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สารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกัน 

บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) 

 

 ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 8/2551 เมื่อวันท่ี 22 ตุลาคม 2551 ไดมีมติเห็นชอบใหบริษัทฯ เขาทําสัญญากอสราง

งานโยธากบั บริษทั ช.การชาง จํากัด (มหาชน) (“ช. การชาง”) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

1. วัน เดือน ป ที่เกิดรายการ  และคูกรณีที่เกี่ยวของ 

 บริษัทฯ คาดวาจะลงนามในสัญญากบั ช. การชาง ภายในเดอืนธันวาคม 2551  อยางไรก็ตาม บริษัทฯ จะตองไดรับอนุมัติ

จากการประปาสวนภูมิภาคใหเขาลงนามในสัญญาซื้อขายนํ้าประปาเพ่ิมกับการประปาสวนภูมิภาคกอน ซึ่งคาดวาจะไดขอสรุป

ภายในป 2551 

 

2. ชื่อคูกรณีที่เกี่ยวของและความสัมพันธกับบริษัทจดทะเบียน 

 ผูวาจาง บริษัท นํ้าประปาไทย จํากัด (มหาชน)  

 ผูรับจาง บริษัท ช. การชาง จํากัด (มหาชน) ซึ่งประกอบธุรกิจรับเหมากอสรางพ้ืนฐานขนาดใหญท่ีตองอาศัย

เทคโนโลยซีบัซอน และลงทุนในสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐานขนาดใหญของทางภาครัฐบาล เชน การ

กอสรางมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง ทางดวนขั้นท่ี 2 สะพานพระราม 9 เปนตน 

 

3. รายละเอียดของสินทรัพยที่จะวาจางใหกอสราง  

 บริษัทฯ  จะวาจาง บริษัท ช.การชาง จํากัด (มหาชน) กอสรางงานโยธาโครงการขยายกําลังการผลิตนํ้าประปา จาก 

320,000 ลบ.ม./วนั เปน 440,000 ลบ.ม./วนั  ในวงเงนิไมเกนิ 640 ลานบาท (ไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม) ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

 1.  งานโยธาสวนขยายเพิ่มเติมจากโรงกรองน้ําเดิมในกระบวนการผลิต 

  ท่ีตั้ง    หมูท่ี 9 ตาํบลบางระกาํ อําเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม 73130 

 2.  งานโยธาสรางสถานีเพ่ิมแรงดันศาลายา  

  ท่ีตั้ง    ถนนบางภาษี-ศาลายา  ตาํบลคลองโยง  อําเภอพุทธมณฑล  จงัหวดันครปฐม 73170 

 3.  งานโยธาสรางสถานีเพ่ิมแรงดันกระทุมแบน 

  ท่ีตั้ง    สหกรณกระทุมแบน  อําเภอกระทุมแบน  จงัหวดัสมทุรสาคร 74110  

   

4. มูลคารวมและเกณฑที่ใชในการกําหนดมูลคารวมของรายการ 

มูลคารวมของส่ิงตอบแทน : ไมเกิน 640 ลานบาท (ไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม) 

วิธีในการชําระเงิน : ชําระเปนเช็คตามงวดงานระหวาง 60 – 430 วัน  

เงื่อนไข : การทําสัญญาวาจางกับ ช.  การชาง จะเกิดขึ้นตอเมื่อบริษัทฯ ไดรับ

อนุมัติจากการประปาสวนภูมิภาคใหเขาทําสัญญาซื้อขายนํ้าประปา

เพ่ิมกับการประปาสวนภูมิภาคแลว 

เกณฑท่ีใชในการกําหนดมูลคาของรายการ : จดัใหมวีศิวกรท่ีปรึกษาทําการตรวจสอบประเมนิราคางานกอสราง คอื 

บริษัท ไทย เอ็มเอ็ม จํากัด 

  บริษทัฯ ไดกําหนดเกณฑการพิจารณามูลคาส่ิงตอบแทนดวยวิธีตางๆ 

โดยอางอิงจากฐานะทางการเงิน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2551 ของ

สิ่งท่ีสงมาดวย 2 
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บริษทัฯ โดยท่ีปรึกษาทางการเงนิอิสระ (บริษทั หลักทรัพยสินเอเซยี 

จํากัด ) จะประเมินความเหมาะสมของการทํารายการ โดยใชหลักของ

ความโปรงใส ความสมเหตุสมผล ซึ่งท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจะใช

ขอมูลดังตอไปน้ี 

- ขอมูลและประมาณการตางๆ ซึ่งไดรับจาก บมจ. 

นํ้าประปาไทย และบริษัทท่ีเกี่ยวของ 

- รายงานการศึกษาความตองการใชนํ้าประปา 

- มูลคาที่พิจารณาจากราคาตลาดสําหรับการทํารายการใน

คร้ังน้ี 

ขอมูลท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไดศึกษาและพิจารณาแลววามีความ

นาเชื่อถือและความสมเหตุสมผล 

 

ท้ังน้ีมูลคารายการท่ีเกี่ยวโยงกันภายในรอบ 6 เดอืนท่ีผานมาคดิเปนขนาดรายการรอยละ 12.36 ของมูลคาสินทรัพยท่ีมี

ตัวตนสุทธิ ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอย ส้ินสุด ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2551 ซึ่งมีมูลคา 5 ,179 ลานบาท ตาม

การคาํนวณดงัตอไปน้ี 

 (หนวย : พันบาท) 

  30  มิ.ย. 51 

สินทรัพยรวม 18,374,016  

สิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนายนํ้าประปาสุทธ ิ 2,982,413 

หน้ีสนิรวม 10,188,860 

สวนของผูถือหุนสวนนอย    24,145 

 รอยละของขนาดรายการ  =  (มูลคารายการที่เกี่ยวโยงกัน / (สินทรัพยรวม - สิทธิในการดําเนินการผลิตและ

จําหนายนํ้าประปาสุทธิ – หน้ีสนิรวม – สวนของผูถือหุนสวนนอย))*100 

  =  640 ,000 / (18,374,016 -2,982,413-10,188,860-24,145))*100 

  = 12.36% 

 

5. รายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน  

5.1 บริษทั ช. การชาง จํากัด (มหาชน) เปนผูถือหุนใหญของบริษัท นํ้าประปาไทย จํากัด (มหาชน) ตามขอมูลท่ีปรากฏ

ในสมุดทะเบียนผูถือหุนลาสุดของบริษัทฯ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2551 โดยถอืหุนจาํนวน 1,408,777,400 หุน คิดเปนรอยละ 35.3 

ของทุนจดทะเบียนและชําระแลว 

5.2 รายชือ่คณะกรรมการบริษทั ท่ีดาํรงตาํแหนงใน ช. การชาง มีดังตอไปน้ี 

ชื่อบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกัน ตาํแหนงในบริษทัฯ ตาํแหนงใน ช. การชาง 

นายปลิว ตรีวิศวเวทย ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และ 

กรรมการผูจดัการใหญ 
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ชื่อบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกัน ตาํแหนงในบริษทัฯ ตาํแหนงใน ช. การชาง 

นายณรงค แสงสุริยะ กรรมการ และ 

ประธานกรรมการบริหาร 

กรรมการ และ 

รองกรรมการผูจดัการใหญ 

นายประเสริฐ มริตตนะพร กรรมการ 

กรรมการบริหารความเส่ียง 

กรรมการสรรหาและกาํหนดคาตอบแทน 

กรรมการ และ 

ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ สาย

งานบัญชีและการเงิน 

ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ กรรมการ 

กรรมการบริหาร 

กรรมการ และ 

ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ สาย

งานพัฒนาธุรกิจ 

 
6. ลักษณะและขอบเขตของสวนไดเสียของบุคคลที่เกี่ยวโยงกันในการเขาทํารายการ  

 บริษทั ช. การชาง จํากัด (มหาชน) เปนผูถือหุนของ บริษทัฯ ตามขอมูลท่ีปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือหุนของบริษัทฯ ณ 

วันท่ี 30 กันยายน 2551 โดยถอืหุนจาํนวน 1,408,777,400 หุน คิดเปนรอยละ 35.3 ของทุนจดทะเบียนและชําระแลว 

 

7. เงื่อนไขที่อาจมีผลกระทบตอสิทธิของผูถือหุน  

 - ไมมี –  

 

8. กรรมการของบริษัทฯ ซึ่งเปนบุคคลที่มีสวนไดเสีย   

 กรรมการของบริษัทฯ ซึ่งเปนบุคคลท่ีมีสวนไดเสีย และมีรายการเปนบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันตามขอ 5 ไมไดเขารวมประชุม 

และไมไดออกเสียงในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ในวาระการพิจารณาการเขาทํารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน 

  

9. คณะกรรมการซึ่งมีกรรมการตรวจสอบเขารวมประชุม  

 คณะกรรมการซึง่มกีรรมการตรวจสอบเขารวมประชมุดวยครบทุกทานไดพจิารณาแลวเห็นวาการเขาทํารายการในคร้ังน้ี

เปนการกระทําท่ีสมเหตุสมผลตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และจะเอ้ือประโยชนสูงสุดใหแกบริษัทฯ  เน่ืองจากผูรับจางเปนผูมี

ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณดานงานกอสรางระบบสาธารณูปโภคและเปนผูดําเนินงานกอสรางของบริษัทฯ เมื่อเร่ิม

โครงการในป 2544 จึงมีศักยภาพในการดําเนินงานไดดีและมีความพรอมสามารถเร่ิมงานไดทันที รวมท้ังราคาคางานกอสรางมี

ความเหมาะสมและต่ํากวาราคาท่ีบริษัทวิศวกรท่ีปรึกษาทําการประเมิน และการเปดเผยขอมูลของบริษัท ผูรับจาง  ยังมีความ

ถูกตองและครบถวนตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเรื่องการเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของ

บริษทัจดทะเบียนในรายการท่ีเกีย่วโยงกนั  และถาการดาํเนินโครงการแลวเสร็จ จะเปนการชวยเสริมสรางความแข็งแกรงในการ

ดําเนินธุรกิจ เพ่ิมศักยภาพในการแขงขัน และการทํากําไรของบริษัทฯ ตอไปในอนาคต 

 

10. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบที่แตกตางจากความเห็นของ

คณะกรรมการบริษทัตามขอ 9 

 - ไมมี - 
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11. ขอมูลบริษัทฯ และการดําเนินธุรกิจโดยสรุป  

 บริษทัฯ ประกอบกจิการในการผลิตและจาํหนายนํ้าประปาใหกบัการประปาสวนภูมภิาค ( “กปภ.”) ในพ้ืนท่ี อําเภอนครชัย

ศรี อําเภอสามพราน อําเภอพุทธมณฑล ใน จังหวัดนครปฐม อําเภอเมืองสมุทรสาคร และ อําเภอกระทุมแบน ในจังหวัด

สมทุรสาคร เพ่ือทดแทนการใชน้าํบาดาลของภาคเอกชน การผลิตนํ้าประปาจากบอบาดาลของ กปภ. และเพ่ือเพ่ิมปริมาณการ

ผลิตนํ้าประปาใหเพียงพอตอความตองการของผูบริโภคท่ีเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง อันเปนการชวยแกปญหาแผนดินทรุดและนํ้าเค็ม

แทรกในชัน้บาดาลตามนโยบายของรัฐบาล 

 บริษัทฯ ไดจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันท่ี 11 กันยายน 2543 มทีนุจดทะเบียน และชําระแลว ในปจจบุนั 3,990 ลานบาท 

บริษัทฯ ไดเขาทําสัญญาซื้อขายนํ้าประปากับ กปภ. ในวนัท่ี 21 กันยายน 2543 ซึ่งสัญญาดังกลาวมีอายุ 30 ป โดยมีลักษณะ

สัญญาเปนแบบ Build Own Operate (“BOO”) กลาวคือ บริษัทฯ เปนผูดําเนินการกอสรางระบบผลิตนํ้าประปา และระบบจาย

นํ้าประปาใหแกผูบริโภค ดวยกําลังการผลิตติดตั้งและกําลังการผลิตสูงสุดท่ี 320,000 ลบ.ม./วัน ซึ่งเปนกําลังการผลิตท่ีสูง เปน

อันดบัสองรองจากประปาปทุมธานี ซึง่เปนบริษทัยอยของบริษทัฯ ท้ังน้ีบริษทัฯ เปนเจาของกรรมสิทธ์ิในระบบผลิตนํ้าประปา และ

ระบบจายนํ้าประปาใหแกผูบริโภค และบริษัทฯ ไมตองโอนระบบผลิตและระบบจายดังกลาวใหแก กปภ.  นอกจากนี้ ภายใต

สัญญาซื้อขายนํ้าประปา ไดกําหนดใหมีปริมาณนํ้าขั้นต่ําท่ี กปภ. ตองซื้อจากบริษัทฯ ( “MOQ”) ตลอดระยะเวลา 30 ป โดยมี

ลักษณะ MOQ แบบเพ่ิมขึ้นตลอดอายุของสัญญาดังน้ี 

 

ระยะเวลาเร่ิมตน ระยะเวลาส้ินสุด 

21 กรกฎาคม 2547 

ปริมาณนํ้าขั้นต่ําท่ี กปภ. ตองซื้อ  (ลบ.ม./วัน) 

20 กรกฎาคม 2549 200,000 

21 กรกฎาคม 2549 20 กรกฎาคม 2551 250,000 

21 กรกฎาคม 2551 20 กรกฎาคม 2577 (ส้ินสุดสัญญา) 300,000 

โดยอัตราคานํ้าประปาท่ีใชในการคํานวณมูลคาการซื้อขายในแตละเดือน เปนอัตราท่ีกําหนดในสัญญา ซึ่งปรับตาม

ดัชนีผูบริโภคท่ัวไปของภาคกลางและคาคงท่ี (K) ทุกปตลอดอายุของสัญญาซื้อขายนํ้าประปา 

 นอกเหนือจากสัญญาซือ้ขายนํ้าประปา บริษทัฯ ยงัไดรบัสัมปทานประกอบกจิการประปาจากกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เมื่อวันท่ี 11 มีนาคม 2548 ในการอนุญาตใหบริษทัฯ สามารถผลิตนํ้าประปาเพ่ือจาํหนายใน

เขต 5 อําเภอ ใน 2 จังหวัดดังท่ีกลาวขางตน โดยมีอายุสัมปทานท้ังส้ิน 25 ป 

 บริษัทฯ ไดดําเนินธุรกิจนํ้าประปา โดยมี บริษทั วอเตอรโฟลว จํากัด (“วอเตอรโฟลว”) ซึ่งเปนบริษัทยอยท่ีบริษัทฯ ถือหุน

อยูในสัดสวนรอยละ 100 โดย วอเตอรโฟลว มีทุนจดทะเบียนและชําระแลวท้ังส้ิน 10 ลานบาท ทําหนาท่ีเปนสวนหน่ึงของฝาย

ปฏิบัติการในการผลิตและจายนํ้าประปาเพ่ือจําหนายใหแก กปภ. 

