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9. 1 รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกันของบริษัท 

ในระหวางป บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายการธุรกิจที่สําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน รายการธุรกิจ

ดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไขทางการคาและเกณฑตามที่ตกลงกันระหวางบริษัทฯและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน

เหลานั้น ซึ่งเปนไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดดังนี้  

 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ นโยบายการกําหนดราคา 

 2553 2552 2553 2552  

รายการธุรกิจกับบริษัทยอย      

(ตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)      

รายไดอื่น - - - 7.5 ราคาตามสัญญา 

ดอกเบี้ยรับ - - 107.7 19.4 อัตราดอกเบีย้เงนิกูยืมขัน้

ตํ่าลบสวนตางทีก่าํหนด

ตอป 

ตนทุนขายและบริการ - - 28.9 36.4 ราคาตามสัญญา 

      

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน      

ตนทุนขายและบริการ 5.3 - 5.3 - เกณฑที่ตกลงรวมกัน 

คางานระหวางกอสราง 655 362.6 655 362.6 ราคาตามสัญญา 

สิทธิในการดําเนนิการผลิตและจําหนาย

น้ําประปาและการใหบริการบําบัดน้าํเสีย - 1,400 - 1,400 ราคาตามสัญญา 

 

 

 

 

 

 

9. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน 
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ยอดคงคางระหวางบริษัทฯและบริษัทที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 มีรายละเอียดดังนี้ 

 (หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553 2552 2553 2552 

ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน     

บริษัทยอย     

- บริษัท ไทยวอเตอร โอเปอเรชั่นส จํากัด - - - 117,000 

(เดิมชื่อ“บริษัท วอเตอรโฟลว จํากัด”) - - - 117,000 

     

     

     
บริษัทที่เกี่ยวของกัน     

- บริษัท ทางดวนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 3,909 2,526 3,909 2,526 

- หางหุนสวนจํากัด พรหมประทานกอสราง     - 11,876 - 11,876 

- อื่นๆ 6,434 7,156 6,434 7,156 

 10,343 21,558 10,343 21,558 

 10,343 21,558 10,343 138,558 

เงินใหกูยืมระยะยาวแกกจิการที่เกี่ยวของกนัและ

ดอกเบี้ยคางรับ     

บริษัทยอย     

บริษัท ประปาปทมุธานี จํากัด      

เงินตน - - 2,712,500,000 3,022,500,000 

ดอกเบีย้ - - 578,938 601,295 

รวม - - 2,713,078,938 3,023,101,295 

หัก: สวนที่ถงึกําหนดชําระภายในหนึ่งปและดอกเบีย้

คางรับ - - (310,578,938) (310,601,295) 

เงินใหกูยืมระยะยาวแกกจิการที่เกี่ยวของกนั - 

สุทธ ิ - - 2,402,500,000 2,712,500,000 

เงินจายลวงหนาคางานกอสราง - กิจการที ่ 

เกี่ยวของกนั 

    

- บริษัท ช.การชาง จํากัด (มหาชน) 2,069,416 41,452,975 2,069,416 41,452,975 

 2,069,416 41,452,975 2,069,416 41,452,975 

เจาหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน     

บริษัทยอย     

- บริษัท ไทยวอเตอร โอเปอเรชั่นส จํากัด - - 2,610,554 3,420,284 

(เดิมชื่อ“บริษัท วอเตอรโฟลว จํากัด”) - - 2,610,554 3,420,284 
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 (หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553 2552 2553 2552 
เจาหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน     

