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11. รายการธุรกิจกับกิจการทีเ่ กี่ยวของกัน
11. 1 รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกันของบริษัท
ในระหวางป บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายการธุรกิจที่สําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน รายการธุรกิจดังกลาวเปนไป
ตามเงื่อนไขทางการคาและเกณฑตามที่ตกลงกันระหวางบริษัทฯและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันเหลานั้น ซึ่งเปนไปตามปกติธุรกิจ
โดยสามารถสรุปไดดังนี้
งบการเงินรวม
2551
2550
รายการธุรกิจกับบริษัทยอย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)
รายไดอื่น
ตนทุนการผลิตน้ําประปา
รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน
คาธรรมเนียมบริการ
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอย
สินทรั พย ในการผลิ ตน้ํ าประปาที่ ตองโอน
เมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาฯ
ดอกเบี้ยจาย

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2551
2550

(หนวย: ลานบาท)
นโยบายการกําหนดราคา

-

-

1.3
28.7

1.3 ราคาตามสัญญา
23.1 ราคาตามสัญญา

0.8
-

3.2
-

-

- ราคาตามสัญญา
3,867.6 ราคาตามสัญญา

77.8
-

302.4
5.8

-

-

ราคาตามสัญญา
อัตราดอกเบีย้
MLR - 0.5% ตอป

ยอดคงคางระหวางบริษัทฯและบริษัทที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 มีรายละเอียดดังนี้
(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2551
2550

งบการเงินรวม
2551
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัทยอย
- บริษัท วอเตอรโฟลว จํากัด

บริษัทที่เกี่ยวของกัน
- บริษัท ช.การชาง จํากัด (มหาชน)
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2550

-

-

4,689,068
4,689,068

4,689,068
4,689,068

89,376
89,376
89,376

15,888
15,888
15,888

4,689,068

4,689,068
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(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2551
2550

งบการเงินรวม

เงินจายลวงหนาคางานกอสราง - กิจการที่
เกี่ยวของกัน
- บริษัท ช.การชาง จํากัด (มหาชน)
เจาหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัทยอย
- บริษัท วอเตอรโฟลว จํากัด
เจาหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน
- บริษัท ช.การชาง จํากัด (มหาชน)
- บริษัท ปทุมธานี โอเปอเรชั่นส จํากัด
- บริษัท ซี.เค. ออฟฟซ ทาวเวอร จํากัด
เจาหนีเ้ งินประกันผลงาน - กิจการ
ที่เกี่ยวของกัน
- บริษัท ช.การชาง จํากัด (มหาชน)
เจาหนี้เงินประกัน - บริษัทยอย
- บริษัท วอเตอรโฟลว จํากัด

2551

2550

95,838,900
95,838,900

42,592,517
42,592,517

95,838,900
95,838,900

-

-

-

2,506,683
2,506,683

4,639,703
4,639,703

102,580,543
102,580,543

24,033,416
113,300,699
6,362
137,340,477

102,547,623
102,547,623

-

-

1,251,169
1,251,169

-

-

-

-

5,000,000
5,000,000

5,000,000
5,000,000

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
ในป 2551 บริษัทฯและบริษัทยอยไดจายเงินเดือน โบนัส คาเบี้ยประชุมและเงินบําเหน็จใหแกกรรมการและผูบริหาร เปน
จํานวนเงิน 40.9 ลานบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 22.2 ลานบาท) (2550: 26.8 ลานบาท งบการเงินเฉพาะกิจการ: 20.0 ลานบาท)
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11. 2 ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการระหวางกัน
ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 5/2551 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2551 คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาและสอบ
ทานรวมกับผูบริหารของบริษัทฯ แลวมีความเห็นวารายการระหวางกันระหวางบริษัทฯ กับบุคคลและ/หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยงมีความสมเหตุสมผลและจําเปนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ

11. 3 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน
ในกรณีที่บริ ษัทฯ เขาทํ ารายการระหวางกันที่ อาจมี ความขัดแย งทางผลประโยชน คณะกรรมการตรวจสอบจะเปน ผู
พิจารณาความสมเหตุสมผลในการทํารายการดังกลาว โดยยึดตามขอกําหนด ประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ/
หรือประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ/หรือตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดโดย
สภาวิชาชีพบัญชี หลังจากนั้น คณะกรรมการตรวจสอบจะนําเสนอการพิจารณาตอคณะกรรมการบริษัทและ/หรือผูถือหุนให
พิจารณาอนุมัติรายการตามความเหมาะสม ทงนี้ ผูมีสวนไดเสียจะไมมีสวนรวมในการพิจารณาความสมเหตุสมผลและการ
พิจารณาอนุมัติรายการ
อนึ่ง ในกรณีที่การเขาทํารายการระหวางกันที่มีมูลคาไมเกิน 100,000 บาทตอรายการ และ/หรือรวมกันไมเกิน 1,000,000
บาทตอป กรรมการผูจัดการหรือคณะบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากกรรมการผูจัดการจะเปนผูพิจารณาอนุมัติการตกลงเขาทํา
รายการระหวางกันดังกลาว โดย ตองรายงานใหคณะกรรมการตรวจสอบทราบถึงรายการระหวางกันที่เกิดขึ้น ตลอดจนความ
จําเปนและความสมเหตุสมผลทุกครั้ง ทั้งนี้ กรรมการผูจัดการหรือคณะบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากกรรมการผูจัดการดังกลาวตอง
ไมเปนผูมีสวนไดเสียในการเขาทํารายการนั้นๆ

11. 4 นโยบายหรือแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต
ในอนาคต บริษัทฯ อาจมีการเขาทํารายการระหวางกันตามความจําเปนในการประกอบธุรกิจ อยางไรก็ตาม บริษัทฯ มี
นโยบายและขั้นตอนการกํากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งรวมถึงการพิจารณาการเขาทํารายการระหวางกันอยางตอเนื่อง เพื่อใหเกิดความ
มั่นใจวาไดปฏิบัติตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย และ/หรือสภาวิชาชีพบัญชี เกี่ยวกับการทํารายการระหวางกัน
สําหรับแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคตนั้น อาจยังคงมีอยูในสวนที่เปนการดําเนินการทางธุรกิจตามปกติของ
บริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ จะดําเนินการดวยความโปรงใสและเปนไปตามกฎระเบียบของหนวยงานที่ไดกลาวมาแลวอยางเครงครัด
ทั้ ง นี้ หากมี ก รณี ที่ ค ณะกรรมการตรวจสอบไม มี ค วามชํ า นาญในการพิ จ ารณารายการระหว า งกั น ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น
คณะกรรมการตรวจสอบสามารถรองขอใหบริษัทฯ จัดหาผูเชี่ยวชาญอิสระและ/หรือผูสอบบัญชีของบริษัทฯ เปนผูใหความเห็น
เกี่ยวกับรายการระหวางกันดังกลาว
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