 ถึงแมวาบริษัทฯ จะดําเนินธุรกิจมาเปนระยะเวลาเพียง 4 ปกวา นับจากวันท่ีเร่ิมทําการผลิตนํ้าประปาเพ่ือจําหนาย

ใหแก กปภ. คือ เมื่อวันท่ี 5 มกราคม 2547 แตบริษัทฯ มีรายไดและผลประกอบการเติบโตอยางตอเน่ือง โดยมีอัตราการเติบโต

ของปริมาณนํ้าท่ีขายเฉล่ียตอป ในป 2548 ป 2549 ป 2550 และป 2551 จนถึงไตรมาส 3 เทากับ รอยละ 61.5 รอยละ 23.8 รอย

ละ 11.8 และรอยละ 18.8 ตามลําดับ ซึ่งจะเห็นไดวาบริษัทฯ มีอัตราการขายนํ้าประปาเติบโตสูงมากในปแรก และอัตราการ

เติบโตลดลงในระยะเวลาตอมา เน่ืองจากกอนท่ีบริษัทฯ จะเร่ิมดําเนินการจายนํ้าประปาน้ัน ผูบริโภคในพ้ืนท่ีของจังหวัด

สมุทรสาครและนครปฐม ไดใชนํ้าบาดาลเปนแหลงนํ้าในการอุปโภคและบริโภค ดังน้ัน เมื่อมีนํ้าประปาซึ่งเปนแหลงนํ้าท่ีสะอาด

มากกวา ผูบริโภคจํานวนมากไดเปล่ียนจากการใชนํ้าบาดาลมาใชนํ้าประปาในทันที ซึ่งอัตราการเติบโตในปถัดๆ ไปจะขึ้นอยูกับ

การเปล่ียนการบริโภคและอุปโภคจากนํ้าบาดาลมาเปนนํ้าประปาในสวนท่ีเหลือ และการเติบโตตามภาวะเศรษฐกิจและการ

ขยายตัวของประชากรในพ้ืนท่ี ท้ังน้ี พ้ืนท่ีดังกลาวเปนพ้ืนท่ีเศรษฐกิจท่ีมีโรงงานอุตสาหกรรมอยางหนาแนน โดยมีปริมาณการใช
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นํ้าจากผูใชนํ้าภาคอุตสาหกรรมคิดเปนสัดสวนรอยละ 54.1 ของปริมาณนํ้าประปาท้ังส้ินท่ีจําหนาย ในขณะเดียวกันก็เปนพ้ืนท่ีท่ี

มีประชากรอาศัยอยูเปนจํานวนมากเชนเดียวกัน โดยมีสัดสวนปริมาณการใชนํ้าประปาสําหรับผูใชนํ้าภาคพาณิชยกรรมและภาค

ครัวเรือน รอยละ 22.2 และรอยละ 23.7 ตามลําดับ  

 จากผลการศึกษาของ ไทยดีซีไอ ซึ่งบริษัทฯ ไดวาจางใหศึกษาความตองการใชนํ้าประปาในพ้ืนท่ีใหบริการเมื่อเดือน

มิถุนายน 2549 พบวา มีการใช นํ้าในพ้ืนท่ีบริการ ของบริษทัฯ รวมปริมาณ  967,234 ลบ.ม./วัน ใน ปริมาณดังกลาว เปนการใช

นํ้าประปาเพียงรอยละ 19 ในขณะท่ียงัเปนการใชน้ําบาดาลอยูถึงรอยละ 81 ท้ังน้ีไทยดีซีไอไดคาดการณวา การใชนํ้าบาดาลของ

ภาคอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีใหบริการของบริษทัฯ จะส้ินสุดลงในป 2558 

 เมื่อวันท่ี 29 มิถุนายน 2550 บริษัทฯ ไดเขาซื้อหุนสามัญของประปาปทุมธานี จํานวน 10,698,283 หุน ในราคาหุนละ 

340 บาท คดิเปนจาํนวนรอยละ 89.15 ของหุนท้ังหมดของประปาปทุมธานี และเมื่อวันท่ี 18 ธันวาคม 2550 บริษัทฯ ไดเขาซื้อหุน

สามัญของประปาปทุมธานีเพ่ิมเติมอีกรอยละ 8.85 ของหุนท้ังหมดของประปาปทุมธานี ท่ีราคา 340 บาทตอหุน โดยมีมูลคาเงิน

ลงทุนรวมท้ังส้ิน 3 ,998.3 ลานบาท ราคาหุนของประปาปทุมธานีดงักลาวเปนราคาท่ีอยูในระหวางราคาประเมนิโดยผูประเมนิ

ราคากจิการอิสระ 2 ราย คอื บจ. เอสซีเอ็มบี และ บล. ซีมิโก จํากัด (มหาชน) โดยไดประเมินมูลคากิจการท่ีเหมาะสมของ ประปา

ปทุมธานี โดยใชวิธีกระแสเงินสดคิดลด (Discounted Cash Flow) ไดมูลคาท่ีเหมาะสมอยูระหวาง 314.6-378.3 บาทตอหุน (คิด

จากตนทุนเงินทุนถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก ( Weighted Average Cost of Capital) ระหวางรอยละ 8.32-12.44) และ 389.8-466.3 

บาทตอหุน (คิดจากตนทุนเงินทุนถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก ( Weighted Average Cost of Capital) ระหวางรอยละ 7.93-9.93)  

ตามลําดับ โดยคิดบนพ้ืนฐานของกําลังการผลิตรวมท้ังส้ิน 358 ,000 ลบ.ม./วนั (กําลังการผลิตเดิมปริมาณ 288 ,000 ลบ.ม./วนั 

และกําลังการผลิตสวนขยายท่ีไดรับ MOQ จาํนวน 70,000 ลบ.ม./วัน) ผลจากการลงทุนดงักลาวทําใหประปาปทุมธานีมฐีานะ

เปนบริษัทยอยของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ไดบันทึกผลตางจากมูลคาจายซื้อและมูลคายุติธรรมของประปาปทุมธานีเปนคาสิทธิใน

การดําเนินการผลิตและจําหนายนํ้าประปามีมูลคา 3,169 ลานบาท  

 ประปาปทุมธานีประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายนํ้าประปาใหแก กปภ. เชนเดียวกับบริษัทฯ โดยไดเขาทําสัญญาให

สิทธิดําเนินการผลิตและจําหนายนํ้าประปากับ กปภ. เมื่อวันท่ี 31 สิงหาคม 2538 มอีายสัุญญา 25 ป เร่ิมตั้งแตวันท่ี 15 ตุลาคม 

2541 และส้ินสุดวันท่ี 14 ตุลาคม 2566  โดยมีลักษณะสัญญาเปนแบบ Build-Own-Operate-Transfer (“BOOT”) ซึ่งประปา

ปทุมธานีเปนผูกอสรางระบบผลิตและระบบจายนํ้าประปา และตองโอนระบบจายนํ้าประปาใหแก กปภ. ณ วนัเร่ิมประกอบ

กิจการ สวนระบบผลิตนํ้าประปาน้ัน ประปาปทุมธานีจะโอนใหเ ปนกรรมสิทธ์ิของ กปภ.  เมือ่ครบ 25 ป ในสัญญาน้ี กปภ. จะรับ

ซือ้นํ้าประปาจากประปาปทุมธานีเพ่ือจาํหนายแกประชาชนในพ้ืนท่ีบริการเขตปทุมธานี-รังสิต จังหวัดปทุมธานี ดวยกําลังการ

ผลิตสูงสุด ณ วนัท่ี 1 สิงหาคม 2551 ท่ี 388,000 ลบ.ม./วนั (ซึ่งประกอบไปดวยกําลังการผลิตติดตั้งท่ี 288,000 ลบ.ม./วัน  กําลัง

การผลิตจากสวนตอขยายรวมกําลังการผลิตสํารองอีก 100,000 ลบ.ม./วัน) ซึ่งเปนกําลังการผลิตท่ีสูงท่ีสุดเมื่อเทียบกับผูประกอบ

กจิการประปาเอกชนรายอ่ืนในประเทศ นอกจากน้ี ประปาปทุมธานี ยงัไดรบั MOQ ซึ่งจะถูกกําหนดโดย กปภ. ในแตละป โดย

ปริมาณ MOQ ในแตละปจะตองไมต่ํากวา MOQ ท่ีกาํหนดไวในปกอนหน า ในป 2550 จนถึง วันท่ี 31 กรกฎาคม 2551 MOQ 

ของประปาปทุมธานี เทากบั 260,000 ลบ.ม./วนั และ ตั้งแตวันท่ี 1 สิงหาคม  2551 เปนตนมาจนถงึปจจบุนั ประปาปทุมธานีม ี

MOQ เทากบั 310,000 ลบ.ม./วนั  อัตราคานํ้าประปาท่ีปทุมธานีท่ีไดรับจาก กปภ. เปนอัตราท่ีปรับเพ่ิมขึ้นทุกปตามดัชนีราคา

ผูบริโภค    

 นอกเหนือจากสัญญาใหสิทธิดําเนินการผลิตและจําหนายนํ้าประปาใหกับ กปภ. แลว ประปาปทุมธานีไดรบัสัมปทาน

ประกอบกจิการประปาจากกระทรวงมหาดไทย เมือ่วนัท่ี 13 มกราคม 2543 ในการอนุญาตใหประปาปทุมธานี สามารถผลิต

นํ้าประปาเพ่ือจาํหนายในเขตบริการเขตปทุมธานี-รังสิต จังหวัดปทุมธานี โดยมีระยะเวลา 25 ป 
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 นับจากวนัท่ี 26 มกราคม 2550 ประปาปทุมธานีไดดําเนินธุรกิจนํ้าประปา โดยมี บริษทั บีเจที วอเตอร จํากัด ( “บีเจที”) 

ซึ่งเปนบริษัทยอยท่ีประปาปทุมธานี ถือหุนอยูในสัดสวนรอยละ 100 โดย บีเจที มีทุนจดทะเบียนและชําระแลวท้ังส้ิน 50 ลานบาท 

ทําหนาท่ีในการผลิตและจายนํ้าประปาเพ่ือจําหนายใหแก กปภ. 

