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10. 1 รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกนัของบริษัท 

ในระหวางป บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายการธุรกิจที่สําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน รายการธุรกิจ

ดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไขทางการคาและเกณฑตามที่ตกลงกันระหวางบริษัทฯและบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน

เหลานั้น ซึ่งเปนไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดดังนี้  
 (หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกําหนดราคา 

 2554 2553 2554 2553  
รายการธุรกิจกับบริษัทยอย      
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)      
ตนทุนขายและบริการ - - 28 29 ราคาตามสัญญา 
ดอกเบี้ยรับ - - 121 108 อัตราดอกเบี้ยเงินกูยืม

ขั้นตํ่าลบสวนตางที่
กําหนดตอป 

      
รายการธุรกิจกับกิจการที่เก่ียวของกัน      
ตนทุนขายและบริการ 2 5 2 5 เกณฑที่ตกลงรวมกัน 
คางานระหวางกอสราง - 655 - 655 ราคาตามสัญญา 
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทรวม 36 - 36 - ราคาตามสัญญา 

 

10. รายการธุรกิจกับกิจการทีเ่กี่ยวของกัน 
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ยอดคงคางระหวางบริษัทฯและกิจการที่เก่ียวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 มีรายละเอียดดังนี้ 

 (หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2554 2553 2554 2553 
ลูกหนี้อ่ืน - บริษัทที่เกี่ยวของกัน                      

(มีผูถือหุนหรือกรรมการรวมกัน) 62 10 62 10 
 62 10 62 10 

     
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน - กิจการที่

เกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 20) 
    

บริษัทยอย - - 3,346 2,611 
บริษัทที่เก่ียวของกัน (มีผูถือหุนหรือกรรมการ
รวมกัน) - 228,737 1,205 228,600 

รวมเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่นกิจการท่ีเก่ียวของ
กัน - 228,737 4,551 231,211 

     
เจาหนีเ้งินประกัน - บริษัทยอย - - 5,000 5,000 
 - - 5,000 5,000 

เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เก่ียวของกัน  

ยอดคงคางของเงินใหกูยืมระยะยาว ระหวางบริษัทฯและกิจการที่เก่ียวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 
2553 และการเคล่ือนไหวของเงินใหกูยืมระยะยาว ดังกลาวมีรายละเอียดดังนี้  

(หนวย: พันบาท) 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
 
 

ลักษณะความสัมพันธ 

ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่  

31 ธันวาคม  
2553 

 
 

เพิ่มขึ้น 
ระหวางป 

 
 

ลดลง 
ระหวางป 

ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่  

31 ธันวาคม 
2554 

 
 

เงินใหกูยืมระยะยาว 

บ ริษั ท  ประปาปทุ ม ธ านี 
จํากัด  บริษัทยอย     

เงินตน  2,712,500 - (310,000) 2,402,500 

ดอกเบี้ย  579 121,158 (121,055) 682 

รวม  2,713,079 121,158 (431,055) 2,403,182 
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 (หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2554 2553 2554 2553 
เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกนั

และดอกเบ้ียคางรับ     
บริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด      
เงินตน - - 2,402,500 2,712,500 
ดอกเบี้ย - - 682 579 

รวม - - 2,403,182 2,713,079 
หัก: สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปและ

ดอกเบี้ยคางรับ - - (310,682) (310,579) 
เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกนั - 
สุทธิ - - 2,092,500 2,402,500 

เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เก่ียวของกันคิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบ้ียเงินกูยืมขั้นตํ่าลบสวนตางที่กําหนด 
(MLR-margin) ตอป และมีกําหนดชําระคืนเงินตนทุกไตรมาส เงินใหกูยืมดังกลาวมีกําหนดชําระคืนเงินตนงวด
สุดทายภายในเดือนกันยายน 2562 

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

ในระหวางปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริษัทฯและบริษัทยอยมีคาใชจายผลประโยชนพนักงานของ
กรรมการและผูบริหาร ดังตอไปนี้ 

(หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554 2553 2554 2553 
ผลประโยชนระยะส้ัน 59 52 39 33 
ผลประโยชนหลังออกจากงาน 1 1 1 1 

รวม 60 53 40 34 
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10. 2 ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการระหวางกัน 

