บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จํากัด (มหาชน)

11 รายการระหวางกัน
11.1 รายการระหวางกัน
รายการระหวางกันของบริษัทและบริษัทที่เกี่ยวของกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนที่เกิดขึ้นในป 2548 ป 2549 และไตรมาสที่ 2 ป 2550 ดังนี้
ชื่อ / ลักษณะการประกอบธุรกิจ
1. บริ ษั ท มั ญ จา จํา กั ด (มั ญ จา)
จํา หน า ยเครื่ อ งมื อ แพทย
บริ ก ารซ อ ม
เครื่ อ งมื อ แพทย โดยในช ว งแรกมั ญ จาถู ก
ก อ ตั้ ง ขึ้ น เพื่ อ เป น ตั ว แทนจํา หน า ยสิ น ค า
ด า น NDT ซึ่ ง ขณะนั้ น สิ น ค า บางประเภท
ยั ง ไม มี จํา หน า ยในประเทศไทย
และ
เพื่ อ ให ไ ด รับ สิ ท ธิ ซื้ อ สิ น ค า ได ใ นราคาถู ก
จากผู ผ ลิ ต
แต ใ นป จ จุ บั น ไม มี ป ญ หา
ดั ง กล า วแล ว
และเนื่ อ งจากตั ว แทน
จํา หน า ยสิ น ค า ประเภท NDT มี เ พิ่ ม ขึ้ น
เป น จํา นวนมาก ทางมั ญ จาจึ ง เปลี่ ย น
ประเภทการดํา เนิ น ธุ ร กิ จ โดยหั น ไป
จํา หน า ยเครื่ อ งมื อ ทางด า นการแพทย
และบริ ก ารซ อ มเครื่ อ งมื อ แพทย แ ทน

ความสัมพันธ
กรรมการของบริษัท เปนกรรมการและเปนผูถือ
หุนในบริษัท มัญจา จํากัด จํานวน 3 ทาน คือ
นางสาวชมเดือน ศตวุฒิ และนายสุวัฒน แดง
พิบูลยสกุล เปนกรรมการผูมีอํานาจลงนามใน
บริษัท มัญจา จํากัด และถือหุนในอัตราสวนรอย
ละ 49.98 และรอยละ 49.97 ของทุนชําระแลว
ตามลําดับ และนางสาววัจนา สกุลแรมรุง ซึ่ง
เปนผูถือหุนในบริษัท มีชื่อเปนผูถือหุนในบริษัท
มัญจา จํากัด จํานวน 1 หุน

ลักษณะและมูลคาของรายการ
บริษัทสั่งซื้อเครื่องมือ และอุปกรณที่ใชในการ
ดําเนินงาน และซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จากบริษัท
มัญจา จํากัด โดยป 2548 มียอดซื้อสินคา
เทากับ 1.15 ลานบาท ในป 2549 มียอดซื้อ
เครื่องมือ และอุปกรณที่ใชในการดําเนินงาน
และคาซอมแซมอุปกรณในการดําเนินงาน
เทากับ 0.16 ลานบาท และในไตรมาสที่ 1 และ
2 ป 2550 ไมมีรายการดังกลาวเกิดขึ้น
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ความจําเปนและความสมเหตุสมผล
รายการนี้เปนการซื้อสินคาประเภทเครื่องมือและ
อุปกรณ
ที่ใชในการดําเนินธุรกิจของบริษัท
เปนไปตามลักษณะการดําเนินการคาปกติและ
เปนเงื่อนไขเหมือนกับลูกคารายอื่น ซึ่งเปนการ
ซื้อในราคาตลาด เทากับลูกคาทั่วไป
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาการทํา
รายการดังกลาวขางตนแลว เห็นวา การทํา
รายการนี้เปนการทํารายการที่สมเหตุสมผล และมี
ราคายุติธรรม

บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จํากัด (มหาชน)

