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12. รายการระหว่างกัน 
 

บริษัทฯ มีกำรปฏิบัติตำมข้อก ำหนด กฎระเบียบของคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์แหน่งประเทศ
ไทย ในกรณีท่ีบริษัทฯ มีกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันซึ่งอำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์จะต้องผ่ำนควำมเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำรบริษัท โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบจะเป็นผู้พิจำรณำควำมสมเหตุสมผลของกำรเข้ำท ำรำยกำร โดยค ำนึงถึง
ประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ท้ังน้ี กำรก ำหนดรำคำเงื่อนไขกำรท ำรำยกำรจะต้องเป็นไปตำมลักษณะธุรกิจปกติ เป็นไปตำมรำคำ
ยุติธรรมหรือมีกำรเปรียบเทียบกับรำคำตลำด ท้ังน้ีกรรมกำรบริษัทท่ีมีส่ วนเกี่ยวข้องอันอำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์ไม่มีสิทธิเข้ำร่วมประชุม และลงคะแนนเพื่อพิจำรณำวำระดังกล่ำว 
 และนอกจำกน้ีบริษัทฯ มีนโยบำยเปิดเผยรำยกำรท่ีเกี่ยวโยงกันท่ีเข้ำข่ำยตำมประกำศหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง 
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรเปิดเผยข้อมูลรำยกำรท่ีเกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน และเพื่อให้สอดคล้องกับข้อก ำหนดใน
พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์  
 ส ำหรับงวดบัญชีรำยปีสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2558 บริษัทฯ ได้ท ำกำรเปิดเผยรำยกำรระหว่ำงกันท่ีเกิดขึ้นไว้ใน
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ท่ีได้รับกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยปฏิบัติให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบัญชีท่ี
รับรองโดยท่ัวไป และแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี 2558 โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปน้ี 
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บริษัทท่ีเกี่ยวข้อง ความสัมพันธ์ รายการที่เกี่ยวข้องกัน 

มูลค่ารายการระหว่างกัน สิ้นสุด 
31 ธ.ค. 2558 

รายละเอียด 
งบการเงินรวม งบการเงิน

เฉพาะ 
1. บริษัท ช. กำรช่ำง จ ำกัด (มหำชน) (CK) 

ด ำเนินธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำง 
 

- เป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 
(ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 19) 

- มีกรรมกำรร่วมกัน 2 ท่ำน คือ 
1. คุณปลิว ตรีวิศวเวทย์ 
2. คุณณรงค์ แสงสรุิยะ 

- มีกำรให้บริกำรระหว่ำงกัน 

- ลูกหน้ีอื่น – กิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน 
 

- เจ้ำหน้ีก่อสร้ำง – กิจกำรท่ี
เกี่ยวข้องกัน 

 

82 
 
 

129,284 

82 
 
 

116,729 

- ค่ำน้ ำประปำ และค่ำบริกำรบ ำบัดน้ ำ
เสี ย  เป็นรำยกำร ท่ีมีกำรจ่ ำยตำม
สัญญำ 

- ค่ำงำนก่อสร้ำงขยำยก ำลังกำรผลิตโรง
ผลิตน้ ำประปำ 

2. บริษัท ประปำปทุมธำนี จ ำกัด (PTW) 
ด ำเนินธุรกิจได้รับสัมปทำนผลิต และจ่ำย
น้ ำประปำในพื้นท่ี  จ.ปทุมธำนี ให้แก่  กำร
ประปำส่วนภูมิภำค 

- เป็นบริษัทย่อย 
(บริษัทฯ ถือหุ้น ร้อยละ 98) 

- มีกรรมกำรร่วมกัน 2 ท่ำน คือ 
1. คุณไพรัช เมฆอำภรณ ์
2. คุณเตชะพิทย์ แสงสิงแก้ว 

- มีผู้บริหำรท่ีเป็นกรรมกำรใน PTW 2 ท่ำน 
คือ  
1. คุณชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ 
2. คุณสมเกียรติ ปัทมมงคลชัย 

- มีกำรให้บริกำรระหว่ำงกัน 

- รำยได้เงินปันผล 
 

- ดอกเบี้ยรับ 
 

 
- เงินให้กู้ยืมระยะยำว – กิจกำรท่ี

เกี่ยวข้องกัน 
- ดอกเบี้ยค้ำงรับ 

 
- ค่ำบริหำรจัดกำร 

 

 711,205 
 

69,257 
 

1,562,500 
 
 