บริษัทยอย     

- บริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด - - - 188,097 

 - - - 188,097 

บริษัทที่เกี่ยวของกัน     

- บริษัท ช.การชาง จํากัด (มหาชน) 13,932,265 29,335,406 13,796,108 29,295,045 

- บริษัท ที่ดินบางปะอิน จํากัด 804,345 467,963 804,345 280,189 

 14,736,610 29,803,369 14,600,453 29,575,234 

 14,736,610 29,803,369 14,600,453 29,763,331 

เจาหนีอ้ื่น - กิจการทีเ่กี่ยวของกัน     

- บริษัท ที่ดินบางปะอิน จํากัด 214,000,000 214,000,000 214,000,000 214,000,000 

 214,000,000 214,000,000 214,000,000 214,000,000 

เจาหนีเ้งินประกนัผลงาน - กิจการที่เกี่ยวของกนั     

- บริษัท ช.การชาง จํากัด (มหาชน) - 7,900,746 - 7,900,746 

 - 7,900,746 - 7,900,746 

เจาหนี้เงินประกัน - บริษัทยอย     

- บริษัท ไทยวอเตอร โอเปอเรชั่นส จํากัด - - 5,000,000 5,000,000 

(เดิมชื่อ“บริษัท วอเตอรโฟลว จํากัด”) - - 5,000,000 5,000,000 

เจาหนี้ระยะยาวอื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน     

- บริษัท ที่ดินบางปะอิน จํากัด - 214,000,000 - 214,000,000 

 - 214,000,000 - 214,000,000 
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ในระหวางป 2553 เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกันมีการเคล่ือนไหวดังตอไปนี้ 

    (หนวย: บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลอื   ยอดคงเหลอื 

 ณ วันที ่ ในระหวางป ณ วันที ่

 1 มกราคม 2553 เพ่ิมขึ้น ลดลง 31 ธันวาคม 2553 

เงินใหกูยืมระยะยาว     

- บริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด     

      เงินตน 3,022,500,000 - (310,000,000) 2,712,500,000 

      ดอกเบีย้ 601,295 107,676,618 (107,698,975) 578,938 

 3,023,101,295 107,676,618 (417,698,975) 2,713,078,938 

เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกันคิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมขั้นต่ําลบสวนตางที่กําหนด 

(MLR-margin) ตอป และมีกําหนดชําระคืนเงินตนทุกไตรมาส เงินใหกูยืมดังกลาวมีกําหนดชําระคืนเงินตนงวด

สุดทายภายในเดือนกันยายน 2562 

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

ในป 2553 บริษัทฯและบริษัทยอยมีคาใชจายสําหรับเงินเดือน โบนัส คาเบี้ยประชุมและเงินบําเหน็จของกรรมการและ

ผูบริหาร เปนจํานวนเงิน 51.5 ลานบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: 33.0 ลานบาท) (2552: 52.6 ลานบาท เฉพาะของ  

บริษัทฯ: 32.9 ลานบาท) 
 

9. 2 ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการระหวางกัน 

 บริษัทฯไดวาจางผูที่มีความรูและความชํานาญในการประเมินราคาทรัพยสินที่จะเขาซื้อสิทธิในการบริหารและจัดการ

น้ําประปาและน้ําเสียในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จากบริษัท ที่ดินบางปะอิน จํากัด ซึ่งเปนบริษัทที่มีผูถือหุนใหญของบริษัทเปนผู

ถือหุนอยู เพ่ือใหไดราคายุติธรรมและมีความสมเหตุสมผลในการเขาไปซื้อสิทธิฯในครั้งนี้และไดนําเสนอความคิดเห็นของ

คณะกรรมการตรวจสอบและรายงานของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระตอคณะกรรมการบริษัทและผูถือหุนของบริษัทในการพิจารณา

เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันที่บริษัทจะดําเนินการ โดยคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และผูถือหุนของบริษัทจาก

การประชุมวิสามัญผูถือหุนประจําป 2553 มีความเห็นวารายการระหวางกันของบริษัทฯ กับบุคคลและ/หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ

ขัดแยงทางผลประโยชนมีความสมเหตุสมผลและจําเปนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯเพื่อการเจริญเติบโต การมีฐานลูกคาที่เพ่ิม

มากขึ้นมากกวาเดิมที่มีลูกคาคือการประปาสวนภูมิภาคเพียงรายเดียวเทานั้น รวมถึงการมีชองทางการดําเนินธุรกิจที่หลากหลาย

มากขึ้นนอกจากการผลิตน้ําประปา 

9. 3 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทาํรายการระหวางกัน 

 ในกรณีที่บริษัทฯ เขาทํารายการระหวางกันที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน คณะกรรมการตรวจสอบจะเปนผู

พิจารณาความสมเหตุสมผลในการทํารายการดังกลาว โดยยึดตามขอกําหนด ประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ/
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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  

 ทั้งนี้ หากมีกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไมมีความชํานาญในการพิจารณารายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้น 

คณะกรรมการตรวจสอบสามารถรองขอใหบริษัทฯ จัดหาผูเชี่ยวชาญอิสระและ/หรือผูสอบบัญชีของบริษัทฯ เปนผูใหความเห็น

เกี่ยวกับรายการระหวางกันดังกลาว 