11.1 รายการระหวางกัน (ตอ)
รายการระหวางกันของบริษัทและบริษัทที่เกี่ยวของกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนที่เกิดขึ้นในป 2548 ป 2549 และไตรมาสที่ 2 ป 2550 ดังนี้ (ตอ)
ชื่อ / ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ความสัมพันธ
ลักษณะและมูลคาของรายการ
2. การเชาพื้นที่จากนางกองเมือง แดงพิบูลย นางกองเมือง แดงพิบูลยสกุล เปนญาติกับนาย บริษัทเชาอาคารพาณิชย 2 คูหา 3 ชั้น ตาม
สกุล
สุวัฒน แดงพิบูลยสกุล ซึ่งเปนกรรมการของ โฉนดเลขที่ 40803 และ 40804 มีพื้นที่ 21.2
บริษัท
และ 17 ตารางวา ตามลําดับ ตั้งอยูที่ 267/157
– 8 ถนนสุขุมวิท ตําบลมาบตาพุด อําเภอเมือง
จังหวัดระยอง เพื่อใชเปนสวนสํานักงานสาขา
ของบริษัท โดยมีอัตราคาเชาเดือนละ 20,000
บาท สําหรับงวดป 2548 และ 2549 มียอดคา
เชาจํานวน 0.24 ลานบาท ตอป และในชวง 6
เดือนแรกของ ป 2550 จํานวน 0.12 ลานบาท
3. การเชาที่ดินเปลาจากนางนิรมล ศตวุฒิ
นางนิรมล ศตวุฒิ เปนญาติกับนางสาวชมเดือน บริษัทเชาที่ดินเปลา โฉนดเลขที่ 146358,
ศตวุฒิ ซึ่งเปนกรรมการของบริษัท
146359 และ 74549 มีพื้นที่ 63, 63.2 และ 63
ตารางวา ตามลําดับ ตั้งอยูที่ แขวงหัวหมาก เขต
บางกะป กรุงเทพมหานคร เพื่อสรางเปนสวน
ฝกอบรมพนักงานบริษัท โดยมีอัตราคาเชาเดือน
ละ 7,500 บาท สําหรับงวดป 2548 และ 2549
มียอดคาเชาจํานวน 0.09 ลานบาท ตอป และ
ในชวง 6 เดือนแรกของ ป 2550 จํานวน 0.045
ลานบาท
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ความจําเปนและความสมเหตุสมผล
รายการนี้เปนการเชาพื้นที่สํานักงานเพื่อความ
สะดวกในการติดตอธุรกิจ และอัตราคาเชาต่ํา
กวาเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราคาเชาสํานักงาน
ทั่วไปในบริเวณใกลเคียง
ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดพิจารณาการทํารายการดังกลาว
ขางตนแลว เห็นวา การทํารายการนี้เปนการทํา
รายการที่สมเหตุสมผล และมีราคายุติธรรม เมื่อ
เปรียบเทียบกับพื้นที่เชาอารพาณิชยในบริเวณ
ใกลเคียงกัน
รายการนี้เปนการเชาที่ดินเปลา
เพื่อความ
สะดวกในการใชเปนสถานที่ฝกอบรมบุคลากร
โดยอัตราคาเชาดังกลาว เปนอัตราคาเชาที่สราง
ความไดเปรียบใหกับบริษัท เนื่องจากมีราคาคา
เชาต่ํากวาพื้นที่บริเวณใกลเคียง
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาการทํา
รายการดังกลาวขางตนแลว เห็นวา การทํา
รายการนี้เปนการทํารายการที่สมเหตุสมผล และ
มีราคายุติธรรม เมื่อเปรียบเทียบกับการเชาที่ดิน
เปลาในบริเวณใกลเคียงกัน

บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จํากัด (มหาชน)