 ในชวงป 2541  - 2543 ประปาปทุมธานีมีอัตราการเติบโตคอนขางต่ํา เฉล่ียรอยละ 9.7 เน่ืองจากการปดบอบาดาลของ

ภาครัฐในชวงเวลาดังกลาวยังไมเขมงวด ผูใชนํ้าจํานวนมากยังคงใชนํ้าบาดาลแมวาจะมีระบบนํ้าประปาท่ีสามารถใชได อยางไร

ก็ตาม รัฐบาลโดยกรมทรัพยากรนํ้าบาดาลไดเพิ่มความเขมงวดในการปดบอน้ําบาดาลมากขึ้น โดยยกเลิกการใหใบอนุญาตน้ํา

บาดาลใหมแกผูขออนุญาตใชนํ้าบาดาล งดการตออายุสําหรับผูขออนุญาตใชนํ้าบาดาลเดิม และปรับอัตราคานํ้าบาดาลสูงขึ้น 

ผลจากนโยบายดังกลาวทําใหยอดขายนํ้าของประปาปทุมธานีเพ่ิมสูงขึ้นในชวงป 2543 - 2547 โดยมีอัตราการเติบโตเฉล่ียของ

ปริมาณนํ้าท่ีขายเทากับรอยละ 21.13  ท้ังน้ีนับจากป 2547 อัตราการเติบโตของปริมาณนํ้าท่ีขายไดเติบโตในอัตราท่ีลดลง 

กลาวคืออัตราเติบโตในป 2548 ป 2549 และป 2550 เทากับรอยละ 12.4 รอยละ 7.2 และรอยละ 6.8 ตามลําดับ  

 ในเดือนสิงหาคม 2547  บริษัท แอสดีคอน คอรปอเรชั่น จํากัด ทําการศึกษา เกี่ยวกับ ความตองการนํ้าประปาในพ้ืนท่ี

ปทุมธานี – รังสิต ณ เวลาน้ันจนถงึป 2576 โดยพิจารณาปจจัยท่ีสําคัญ ไดแก จํานวนประชากร สัดสวนการใหบริการ อัตราการ

ใชนํ้า และแหลงนํ้าทดแทนอ่ืนๆ เชน นํ้าบาดาล พบวาความตองการนํ้าประปามีแนวโนมเพ่ิมสูงขึ้นอยางตอเน่ือง ท้ังน้ี คาดการณ

วา ความตองการนํ้าประปาในพ้ืนท่ีจะเพ่ิมเปน 470,594 ลบ.ม./วนั ในป 2556 หรือคิดเปน อัตราการเติบโตเฉล่ียตอป (CAGR) 

จากป 2551 - 2556 เทากับ รอยละ 4.8 สําหรับแนวโนมในระยะยาวคาดการณวา ความตองการจะสูงเปน 783,848 ลบ.ม./วนั 

น่ันคือ อัตราการเติบโตเฉล่ียตอป (CAGR) ตั้งแตป 2551 - 2576 เทากับรอยละ 3.0 

 

12. รายชื่อผูบริหาร และรายชื่อผูถือหุน 10 รายแรก ณ วนั กําหนดรายชื่อผูถือหุน คร้ังลาสุด  ณ วันที่ 20 

พฤศจิกายน 2551 เพื่อเขาประชุมวิสามัญผูถือหุน  
 

ลําดับที ่ ชือ่กรรมการ ตําแหนง 

1 นายปลิว  ตรีวิศวเวทย ประธานกรรมการบริษทั 

2 นายณรงค  แสงสุริยะ กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหาร 

3 นายประเสริฐ  มริตตนะพร กรรมการ / กรรมการสรรหาและกาํหนดคาตอบแทน  

กรรมการบริหารความเส่ียง 

4 ดร.สมบัติ  กิจจาลักษณ กรรมการ / กรรมการบริหาร 

5 นายสมโพธ ิ ศรีภูมิ กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบรรษทัภิบาล  

กรรมการบริหารความเส่ียง 

6 นายโยชโิอะ  โคเมตานิ กรรมการ / กรรมการสรรหาและกาํหนดคาตอบแทน 

7 นายโตโมอะก ิ มัตสุโมโต กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเส่ียง 

8 นายไพรัช  เมฆอาภรณ กรรมการ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคาตอบแทน / 

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบรรษทัภิบาล 

9 นายเตชะพิทย  แสงสิงแกว กรรมการ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการ

บริหารความเส่ียง / กรรมการบรรษทัภิบาล 

10 นายสมนึก  ชัยเดชสุริยะ กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบรรษทัภิบาล / กรรมการตรวจสอบ 

11 นายสุวิช  พ่ึงเจริญ กรรมการ / กรรมการบริหาร 
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รายชื่อผูถือหุนจํานวนสูงสุด 10 รายแรก ณ วนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2551 

รายชื่อผูถือหุน  จํานวนหุนที่ถือ  สัดสวนการถือหุน 

1. บริษทั ช.การชาง จํากัด (มหาชน) 1,408,777,400  35.31% 

2. บริษัท มิตซุย วอเตอร โฮลดิ้งส (ประเทศไทย) จํากัด 1,032,500,000  25.88% 

3. บริษทั ทางดวนกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 368,750,000  9.24% 

4. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 166,524,600 4.17% 

5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด  152,179,774  3.81% 

6. ธนาคาร กรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 73,895,000  1.85% 

7. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY FOR 

LONDON 

61,720,200  1.55% 

8. SOCIETE GENERALE 57,796,600  1.45% 

9. CHASE NOMINEES LIMITED 1 52,703,600  1.32% 

10. AMERICAN INTERNATIONAL ASSURANCE COMPANY, 

LIMITED-APEX 

28,805,100  0.72% 
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13. รายการระหวางกันในปที่ผานมา และปปจจุบันจนถึงไตรมาสสาม 2551   

ในระหวางงวดเกาเดือนส้ินสุดเดือนกันยายน 2551 และในป 2550 บริษัทฯ และบริษัทยอย มีรายการระหวางกันกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงกัน โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

บคุคล/นิตบิคุคล 

ท่ีอาจมีความ

ขัดแยง 

ลกัษณะความสมัพนัธ 
ลักษณะของรายการ

ระหวางกนั 

มูลคารายการ 

ป 2550 

(บาท) 

มูลคารายการ

งวดเกาเดือนป 

2551 

(บาท) 

ความจาํเปน / ความสมเหตุสมผลของรายการ นโยบายกาํหนดราคา 

1.  บจ.  วอเตอร

โฟลว 

• เปนบริษัทยอย 

• บริษัทฯ เปนผูถือหุน

ใหญใน    บจ. วอเตอร

โฟลว โดยเริ่มเขาถือหุน

รอยละ 100.0 ณ วันท่ี 

27 ก.พ. 2549  

• กรรมการของ บจ. วอ

เตอรโฟลว 2 ทาน คือ  

1) นาย สมโพธิ ศรีภูมิ 

ดํารงตําแหนงเปน 

กรรมการ และ 

กรรมการผูจัดการ ของ

บริษัทฯ และ 2) นาย 

สหชัย เฮงตระกูล ดํารง

ตําแหนงเปน ผูบริหาร

ของบริษัทฯ 

 

23,148,209 

 

4,639,703 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,572,068 

 

 

 

 รายการกับบริษัทฯ 

-   ตนทุนขายนํ้าประปา 

 

-   เจาหน้ีการคา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ลูกหน้ีอ่ืน - สวนลดคา

นํ้าประปาสวนเกิน 

 

  

 

21,487,216 

 

2,525,162 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,572,068 

 

 

 

 

– บริษัทฯ ทําสัญญาวาจาง บจ. วอเตอรโฟลว ผลิตและจาย

นํ้าประปา โดยในชวงต้ังแตเริ่มดําเนินกิจการถึงมี.ค. 2549 

โดย บจ. วอเตอรโฟลว รับภาระ คาไฟฟา คาสารเคมี และ 

คาแรงท่ีเกิดขึ้นในการผลิต คาวัสดุส้ินเปลือง ใหบริษัทฯ 

รวมถึงการซอมบํารุงระบบผลิต ระบบสงและระบบจาย

นํ้าประปา ท้ังน้ี เน่ืองจากมิเตอรคาไฟฟาเปนอยูภายใตช่ือ

ของบริษัทฯ ดังน้ัน บริษัทฯ จึงทําการคิดคาไฟฟาท่ีบริษัทฯ 

ไดสํารองจายใหแก บจ. วอเตอรโฟลว  ในภายหลัง นับแต

วันท่ี 1 เม.ย. 2549 บริษัทฯ และบจ. วอเตอรโฟลว ไดการ

แกไขสัญญาการบริหารจัดการและการซอม  ( สัญญา 

O&M)  โดย  บจ. วอเตอรโฟลว รับภาระเฉพาะคาแรงท่ี

เกิดขึ้นในการผลิต และวัสดุส้ินเปลืองใหบริษัทฯ ตลอดอายุ

สัญญาซ้ือขายนํ้าประปาท่ีบริษัทฯ ทําไวกับ กปภ. โดยคิด

คาบริการเปนอัตรา/ลบ.ม. และปรับขึ้นตามดัชนีราคา

ผูบริโภคทุกป โดยคาบริการในเดือน ม.ค. ถึง มี.ค. 2549 

เทากับ 3.555312 บาท/ลบ.ม. คาบริการระหวาง เม.ย. ถึง 

ธ.ค. 2549 เทากับ 0.25 บาท/ลบ.ม.  และ คาบริการในป 

2550 และ 2551 เทากับ 0.258613 บาท/ลบ.ม.  และ 

0.267226 บาท/ลบ.ม.  ตามลําดับ 

 

– ตามสัญญา  O&M ฉบับเดิมไดกําหนดให วอเตอรโฟลว 

ตองใหสวนลดแกบริษัทฯ สําหรับตนทุนการผลิตนํ้าท่ี

สามารถประหยัดไดจากปริมาณนํ้าประปาท่ีขายใหแก 

กปภ. ในปริมาณท่ีตํ่ากวา MOQ อยางไรก็ตาม ภายหลัง

 

- เปนรายการท่ีมีความจําเปนตอการ

ดําเนินงานของบริษัทฯ  และตองอาศัย

ความชํานาญเฉพาะดาน 

- มีการชําระราคาเปนไปตามสัญญาท่ีตก

ลงไวต้ังแตเริ่มโครงการ ไมมีการชําระ

ราคาเกินกวาท่ีระบุในสัญญา 

- การแกไขสัญญาเมื่อ 1 เม.ย. 2549 ไมได

ทําใหบริษัทฯเสียประโยชน และทําเพื่อ

ปรับโครงสรางการบริหารงาน เพราะ บจ. 

วอเตอรโฟลว ไดกลายเปนบริษัทยอยของ

บริษัทฯ แลว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- เปนไปตามสัญญา O&M ท่ีกาํหนดให

สวนลดดังกลาวมีกําหนดจายคืนเมื่อได

ชําระภาระเงินกูท้ังหมดใหแกสถาบัน

การเงินผูใหกูแกบริษัทฯ แลว 
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บคุคล/นิตบิคุคล 

ท่ีอาจมีความ

ขัดแยง 

ลกัษณะความสมัพนัธ 
ลักษณะของรายการ

ระหวางกนั 

มูลคารายการ 

ป 2550 

(บาท) 

มูลคารายการ

งวดเกาเดือนป 

2551 

(บาท) 

ความจาํเปน / ความสมเหตุสมผลของรายการ นโยบายกาํหนดราคา 

 

 

 

-   รายไดคาเชาสํานักงาน 

 

-  ลูกหน้ีอ่ืน – คาเชา

สํานักงาน 

 

 

 

-   รายไดคาบริหารจัดการ 

 

- ลูกหน้ีอ่ืน – คาบริหาร

จัดการ 

 

 

 

 

 

- เงินคํ้าประกันตามสัญญา 

 

 

 

 

 

76,774 

 

10,000 

 

 

 

 

1,200,000 

 

107,000 

 

 

 

 

 

 

5,000,000 

 

 

 

 

90,000 

 

10,000 

 

 

 

 

900,000 

 

107,000 

 

 

 

 

 

 

5,000,000 

จากการแกไขสัญญา O&M ในวนัท่ี 1 เม.ย. 2549 ไดมีการ

ยกเลิกเงื่อนไขดังกลาวออกไป 

 

– บจ. วอเตอรโฟลว ไดยายท่ีอยูจากอาคารวิริยะถาวร ซ่ึง

เปนพื้นท่ีของ บมจ.ช.การชาง มาอยูท่ีสํานักงานใหญของ

บริษัทฯ เพื่อใชเปนท่ีต้ังสถานประกอบการโดยท่ัวไป  โดย

คิดคาเชา 10,000 บาท/เดือน โดยมีพื้นท่ีในการเชาท้ังส้ิน 

72.47 ตร.ม. คิดเปนอัตราคาเชา ตร.ม. ละ 138 บาท/เดือน 

เริ่ม 11 พ.ค. 2550 ถึง 31 ธ.ค. 2551 

 

– บจ. วอเตอรโฟลว ไดจางบริษัทฯ บริหารจัดการงาน

สนับสนุนตาง ๆ ตามสัญญาบริการ ไดแก งานบัญชีและ

การเงิน งานธุรการ งานจัดซ้ือ คลังสินคา บุคคล งาน

พัฒนาธุรกิจ และประชาสัมพันธโดยคิดคาบริการเดือนละ 

100,000 บาทเริ่ม 1 ม.ค. 2550 ถึง 31 ธ.ค. 2551 

 

 

 

 

– เงินคํ้าประกันตามสัญญาการบริหารจัดการและการซอม

บํารุง  (O&M) ลงวันท่ี 12 มิ.ย. 2544 

 

 

 

- เปนอัตราคาเชาท่ีสมเหตุสมผล และบจ. 

วอเตอรโฟลว เปนบริษัทยอยท่ีบริษัทฯ มี

สัดสวนในการถือหุนรอยละ 100.0 จึงไม

กอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน

แตอยางใด 

 

 

- เปนอัตราคาบริหารงานท่ีเหมาะสมกับ

ตนทุนและการจัดสรรเวลาของพนักงาน

ของบริษัทฯ ในสวนท่ีเกี่ยวกับงานท่ีทํา

ใหแก บจ. วอเตอรโฟลว  และเน่ืองจาก 

บจ. วอเตอรโฟลว เปนบริษัทยอยท่ีบริษัท

ฯ มีสัดสวนในการถือหุน รอยละ 100.0 

จึงไมกอใหเกิดความขัดแยงทาง

ผลประโยชนแตอยางใด 

 

- เงินคํ้าประกันเปนไปตามสัญญา O&M ท่ี

ไดลงนามกันแลว 
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บคุคล/นิตบิคุคล 

ท่ีอาจมีความ

ขัดแยง 

ลกัษณะความสมัพนัธ 
ลักษณะของรายการ

ระหวางกนั 

มูลคารายการ 

ป 2550 

(บาท) 

มูลคารายการ 

งวดเกาเดือน 

ป 2551 

(บาท) 

ความจาํเปน / ความสมเหตุสมผลของรายการ นโยบายกาํหนดราคา 

2.  บมจ. ช.การชาง  • เปนบริษัทท่ีเกี่ยวของ

กัน 

• เปนผูถือหุนรายใหญ

ของบริษัทฯ โดยมี

สัดสวนการถือหุน ณ 

30 ก.ย. 255 1 รอยละ 

35.3 

• เคยเปนผูถือหุนราย

ใหญใน บจ. ประปา

ปทุมธานี โดยมีสัดสวน

การถือหุนใน บจ. 

