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รายการระหว่างกัน 
 

 ในการประกอบธุรกิจ บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรaายการระหว่างกนักบับคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง ซึ่งการเข้าทํารายการ

ระหว่างกันล้วนเป็นการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยคํานึงถึงความเหมาะสมและมีความสมเหตุสมผล โดยปฏิบัติตาม

ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ 

 

 และนอกจากนี ้บริษัทฯ มีนโยบายเปิดเผยรายการที่เก่ียวโยงกนัท่ีเข้าข่ายตามประกาศหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง 

หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการเปิดเผยข้อมลูรายการท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน และเพ่ือให้สอดคล้องกับข้อกําหนดใน

พระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ฉบบัที่ 4 (พ.ศ. 2551) มาตรา 89/12 (1)  เก่ียวโยงกนันัน้ คณะกรรมการตรวจสอบ

ทําหน้าที่เป็นผู้ พิจารณาการทํารายการที่เก่ียวโยงกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ท่ีมีความเก่ียวข้องโดยมีผู้ ถือหุ้นร่วมกัน หรือ

กรรมการร่วมกนั เพ่ือขจดัความขดัแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ โดยยดึถือประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสําคญั 

 

 สําหรับงวดบญัชีรายปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ ได้ทําการเปิดเผยรายการระหว่างกนัที่เกิดขึน้ไว้ใน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ โดยปฏิบติัให้เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีที่

รับรองโดยทัว่ไป และแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2555 โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. รายการธุรกจิกับกจิการที่เก่ียวข้องกัน 



 บริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั (มหาชน) 
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บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ความสมัพนัธ์ รายการที่เก่ียวข้องกนั 

มลูคา่รายการระหวา่งกนัสําหรับงวด

สิน้สดุ 31 ธ.ค. 2555 (พนับาท) หมายเหต ุ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ 

1. บริษัท ช. การช่าง จํากดั 

(มหาชน) (CK) 

 

- เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

(ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 30.04) 

- มีกรรมการร่วมกนัคือ 

1. นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ 

2. นายณรงค์ แสงสริุยะ 

3. นายประเสริฐ มริตตนะพร 

- มีการให้บริการระหวา่งกนั 

- ลกูหนีอ่ื้น – กิจการที่

เก่ียวข้องกนั 

 

 

 224 บริษัทฯ จําหน่ายนํา้ประปาให้กับบ้านพัก

คนงานของ CK ซึ่งอยู่ภายในนิคม

อุต ส า ห ก ร ร ม บ า ง ป ะ อิ น  โ ด ย อัต ร า ค่ า

นํา้ประปาและค่าบริการสูบบําบัดนํา้เสีย

ภายหลงัเป็นอัตราเดียวกับที่จําหน่ายให้ผู้ ใช้

นํา้รายอ่ืนๆ ในนิคมฯ และมีการทําสัญญาที่

เป็นลายลกัษณ์อกัษรที่ชดัเจน 

2. บริษัท ทางดว่นกรุงเทพ จํากดั 

(มหาชน) (BECL) 

- เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

(ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 9.24) 

- มีกรรมการร่วมกนั คือ นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ 

- มีการให้บริการระหวา่งกนั 

 

- ลกูหนีอ่ื้น – กิจการที่

เก่ียวข้องกนั 

 

3 3 บริษัทฯ จําหน่ายนํา้ประปาให้กับบ้านพัก

คนงานของ BECL ซึ่งอยู่ภายในนิคม

อุต ส า ห ก ร ร ม บ า ง ป ะ อิ น  โ ด ย อัต ร า ค่ า

นํา้ประปาและค่าบริการบําบัดนํา้เสียเป็น

อตัราเดียวกบัท่ีจําหน่ายให้ผู้ ใช้นํา้รายอ่ืนๆ ใน

นิคมฯ และมีการทําสญัญาที่เป็นลายลกัษณ์

อกัษรที่ชดัเจน 

3. บริษัท ประปาปทมุธานี จํากดั 

(PTW) 

- เป็นบริษัทยอ่ย 

(บริษัทฯ ถือหุ้น ร้อยละ 98) 

- รายได้เงินปันผล 

- ดอกเบีย้รับ 

- เงินให้กู้ ยืมระยะยาว – 

 607,000 

116,000 

บริษัทฯ ให้ PTW กู้ ยืมเงิน จํานวนวงเงิน 

3,100 ล้านบาท เพ่ือนําไปชําระคืนเงินกู้

ดอกเบีย้ และคา่ธรรมเนียมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องแก่



 บริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั (มหาชน) 
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บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ความสมัพนัธ์ รายการที่เก่ียวข้องกนั 