11.1 รายการระหวางกัน (ตอ)
รายการระหวางกันของบริษัทและบริษัทที่เกี่ยวของกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนที่เกิดขึ้นในป 2548 ป 2549 และไตรมาสที่ 2 ป 2550 ดังนี้ (ตอ)
ชื่อ / ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ความสัมพันธ
ลักษณะและมูลคาของรายการ
4. การจายชําระคาใชจายในการประสานงานและคาที่ปรึกษา ใหแก
4.1. นายธนรรจ ศตวุฒิ
นายธนรรจ ศตวุฒิ เปนลูกชายของนางสาวชม บริษัท
ไดจายชําระคาที่ปรึกษาในการ
เดือน ศตวุฒิ และนายสุวัฒน แดงพิบูลยสกุล ซึ่ง ดําเนินงาน โดยมีอัตราคาจางเดือนละ 25,000
เปนกรรมการของบริษัท
บาท สําหรับงวดป 2549 มียอดคาจางจํานวน
0.30 ลานบาท และในไตรมาสที่ 1 และ 2 ป
2550 ไมมีรายการคาใชจายดังกลาวเกิดขึ้น

4.2. นายไชยา แดงพิบูลยสกุล

นายไชยา แดงพิบูลยสกุล เปนญาติของนาย บริษัท
ไดจายชําระคาประสานงานในการ
สุวัฒน แดงพิบูลยสกุล ซึ่งเปนกรรมการของ ดําเนินงานสําหรับโครงการสถานีผลิตกาซ
บริษัท
ธรรมชาติภูฮอม ที่จังหวัดขอนแกน ของ บมจ.
ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม สําหรับงวดป
2548 และ 2549 มียอดคาจางจํานวน 0.48 และ
0.72 ลานบาท ตามลําดับ และในไตรมาสที่ 1
และ 2 ป 2550 ไมมีรายการคาใชจายดังกลาว
เกิดขึ้น
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ความจําเปนและความสมเหตุสมผล
เนื่องจากนายธนรรจ ศตวุฒิ เปนผูที่มีความรูดานการใช
เครื่องมือ และอุปกรณในการดําเนินงาน ซึ่งทางบริษัท ได
สั่งซื้อเขามาใชในการดําเนินงานเปนครั้งแรก ทําใหยังไม
มีความชํานาญ และตองอาศัยที่ปรึกษา เพื่อความสะดวก
ในการใชงานในชวงแรก ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได
พิจารณาการทํารายการคาใชจายในการประสานงานและ
คาที่ปรึกษาดังกลาวขางตนแลว เปนไปเพื่อประโยชนใน
การดําเนินธุรกิจของบริษัท และเห็นวา การทํารายการนี้
เปนการทํารายการที่สมเหตุสมผล และมีราคายุติธรรม
อยางไรก็ตามปจจุบันไมมีรายการดังกลาวเกิดขึ้นอีก
เนื่องจากนายไชยา แดงพิบูลยสกุล เปนผูมีความรู
ทางดานวิศวกร และเปนคนในพื้นที่จังหวัดขอนแกน จึง
สามารถชวยอํานวยความสะดวกดานการติดตอ
ประสานงานเกี่ยวกับโครงการที่ทางบริษัท
เขาได
ดําเนินงานได ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณา
การทํารายการคาใชจายในการประสานงานและคาที่
ปรึกษาดังกลาวขางตนแลว เปนไปเพื่อประโยชนในการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัท และเห็นวา การทํารายการนี้
เปนการทํารายการที่สมเหตุสมผล และมีราคายุติธรรม
อยางไรก็ตามปจจุบันไมมีรายการดังกลาวเกิดขึ้นอีก

บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จํากัด (มหาชน)

11.1 รายการระหวางกัน (ตอ)
รายการระหวางกันของบริษัทและบริษัทที่เกี่ยวของกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนที่เกิดขึ้นในป 2548 ป 2549 และไตรมาสที่ 2 ป 2550 ดังนี้ (ตอ)
ชื่อ / ลักษณะการประกอบธุรกิจ
4.3. นายประคอง แดงพิบูลยสกุล

5. รายการจําหนายยานพาหนะ
ธนรรจ ศตวุฒิ

ความสัมพันธ
ลักษณะและมูลคาของรายการ
นายประคอง แดงพิบูลยสกุล เปนญาติของนาย บริษัท
ไดจายชําระคาประสานงานในการ
สุวัฒน แดงพิบูลยสกุล ซึ่งเปนกรรมการของ ดําเนินงานสําหรับโครงการสถานีผลิตกาซ
บริษัท
ธรรมชาติภูฮอม ที่จังหวัดขอนแกน ของ บมจ.
ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม สําหรับงวดป
2548 และ 2549 มียอดคาจางจํานวน 0.10 และ
0.20 ลานบาท ตามลําดับ และในไตรมาสที่ 1
และ 2 ป 2550 ไมมีรายการคาใชจายดังกลาว
เกิดขึ้น

