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6.

รายการระหว่างกัน
6.1

สรุปรายการระหว่างกันที่สาคัญระหว่างบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยกับบริษทั /บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

รำยกำรระหว่ำงกันทีส่ ำคัญระหว่ำงบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยกับบริษทั /บุคคลทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้งในงวดปีบญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ งวด 3 เดือน สิน้ สุดวันที่
31 มีนำคม 2559 สำมำรถสรุปได้ดงั นี้
บริ ษทั /บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ความสัมพันธ์

1. บริษัท อิน เทอร์เน็ ต ประเทศ 1. มี ก รรมกำรร่ ว มกั น 2
ไ ท ย จ ำ กั ด ( ม ห ำ ช น )
ท่ ำ น คื อ น ำ ย ส หั ส
(“อินเทอร์เน็ตประเทศไทย”)
ตรี ทิ พ ยบุ ต ร และนำย
ไพรัช ธัชยพงษ์
2. อินเทอร์เน็ตประเทศไทย
เป็นผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ของ
บริ ษั ท ฯ ณ วั น ที่ 31
มี น ำ ค ม 2 5 5 9
อินเทอร์เน็ตประเทศไทย
ถือหุ้นในบริษทั ฯ ร้อยละ
25 ของทุนชำระแล้ว

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
ความจาเป็ น ความสมเหตุสมผล
ลักษณะรายการ
งวดปี บัญชีสิ้นสุด
งวด 3 เดือน สิ้ นสุด
และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
วันที่ 31 ธันวาคม 2558
วันที่ 31 มีนาคม 2559
บริษทั ฯ จ่ำยค่ำเช่ำ และค่ำบริกำรระบบ
11.23
1.89 บริษทั ฯ ใช้บริกำร Cloud Computing จำกอินเทอร์เน็ต
Cloud Computing
ประเทศไทย โดยมีรำคำและเงือ่ นไขในกำรเช่ำเป็ นไปตำม
รำคำตลำด
ต้นงวด
1.78 ต้นงวด
2.10
เจ้าหนี้
เพิม่ ขึน้
12.02 เพิม่ ขึน้
2.02 คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นว่ ำรำยกำรดังกล่ ำวเป็ น
ชำระแล้ว
(11.70) ชำระแล้ว
(2.10) ธุรกรรมตำมปกติและมีควำมสมเหตุสมผล
คงเหลือ
2.10 คงเหลือ
2.02
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บริ ษทั /บุคคลที่ อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ความสัมพันธ์

2. บริษัท ครีเ อชัน่ กรุ๊ ป จ ำกัด มีกรรมกำรร่วมกัน 3 ท่ ำน
(“ครีเอชันกรุ
่ ๊ป”)
คือ นำยพิช ิต วิวฒ
ั น์ รุจริ ำ
พงศ์ นำงกอบกำญจนำ วีระ
พงษ์ประดิษฐ์ และนำยพิชยั
อัศวนภำกำศ

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
ความจาเป็ น ความสมเหตุสมผล
ลักษณะรายการ
งวดปี บัญชีสิ้นสุด
งวด 3 เดือน สิ้ นสุด
และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
วันที่ 31 ธันวาคม 2558
วันที่ 31 มีนาคม 2559
บริ ษั ท ฯ จ่ ำ ยค่ ำ เช่ ำ และค่ ำ บริ ก ำร
4.71
1.14 บริษัทฯ ใช้บริกำรเช่ำสำนักงำนจำกครีเอชันกรุ
่ ๊ป โดยมี
สำนักงำนให้แก่ครีเอชันกรุ
่ ๊ป
รำคำและเงือ่ นไขในกำรเช่ำเป็นไปตำมรำคำสำหรับกำรเช่ำ
อำคำรสำนักงำนในบริเวณใกล้เคียงกัน
ต้นงวด
0.42 ต้นงวด
0.44
เจ้าหนี้
เพิม่ ขึน้
5.43 เพิม่ ขึน้
1.30 คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นว่ ำรำยกำรดังกล่ ำวเป็ น
ชำระแล้ว
(5.41) ชำระแล้ว
(1.31) ธุรกรรมตำมปกติและมีควำมสมเหตุสมผล
คงเหลือ
0.44 คงเหลือ
0.43
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6.2

