปให้มหี ลักการดังนี0
การทํารายการทีเป็ นข้อตกลงทางการค้าทีมีเงือนไขการค้าโดยทัวไป
การทํารายการระหว่างกันทีเป็ นข้อตกลงทางการค้า โดยทัวไปจะถูกพิจารณาให้ความเห็นโดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบก่อนนํ าเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุ มตั ิในหลักการ และให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุ มตั ิการทํา
ธุรกรรมเหล่านี0ได้ หากธุรกรรมดังกล่าวมีขอ้ ตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับทีวิญ_ูชนพึงกระทํากับคู่สญ
ั ญาทัวไป
ในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอํานาจต่อรองทางการค้าทีปราศจากอิทธิพลในการทีตนมีสถานะเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหาร
หรือบุคคลทีเกียวข้อง
ทัง0 นี0 บริษัทฯ จะจัดทํารายงานสรุปการทําธุรกรรมทุ กรายการ เพือรายงานในการประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบและการประชุมคณะกรรมการทุกไตรมาส
การทํารายการทีเป็ นข้อตกลงทางการค้าทีไม่เป็ นเงือนไขการค้าโดยทัวไป
การทํารายการทีเป็ นข้อตกลงทางการค้าทีไม่เป็ นเงือนไขการค้า โดยทัวไปจะถูกพิจารณาและให้ความเห็น
โดยคณะกรรมการตรวจสอบก่อนนําเข้าเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือทีประชุมผูถ้ ือหุน้ เพือพิจารณาอนุ มตั ิ
ต่ อ ไป ทัง0 นี0 ให้ป ฏิบ ัติตามกฎหมายว่า ด้วยหลัก ทรัพ ย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อ บังคับ ของประกาศคํา สังหรือ
ข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ฯ ทีเกียวข้องกับการทํารายการระหว่างกัน
อย่างก็ตาม ในกรณีทคณะกรรมการตรวจสอบไม่
ี
มคี วามชํานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันทีอาจจะ
เกิดขึน0 บริษทั ฯ จะจัดให้มบี ุคคลทีมีความรูค้ วามชํานาญพิเศษ เช่น ทีปรึกษาทางการเงิน หรือผูเ้ ชียวชาญอิสระ หรือ
ผู้ป ระเมิน ราคาทรัพ ย์ส ิน ทีมีค วามเป็ น อิส ระเป็ น ผู้ใ ห้ค วามเห็น เกียวกับ รายการระหว่ า งกัน โดยความเห็น ของ
ส่วนที 2.1.Y หน้าที 3

บริษทั เน็ตเบย์ จํากัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบ หรือ บุ ค คลทีมีค วามรู้ ค วามชํ า นาญพิเ ศษ จะถู ก นํ า ไปใช้ ป ระกอบการตัด สิน ใจของ
คณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี เพือให้มคี วามมันใจว่าการเข้าทํารายการดังกล่าวจะไม่เป็ นช่อง
ทางการโยกย้าย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษทั ฯ หรือผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ แต่เป็ นการทํารายการทีบริษทั ฯ
ได้คํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย ทัง0 นี0 บริษัทฯ จะเปิ ดเผยรายการระหว่างกันไว้ในแบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจําปี และหมายเหตุประกอบงบการเงินทีได้รบั ความตรวจสอบหรือสอบทานจากผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ
.:

แนวโน้ มและนโยบายการทํารายการระหว่างกันในอนาคต
แนวโน้ มการทํารายการระหว่างกันในอนาคต

บริษทั ฯ คาดว่า ในอนาคตบริษทั ฯ จะยังมีรายการระหว่างกันกับบุคคลทีอาจมีความขัดแย้งประเภทรายการ
ค่าเช่าและค่าบริการระบบ Cloud Computing และค่าเช่าและค่าบริการอาคารสํานักงาน
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