ประปาปทุมธานี   ณ 

วันท่ี 11 มิ.ย. 2550 

รอยละ 46.39 และ ณ 

วันท่ี 12 ก.ย. 2550 

รอยละ 4.17 ตามลําดับ 

• กรรมการท่ีเปน

กรรมการบริหาร และ

เปนผูบริหารของ บมจ. 

ช.การชาง 2 ทาน คือ  

1) นายปลิว ตรีวิศว

เวทย ดํารงตําแหนงเปน 

ประธานกรรมการ ของ

บริษัทฯ และ 2) นาย

ณรงค แสงสุริยะ ดํารง

ตําแหนงเปน กรรมการ 

 

1,892,905,460 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 รายการกับบริษัทฯ 

-   บริษัทฯ ซ้ือหุนสามัญ

ของ บจ. ประปา

ปทุมธานี ท่ี  บมจ. ช.

การชาง ถืออยู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

– เมื่อวันท่ี 29 มิ.ย. 2550 บริษัทฯ ไดซ้ือหุนสามัญของ บจ. 

ประปาปทุมธานี ในสวนท่ี บมจ. ช.การชาง ถืออยูเดิม

จํานวน 5 ,067,371 หุนในราคาหุนละ 340 บาท และเมื่อ

วันท่ี 14 ธันวาคม 2550 บริษัทฯ ไดซ้ือหุนสามัญของ  บจ. 

ประปาปทุมธานี  เพิ่มเติมอีกจํานวน 499 ,998 หุน ในราคา

หุนละ 340 บาท คิดปนมูลคาซ้ือขายท้ังส้ิน 1 ,892,905,460 

บาท  โดยการซ้ือหุนสามัญของ บจ. ประปาปทุมธานี  

ดังกลาวเปนไปเพื่อลดความขัดแยงทางผลประโยชนท่ีอาจ

เกิดขึ้นเน่ืองจากผูถือหุนใหญของบริษัทคือ กลุม ช.การชาง  

เดิมเปนผูถือหุนใหญใน บจ. ประปาปทุมธานี ซ่ึงประกอบ

ธุรกิจเดียวกันกับบริษัทฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- การซ้ือหุนสามัญของ บจ. ประปา

ปทุมธานี เปนไปเพื่อลดความขัดแยงทาง

ผลประโยชน และราคาท่ีทําการซ้ือขาย

เปนราคาอยูในชวงราคาท่ี บจ. เอสซีเอ็ม

บี และ บล. ซีมิโก จํากัด (มหาชน) ซ่ึงเปน

ผูประเมินราคาท่ีบริษัทฯ วาจาง ได

ประเมินราคาหุนของ บจ. ประปา

ปทุมธานี กลาวคือ บจ. เอสซีเอ็มบี ได

ประเมินชวงราคาท่ีเหมาะสมของ  บจ. 

ประปาปทุมธานี  วาอยูในชวง 314.58-

378.29 บาท/หุน และ บล. ซีมิโก จํากัด 

(มหาชน) ไดประเมินชวงราคาท่ี

เหมาะสมของ  บจ. ประปาปทุมธานี  วา

อยูในชวง 389.78-466.35 บาท/หุน ท้ังน้ี

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 

8/2550 เมื่อวันท่ี 8 มถินุายน 2550 และ

ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนของ บริษัทฯ 

ครั้งท่ี 1/2550 เมื่อวันท่ี 25 มถินุายน 

2550 ไดมีมติเปนเอกฉันทสําหรับรายการ

ดังกลาว  โดยผูถือหุนท่ีมีสวนไดเสียและ

ไมมีสิทธิ์ออกเสียงในรายการดังกลาวของ

บริษัทฯ  ไดแก บมจ. ช.การชาง และ 

บมจ. ธนาคารทหารไทย และท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษัทของ บมจ. ช.การ

ชาง ครั้งท่ี 3/2550 วันท่ี 26 มีนาคม 



 

หนา 11 จาก 46 

บคุคล/นิตบิคุคล 

ท่ีอาจมีความ

ขัดแยง 

ลกัษณะความสมัพนัธ 
ลักษณะของรายการ

ระหวางกนั 

มูลคารายการ 

ป 2550 

(บาท) 

มูลคารายการ 

งวดเกาเดือน 

ป 2551 

(บาท) 

ความจาํเปน / ความสมเหตุสมผลของรายการ นโยบายกาํหนดราคา 

และ กรรมการบริหาร

ของบริษัทฯ 

• ผูบริหารของ  บมจ. ช.

การชาง 2 ทาน คือ 1) 

นายสมบัติ กิจจา

ลักษณ ดํารงตําแหนง

เปน กรรมการ และ 

กรรมการบริหารของ

บริษัทฯ และ 2) นาย

ประเสริฐ มริตตนะพร 

ดํารงตําแหนงเปน

กรรมการของบริษัทฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  ใหวงเงนิในการ

สนับสนุนทางการเงนิ

แกบริษัทฯ (Sponsor 

support) สําหรับการ

ดําเนินธุรกิจหากบริษัท

ฯ ขาดกระแสเงินสด

จากการดําเนินงาน 

 

 

 

 

 

-   ใหวงเงนิสนับสนุนทาง

การเงิน ( Bridge 

financing) กับกลุมผูให

กูสําหรับการจายคืน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไมเกิน 

1,000,000,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไมเกิน  

1,503,000,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไมเกิน 

1,000,000,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– บริษัทฯ ไดทําสัญญาเงินกูระยะยาวจากสถาบันการเงินกลุม

หน่ึงเมื่อวันท่ี 9 มี.ค. 2544 โดยมีวงเงินกูท้ังส้ิน 7 ,000 ลาน

บาท โดยมีกําหนดในการจายชําระคืนเปนรายไตรมาส

ส้ินสุดในป 2556 เพื่อใชเปนเงินทุนสําหรับการกอสรางโรง

ผลิตนํ้าและระบบจายนํ้าท้ังหมดของบริษัทฯ โดยสัญญา

เงินกูดังกลาวกําหนดเงื่อนไขระบุให  บมจ. ช.การชาง ใน

ฐานะผูถือหุนใหญของบริษัทฯ เปนผูใหการสนับสนุนทาง

การเงินสําหรับกระแสเงินสดขาดจากการดําเนินงาน ( cash 

shortfall) เปนจํานวนไมเกิน 1,000 ลานบาท  อน่ึง บมจ. ช.

การชางมิไดคิดคาธรรมเนียมการคํ้าประกันดังกลาวแตอยาง

ใด 

 

– บริษัทฯ ไดทําสัญญาเงินกูจากสถาบันการเงินสองแหงเมื่อ

วันท่ี 27 มิ.ย. 2550 สําหรับใชเปนแหลงเงินทุนในการซ้ือ 

บจ. ประปาปทุมธานี โดยแบงเปนเงินกูระยะส้ันท่ีมีกําหนด

ชําระคืนภายใน 1 ป จํานวน 3,000 ลานบาท และเงินกูระยะ

2550 และท่ีประชุมสามัญประจําป 2550 

ของ บมจ. ช.การชาง เมื่อวันท่ี 30 

เมษายน 2550 ไดมีมติเปนเอกฉันท

สําหรับรายการดังกลาวโดยผูถือหุนท่ีมี

สวนไดเสียและไมมีสิทธิ์ออกเสียงใน

รายการดังกลาวของ ช.การชาง ไดแก 

บจ. มหาศิริ สยาม บจ. ช.การชาง โฮลด้ิง 

บจ. ซีเค. ออฟฟซ ทาวเวอร บจ. ท่ีดินบาง

ปะอิน  นายปลิว ตรีวิศวเวทย นายถาวร 

ตรีวิศวเวทย และนายกําธร ตรีวิศวเวทย 

 

- การใหการสนับสนุนดังกลาวเปนไปตาม

ขอกาํหนดในสัญญาผูใหการสนันสนุ

นทางการเงิน และเปนไปเพื่อประโยชน

ของบริษัทฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

- การใหการสนับสนุนดังกลาวเปนไปตาม

ขอกาํหนดในสัญญาผูใหการสนันสนุ

นทางการเงินและเปนไปเพื่อประโยชน

ของบริษัทฯ  



 

หนา 12 จาก 46 

บคุคล/นิตบิคุคล 

ท่ีอาจมีความ

ขัดแยง 

ลกัษณะความสมัพนัธ 
ลักษณะของรายการ

ระหวางกนั 

มูลคารายการ 

ป 2550 

(บาท) 

มูลคารายการ 

งวดเกาเดือน 

ป 2551 

(บาท) 

ความจาํเปน / ความสมเหตุสมผลของรายการ นโยบายกาํหนดราคา 

เงินกูระยะส้ันหาก

บริษัทฯ ไมสามารถนํา

หุนสามัญเขาเปน

หลักทรัพยจดทะเบียน

ภายใน   1 ปนับจาก

วันท่ีเบิกเงินกู หรือกรณี

ท่ีเงินรับจากการเสนอ

ขายหุนเพิม่ทุนในตลาด

หลักทรัพยไมเพียง

พอท่ีจะจายคืนเงินกู

ระยะส้ัน 

 

 

-   เจาหน้ีเงินประกัน

2.2 รายการกับ บจ. ประปา

ปทุมธานี ซ่ึงเปนบริษัทยอย

ของบริษัทฯ  

-   คางานระหวางกอสราง

สินทรัพยในการผลิต

นํ้าประปา 

 

-   เงินจายลวงหนาคางาน

กอสราง 

 

-  เจาหน้ีคางานกอสราง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

542,592,150 

 

 

 

42,592,517 

 

 

23,816,681 

 

 

1,251,169 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44,370,269 

 

 

 

13,353,536 

 

 

- 

 

 

1,192,891 

ยาวท่ีมีกําหนดชําระคืนภายในเดือน ก.ค. 2556 จํานวน 

1,000 ลานบาทโดยสัญญาเงินกูดังกลาวกําหนดให บมจ. ช.

การชาง ซ่ึงเปนผูถือหุนใหญของบริษัทฯ เปนหน่ึงในผูในการ

สนับสนุนทางการเงินในสัดสวนรอยละ 50.10 ของเงินกูยืม

ระยะส้ัน หากบริษัทฯ ไมสามารถนําหุนสามัญเขาเปน

หลักทรพัยจดทะเบยีนภายใน 1 ปนับจากวันท่ีเบิกเงินกู หรือ

กรณีท่ีเงินรับจากการเสนอขายหุนเพิ่มทุนในตลาด

หลักทรัพยไมเพียงพอท่ีจะจายคืนเงินกูระยะส้ัน  อน่ึง บมจ. 

ช.การชางมิไดคิดคาธรรมเนียมการคํ้าประกันดังกลาวแต

อยางใด 

- ในเดือนพฤษภาคม 2551 บริษัทฯ ไดจายชําระคืนเงินกูยืม

ระยะส้ันครบเต็มจํานวนแลว 

 

 

 

 

– บจ. ประปาปทุมธานี ไดวาจาง บมจ. ช.การชาง ดําเนินการ

กอสรางสวนตอขยายโรงผลิตนํ้าประปาและระบบสงจาย

นํ้าประปาในปริมาณกําลังการผลิต 100,000 ลบ.ม./วัน เมื่อ

วันท่ี 20 มี.ค. 2550 โดยมีมูลคาการกอสรางรวม 693.1 ลาน

บาท โดย บมจ. ช.การชาง ไดเริ่มดําเนินงานกอสรางใหแก 

บจ. ประปาปทุมธานี ต้ังแตเดือน ก.พ.ป 2549 และไดต้ัง 

บมจ. ช.การชาง เปนเจาหน้ีทดรองจายสําหรับงานกอสรางท่ี

ไดเริ่มไปแลวดังกลาว ท้ังน้ี บจ. ประปาปทุมธานี  ไดเริ่มจาย

ชําระมูลคางานกอสรางใหแก บมจ. ช.การชางเมื่อวันท่ี 9 

ส.ค. 2550 ภายหลังจากท่ี บจ. ประปาปทุมธานี ไดลงนาม

ในสัญญาเงินกูกับสถาบันการเงินแหงหน่ึงเมื่อวันท่ี 21 มิ.ย. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- เน่ืองจากปริมาณความตองการ

นํ้าประปาในพื้นท่ีปทุมธานี  มีมากกวา

กําลังการผลิตสูงสุดท่ี บจ. ประปา

ปทุมธานี มีอยูในขณะน้ัน จึงเห็นสมควร

วาการขยายกําลังการผลิตเปนไปเพื่อ

ประโยชนของ บจ. ประปาปทุมธานี 

- บจ. ประปาปทุมธานี ไดทําการตรวจสอบ

มูลคางานกอสรางจากราคากลางของ

โครงการโดยพิจารณาจากมูลคางาน

กอสรางท่ีประเมินจากผูประเมินราคา 2 

ราย ซ่ึงไดประเมินมูลคาโครงการท่ี



 

หนา 13 จาก 46 

บคุคล/นิตบิคุคล 

ท่ีอาจมีความ

ขัดแยง 

ลกัษณะความสมัพนัธ 
ลักษณะของรายการ

ระหวางกนั 

มูลคารายการ 

ป 2550 

(บาท) 