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

รำยกำรระหว่ำงกันทีเ่ กิดขึน้ ระหว่ำงบริษทั ฯ กับบริษทั หรือบุคคลทีม่ อี ำจมีควำมขัดแย้งทีส่ ำคัญ คือ ค่ำเช่ำและ
บริกำรระบบ Cloud Computing และค่ำเช่ำและค่ำบริกำรอำคำรสำนักงำน ซึง่ คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิ ำรณำ
รำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำวตำมตำรำงข้ำงต้น ซึ่งกรรมกำรตรวจสอบได้ให้ควำมเห็นว่ำ รำยกำรระหว่ำงกันเหล่ำนี้มี
รำคำและเงื่อนไขกำรทำรำยกำรทีย่ ุตธิ รรม สมเหตุสมผล และเป็ นไปเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษทั ฯ
6.3

มาตรการหรือขัน้ ตอนการอนุมตั ิ การทารายการระหว่างกัน

มำตรกำรหรือขัน้ ตอนกำรอนุ มตั ิกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันของบริษัทฯ ได้ถูกกำหนดไว้ เพื่อให้รำยกำร
ระหว่ ำ งกัน กับ บุค คลหรือ นิ ติบุ ค คลที่อ ำจมีค วำมขัด แย้ง ทำงผลประโยชน์ มีค วำมโปร่ ง ใส และเพื่อ เป็ น กำรรัก ษำ
ผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะปฏิบตั ิตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อบังคับของ
ประกำศคำสัง่ หรือข้อกำหนดของคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน และตลำดหลักทรัพย์ ฯ ทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรทำรำยกำร
ระหว่ำงกัน ทัง้ นี้ กรรมกำร ผูบ้ ริหำร หรือผูม้ สี ว่ นได้ส่วนเสีย จะไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมในกำรอนุ มตั กิ ำรทำรำยกำร
ระหว่ำงกันดังกล่ำวได้ ในกรณีท่กี ฎหมำยกำหนดให้ บริษัทฯ ต้องได้รบั อนุ มตั ิจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ
บริษทั ฯ จะจัดให้มคี ณะกรรมกำรตรวจสอบเข้ำร่วมประชุม เพื่อพิจำรณำและให้ควำมเห็นเกีย่ วกับควำมจำเป็ นในกำรทำ
รำยกำรระหว่ำงกัน และควำมสมเหตุสมผลของกำรทำรำยกำรนัน้ ๆ ทัง้ นี้ กำรทำรำยกำรทีเ่ ป็ นข้อตกลงทำงกำรค้ำทีม่ ี
เงื่อนไขกำรค้ำทัวไป
่ และกำรทำรำยกำรทีเ่ ป็ นข้อตกลงทำงกำรค้ำทีไ่ ม่เป็ นเงื่อนไขกำรค้ำโดยทัวไปให้
่
มหี ลักกำรดังนี้
กำรทำรำยกำรทีเ่ ป็ นข้อตกลงทำงกำรค้ำทีม่ เี งื่อนไขกำรค้ำโดยทัวไป
่
กำรทำรำยกำรระหว่ำงกันทีเ่ ป็ นข้อตกลงทำงกำรค้ำ โดยทัวไปจะถู
่
กพิจำรณำให้ควำมเห็นโดยคณะกรรมกำร
ตรวจสอบก่อนนำเสนอคณะกรรมกำรบริษัทฯ พิจำรณำอนุ มตั ิในหลักกำร และให้ฝ่ำยจัดกำรสำมำรถอนุ มตั ิกำรทำ
ธุรกรรมเหล่ำนี้ได้ หำกธุรกรรมดังกล่ำวมีขอ้ ตกลงทำงกำรค้ำในลักษณะเดียวกับทีว่ ญ
ิ ญูชนพึงกระทำกับคู่สญ
ั ญำทัวไป
่
ในสถำนกำรณ์เดียวกัน ด้วยอำนำจต่อรองทำงกำรค้ำทีป่ รำศจำกอิทธิพลในกำรทีต่ นมีสถำนะเป็ นกรรมกำร ผูบ้ ริหำร
หรือบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง
ทัง้ นี้ บริษัทฯ จะจัดทำรำยงำนสรุปกำรทำธุรกรรมทุ กรำยกำร เพื่อรำยงำนในกำรประชุมคณะกรรมกำร
ตรวจสอบและกำรประชุมคณะกรรมกำรทุกไตรมำส
กำรทำรำยกำรทีเ่ ป็ นข้อตกลงทำงกำรค้ำทีไ่ ม่เป็ นเงื่อนไขกำรค้ำโดยทัวไป
่
กำรทำรำยกำรที่เป็ นข้อตกลงทำงกำรค้ำที่ไม่เป็ นเงื่อนไขกำรค้ำ โดยทัวไปจะถู
่
กพิจำรณำและให้ควำมเห็น
โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบก่ อนนำเข้ำเสนอคณะกรรมกำรบริษัทฯ และ/หรือทีป่ ระชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจำรณำอนุ มตั ิ
ต่ อ ไป ทัง้ นี้ ให้ป ฏิบ ัติตำมกฎหมำยว่ำ ด้วยหลัก ทรัพ ย์และตลำดหลักทรัพย์ และข้อ บังคับ ของประกำศคำสังหรื
่ อ
ข้อกำหนดของคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน และตลำดหลักทรัพย์ฯ ทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรทำรำยกำรระหว่ำงกัน
อย่ำงก็ตำม ในกรณีทค่ี ณะกรรมกำรตรวจสอบไม่มคี วำมชำนำญในกำรพิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกันทีอ่ ำจจะ
เกิดขึน้ บริษทั ฯ จะจัดให้มบี ุคคลทีม่ คี วำมรูค้ วำมชำนำญพิเศษ เช่น ทีป่ รึกษำทำงกำรเงิน หรือผูเ้ ชี่ ยวชำญอิสระ หรือ
ผู้ป ระเมิน รำคำทรัพ ย์สิน ที่มีค วำมเป็ น อิส ระเป็ น ผู้ใ ห้ค วำมเห็น เกี่ย วกับ รำยกำรระหว่ ำ งกัน โดยควำมเห็น ของ
ส่วนที่ 2.3.6 หน้ำที่ 3