ใหกับนาย นายธนรรจ ศตวุฒิ เปนลูกชายของนางสาวชม บริษัท ไดจําหนายยานพาหนะ ซึ่งมีอายุการใช
เดือน ศตวุฒิ และนายสุวัฒน แดงพิบูลยสกุล ซึ่ง งานประมาณ 20 ป ใหกับนายธรรจ ศตวุฒิ ใน
เปนกรรมการของบริษัท
ราคาจําหนาย 0.112 ลานบาท สําหรับงวดป
2549 ซึ่งเปนราคาจําหนายที่สูงกวามูลคาทาง
บัญชีสุทธิของสินทรัพยดังกลาว และในไตรมาส
ที่ 1 และ 2 ป 2550 ไมมีรายการคาใชจาย
ดังกลาวเกิดขึ้น
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ความจําเปนและความสมเหตุสมผล
เนื่องจากนายประคอง แดงพิบูลยสกุล เปนคนในพื้นที่
จังหวัดขอนแกน จึงสามารถชวยอํานวยความสะดวก
ดานการติดตอประสานงานเกี่ยวกับโครงการที่ทาง
บริษัท เขาไดดําเนินงานได ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ
ไดพิจารณาการทํารายการคาใชจายในการประสานงาน
และคาที่ปรึกษาดังกลาวขางตนแลว
เปนไปเพื่อ
ประโยชนในการดําเนินธุรกิจของบริษัท และเห็นวา
การทํารายการนี้เปนการทํารายการที่สมเหตุสมผล และ
มีราคายุติธรรม อยางไรก็ตามปจจุบันไมมีรายการ
ดังกลาวเกิดขึ้นอีก
เนื่องจากการทํารายการดังกลาว เปนการตัดจําหนาย
รถยนตที่มีอายุการใชงานมานานของทางบริษัท โดย
ราคาที่ขายไดเปนราคาที่สูงกวามูลคาทางบัญชีมาก
และหากเปรียบเทียบกับการจําหนายใหกับบริษัทที่รับ
ซื้อรถมือสอง จะสามารถจําหนายไดในราคาที่ต่ํากวา
เมื่อเปรียบเทียบกับราคาที่เสนอซื้อจากคุณธนรรจ ศต
วุฒิ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาการทํา
รายการดังกลาวขางตนแลววา การทํารายการนี้เปน
การทํารายการที่สมเหตุสมผล และมีราคายุติธรรม
อยางไรก็ตามปจจุบันไมมีรายการดังกลาวเกิดขึ้นอีก

บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จํากัด (มหาชน)

11.1 รายการระหวางกัน (ตอ)
รายการระหวางกันของบริษัทและบริษัทที่เกี่ยวของกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนที่เกิดขึ้นในป 2548 ป 2549 และไตรมาสที่ 2 ป 2550 ดังนี้ (ตอ)
ชื่อ / ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ความสัมพันธ
6.
กรรมการบริษัทค้ําประกันเงินกูยืมใหแก นางสาวชมเดือน ศตวุฒิ เปนกรรมการและ
บริษัท
กรรมการผูจัดการ และนายสุวัฒน แดงพิบูลย
สกุล
เปนประธานกรรมการและประธาน
กรรมการบริหาร