มูลคารายการ 

งวดเกาเดือน 

ป 2551 

(บาท) 

ความจาํเปน / ความสมเหตุสมผลของรายการ นโยบายกาํหนดราคา 

ผลงาน 

 

 

 

- ดอกเบี้ยจาย 

 

- เงินกูยืมระยะยาวและ

ดอกเบี้ยคางจาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- รายไดคานํ้าประปา 

 

- ลูกหน้ีการคา  - คา

นํ้าประปา 

 

 

 

 

 

 

 

2,506,203 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

254,943 

 

15,888 

 

 

 

 

 2.3 รายการกับ บจ. บีเจที วอ

 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

2550 และในเดือนธันวาคม 2550 บจ. ประปาปทุมธานี  ได

ทําสัญญาจางงานกอสรางเพิ่มเทากับ 35 ,010,740 บาท 

โดยมีการจาย Advance 15% 

 

– ตามเงื่อนไขในสัญญาเงินกูยืมระยะยาวระหวาง บจ. ประปา

ปทุมธานี และ สถาบันการเงินกลุมหน่ึง ลงวันท่ี 29 มกราคม 

2541 กาํหนดให บมจ. ช.การชางในฐานะผูถือหุนใหญของ 

บจ. ประปาปทุมธานี  ใหการสนับสนุนทางการเงิน เปนเงิน

กูยืมระยะยาว (Sponsor support) แก บจ. ประปาปทุมธานี 

หากเกิดกระแสเงินสดขาดจากการดําเนินงาน โดยมีการคิด

อัตราดอกเบี้ยสําหรับเงินสนับสนุนระยะยาวดังกลาวใน

อัตรา MLR+0.125% ตอป และไดเปล่ียนแปลงอัตราเปน 

MLR-0.5% ตอปต้ังแตเดือนต.ค. 2549 ท้ังน้ีการชําระคืนให

เปนไปตามเงื่อนไขท่ีกําหนดในสัญญาเงินกู โดย บจ. ประปา

ปทุมธานี จะตองทําการจายชําระคืนใหแกสถาบันการเงิน

ผูใหกูกอน จึงสามารถนําเงินสดสวนท่ีเหลือ (excess cash) 

มาจายชําระคืน sponsors ได ท้ังน้ี กลุม sponsors 

ดังกลาว ไมมีหลักทรัพยคํ้าประกันในการใหกูยืม 

 

– บจ. ประปาปทุมธานี ไดคิดมูลคานํ้าประปาท่ี  บมจ. ช.การ

ชาง ใชไปสําหรับการอุปโภคบริโภคในสวนงานกอสรางโดย

คิดอัตราคานํ้าเชนเดียวกันกับอัตราท่ี บจ. ประปาปทุมธานี  

ไดขายนํ้าประปาใหแก กปภ. 

 

 

 

 

ใกลเคียงกับราคาท่ี บจ. ประปาปทุมธานี 

วาจาง บมจ. ช.การชาง รวมท้ังเปนราคา

ท่ีเทียบเคียงไดกับราคาของผูรับเหมาชวง  

 

- การใหการสนับสนุนดังกลาวเปนไปตาม

ขอกาํหนดในสัญญาผูใหการสนันสนุ

นทางการเงิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- รายไดคานํ้าประปาท่ีคิดกับ  บมจ. ช.การ

ชาง เปนราคาเดียวกับราคาท่ีขายใหแก 

กปภ. จึงเปนมูลคาท่ีสมเหตุสมผล 

 

 

 

 

 



 

หนา 14 จาก 46 

บคุคล/นิตบิคุคล 

ท่ีอาจมีความ

ขัดแยง 

ลกัษณะความสมัพนัธ 
ลักษณะของรายการ

ระหวางกนั 

มูลคารายการ 

ป 2550 

(บาท) 

มูลคารายการ 

งวดเกาเดือน 

ป 2551 

(บาท) 

ความจาํเปน / ความสมเหตุสมผลของรายการ นโยบายกาํหนดราคา 

เตอร ซ่ึงเปนบริษัทยอยของ

บริษัทฯ  

-   คาใชจายบริหาร 

 

- คาใชจายบริหารคาง

จาย 

 

 

 

 

 

 

 

-   คาเชาสํานักงาน 

 

 

- คาเชาคางจาย 

 

 

 

 

 

2,060,820 

 

183,756 

 

 

 

 

 

 

 

 

135,884 

(พ.ย.-ธ.ค. 2550) 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

611,482 

 

 

18,024 

 

 

 

 

– บจ. บีเจที วอเตอร ไดทําสัญญา secondment กับ บมจ. ช.

การชาง ซึ่ง   บมจ. ช.การชาง ไดสงบุคลากรเขามา

ดําเนินการเกี่ยวกับงานดานบริหารบุคลากรและงานธุรการ

ใหแก บจ. บีเจที วอเตอร โดยเปนสัญญาวาจางรายปต้ังแต 

1 ม.ค. – 31 ธ.ค. อัตราคาจางป 2549 และ 2550 เดือนละ  

160,500  และ 171,735 บาท ตามลําดับ  

 

 

 

 

 

– บจ. บีเจที วอเตอร ไดทําการเชาสํานักงานจาก บมจ. ช.การ

ชาง เพื่อใชเปนสํานักงานทําการในอัตรา 128 บาท/ตร.ม./

เดือน หรือเทากับ 27 ,178 /เดือน ต้ังแต 1 พ.ย. 2550 เปน

ตนมา ท้ังน้ีนอกเหนือจากคาเชาสํานักงานรายเดือนแลว 

บจ. บีเจที วอเตอร  ตองจายคาใชจายอ่ืนๆท่ีเกี่ยวของ เชน 

คาโทรศัพท คาสาธารณูปโภคตางๆ เปนตน 

  

 

 

- เปนรายการท่ีมีความสําคัญตอการ

ดําเนินธุรกิจของ  บจ. บีเจที วอเตอร 

เน่ืองจาก บจ. บีเจที วอเตอร ไมมี

หนวยงานดานบุคลากรและธุรการเปน

ของตนเอง  

- เห็นควรให บจ. บีเจที วอเตอร ยกเลิก

สัญญา Seconment กับ บมจ. ช.การชาง 

หรือดําเนินการวาจางบุคคล ดังกลาวเปน

พนักงานของ บจ. บีเจที วอเตอร  หรือ

สรรหาบุคลากรทดแทนบุคลากรดังกลาว 

 

- อัตราคาเชาดังกลาวเปนอัตราท่ีไมสูงกวา

ราคาตลาดเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นท่ีใน

บริเวณใกลเคียงกัน 

 

 



 

หนา 15 จาก 46 

 

บคุคล/นิตบิคุคล 

ท่ีอาจมีความ

ขัดแยง 

ลกัษณะความสมัพนัธ 
ลักษณะของรายการ

ระหวางกนั 

มูลคารายการ 

ป 2550 

(บาท) 

มูลคารายการ 

งวดเกาเดือน 

ป 2551 

(บาท) 

ความจาํเปน / ความสมเหตุสมผลของรายการ 

 

นโยบายกาํหนดราคา 

3. บจ. บีเจที  

     วอเตอร 

• เปนบริษัทยอย 

• บริษัทฯ เปนผูถือหุน

ใหญใน    บจ. ประปา

ปทุมธานี โดยมีสัดสวน

การถือหุนรอยละ 98.0 

ณ วันท่ี 31 ธ.ค. 2550 

และ บจ. ประปา

ปทุมธานี เปน   ผูถือหุน

ใหญใน บจ. บีเจที     

วอ เตอร โดย บจ. 

ประปาปทุมธานี เริ่ม

เขาถือหุนรอยละ 99.99 

ใน บจ. บีเจที วอเตอร 

ณ วันท่ี 26 ม.ค. 2550 

• กรรมการของ บจ. บีเจ

ที วอเตอร 2 ทาน คือ   

1) นายสหชัย เฮง

ตระกูล ดํารงตําแหนง

เปนผูบริหารของบริษัท

ฯ และ 2) นาย

สมเกียรติ ปทมมงคล

ชัย ดํารงตําแหนงเปน 

ผูบริหารของบริษัทฯ 

- ตนทุนในการผลิต

นํ้าประปา 

รายการกับ บจ. ประปา

ปทุมธานี ซ่ึงเปนบริษัทยอย

ของบริษัทฯ  

 

- ผลตางคาบริหารงาน –

ไฟฟา 

 

- ลูกหน้ีการคา 

 

- คาไฟฟา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

137,143,417 

 

 

951,813 

 

 

13,285,197 

 

995,659 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

198,359,556 

 

 

- 

 

 

38,085,736 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– กอนวันท่ี 26 ม.ค. 2550 บจ. ประปาปทุมธานี ไดวาจาง  

บจ.  ปทุมธานี โอเปอเรช่ันส ในการบริหารจัดการและซอม

บํารุง (O&M) และ บจ. ปทุมธานี โอเปอเรช่ันส  ไดวาจาง  

บจ. บีเจที วอเตอร อีกทอดหน่ึง โดย บจ. บีเจที วอเตอร มี

หนาท่ีรับผิดชอบคาใชจายแรงงาน และวัสดุส้ินเปลืองใน

การผลิตเทาน้ัน สวนคาใชจายท่ีเกี่ยวกับการซอมบํารุงเปน

ความรับผิดชอบของ  บจ. ประปาปทุมธานี ท้ังน้ีในป 2549 

บจ. บีเจที วอเตอร ไดสํารองจายคาใชจายท่ีเกี่ยวกับการ

ซอมบํารุงและทําการเรียกเก็บจาก บจ. ประปาปทุมธานี ใน

ภายหลัง 

– บจ. ประปาปทุมธานี ไดวาจาง บจ. บีเจที วอเตอร เปน

คูสัญญาการบริหารจัดการและซอมบํารุง (O&M) เมื่อวันท่ี 

26 ม.ค. 2550 ในการผลิตนํ้าประปาใหแก บจ. บีเจที วอ

เตอร โดยคิดคาบรกิารในอัตรา ลบ.ม. ละ 2.40 บาท 

ภายหลังจากการท่ี บจ. ประปาปทุมธานี ไดยกเลิกสัญญา

การบริหารจัดการและซอมบํารุง (O&M) ฉบับเดิมท่ี บจ. 

ประปาปทุมธานี ไดทํากับ บจ. ปทุมธานี โอเปอเรช่ันส  ซ่ึง

อัตราคาบริการใหมท่ีจายใหแก บจ. บีเจที วอเตอร ดังกลาว

ไดรวมถึงคาสารเคมี คาแรงงาน และคาวัสดุส้ินเปลืองใน

การดําเนินงาน และคาไฟฟาท่ีจายในอัตราคงท่ีในแตละป 

และปรับราคาในปตอไปตามดัชนีราคาผูบริโภค (โดย  บจ. 

ประปาปทุมธานี เปนเจาของมิเตอรไฟฟา บจ. ประปา

ปทุมธานี จะทําการคิดสวนตางของคาไฟฟาท่ีเกิดขึ้นจริง

 

 

 

- อัตราคาซอมบํารุงในป 2549 เปนมูลคาท่ี

คิดกับ บจ. ประปาปทุมธานี เปนตนทุน

จริงของ  บจ. บีเจที วอเตอร ไมมีการคิด

กําไรสวนเพิ่มสําหรับการสํารองจาย

ดังกลาว 

- อัตราคาบริการในการผลิตนํ้าประปาในป 

2550เปนอัตราคาบริการท่ีตํ่ากวาอัตรา

เดิมท่ี  บจ. ประปาปทุมธานี ไดวาจาง 

บจ. ปทุมธานี โอเปอเรช่ันส โดยอัตรา

เดิมท่ี บจ. ประปาปทุมธานี วาจาง  บจ.  