567 
 

4,800 

- เงินปันผลรับ เป็นรำยกำรท่ีจ่ำยตำมท่ี
ประกำศจ่ำย 

- ดอกเบี้ยรับ เป็นรำยกำรท่ีจ่ำยตำม
อัตรำดอกเบี้ยเงินกู้ยืมขั้นต่ ำลบส่วน
ต่ำงที่ก ำหนดต่อป ี

- เงินกู้ยืมระยะยำวโดยคิดดอกเบี้ยใน
อัตรำดอกเบี้ยเงินกู้ยืมขั้นต่ ำลบส่วน
ต่ำงที่ก ำหนดตำมสัญญำ 

- ค่ำบริหำรจัดกำร เป็นรำยกำรท่ีมีกำร
จ่ำยตำมสัญญำ 

3. บริษัท ไทยวอเตอร์    โอเปอเรชั่นส์ จ ำกัด
(TWO) 

- เป็นบริษัทย่อย 
(บริษัทฯ ถือหุ้น ร้อยละ 68.50) 

- ต้นทุนขำยและบริกำร 
 
 

 
 
 

33,918 
 

 

- ค่ำบริกำรและบ ำรุงรักษำระบบผลิต
น้ ำประปำ เป็นรำยกำรท่ีมีกำรจ่ำยตำม
สัญญำ 
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บริษัทท่ีเกี่ยวข้อง ความสัมพันธ์ รายการที่เกี่ยวข้องกัน 

มูลค่ารายการระหว่างกัน สิ้นสุด 
31 ธ.ค. 2558 

รายละเอียด 
งบการเงินรวม งบการเงิน

เฉพาะ 
ด ำเนินธุรกิจให้บริกำรซ่อมบ ำรุงรักษำระบบ
ผลิต และระบบบ ำบัดน้ ำเสีย 

- มีผู้บริหำรท่ีเป็นกรรมกำรใน TWO 2 ท่ำน 
คือ 
1. คุณชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ 
2. คุณสมเกียรติ ปัทมมงคลชัย 

- มีกำรให้บริกำรระหว่ำงกัน 

- รำยได้ค่ำบริหำรจัดกำร 
 
- เจ้ำหน้ีเงินประกัน 

 
 
 
 

6,000 
 

5,000 
 

- ค่ำบริหำรจัดกำร เป็นรำยกำรท่ีมีกำร
จ่ำยตำมสัญญำ 

- ค่ำเงินค้ ำประกัน เป็นรำยกำรท่ีมีกำร
จ่ำยตำมสัญญำ 

4. บริษัท บำงปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จ ำกัด 
ด ำเนินธุรกิจโดยกำรผลิตและส่งกระแสไฟฟ้ำให้
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิต 

- มีกรรมกำรร่วมกัน 1 ท่ำน คือ    
คุณณรงค์ แสงสรุิยะ 

- มีกำรให้บริกำรระหว่ำงกัน 
 

- ลูกหน้ีอื่น – กิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน 5,480 5,480 - ค่ำน้ ำประปำ และค่ำบริกำรบ ำบัดน้ ำ
เสี ย  เป็นรำยกำร ท่ีมีกำรจ่ ำยตำม
สัญญำ 

5. บริษัท เอ็กซ์เปอร์ต ทรำนสปอร์ต จ ำกัด 
ด ำเนินธุรกิจรถขนส่งขนำดใหญ่ 

- มีกรรมกำรร่วมกัน 1 ท่ำน คือ    
คุณปลิว ตรีวิศวเวทย์ 

- มีกำรให้บริกำรระหว่ำงกัน 

- ลูกหน้ีอื่น – กิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน 9 9 - ค่ำน้ ำประปำ และค่ำบริกำรบ ำบัดน้ ำ
เสี ย  เป็นรำยกำร ท่ีมีกำรจ่ ำยตำม
สัญญำ 

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตำมข้อก ำหนด กฎระเบียบของคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมกำ รก ำกับตลำดทุน ท้ังน้ี ในกรณีท่ีบริษัทฯ มีกำรท ำ
รำยกำรระหว่ำงกัน ซึ่งอำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ จะต้องผ่ำนกำรเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัท โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบจะต้องเห็นชอบด้วยกับรำย กำรระหว่ำงกันน้ัน ซึ่งกำรเข้ำท ำรำยกำร
ระหว่ำงกันล้วนเป็นกำรด ำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสมและมีควำมสมเหตุสมผล และประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ 

 