ลักษณะและมูลคาของรายการ
เปนการรวมกันค้ําประกันสวนบุคคลเต็มวงเงินใหกับ
วงเงินกูยืมระยะยาว จํานวน 5.00 ลานบาท วงเงินหนังสือ
ค้ําประกัน จํานวน 4.00 ลานบาท (ซึ่งในที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 9 ก.ค. 50 ไดมีมติใหเพิ่ม
วงเงินหนังสือค้ําประกันจาก 1.00 ลานบาท เปน 4.00 ลาน
บาท) และวงเงินกูเบิกเกินบัญชี จํานวน 12.00 ลานบาท ที่
มีตอสถาบันการเงินตามเงื่อนไขที่สถาบันการเงินเรียกรอง
โดยค้ําประกันเต็มวงเงินของสถาบันการเงิน ทั้งนี้การค้ํา
ประกันดังกลาวทางบริษัทไมเสียคาใชจายแตอยางใด
7. การนําทรัพยสินในนามสวนตัวของกรรมการ นายสุวัฒน แดงพิบูลยสกุล เปนประธาน เปนการรวมนําทรัพยสินในนามสวนตัว คือ สําเนาโฉนด
บริษัท มาใชค้ําประกันวงเงินกูใหกับบริษัท
กรรมการและประธานกรรมการบริหาร
ที่ดินเลขที่ 40803 40804 ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง
พรอมสิ่งปลูกสราง ค้ําประกันใหกับวงเงินกูยืมระยะยาว
จํานวน 5.00 ลานบาท วงเงินหนังสือค้ําประกัน จํานวน
4.00 ลานบาท (ซึ่งในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อ
วันที่ 9 ก.ค. 50 ไดมีมติใหเพิ่มวงเงินหนังสือค้ําประกัน
จาก 1.00 ลานบาท เปน 4.00 ลานบาทและวงเงินกูเบิกเกิน
บัญชี จํานวน 12.00 ลานบาท ที่มีตอสถาบันการเงินตาม
เงื่อนไขที่สถาบันการเงินเรียกรอง โดยค้ําประกันเต็มวงเงิน
ของสถาบันการเงิน ทั้งนี้การค้ําประกันดังกลาว ทาง
บริษัทไมเสียคาใชจายแตอยางใด
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ความจําเปนและความสมเหตุสมผล
บริษัทไดทําการกูยืมเงินจากสถาบันการเงินแหง
หนึ่ง เพื่อใชในการดําเนินธุรกิจ
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาการทํา
รายการดังกลาวขางตนแลววา การทํารายการนี้
เกิดขึ้นตามความจําเปนในการกูยืมเงินจาก
สถาบันการเงินเพื่อใชในการดําเนินธุรกิจของ
บริษัท

บริษัทไดทําการกูยืมเงินจากสถาบันการเงินแหง
หนึ่งเพื่อใชในการดําเนินธุรกิจ
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาการทํา
รายการดังกลาวขางตนแลววา การทํารายการนี้
เกิดขึ้นตามความจําเปนในการกูยืมเงินจาก
สถาบันการเงินเพื่อใชในการดําเนินธุรกิจของ
บริษัท

บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จํากัด (มหาชน)