ปทุมธานี โอเปอเรช่ันส กอนท่ีจะยกเลิก

สัญญาการบริหารจัดการและซอมบํารุง 

(O&M) ฉบับเดิมคืออัตรา ลบ.ม. ละ 

2.93 บาท  ซ่ึงครอบคลุมตนทุนคาไฟฟา 

คาสารเคมี คาแรงงาน และคาวัสดุ

ส้ินเปลือง สวนอัตราคาบริการท่ี บจ. บีเจ

ที วอเตอร คิดกับ บจ. ประปาปทุมธานี 

คือ 2.4 บาท/ลบ.ม. ซ่ึงครอบคลุมคา

สารเคมี คาแรงงาน และคาวัสดุ

ส้ินเปลือง อยางไรก็ตาม นับจากวันท่ี 26 

ม.ค. 2550 บจ. ประปาปทุมธานี ได

ลงทุนใน บจ. บีเจที วอเตอร ในอัตราสวน

รอยละ 100.0 ดังน้ัน อัตราคาบริการ



 

หนา 16 จาก 46 

บคุคล/นิตบิคุคล 

ท่ีอาจมีความ

ขัดแยง 

ลกัษณะความสมัพนัธ 
ลักษณะของรายการ

ระหวางกนั 

มูลคารายการ 

ป 2550 

(บาท) 

มูลคารายการ 

งวดเกาเดือน 

ป 2551 

(บาท) 

ความจาํเปน / ความสมเหตุสมผลของรายการ 

 

นโยบายกาํหนดราคา 

 

 

 

 

 

 

- คาโทรศัพท 

 

- ลูกหน้ีการคา - คา

ไฟฟาและคาโทรศัพท 

 

 

 

 

 

- คาใชจายอ่ืน - คาเบี้ย

ประกันภัยรถยนต 

 

 

 

 

 

 

243,045 

 

23,402 

 

 

 

 

 

 

16,003 

 

 

 

 

 

 

 

 

183,807 

 

22,620 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

กับอัตราคาไฟฟาท่ีคิดตามท่ีระบุในสัญญาและทําการเรียก

เก็บหรือคืนสวนตางกับ  บจ. บีเจที วอเตอร ทุกๆ ระยะเวลา 

3 เดือน) อยางไรก็ตาม ในป 2551 บจ. บีเจที วอเตอร ได

คิดคาไฟฟาท้ังจํานวนรวมในคาบริการกับบจ. ประปา

ปทุมธานี  

 

– บจ. บีเจที วอเตอร ไดใชโทรศัพทซ่ึงเปนหมายเลขโทรศัพท

ท่ีไดจดทะเบียนในนามของ  บจ. ประปาปทุมธานี โดยในป 

2549 หมายเลขโทรศัพทท่ี  บจ. บีเจที วอเตอร ใชงาน

ครอบคลุมเฉพาะพื้นท่ีในสวนงานบริหารเทาน้ัน แต

ภายหลังจากวนัท่ี 26 ม.ค. 2550  บจ. ประปาปทุมธานี ได

วาจาง  บจ. บีเจที วอเตอร เขามาเปนคูสัญญาการบริหาร

จัดการและซอมบํารุง (O&M) ดังน้ัน บจ. บีเจที วอเตอร จึง

ไดใชงานโทรศัพทในจํานวนคูสายท่ีเพิ่มมากขึ้น  

 

– คาประกันภัยสําหรับยานพาหนะซ่ึงเปนสินทรัพยของ บจ. 

ประปาปทุมธานี ซ่ึง  บจ. บีเจที วอเตอร ไดใชงานในการ

ใหบริการผลิตนํ้าประปา โดย  บจ. บีเจที วอเตอร ไดเปน

ผูรับคาใชจายในสวนท่ีเกี่ยวกับคาประกันภัยท่ีเกิดขึ้น

ระหวางป จาก  บจ. ประปาปทุมธานี อีกทอดหน่ึง 

ดังกลาวจึงไมกอใหเกิดความขัดแยงทาง

ผลประโยชนแตอยางใด 

 

 

 

 

- อัตราคาโทรศัพทและ เบี้ยประกันเปน

อัตราท่ีคิดระหวางกันบนพื้นฐานของ

ตนทุนท่ีเกิดขึ้นจริง ไมมีการบวกกําไร

เพิ่มเติมบนตนทุนดังกลาว 

 

 

 
 



 

หนา 17 จาก 46 

 
บคุคล/นิติ

บคุคล 

ท่ีอาจมีความ

ขัดแยง 

ลกัษณะความสมัพนัธ 
ลักษณะของรายการ

ระหวางกนั 

มูลคารายการ 

ป 2550 

(บาท) 

มูลคารายการ 

งวดเกาเดือน 

ป 2551 

(บาท) 

ความจาํเปน / ความสมเหตุสมผลของรายการ นโยบายกาํหนดราคา 

4.  บจ. ปทุมธานี    

โอเปอเรช่ันส 

• เปนบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน

กอนวันท่ี 21 ก.ค. 2549 

• กอนวันท่ี 21 ก.ค. 2549 มี

ผูถือรายใหญคือ บจ. ช.

การชาง โฮลด้ิงส และ บจ. 

มหาศิริ สยาม ถือหุนใน

สัดสวนรอยละ 36.00 และ 

48.59  ตามลําดับ และ

ภายหลังจากวนัท่ี 21 ก.ค. 

2549 บจ. ช.การชาง   โฮล

ด้ิงส และ บจ. มหาศิริ 

สยาม   ไดขายหุนท่ีถืออยู

ใน  ปทุมธานี โอเปอเรช่ันส 

ใหแกนิติบุคคลอ่ืน 

• บจ. มหาศิริ สยาม เปนผู

ถอืหุนรายใหญใน ช.การ

ชาง ในสัดสวนรอยละ 

19.24  ณ วันท่ี 9 เม.ย. 

2550 

• บจ. ช.การชาง โฮลด้ิงส 

เปนผูถือหุนรายใหญใน ช.

การชาง ในสัดสวนรอยละ  

10.04  ณ วันท่ี 9 เม.ย. 

2550 

• บมจ. ช.การชาง เปนผูถือ

หุนรายใหญในบริษัทฯ ใน

- ตนทุนในการผลิต

นํ้าประปา  

4.1 รายการกับ บจ. ประปา

ปทุมธานี ซ่ึงเปนบริษัทยอย

ของบริษัทฯ  

 

 

 

 

 

 

 

 

- คาโทรศัพท 

 

- ลูกหน้ีการคา - คาไฟฟา

และคาโทรศัพท 

 

 

 

 

 

- คาชดเชยการยกเลิก

สัญญาการบริหาร

จัดการและซอมบํารุง 

(O&M) 

 

 

 

24,338,798 

(1-25 ม.ค. 

2550) 

 

 

 

 

 

 

 

15,253 

 

- 

 

 

 

 

 

 

385,000,000 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

– บจ. ประปาปทุมธานี ไดวาจาง บจ. ปทุมธานี โอเปอเรช่ันส 

เปนคูสัญญาการบริหารจัดการและซอมบํารุง (O&M) เมื่อ

วันท่ี 23 เม.ย. 2542 ในการผลิตนํ้าประปาใหแก  บจ. 

ประปาปทุมธานี โดยคิดคาบริการในอัตรา ลบ.ม. ละ 2.26 

บาท นับจากวันท่ีลงนามในสัญญา และอัตราดังกลาวปรับ

เพิ่มขึ้นทุกปตามดัชนีราคาผูบริโภคในแตละป โดย

คาบริการดังกลาวไดรวมถึงคาไฟฟา คาสารเคมี คาแรงงาน 

และคาวัสดุส้ินเปลืองในการดําเนินงาน และในเดือน ม.ค. 

2550 อัตราคาบริการ ดังกลาวคือ 2.93 บาท/ลบ.ม. 

 

– เน่ืองจาก บจ. ปทุมธานี โอเปอเรช่ันส ไดมีการใชงาน

โทรศัพทซ่ึงเปนหมายเลขโทรศัพทท่ีไดจดทะเบียนในนาม

ของ บจ. ประปาปทุมธานี นอกจากน้ียังมีคาไฟฟาท่ี บจ. 

ปทุมธานี โอเปอเรช่ันส ท่ีใชในการผลิตนํ้าประปาและการ

ดําเนินงานของ บจ. ปทุมธานี โอเปอเรช่ันส โดยมิเตอร

ไฟฟาดังกลาวมี บจ. ประปาปทุมธานี เปนเจาของ ดังน้ัน

ทุกส้ินเดือน บจ. ประปาปทุมธานี จะทําการเรียกเก็บเงินคา

ไฟฟาท่ีเกิดขึ้นจริงจาก บจ. ปทุมธานี โอเปอเรช่ันส 

 

– ในวนัท่ี 26 ม.ค. 2550 บจ. ประปาปทุมธานี ไดยกเลิก

สัญญาการบริหารจัดการและซอมบํารุง (O&M) ท่ี  บจ. 

ประปาปทุมธานี ไดทํากับ  บจ. ปทุมธานี โอเปอเรช่ันส  

เน่ืองจาก  บจ. ประปาปทุมธานี  ไดมีการปรับโครงสรางใน

 

 

 

- เปนอัตราคาบริการตามสัญญาซ่ึงท้ัง 2 

ฝายตกลงกัน  

 

 

 

 

 

 

 

 

- เปนอัตราท่ีคิดระหวางกันบนพื้นฐานของ

ตนทุนท่ีเกิดขึ้นจริง ไมมีการบวกกําไร

เพิ่มเติมบนตนทุนดังกลาว 

 

 

 

 

 

 

- คาชดเชยการยกเลิกสัญญาการบริหาร

จัดการและซอมบํารุง (O&M) ไดคํานวณ

จากวิธีกระแสเงินสดคิดลด (Discounted 

Cash Flow) จากมูลคากระแสเงินสดใน



 

หนา 18 จาก 46 

บคุคล/นิติ

บคุคล 

ท่ีอาจมีความ

ขัดแยง 

ลกัษณะความสมัพนัธ 
ลักษณะของรายการ

ระหวางกนั 

มูลคารายการ 

ป 2550 

(บาท) 

มูลคารายการ 

งวดเกาเดือน 

ป 2551 

(บาท) 

ความจาํเปน / ความสมเหตุสมผลของรายการ นโยบายกาํหนดราคา 

สัดสวนรอยละ  47.69 ณ 

วันท่ี 31 ธ.ค. 2550 

• กอนวันท่ี 31 ก.ค. 2549 

กรรมการของ บจ. 

ปทุมธานี โอเปอเรช่ันส 

จํานวน 3 ทาน คือ  1) 

นายสมโพธิ ศรีภูมิ ดํารง

ตําแหนงเปนกรรมการ 

และกรรมการผูจัดการของ

บริษัทฯ และ 2) นาย

สมบัติ กิจจาลักษณ ดํารง

ตําแหนงเปนกรรมการของ

บริษัทฯ 3) นายประเสริฐ 

มริตตนะพร ดํารงตําแหนง

เปนกรรมการของบริษัทฯ 

• ปจจุบันไมมีความสัมพันธ

ในฐานะกรรมการรวมอีก

ตอไป 

- เจาหน้ีคาชดเชยการ

ยกเลิกสัญญาการ

บริหารจัดการและซอม

บํารุง (O&M) 

- ดอกเบี้ยจายคายกเลิก

สัญญา O&M 

 

 

 

 

 

 

- รายไดคาบริการในการ

ผลิตนํ้าประปา 

4.2 รายการกับ บจ. บีเจที วอ

เตอร ซ่ึงเปนบริษัทยอยของ

บริษัทฯ  

 

- ลูกหน้ีการคา  

 

113,300,699 

(รวมดอกเบี้ยคาง

จาย) 

 

13,878,123 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,894,608 

(1-25ม.ค. 2550) 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

การดําเนินธุรกิจโดยการเขาซ้ือ บจ. บีเจที วอเตอร และได

เขาทําสัญญาการบริหารจัดการและซอมบํารุง (O&M) 

ฉบับใหมกับบจ. บีเจที วอเตอร โดยการปรับโครงสราง

ดังกลาวทําให บจ. ประปาปทุมธานี  สามารถลดตนทุนใน

การบริหารจัดการและซอมบํารุง (O&M) ลง การยกเลิก

สัญญาดังกลาว บจ. ประปาปทุมธานี ไดจายชดเชยการ

ยกเลิกสัญญาใหแก บจ. ปทุมธานี โอเปอเรช่ันส เปน

จํานวนเงนิ 385 ลานบาท ท้ังน้ีในวันยกเลิกสัญญา บจ. 

ประปาปทุมธานี ไดจายคาชดเชย 125 ลานบาท สวนท่ี

เหลือแบงจาย 5 งวด พรอมดอกเบี้ย ภายในวันท่ี 30 เม.ย. 

2551  

 

 

 

 

– บจ. ปทุมธานี โอเปอเรช่ันส ไดวาจาง บจ. บีเจที วอเตอร   

เปนคูสัญญาการบริหารจัดการและซอมบํารุง (O&M) เมื่อ

วันท่ี 12 พ.ค. 2542 ในการผลิตนํ้าประปาซ่ึง  ปทุมธานี โอ

เปอเรช่ันส ไดรับจาง  บจ. ประปาปทุมธานี มาอีกทอดหน่ึง 

โดย  บจ. บีเจที วอเตอร คิดคาบริการกับ  ปทุมธานี โอเปอ

เรช่ันส ในอัตรา ลบ.ม. ละ 0.7-1.43 บาท ท้ังน้ีขึ้นอยูกับ

ปริมาณนํ้าท่ีผลิตและจําหนายไดเฉล่ียตอวัน และอัตรา

ดังกลาวปรับเพิ่มขึ้นทุกปตามดัชนีราคาผูบริโภคในแตละป 

โดยคาบริการดังกลาวไดรวมถึงคาแรงงาน และคาวัสดุ

ส้ินเปลืองในการดําเนินงาน  และในเดือน ม.ค. ป 2549 

อัตราคาบริการดังกลาวคือ 0.83 บาท/ลบ.ม. 

 

อนาคตของ  บจ. ปทุมธานี โอเปอเรช่ันส 

ซ่ึงประเมินโดย บล. ซีมิโก จํากัด 

(มหาชน) และ บล. ฟารอีสท ซ่ึงเปนท่ี

ปรึกษาทางการเงินอิสระ โดยคาชดเชยท่ี

จายใหแก  บจ.   ปทุมธานี โอเปอเรช่ันส 

น้ันตํ่ากวามูลคาท่ีท่ีปรึกษาทางการเงิน

อิสระไดประเมินไว  และรายการดังกลาว

ไดมีมติจากคณะกรรมการบริษัทและมติ

ท่ีประชุม  ผูถือหุนของ บจ. ประปา

ปทุมธานี เปนท่ีเรียบรอยแลว 

 

 

 

 

 

- เปนอัตราคาบริการตามสัญญาซ่ึงท้ัง 2 

ฝายตกลงกัน  

 

 



 

หนา 19 จาก 46 

บคุคล/นิติ

บคุคล 

ท่ีอาจมีความ

ขัดแยง 

ลกัษณะความสมัพนัธ 
ลักษณะของรายการ

ระหวางกนั 

มูลคารายการ 

ป 2550 

(บาท) 

มูลคารายการ 

งวดเกาเดือน 

ป 2551 

(บาท) 

ความจาํเปน / ความสมเหตุสมผลของรายการ นโยบายกาํหนดราคา 

 

 

 

 

 

 

– ในวนัท่ี 26 ม.ค. 2550 บจ.  ประปาปทุมธานี ไดยกเลิก

สัญญาการบริหารจัดการและซอมบํารุง (O&M) ท่ี บจ. 