 บริษัทฯ ไดวาจางผูท่ีมีความรูและความชํานาญในการประเมินราคาทรัพยสินท่ีจะเขาซื้อสิทธิในการบริหารและจัดการ
นํ้าประปาและนํ้าเสียในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จากบริษัท ท่ีดินบางปะอิน จํากัด ซึ่งเปนบริษัทท่ีมีผูถือหุนใหญของบริษัทเปนผู
ถือหุนอยู เพ่ือใหไดราคายุติธรรมและมีความสมเหตุสมผลในการเขาไปซื้อสิทธิฯในคร้ังน้ีและไดนําเสนอความคิดเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบและรายงานของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระตอคณะกรรมการบริษัทและผูถือหุนของบริษัทในการพิจารณา
เกี่ยวกับรายการท่ีเกี่ยวโยงกันท่ีบริษัทจะดําเนินการ โดยคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และผูถือหุนของบริษัทฯ 
จากการประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 1/2552 มีความเห็นวารายการระหวางกันของบริษัทฯ กับบุคคลและ/หรือนิติบุคคลท่ีอาจมี
ความขัดแยงทางผลประโยชนมีความสมเหตุสมผลและจําเปนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯเพ่ือการเจริญเติบโต การมีฐานลูกคาท่ี
เพ่ิมมากขึ้นมากกวาเดิมท่ีมีลูกคาคือการประปาสวนภูมิภาคเพียงรายเดียวเทาน้ัน รวมถึงการมีชองทางการดําเนินธุรกิจท่ี
หลากหลายมากขึ้นนอกจากการผลิตนํ้าประปา  
 เม่ือวันท่ี 13 กันยายน 2554 บริษัทฯ ไดเขาซื้อหุนสามัญของบริษัท ซีเค พาวเวอร จํากัด จากบริษัท ช. การชางจํากัด 
(มหาชน) บริษัท ทางดวนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) และบริษัท ท่ีดินบางปะอิน จํากัด จํานวน 30 ลานหุนซึ่งเปนบริษัทท่ีมีผูถือหุน
ใหญของบริษัทฯ เปนผูถือหุน ตอมาในวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2554 มติท่ีประชุมคณะกรรมการใหเขาซื้อหุนเพ่ิมทุนของบริษัท ซีเค 
พาวเวอร จํานวน 273 ลานหุน การเขาทํารายการซื้อหุนบริษัท ซีเค พาวเวอร เขาขายเปนการทํารายการกับบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันของ
บริษัทฯ ประเภทรายการเกี่ยวกับทรัพยสินหรือบริการ เพ่ือใหไดราคายุติธรรมและมีความสมเหตุสมผลในการเขาทํารายการซื้อหุน
เพ่ิมทุน ไดนําเสนอความคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระตอคณะกรรมการบริษัท
และผูถือหุนของบริษัทฯ ในการพิจารณาเกี่ยวกับรายการท่ีเกี่ยวโยงกันท่ีบริษัทฯ จะดําเนินการ โดยคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบริษัท และผูถือหุนของบริษัทฯ จากการประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 1/2554 มีความเห็นวาการเขาทํารายการ
ดังกลาว มีความสมเหตุสมผล เน่ืองจากจะทําใหเกิดประโยชนตอบริษัทฯ โดยเปนการขยายธุรกิจเขาไปยังธุรกิจดานพลังงาน
นอกจากน้ียังถือเปนจุดเร่ิมตนและชวยเปดโอกาสใหกับบริษัทฯ ในการสรางความม่ันคงและสรางการเติบโต 
 
 10. 3 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน 

 ในกรณีท่ีบริษัทฯ เขาทํารายการระหวางกันท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน คณะกรรมการตรวจสอบจะเปนผู
พิจารณาความสมเหตุสมผลในการทํารายการดังกลาว โดยยึดตามขอกําหนด ประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ/
หรือประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  และ/หรือตามมาตรฐานการบัญชีท่ีกําหนดโดย
สภาวิชาชีพบัญชี หลังจากนั้น คณะกรรมการตรวจสอบจะนําเสนอการพิจารณาตอคณะกรรมการบริษัทและ/หรือผูถือหุนให
พิจารณาอนุมัติรายการตามความเหมาะสม ทงน้ี ผูมีสวนไดเสียจะไมมีสวนรวมในการพิจารณาความสมเหตุสมผลและการ
พิจารณาอนุมัติรายการ 

 อน่ึง ในกรณีท่ีการเขาทํารายการระหวางกันที่มีมูลคาไมเกิน 100,000 บาทตอรายการ และ/หรือรวมกันไมเกิน 1,000,000 
บาทตอป กรรมการผูจัดการหรือคณะบุคคลท่ีไดรับมอบหมายจากกรรมการผูจัดการจะเปนผูพิจารณาอนุมัติการตกลงเขาทํา
รายการระหวางกันดังกลาว โดย ตองรายงานใหคณะกรรมการตรวจสอบทราบถึงรายการระหวางกันท่ีเกิดขึ้น ตลอดจนความจําเปน
และความสมเหตุสมผลทุกคร้ัง ท้ังน้ี กรรมการผูจัดการหรือคณะบุคคลท่ีไดรับมอบหมายจากกรรมการผูจัดการดังกลาวตองไมเปนผู
มีสวนไดเสียในการเขาทํารายการนั้นๆ 

10. 4 นโยบายหรือแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต 

 ในอนาคต บริษัทฯ อาจมีการเขาทํารายการระหวางกันตามความจําเปนในการประกอบธุรกิจ อยางไรก็ตาม บริษัทฯ มี
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นโยบายและขั้นตอนการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ซึ่งรวมถึงการพิจารณาการเขาทํารายการระหวางกันอยางตอเน่ือง เพ่ือใหเกิดความ
ม่ันใจวาไดปฏิบัติตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย  และ/หรือสภาวิชาชีพบัญชี เกี่ยวกับการทํารายการระหวางกัน 

 สําหรับแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคตน้ัน อาจยังคงมีอยูในสวนท่ีเปนการดําเนินการทางธุรกิจตามปกติของ
บริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ จะดําเนินการดวยความโปรงใสและเปนไปตามกฎระเบียบของหนวยงานท่ีไดกลาวมาแลวอยางเครงครัด  

 ท้ัง น้ี หากมีกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไมมีความชํานาญในการพิจารณารายการระหวางกันท่ีอาจเกิดขึ้น 
คณะกรรมการตรวจสอบสามารถรองขอใหบริษัทฯ จัดหาผูเชี่ยวชาญอิสระและ/หรือผูสอบบัญชีของบริษัทฯ เปนผูใหความเห็น
เกี่ยวกับรายการระหวางกันดังกลาว 