11.2 ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการระหวางกัน
การทํารายการระหวางกันที่ผานมา
เปนความจําเปนและมีความสมเหตุสมผลของการทํารายการเพื่อกอใหเกิด
ประโยชนสูงสุดตอบริษัท ทั้งนี้รายการระหวางกันอันเกิดจากการที่บริษัทสั่งซื้อสินคาจาก บริษัท มัญจา จํากัด เปนการเพิ่ม
ความสะดวกและอํานาจตอรองในการสั่งซื้อเครื่องมือ อุปกรณเพื่อใชในการดําเนินธุรกิจ และเพิ่มประสิทธิภาพในดานการ
ใหบริการแกบริษัทในขณะที่ทํารายการนั้น ซึ่งรายการระหวางกันดังกลาวขางตน บริษัทไดใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผู
พิจารณารายการที่เกิดขึ้น ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแลวเห็นวา รายการดังกลาวเปนรายการที่เปนไปตาม
ลักษณะธุรกิจทั่วไป และบริษัทไดจายคาตอบแทนในราคายุติธรรม อยางไรก็ตามในระยะหลัง ทางบริษัทไมมีรายการสั่งซื้อ
สินคาผานทาง บริษัท มัญจา จํากัด แตอยางใด เนื่องจากในปจจุบันมีจํานวนตัวแทนจําหนายสินคาดาน NDT เพิ่มขึ้นอีก
หลายราย ทําใหขจัดปญหาดานการผูกขาดการขายเครื่องมือและอุปกรณ และปญหาเรื่องการไมมีอํานาจการเจรจาตอรอง
ราคาใหกับบริษัทลงได โดยปจจุบันนี้ บริษัท มัญจา จํากัด ยังคงจําหนายสินคาที่เกี่ยวกับเครื่องมือ และอุปกรณการแพทย
ตามปกติ ทั้งนี้เพื่อเปนการสรางกลไกในการปองกันการถายเทผลประโยชนที่อาจจะเกิดขึ้น หากทางบริษัทมีเหตุจําเปนตอง
สั่งซื้อสินคาหรือใชบริการผานทาง บริษัท มัญจา จํากัด อีกในอนาคต ทาง บริษัท มัญจา จํากัด จึงไดยินยอมเขารวมลงนาม
ในขอตกลงยินยอมเปดเผยขอมูล เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2550 ที่ผานมา โดยนางสาวชมเดือน ศตวุฒิ ในฐานะกรรมการผูมี
อํานาจของ บริษัท มัญจา จํากัด (ซึ่งนางสาวชมเดือน ศตวุฒิ เปนผูถือหุนและดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร
และกรรมการผูจัดการ) ไดมีการลงรายละเอียดในสัญญาเกี่ยวกับการยินยอมเปดเผยขอมูลตนทุนสินคาที่ขายหรือใหบริการ
สําหรับการขายสินคาหรือใหบริการที่ไดกระทําตอบริษัท พรอมเอกสารที่เกี่ยวของกับการขายหรือใหบริการ และจะจัดสงขอมูล
ดังกลาวใหทันทีเมื่อบริษัทรองขอ และหากพบวา บริษัท มัญจา จํากัด ขายสินคาสูงกวาทองตลาดทั่วไป จะยินดีชดใชเงิน
จํานวนที่ไดขายสูงกวาราคาทองตลาด และยินดีใหปรับเปนเงิน 1 เทาของสวนตางที่จําหนายสูงกวา
การเชาพื้นที่เพื่อใชเปนอาคารสํานักงานที่จังหวัดระยอง และการเชาที่ดินเปลาเพื่อสรางเปนสวนฝกอบรมบุคลากร
จากญาติของกรรมการบริษัทนั้น เปนการเชาเพื่ออํานวยความสะดวกในการติดตอธุรกิจ และประโยชนในการดําเนินงาน
ของบริษัท ซึ่งรายการระหวางกันดังกลาว บริษัทไดใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูพิจารณารายการที่เกิดขึ้น ซึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแลวเห็นวา รายการดังกลาวเปนรายการที่มีความจําเปนและสมเหตุสมผลและอัตราคา
เชาเปนอัตราคาเชาทั่วไปไมแตกตางจากบริเวณใกลเคียง
การจายชําระคาใชจายในการประสานงานและคาที่ปรึกษาใหกับญาติของกรรมการบริษัท นั้น เปนการจายชําระ
เพื่อประโยชนในการดําเนินงานของบริษัท ซึ่งรายการระหวางกันดังกลาว บริษัทไดใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผู
พิจารณารายการที่เกิดขึ้น ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแลวเห็นวา รายการดังกลาวเปนรายการที่มีความจําเปน
และสมเหตุสมผล และเปนไปเพื่อประโยชนในการดําเนินงานของบริษัท ซึ่งในปจจุบันไมมีรายการดังกลาวเกิดขึ้นแลว
เนื่องจากโครงการสถานีผลิตกาซธรรมชาติภูฮอม ที่จงั หวัดขอนแกน ของ บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด
(มหาชน) ไดดําเนินการเสร็จเรียบรอย ตั้งแตไตรมาสที่ 1 ป 2550 ที่ผานมา
สวนการจําหนายยานพาหนะ นั้น เปนการตัดจําหนายที่ทางบริษัทไดรับผลประโยชน เนื่องจากการจําหนาย
ดังกลาว มีราคาสูงกวามูลคาทางบัญชีมาก และหากเปรียบเทียบกับการจําหนายใหกับบริษัทที่รับซื้อรถมือสอง จะสามารถ
จําหนายไดในราคาที่ต่ํากวาเมื่อเปรียบเทียบกับราคาที่เสนอซื้อจากคุณธนรรจ ศตวุฒิ ทั้งนี้รายการระหวางกันดังกลาว
บริษัทไดใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูพิจารณารายการที่เกิดขึ้น
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแลวเห็นวา
รายการดังกลาวเปนรายการที่มีความจําเปนและสมเหตุสมผล และเปนไปเพื่อประโยชนของบริษัท
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บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จํากัด (มหาชน)