ประปาปทุมธานี ไดทํากับ  บจ. ปทุมธานี โอเปอเรช่ันส  

เน่ืองจาก บจ. ประปาปทุมธานี  ไดมีการปรับโครงสรางใน

การดําเนินธุรกิจโดยการเขาซ้ือ  บจ. บีเจที วอเตอร และได

เขาทําสัญญาการบริหารจัดการและซอมบํารุง (O&M) ฉบับ

ใหมกับ บจ. บีเจที วอเตอร โดยการปรับโครงสรางดังกลาว

ทําให บจ. ประปาปทุมธานี สามารถลดตนทุนในการบรหิาร

จัดการและซอมบํารุง (O&M) ลง 

 
 



 

หนา 20 จาก 46 

 

บคุคล/นิตบิคุคล 

ท่ีอาจมีความ

ขัดแยง 

ลกัษณะความสมัพนัธ 
ลักษณะของรายการ

ระหวางกนั 

มูลคารายการ 

ป 2550 

(บาท) 

มูลคารายการ 

งวดเกาเดือน 

ป 2551 

(บาท) 

ความจาํเปน / ความสมเหตุสมผลของรายการ นโยบายกาํหนดราคา 

5.  บจ. มหาศิริ

สยาม 

• เปนบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน 

• เคยเปนผูถือหุนรายใหญ

ของ  บจ. ประปาปทุมธานี 

ในสัดสวนรอยละ 30.52 

กอนวันท่ี 29 มิ.ย. 2550 

และภายหลังจากวันท่ี 29 

มิ.ย. 2550  บจ. มหาศิริ

สยาม ไดขายหุนท้ังหมดท่ี

ถืออยูใน  บจ. ประปา

ปทุมธานี ใหแกบริษัทฯ 

• เปนผูถือหุนรายใหญใน 

บมจ. ช.การชาง ใน

สัดสวนรอยละ 19.24  ณ 

วันท่ี 27 ส.ค. 2550 

• บมจ. ช.การชาง เปนผูถือ

หุนรายใหญในบริษัทฯ ใน

สัดสวนรอยละ  47.69  ณ 

วันท่ี 31 ธ.ค. 2550 

• กรรมการของ บจ. มหาศิริ 

สยาม จํานวน 1 ทาน คือ 

นายปลิว      ตรีวิศวเวทย 

ดํารงตําแหนงเปนประธาน

กรรมการของบริษัทฯ  

- บริษัทฯ ซ้ือหุนสามัญ

ของ บจ. ประปา

ปทุมธานี ท่ี บจ. 

มหาศิริ สยามถืออยู 

5.1 รายการกับบริษัทฯ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,245,259,520 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– บริษัทฯ ไดซ้ือหุนสามัญของ บจ. ประปาปทุมธานี ในสวนท่ี 

บจ. มหาศิริ สยาม ถืออยูเดิมจํานวน 3,662,528 หุนในราคา

หุนละ 340 บาท คิดเปนมูลคาซ้ือขายท้ังส้ิน 1,245,259,520 

บาท เมื่อวันท่ี 29 มิ.ย. 2550 โดยการซ้ือหุนสามัญของ   บจ. 

ประปาปทุมธานี  ดังกลาวเปนไปเพื่อลดความขัดแยงทาง

ผลประโยชนท่ีอาจเกิดขึ้นเน่ืองจากผูถือหุนใหญของบริษัทคือ 

กลุม ช.การชาง เดิมเปนผูถือหุนใหญใน  บจ. ประปาปทุมธานี 

ซ่ึงประกอบธุรกิจเดียวกันกับบริษัทฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- การซ้ือหุนสามัญของ บจ. ประปา

ปทุมธานี เปนไปเพื่อลดความขัดแยงทาง

ผลประโยชน และราคาท่ีทําการซ้ือขาย

เปนราคาอยูในชวงราคาท่ี บจ. เอสซีเอ็ม

บี และ บล. ซีมิโก จํากัด (มหาชน) ซ่ึงเปน

ผูประเมินราคาท่ีบริษัทฯ วาจาง ได

ประเมินราคาหุนของ บจ. ประปา

ปทุมธานี กลาวคือ บจ. เอสซีเอ็มบี ได

ประเมินชวงราคาท่ีเหมาะสมของ  บจ. 

ประปาปทุมธานีวาอยูในชวง 314.58-

378.29 บาท/หุน และ บล. ซีมิโก จํากัด 

(มหาชน) ไดประเมินชวงราคาท่ี

เหมาะสมของ บจ. ประปาปทุมธานีวาอยู

ในชวง 389.78-466.35 บาท/หุน ท้ังน้ีท่ี

ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 

8/2550 เมื่อวันท่ี 8 มถินุายน 2550 และ

ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนของ บริษัทฯ 

ครั้งท่ี 1/2550 เมื่อวันท่ี 25 มถินุายน 

2550 ไดมีมติเปนเอกฉันทสําหรับรายการ

ดังกลาว  โดยผูถือหุนท่ีมีสวนไดเสียและ

ไมมีสิทธิ์ออกเสียงในรายการดังกลาวของ

บริษัทฯ  ไดแก บมจ. ช.การชาง และ 

บมจ. ธนาคารทหารไทย และท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษัทของ บมจ. ช.การ

ชาง ครั้งท่ี 3/2550 วันท่ี 26 มีนาคม 



 

หนา 21 จาก 46 

บคุคล/นิตบิคุคล 

ท่ีอาจมีความ

ขัดแยง 

ลกัษณะความสมัพนัธ 
ลักษณะของรายการ

ระหวางกนั 

มูลคารายการ 

ป 2550 

(บาท) 

มูลคารายการ 

งวดเกาเดือน 

ป 2551 

(บาท) 

ความจาํเปน / ความสมเหตุสมผลของรายการ นโยบายกาํหนดราคา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-   ใหวงเงนิสนับสนุนทาง

การเงิน ( Bridge 

financing) กับกลุมผูให

กูสําหรับการจายคืน

เงินกูระยะส้ันหาก

บริษัทฯ ไมสามารถนํา

หุนสามัญเขาเปน

หลักทรัพยจดทะเบียน

ภายใน   1 ปนับจาก

วันท่ีเบิกเงินกู หรือกรณี

ท่ีเงินรับจากการเสนอ

ขายหุนเพิม่ทุนในตลาด

หลักทรัพยไมเพียง

พอท่ีจะจายคืนเงินกู

ระยะส้ัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไมเกิน

393,900,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– บริษัทฯ ไดทําสัญญาเงินกูจากสถาบันการเงินสองแหงเมื่อวันท่ี 

27 มิ.ย. 2550 สําหรับเปนแหลงเงินทุนในการซ้ือ บจ. ประปา

ปทุมธานี โดยแบงเปนเงินกูระยะส้ันท่ีมีกําหนดชําระคืนภายใน 

1 ป จํานวน 3 ,000 ลานบาท และเงินกูระยะยาวท่ีมีกําหนด

ชําระคืนภายในเดือน ก.ค. 2556 จํานวน 1,000 ลานบาท  โดย

สัญญาเงินกูดังกลาวกําหนดให บจ. มหาศิริ สยาม ซ่ึงเปนผูถือ

หุนใหญของบริษัทฯ เปนหน่ึงในผูในการสนับสนุนทางการเงิน

ในสัดสวนรอยละ 13.13 ของเงินกูยืมระยะส้ัน หากบริษัทฯ ไม

สามารถนําหุนสามัญเขาเปนหลักทรัพยจดทะเบียนภายใน 1 ป

นับจากวันท่ีเบิกเงินกู หรือกรณีท่ีเงินรับจากการเสนอขายหุน

เพิ่มทุนในตลาดหลักทรัพยไมเพียงพอท่ีจะจายคืนเงินกูระยะส้ัน 

อน่ึง บจ. มหาศิริ สยาม   มิไดคิดคาธรรมเนียมการคํ้าประกัน

ดังกลาวแตอยางใด 

 

 

 

2550 และท่ีประชุมสามัญประจําป 2550 

ของ บมจ. ช.การชาง เมื่อวันท่ี 30 

เมษายน 2550 ไดมีมติเปนเอกฉันท

สําหรับรายการดังกลาวโดยผูถือหุนท่ีมี

สวนไดเสียและไมมีสิทธิ์ออกเสียงใน

รายการดังกลาวของ ช.การชาง ไดแก 

บจ. มหาศิริ สยาม บจ. ช.การชาง โฮลด้ิง 

บจ. ซีเค. ออฟฟซ ทาวเวอร บจ. ท่ีดินบาง

ปะอิน  นายปลิว ตรีวิศวเวทย นายถาวร 

ตรีวิศวเวทย และนายกําธร ตรีวิศวเวทย 

 

- การใหการสนับสนุนดังกลาวเปนไปตาม

ขอกาํหนดในสัญญาผูใหการสนันสนุ

นทางการเงินและเปนรายการสนับสนุน

เพื่อใหเกิดประโยชนท่ีดีท่ีสุดของ บริษัทฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หนา 22 จาก 46 

บคุคล/นิตบิคุคล 

ท่ีอาจมีความ

ขัดแยง 

ลกัษณะความสมัพนัธ 
ลักษณะของรายการ

ระหวางกนั 

มูลคารายการ 

ป 2550 

(บาท) 

มูลคารายการ 

งวดเกาเดือน 

ป 2551 

(บาท) 

ความจาํเปน / ความสมเหตุสมผลของรายการ นโยบายกาํหนดราคา 

- ดอกเบี้ยจาย 

5.2 รายการกับ บจ. ประปา

ปทุมธานี ซ่ึงเปนบริษัทยอย

ของบริษัทฯ  

 

- เงินกูยืมระยะยาวและ

ดอกเบี้ยคางจาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,679,618 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

– ตามเงื่อนไขในสัญญาเงินกูยืมระยะยาวระหวาง บจ. ประปา

ปทุมธานี และ สถาบันการเงินกลุมหน่ึง ลงวันท่ี 21 ม.ค. 2541 

กาํหนดให  บจ. มหาศิริ สยาม ในฐานะผูถือหุนรายใหญของ 

บจ. ประปาปทุมธานี  ใหการสนับสนุนทางการเงิน เปนเงิน

กูยืมระยะยาว (Sponsor support) แก บจ. ประปาปทุมธานี  

หากเกิดกระแสเงินสดขาดจากการดําเนินงาน โดยมีการคิด

อัตราดอกเบี้ยสําหรับเงินสนับสนุนระยะยาวดังกลาวในอัตรา 

MLR+0.125% ตอป และไดเปล่ียนแปลงอัตราเปน MLR-

0.5% ตอปต้ังแตเดือน ต.ค. 2549 ท้ังน้ีการชําระคืนใหเปนไป

ตามเงื่อนไขท่ีกําหนดในสัญญาเงินกู โดย บจ. ประปา

ปทุมธานี จะตองทําการจายชําระคืนใหแกสถาบันการเงินผูให

กูกอน จึงสามารถนําเงินสดสวนท่ีเหลือ (excess cash) มา

จายชําระคืน sponsors ได ท้ังน้ี กลุม sponsors ดังกลาว ไมมี

หลักทรัพยคํ้าประกันในการใหกูยืม 

 

 

 

- การใหการสนับสนุนดังกลาวเปนไปตาม

ขอกําหนดในสัญญาผูใหการสนั บสนุน

ทางการเงิน 
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บคุคล/นิตบิคุคล 

ท่ีอาจมีความ

ขัดแยง 

ลกัษณะความสมัพนัธ 
ลักษณะของรายการ

ระหวางกนั 

มูลคารายการ 

ป 2550 

(บาท) 

มูลคารายการ 

งวดเกาเดือน 

ป 2551 

(บาท) 

ความจาํเปน / ความสมเหตุสมผลของรายการ นโยบายกาํหนดราคา 

6.  บจ. ช.การชาง  

โฮลด้ิง 

• เปนบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน 

• เปนผูถือหุนรายใหญใน 

บมจ. ช.การชาง ในสัดสวน

รอยละ  19.24  ณ วันท่ี 9 

เม.ย. 2550 

• บมจ. ช.การชาง เปนผูถือ

หุนรายใหญในบริษัทฯ ใน

สัดสวนรอยละ 47.69  ณ 

วันท่ี 31 ธ.ค. 2550 

• กอนวันท่ี 29 มิ.ย. 2550 

เปนผูถือหุนของ บจ. 

