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9. 1 รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกันของบริษัท 

ในระหวางป บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายการธุรกิจที่สําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน รายการธุรกิจดังกลาวเปนไป
ตามเงื่อนไขทางการคาและเกณฑตามที่ตกลงกันระหวางบริษัทฯและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันเหลานั้น ซึ่งเปนไปตามปกติธุรกิจ
โดยสามารถสรุปไดดังนี้  

    (หนวย: บาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที่ ในระหวางป ณ วันที่ 
 1 มกราคม 2552 เพิ่มขึ้น ลดลง 31 ธันวาคม 2552 
ลูกหนี้อื่น- บริษัทที่เกี่ยวของกัน     
-  บริษัท ช.การชาง จํากัด (มหาชน) 89,376 - 89,376 - 
-  อื่น ๆ - 21,558 - 21,558 
 89,376 21,558 89,376 21,558 

     
เงินจายลวงหนาคางานกอสราง - 
กิจการที่เกี่ยวของกัน 

    

-  บริษัท ช.การชาง จํากัด (มหาชน) 95,838,900 - 54,385,925 41,452,975 
 95,838,900 - 54,385,925 41,452,975 

     
เจาหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน     
   บริษัทที่เกี่ยวของกัน     
-  บริษัท ช.การชาง จํากัด (มหาชน) 102,580,543 - 73,245,137 29,335,406 
-  บริษัท ที่ดินบางปะอิน จํากัด - 467,963 - 467,963 

 102,580,543 467,963 73,245,137 29,803,369 

     
เจาหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน     
-  บริษัท ที่ดินบางปะอิน จํากัด - 214,000,000 - 214,000,000 
 - 214,000,000 - 214,000,000 

 

 

 

9. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน 
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    (หนวย: บาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที่ ในระหวางป ณ วันที่ 
 1 มกราคม 2552 เพิ่มขึ้น ลดลง 31 ธันวาคม 2552 
     
เจาหนี้เงินประกันผลงาน -      
   กิจการที่เกี่ยวของกัน     
-  บริษัท ช.การชาง จํากัด (มหาชน) - 7,900,746 - 7,900,746 
 - 7,900,746 - 7,900,746 

     
เจาหนี้ระยะยาวอื่น -     
   กิจการที่เกี่ยวของกัน - 214,000,000 - 214,000,000 
-  บริษัท ที่ดินบางปะอิน จํากัด - 214,000,000 - 214,000,000 

     
เงินใหกูยืมระยะยาว     
- บริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด     
      เงินตน - 3,100,000,000 (77,500,000) 3,022,500,000 
      ดอกเบี้ย - 19,411,021 (18,809,726) 601,295 
 - 3,119,411,021 (96,309,726) 3,023,101,295 

เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกันคิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมขั้นตํ่าลบสวนที่กําหนด (MLR-margin) 
ตอป และมีกําหนดชําระคืนเงินตนทุกไตรมาส เงินใหกูยืมดังกลาวมีกําหนดชําระคืนเงินตนงวดสุดทายภายในเดือนกันยายน 2562 

คาตอบแทนกรรมการและผูบรหิาร 

  ในป 2552 บริษัทฯและบริษัทยอยไดจายเงินเดือน โบนัส คาเบี้ยประชุมและเงินบําเหน็จใหแกกรรมการและผูบริหาร เปน
จํานวนเงิน 52.6 ลานบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 32.9 ลานบาท) (2551: 40.9 ลานบาท งบการเงินเฉพาะกิจการ: 22.2 ลานบาท) 
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 9. 2 ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการระหวางกัน 

 ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ คร้ังที่ 2/2552 วันที่ 14 พฤษภาคม 2552 และครั้งที่ 3/2552 วันที่ 29 พฤษภาคม 2552 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาและสอบทานรายการระหวางกันรวมกับผูบริหารของบริษัทฯและที่ปรึกษาทางการเงินอิสระท่ี
บริษัทฯไดวาจางผูที่มีความรูและความชํานาญในการประเมินราคาทรัพยสินที่จะเขาซื้อสิทธิในการบริหารและจัดการน้ําประปาและ
น้ําเสียในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จากบริษัท ที่ดินบางปะอิน จํากัด ซึ่งเปนบริษัทที่มีผูถือหุนใหญของบริษัทเปนผูถือหุนอยู 
เพ่ือใหไดราคายุติธรรมและมีความสมเหตุสมผลในการเขาไปซื้อสิทธิฯในครั้งนี้และไดนําเสนอความคิดเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและรายงานของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระตอคณะกรรมการบริษัทและผูถือหุนของบริษัทในการพิจารณาเกี่ยวกับ
รายการที่เกี่ยวโยงกันที่บริษัทจะดําเนินการ โดยคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และผูถือหุนของบริษัทจากการ
ประชุมวิสามัญผูถือหุนประจําป 2552 มีความเห็นวารายการระหวางกันของบริษัทฯ กับบุคคลและ/หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยงทางผลประโยชนมีความสมเหตุสมผลและจําเปนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯเพื่อการเจริญเติบโต การมีฐานลูกคาที่เพ่ิม
มากขึ้นมากกวาเดิมที่มีลูกคาคือการประปาสวนภูมิภาคเพียงรายเดียวเทานั้น รวมถึงการมีชองทางการดําเนินธุรกิจที่หลากหลาย
มากขึ้นนอกจากการผลิตน้ําประปา 

 9. 3 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทาํรายการระหวางกัน 

 ในกรณีที่บริษัทฯ เขาทํารายการระหวางกันที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน คณะกรรมการตรวจสอบจะเปนผู
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 ตลอดจนความจําเปน
และความสมเหตุสมผลทุกครั้ง ทั้งนี้ กรรมการผูจัดการหรือคณะบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากกรรมการผูจัดการดังกลาวตองไมเปนผู
มีสวนไดเสียในการเขาทํารายการนั้นๆ 

 9. 4 นโยบายหรือแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต 

 ในอนาคต บริษัทฯ อาจมีการเขาทํารายการระหวางกันตามความจําเปนในการประกอบธุรกิจ อยางไรก็ตาม บริษัทฯ มี
นโยบายและขั้นตอนการกํากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งรวมถึงการพิจารณาการเขาทํารายการระหวางกันอยางตอเนื่อง เพ่ือใหเกิดความ
ม่ันใจวาไดปฏิบัติตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย  และ/หรือสภาวิชาชีพบัญชี เกี่ยวกับการทํารายการระหวางกัน 

 สําหรับแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคตนั้น อาจยังคงมีอยูในสวนที่เปนการดําเนินการทางธุรกิจตามปกติของ
บริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ จะดําเนินการดวยความโปรงใสและเปนไปตามกฎระเบียบของหนวยงานที่ไดกลาวมาแลวอยางเครงครัด  
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 ทั้งนี้ หากมีกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไมมีความชํานาญในการพิจารณารายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้น 
คณะกรรมการตรวจสอบสามารถรองขอใหบริษัทฯ จัดหาผูเชี่ยวชาญอิสระและ/หรือผูสอบบัญชีของบริษัทฯ เปนผูใหความเห็น
เกี่ยวกับรายการระหวางกันดังกลาว 


