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12. รายการระหว่างกัน 
 

บริษัทฯ มีการปฏิบตัิตามข้อกําหนด กฎระเบียบของคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แหน่งประเทศ
ไทย ในกรณีทีบริษัทฯ มีการทํารายการระหว่างกันซึงอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์จะต้องผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้พิจารณาความสมเหตุสมผลของการเข้าทํารายการ โดยคํานึงถึง
ประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ทงันี การกําหนดราคาเงือนไขการทํารายการจะต้องเป็นไปตามลักษณะธุรกิจปกติ เป็นไปตามราคา
ยตุธิรรมหรือมีการเปรียบเทียบกบัราคาตลาด ทงันีกรรมการบริษัททีมีส่วนเกียวข้องอนัอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์
ไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชมุ และลงคะแนนเพือพิจารณาวาระดงักล่าว 

 และนอกจากนีบริษัทฯ มีนโยบายเปิดเผยรายการทีเกียวโยงกันทีเข้าข่ายตามประกาศหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เรือง 
หลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการเปิดเผยข้อมูลรายการทีเกียวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน และเพือให้สอดคล้องกบัข้อกําหนดใน
พระราชบญัญตัหิลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  
 สําหรับงวดบญัชีรายปีสินสดุ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2556บริษัทฯ ได้ทําการเปิดเผยรายการระหว่างกนัทีเกิดขนึไว้ในหมาย
เหตุประกอบงบการเงิน ทีได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ โดยปฏิบตัิให้เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีทีรับรอง
โดยทวัไป และแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2556 โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี 
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บริษัททีเกียวข้อง ความสมัพนัธ์ รายการทีเกียวข้องกนั 

มลูคา่รายการระหว่างกนัสําหรับงวด
สินสดุ31 ธ.ค. 2556 (พนับาท) หมายเหต ุ
งบการเงิน 
รวม 

งบการเงิน 
เฉพาะ 

1. บริษัทช. การช่าง จํากดั 

(มหาชน) (CK) 

 

 

- เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

(ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 19) 

- มีกรรมการร่วมกนั 2 ทา่น คือ 

1. คณุปลิว ตรีวศิวเวทย์ 

2. คณุณรงค์ แสงสรุิยะ 

- มีการให้บริการระหว่างกนั 

- ลกูหนีอืน – กิจการที
เกียวข้องกนั 

 

80 80 คา่นําประปา และคา่บริการบําบดันําเสีย เป็นรายการที
มีการจ่ายตามสญัญา 

2. บริษัท ประปาปทมุธานี 
จํากดั (PTW) 

- เป็นบริษัทย่อย(บริษัทฯ ถือหุ้ น ร้อยละ 
98) 

- มีกรรมการร่วมกนัคือ 

1. คณุไพรัช เมฆอาภรณ์ 

2. คณุเตชะพิทย์ แสงสิงแก้ว 

- มีผู้บริหารทีเป็นกรรมการใน PTW คือ  
1. คณุสมโพธิ ศรีภมูิ 
2. คณุสมเกียรต ิปัทมมงคลชยั 

- มีการให้บริการระหวา่งกนั 

- รายได้เงินปันผล 
 

- ดอกเบยีรับ 
 
 
- เ งิ น ใ ห้ กู้ ยื ม ร ะ ย ะ ย า ว

กิจการทีเกียวข้องกนั 
- ดอกเบยีค้างรับ 

 

 1,105,000 

 

99,894 

 

 

1,782,500 

 

1,208 

- เงินปันผลรับ เป็นรายการทีจ่ายตามทีประกาศจ่าย 

- ดอกเบยีรับ เป็นรายการทีจ่ายตามอตัราดอกเบียเงิน
กู้ ยืมขนัตําลบส่วนตา่งทีกําหนดตอ่ปี 

- เงินกู้ ยืมระยะยาวโดยคดิดอกเบียในอตัราดอกเบีย
เงินกู้ ยืมขนัตําลบส่วนต่างทีกําหนดตามสญัญา 

3. บริษัท ไทยวอเตอร์    โอเปอ
เรชนัส์ จํากดั(TWO) 

- เป็นบริษัทย่อย - ต้นทนุขายและบริการ  

 

31,462 

 

- ค่าบริการและบํารุงรักษาระบบผลิตนําประปาเป็น
รายการทีมีการจ่ายตามสญัญา 
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บริษัททีเกียวข้อง ความสมัพนัธ์ รายการทีเกียวข้องกนั 

มลูคา่รายการระหว่างกนัสําหรับงวด
สินสดุ31 ธ.ค. 2556 (พนับาท) หมายเหต ุ
งบการเงิน 
รวม 

งบการเงิน 
เฉพาะ 

(บริษัทฯ ถือหุ้น ร้อยละ 68.50) 

- มีผู้บริหารทีเป็นกรรมการใน TWO คือ 

1. คณุสมโพธิ ศรีภมูิ 
2. คณุสมเกียรต ิปัทมมงคลชยั 

- มีการให้บริการระหว่างกนั 

 

 

 

- รายได้ค่าเช่า 
 
- รายได้อืน 

 
 
- เจ้าหนีการค้า – กิจการที

เกียวข้องกนั 
 
- เจ้าหนีเงินประกนั 

 

 

 

2,000 

 

1,310 

 

 

 

 

2,983 

 

 

5,000 

 

- คา่เช่าสํานกังาน เป็นรายการทีมีการจ่ายตามสญัญา 

- คา่ทดสอบระบบบําบดันําเสียกรุงเทพ (บางซือ) เป็น
รายการทีมีการจ่ายตามใบสงัซอื 

- ค่าบริการและบํารุงรักษาระบบผลิตนําประปาเป็น
รายการทีมีการจ่ายตามสญัญา 

- คา่เงินคาํประกนั เป็นรายการทีมีการจ่ายตามสญัญา 

4. บริษัท ทีดินบางปะอิน 
จํากดั (BIE) 

- มีกรรมการร่วมกนั 1 ทา่น คือ   คณุปลิว 
ตรีวศิวเวทย์ 

- มีการให้บริการระหว่างกนั 

- เจ้าหนีอืน – กิจการที
เกียวข้องกนั 

66 66 - คา่ไฟฟ้า เป็นรายการทีมีการจ่ายตามจริง 

5. บริษัท บางปะอิน โค
เจนเนอเรชนั จํากดั 

- มีกรรมการร่วมกนั 1 ทา่น คือ   คณุ
ณรงค์ แสงสรุิยะ 

- มีการให้บริการระหว่างกนั 

- ลกูหนีอืน – กิจการที
เกียวข้องกนั 

5,693 5,693 - ค่านําประปา  และค่าบริการบําบัดนําเสีย  เ ป็น
รายการทีมีการจ่ายตามสญัญา 

6. บริษัท เอ็กซ์เปอร์ต - มีกรรมการร่วมกนั 1 ทา่น คือ   คณุปลิว - ลกูหนีอืน – กิจการที 6 6 - ค่านําประปา  และค่าบริการบําบัดนําเสีย  เ ป็น
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บริษัททีเกียวข้อง ความสมัพนัธ์ รายการทีเกียวข้องกนั 

มลูคา่รายการระหว่างกนัสําหรับงวด
สินสดุ31 ธ.ค. 2556 (พนับาท) หมายเหต ุ
งบการเงิน 
รวม 

งบการเงิน 
เฉพาะ 

ทรานสปอร์ต จํากดั ตรีวศิวเวทย์ 

- มีการให้บริการระหว่างกนั 
เกียวข้องกนั รายการทีมีการจ่ายตามสญัญา 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