บริษทั เน็ตเบย์ จำกัด (มหำชน)

คณะกรรมกำรตรวจสอบ หรือ บุ ค คลที่มีค วำมรู้ ค วำมช ำนำญพิเ ศษ จะถู ก น ำไปใช้ ป ระกอบกำรตัด สิน ใจของ
คณะกรรมกำรบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี เพื่อให้มคี วำมมันใจว่
่ ำกำรเข้ำทำรำยกำรดังกล่ำวจะไม่เป็ นช่อง
ทำงกำรโยกย้ำย หรือถ่ำยเทผลประโยชน์ระหว่ำงบริษทั ฯ หรือผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ แต่เป็ นกำรทำรำยกำรที่บริษทั ฯ
ได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกรำย ทัง้ นี้ บริษัทฯ จะเปิ ดเผยรำยกำรระหว่ำงกันไว้ในแบบแสดงรำยกำร
ข้อมูลประจำปี และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินทีไ่ ด้รบั ควำมตรวจสอบหรือสอบทำนจำกผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ
6.4

แนวโน้ มและนโยบายการทารายการระหว่างกันในอนาคต
แนวโน้ มการทารายการระหว่างกันในอนาคต

บริษทั ฯ คำดว่ำ ในอนำคตบริษทั ฯ จะยังมีรำยกำรระหว่ำงกันกับบุคคลทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้งประเภทรำยกำร
ค่ำเช่ำและค่ำบริกำรระบบ Cloud Computing และค่ำเช่ำและค่ำบริกำรอำคำรสำนักงำน
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