11.3 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน
บริษัทไดมีการกําหนดมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน โดยจะกําหนดใหในการเขาทํา
รายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน จะตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และจะตอง
ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะตองมีกรรมการตรวจสอบเขารวมประชุมดวย โดยในการออกเสียงในที่ประชุม
นั้น ๆ กรรมการซึ่งมีสวนไดเสียจะไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
11.4 นโยบายหรือแนวโนมการทํารายการระหวางกัน
ในอนาคตหากบริษัทมีความจําเปนตองทํารายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนกับ
บริษัท บริษัทมีนโยบายที่จะกําหนดเงื่อนไขตาง ๆ ใหเปนไปตามลักษณะการดําเนินการคาปกติและเปนราคาตลาดซึ่ง
สามารถเปรียบเทียบไดกับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้บริษัทจะไดใหคณะกรรมการตรวจสอบหรือผูสอบบัญชี
ของบริษัทหรือผูเชี่ยวชาญอิสระ พิจารณาตรวจสอบและใหความเห็นถึงความสมเหตุสมผลของการทํารายการและความ
เหมาะสมของราคาดวย
รายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น กรรมการจะตองปฏิบัติตามระเบียบตาง ๆ ที่ไดกําหนดขึ้นและ
กรรมการจะตองไมอนุมัติรายการใด ๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท
และจะตองเปดเผยรายการดังกลาวตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณา ซึ่งบริษัทจะตองปฏิบัติให
เปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลการทํารายการเกี่ยวโยงกัน
และบริษัทจะไมทํารายการระหวางกันกับบริษัทที่
และการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสินของบริษัทหรือบริษัทยอย
เกี่ยวของที่ไมใชการดําเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทอีกตอไป
ทั้งนี้หากมีรายการระหวางกันของบริษัท ไทย เอ็น ดี ที จํากัด (มหาชน) เกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชนหรือมีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในอนาคต บริษัทจะไดใหคณะกรรมการตรวจสอบ
เปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับราคา อัตราคาตอบแทน รวมทั้งความจําเปนและความเหมาะสมของรายการนั้น ใหกรณีที่
คณะกรรมการตรวจสอบไมมีความชํานาญในการพิจารณารายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้น
บริษัทจะไดใหผูเชี่ยวชาญ
อิสระหรือผูสอบบัญชีของบริษัทเปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับรายการระหวางกันดังกลาว เพื่อนําไปใชประกอบการตัดสินใจ
ของคณะกรรมการ หรือผูถือหุนตามแตกรณี ทั้งนี้บริษัทจะเปดเผยรายการระหวางกันไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่
ไดรับการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีของบริษัท
11.5 มาตรการคุมครองผูลงทุน
เพื่อเปนการคุมครองผูลงทุน ในอนาคตถามีรายการระหวางกันของบริษัทเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชน มีสวนไดสวนเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในอนาคต บริษัทจะจัดใหผานที่ประชุม
คณะกรรมการที่มีกรรมการตรวจสอบเขารวมประชุม เพื่อดูแลใหรายการระหวางกันเปนไปอยางยุติธรรมและมีนโยบายการ
กําหนดราคาที่เหมาะสม โดยคณะกรรมการบริษัทจะตองปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศ ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามขอกําหนด
เกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการไดมาหรือจําหนายทรัพยสินที่สําคัญของบริษัท
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