มลูคา่รายการระหวา่งกนัสําหรับงวด

สิน้สดุ 31 ธ.ค. 2555 (พนับาท) หมายเหต ุ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ 

- มีกรรมการร่วมกนัคือ 

1. นายไพรัช เมฆอาภรณ์ 

2. นายเตชะพิทย์ แสงสิงแก้ว 

- มีผู้บริหารท่ีเป็นกรรมการใน PTW คือ  

1. นายสมโพธิ ศรีภมิู 

2. นายสมเกียรติ ปัทมมงคลชยั 

- มีการให้บริการระหวา่งกนั 

 

กิจการที่เก่ียวข้องกนั 

- ดอกเบีย้ค้างรับ 

 

 

2,092,500 

1,163 

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) และ

ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) โดยแยกเป็น 

2 วงเงิน ได้แก่  

1) วงเงิน A จํานวน1,800 ล้านบาท คิดอตัรา

ดอกเบีย้ MLR ของธนาคารกรุงไทย จํากดั 

(มหาชน) ดงันี ้ 

- ปีที่ 1 ถึงปีที่ 3 อตัราดอกเบีย้ MLR - 

2.125 ตอ่ปี  

- ปีที่ 4 เป็นต้นไป อตัราดอกเบีย้ MLR 

– 1.875 ตอ่ปี จนกวา่จะชําระเสร็จสิน้ 

2) วงเงิน B จํานวน 1,300 ล้านบาท คิดอตัรา

ดอกเบีย้ MLR ของธนาคารกรุงเทพ จํากดั 

(มหาชน) ดงันี ้ 

- ปีที่ 1 ถึงปีที่ 2 อตัราดอกเบีย้ MLR - 

2.375 ตอ่ปี 

- ปีที่ 3 เป็นต้นไป อตัราดอกเบีย้ MLR 

– 2 ตอ่ปี จนกวา่จะชําระเสร็จสิน้ 

4. บริษัท ไทยวอเตอร์    โอเปอ

เรชัน่ส์ จํากดั(TWO) 

- เป็นบริษัทยอ่ย - ต้นทนุขายและบริการ 

- รายได้คา่เช่า 

 28,000 บริษัทฯ ได้ว่าจ้าง TWO ดําเนินการดแูลซ่อม

บํารุงระบบการผลิต ส่งและจ่ายนํา้ประปา 



 บริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั (มหาชน) 
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บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ความสมัพนัธ์ รายการที่เก่ียวข้องกนั 

มลูคา่รายการระหวา่งกนัสําหรับงวด

สิน้สดุ 31 ธ.ค. 2555 (พนับาท) หมายเหต ุ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ 

(บริษัทฯ ถือหุ้น ร้อยละ 68.50) 

- มีผู้บริหารท่ีเป็นกรรมการใน TWO คือ 

1. นายสมโพธิ ศรีภมิู 

2. นายสมเกียรติ ปัทมมงคลชยั 

- มีการให้บริการระหวา่งกนั 

 

- เจ้าหนีก้ารค้า – กิจการที่

เก่ียวข้องกนั 

- เจ้าหนีเ้งินประกนั 

1,000 

 

2,658 

5,000 

อปุกรณ์และเคร่ืองจกัรในระบบผลิตนํา้ประปา 

สถานีเ พ่ิมแรงดัน ระบบท่อ และอุปกรณ์

ประกอบอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง และให้เช่าอาคาร

สํานกังาน  

5. บริษัท ซีเค เพาเวอร์ จํากดั 

(CKP) 

 

- เป็นบริษัทร่วม 

(บริษัทฯ ถือหุ้น ร้อยละ 30) 

- มีกรรมการร่วมกนัคือ 

1. ดร.ทนง พิทยะ 

2. นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ 

3. นายณรงค์ แสงสริุยะ 

4. นายประเสริฐ มริตตนะพร 

5. นายเตชะพิทย์ แสงสิงแก้ว 

- มีผู้บริหารท่ีเป็นกรรมการใน CKP คือ  

นายสมโพธิ ศรีภมิู 

- เงินลงทนุในบริษัทร่วม 2,730,000 2,730,000 บ ริ ษัทฯ ไ ด้ เ ข้าซื อ้หุ้ นสามัญเ พ่ิมทุนตาม

สดัส่วนเพ่ือคงสดัส่วนการถือหุ้นใน CKP ที่

สดัส่วนร้อยละ 30 CKPดําเนินธุรกิจหลกัโดย

การถือหุ้นในบริษัทอ่ืน (Holding Company) 

ซึ่งมีนโยบายลงทุนในธุรกิจด้านพลงังานเป็น

หลกั การเข้าทํารายการดงักล่าวได้มีมติอนมุติั

จากการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2554 

เม่ือวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2554  

 