ประปาปทุมธานี ในสัดสวน

รอยละ 2.18 และภายหลัง

จากวันท่ี 29 มิ.ย. 2550  

บจ. ช.การชา ง โฮลด้ิง  ได

ขายหุนท้ังหมดท่ีถืออยู

ใหแกบริษัทฯ 

• กรรมการของ บจ. ช.  การ

ชาง โฮลด้ิง จํานวน 1 ทาน 

คือ นายปลิว  ตรีวิศวเวทย 

ดํารงตําแหนงเปนประธาน

กรรมการของบริษัทฯ 

 

 

- บริษัทฯ ซ้ือหุนสามัญ

ขอ ง บจ. ประปา

ปทุมธานี ท่ี บจ. ช.การ

ชาง โฮลด้ิง ถืออยู 

6.1 รายการกับบริษัทฯ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88,910,680 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– บริษัทฯ ไดซ้ือหุนสามัญของ บจ. ประปาปทุมธานี ในสวนท่ี 

บจ. ช.การชาง โฮลด้ิง ถืออยูเดิมจํานวน 261 ,502 หุนในราคา

หุนละ 340 บาท คิดปนมูลคาซ้ือขายท้ังส้ิน 88,910,680 บาท 

เมื่อวันท่ี 29 มิ.ย. 2550 โดยการซ้ือหุนสามัญของ บจ. ประปา

ปทุมธานี ดังกลาวเปนไปเพื่อลดความขัดแยงทางผลประโยชน

ท่ีอาจเกิดขึ้นเน่ืองจากผูถือหุนใหญของบริษัทคือ กลุม ช.การ

ชาง เดิมเปนผูถือหุนใหญใน บจ. ประปาปทุมธานี ซ่ึงประกอบ

ธุรกิจเดียวกันกับบริษัทฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- การซ้ือหุนสามัญของ บจ. ประปา

ปทุมธานี เปนไปเพื่อลดความขัดแยงทาง

ผลประโยชน และราคาท่ีทําการซ้ือขาย

เปนราคาอยูในชวงราคาท่ี บจ. เอสซีเอ็ม

บี และ บล. ซีมิโก จํากัด (มหาชน) ซ่ึงเปน

ผูประเมินราคาท่ีบริษัทฯ วาจาง ได

ประเมินราคาหุนของ บจ. ประปา

ปทุมธานี กลาวคือ บจ. เอสซีเอ็มบี ได

ประเมินชวงราคาท่ีเหมาะสมของ  บจ. 

ประปาปทุมธานีวาอยูในชวง 314.58-

378.29 บาท/หุน และ บล. ซีมิโก จํากัด 

(มหาชน) ไดประเมินชวงราคาท่ี

เหมาะสมของ บจ. ประปาปทุมธานีวาอยู

ในชวง 389.78-466.35 บาท/หุน ท้ังน้ีท่ี

ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 

8/2550 เมื่อวันท่ี 8 มถินุายน 2550 และ

ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนของ บริษัทฯ 

ครั้งท่ี 1/2550 เมื่อวันท่ี 25 มถินุายน 

2550 ไดมีมติเปนเอกฉันทสําหรับรายการ

ดังกลาว  โดยผูถือหุนท่ีมีสวนไดเสียและ

ไมมีสิทธิ์ออกเสียงในรายการดังกลาวของ

บริษัทฯ  ไดแก บมจ. ช.การชาง และ 

บมจ. ธนาคารทหารไทย และท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษัทของ บมจ. ช.การ

ชาง ครั้งท่ี 3/2550 วันท่ี 26 มีนาคม 
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บคุคล/นิตบิคุคล 

ท่ีอาจมีความ

ขัดแยง 

ลกัษณะความสมัพนัธ 
ลักษณะของรายการ

ระหวางกนั 

มูลคารายการ 

ป 2550 

(บาท) 

มูลคารายการ 

งวดเกาเดือน 

ป 2551 

(บาท) 

ความจาํเปน / ความสมเหตุสมผลของรายการ นโยบายกาํหนดราคา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ดอกเบี้ยจาย 

6.2 รายการกับ บจ. ประปา

ปทุมธานี ซ่ึงเปนบริษัทยอย

ของบริษัทฯ  

 

- เงินกูยืมระยะยาวและ

ดอกเบี้ยคางจาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

116,977 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– ตามเงื่อนไขในสัญญาเงินกูยืมระยะยาวระหวาง  บจ. ประปา

ปทุมธานี และ สถาบันการเงินกลุมหน่ึง ลงวันท่ี 21 ม.ค. 2541 

กาํหนดให บจ. ช.การชาง โฮลด้ิง ในฐานะผูถือหุนรายใหญ

ของ บจ. ประปาปทุมธานี  ใหการสนับสนุนทางการเงิน เปน

เงินกูยืมระยะยาว (Sponsor support) แก  บจ. ประปา

ปทุมธานี หากเกิดกระแสเงินสดขาดจากการดําเนินงาน โดยมี

การคิดอัตราดอกเบี้ยสําหรับเงินสนับสนุนระยะยาวดังกลาวใน

อัตรา MLR+0.125% ตอป และไดเปล่ียนแปลงอัตราเปน 

MLR-0.5% ตอปต้ังแตเดือน ต.ค. 2549 ท้ังน้ีการชําระคืนให

เปนไปตามเงื่อนไขท่ีกําหนดในสัญญาเงินกู โดย บจ. ประปา

ปทุมธานี จะตองทําการจายชําระคืนใหแกสถาบันการเงินผูให

กูกอน จึงสามารถนําเงินสดสวนท่ีเหลือ (excess cash) มา

จายชําระคืน sponsors ได ท้ังน้ี กลุม sponsors ดังกลาว ไมม ี

2550 และท่ีประชุมสามัญประจําป 2550 

ของ บมจ. ช.การชาง เมื่อวันท่ี 30 

เมษายน 2550 ไดมีมติเปนเอกฉันท

สําหรับรายการดังกลาวโดยผูถือหุนท่ีมี

สวนไดเสียและไมมีสิทธิ์ออกเสียงใน

รายการดังกลาวของ ช.การชาง ไดแก 

บจ. มหาศิริ สยาม บจ. ช.การชาง โฮลด้ิง 

บจ. ซีเค. ออฟฟซ ทาวเวอร บจ. ท่ีดินบาง

ปะอิน  นายปลิว ตรีวิศวเวทย นายถาวร 

ตรีวิศวเวทย และนายกําธร ตรีวิศวเวทย 

 

 

 

 

- การใหการสนับสนุนดังกลาวเปนไปตาม

ขอกําหนดในสัญญาผูใหการสนั บสนุน

ทางการเงิน 
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บคุคล/นิตบิคุคล 

ท่ีอาจมีความ

ขัดแยง 

ลกัษณะความสมัพนัธ 
ลักษณะของรายการ

ระหวางกนั 

มูลคารายการ 

ป 2550 

(บาท) 

มูลคารายการ 

งวดเกาเดือน 

ป 2551 

(บาท) 

ความจาํเปน / ความสมเหตุสมผลของรายการ นโยบายกาํหนดราคา 

 

 

7.  บจ. นครหลวงคา

ขาว 

 

 

• เปนบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน 

• กอนวันท่ี 24 พ.ค. 2550  เปน

ผูถือหุนรายใหญใน บจ. 

ประปาปทุมธานี ในสัดสวน

รอยละ  15.74 และภายหลัง

จากวันท่ี 24 พ.ค. 2550  บจ.    

นครหลวงคาขาว  ไดขายหุน

ใน   บจ. ประปาปทุมธานี  

ใหแก บจ. เอสทีซี แคปปตัล 

โฮลด้ิง ในสัดสวนรอยละ 

11.02 

• บจ. เอสทีซี แคปปตัล โฮลด้ิง 

เปน ผูถือหุนใหญใน บจ. นคร

หลวงคาขาว  โดยมสีดัสวน

การถือหุนรอยละ 40 ณ วันท่ี 

30 เม.ย. 2550 นอกจากน้ี

กรรมการ ของ บจ. นครหลวง

คาขาว  3 ทาน ดํารงตําแหนง

เปนกรรมการของ บจ. เอสทีซ ี

แคปปตัล โฮลด้ิง ไดแก 1) 

นายนที ศิระวฒัน 2) นาย 

    วรพงศ พิชญพงศศา  และ 3)        

นายวิเชียร วนิชจักรวงศ 

 

 

 

- บริษัทฯ ซ้ือหุนสามัญ

ของ  บจ. ประปา

ปทุมธานี  ท่ี บจ. นคร

หลวงคาขาว ถืออยู 

7.1 รายการกับบริษัทฯ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190,894,360 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักทรัพยคํ้าประกันในการใหกูยืม 

 

 

– เมื่อ 14 ธันวาคม 2550 บริษัทฯ ไดซ้ือหุนสามัญของ  บจ. 

ประปาปทุมธานีจํานวน 561 ,454 หุน ในราคาหุนละ 340 

บาท คิดเปนมูลคาซ้ือขายท้ังส้ิน 190 ,894,360 บาท  โดย

การซ้ือหุนสามัญของ บจ. ประปาปทุมธานี  ดังกลาวเปนไป

เพื่อลดความขัดแยงทางผลประโยชนท่ีอาจเกิดขึ้นเน่ืองจาก

ผูถือหุนใหญของบริษัทคือ กลุม ช.การชาง  เดิมเปนผูถือหุน

ใหญใน บจ. ประปาปทุมธานี ซ่ึงประกอบธุรกิจเดียวกันกับ

บริษัทฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- การซ้ือหุนสามัญของ บจ. ประปาปทุมธานี  

เปนไปเพื่อลดความขัดแยงทาง

ผลประโยชน และราคาท่ีทําการซ้ือขายเปน

ราคาอยูในชวงราคาท่ี บจ. เอสซีเอ็มบี และ 

บล. ซีมิโก จํากัด (มหาชน) ซ่ึงเปนผู

ประเมินราคาท่ีบริษัทฯ วาจาง ไดประเมิน

ราคาหุนของ บจ. ประปาปทุมธานี 

กลาวคือ บจ. เอสซีเอ็มบี ไดประเมินชวง

ราคาท่ีเหมาะสมของ  บจ. ประปาปทุมธานี  

วาอยูในชวง 314.58-378.29 บาท/หุน และ 

บล. ซีมิโก จํากัด (มหาชน) ไดประเมินชวง

ราคาท่ีเหมาะสมของ  บจ. ประปาปทุมธานี

วาอยูในชวง 389.78-466.35 บาท/หุน ท้ังน้ี

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 

8/2550 เมื่อวันท่ี 8 มถินุายน 2550 และท่ี

ประชุมวิสามัญผูถือหุนของ บริษัทฯ ครั้งท่ี 

1/2550 เมื่อวันท่ี 25 มถินุายน 2550 ไดมี

มติเปนเอกฉันทสําหรับรายการดังกลาว  

โดยผูถือหุนท่ีมีสวนไดเสียและไมมีสิทธิ์ออก

เสียงในรายการดังกลาวของบริษัทฯ  ไดแก 

บมจ. ช.การชาง และ บมจ. ธนาคารทหาร

ไทย และท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทของ 

บมจ. ช.การชาง ครั้งท่ี 3/2550 วันท่ี 26 



 

หนา 26 จาก 46 

บคุคล/นิตบิคุคล 

ท่ีอาจมีความ

ขัดแยง 

ลกัษณะความสมัพนัธ 
ลักษณะของรายการ

ระหวางกนั 

มูลคารายการ 

ป 2550 

(บาท) 

มูลคารายการ 

งวดเกาเดือน 

ป 2551 

(บาท) 

ความจาํเปน / ความสมเหตุสมผลของรายการ นโยบายกาํหนดราคา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- ดอกเบี้ยจาย 

7.2 รายการกับ บจ. ประปา

ปทุมธานี ซ่ึงเปนบริษัทยอย

ของบริษัทฯ  

 

- เงินกูยืมระยะยาวและ

ดอกเบี้ยคางจาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

226,463 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ตามเงื่อนไขในสัญญาเงินกูยืมระยะยาวระหวาง บจ. ประปา

ปทุมธานี และ สถาบันการเงินกลุมหน่ึง ลงวันท่ี 21 ม.ค. 2541  

กาํหนดใหบจ. นครหลวงคาขาว ในฐานะผูถือหุนรายใหญของ 

บจ. ประปาปทุมธานี  ใหการสนับสนุนทางการเงิน เปนเงินกูยืม

ระยะยาว (Sponsor support) แก  บจ. ประปาปทุมธานี  หาก

เกดิกระแสเงนิสดขาดจากการดําเนินงาน โดยมกีารคิดอัตรา

ดอกเบี้ยสําหรับเงินสนับสนุนระยะยาวดังกลาวในอัตรา 

MLR+0.125%  ตอป และไดเปล่ียนแปลงอัตราเปน MLR-0.5% 

ตอปต้ังแตเดือนต.ค. 2549 ท้ังน้ีการชําระคืนใหเปนไปตาม

เงื่อนไขท่ีกําหนดในสัญญาเงินกู โดย บจ. ประปาปทุมธานี 

จะตองทําการจายชําระคืนใหแกสถาบันการเงินผูใหกูกอน จึง

สามารถนําเงินสดสวนท่ีเหลือ (excess cash) มาจายชําระคืน 

sponsors ได ท้ังน้ี กลุม sponsors ดังกลาว ไมมีหลักทรัพยคํ้า

ประกันในการใหกูยืม 

มีนาคม 2550 และท่ีประชุมสามัญประจําป 

2550 ของ บมจ. ช.การชาง เมื่อวันท่ี 30 

เมษายน 2550 ไดมีมติเปนเอกฉันทสําหรับ

รายการดังกลาวโดยผูถือหุนท่ีมีสวนไดเสีย

และไมมีสิทธิ์ออกเสียงในรายการดังกลาว

ของ    ช.การชาง ไดแก บจ. มหาศิริ สยาม 

บจ. ช.การชาง โฮลด้ิง บจ. ซีเค. ออฟฟซ 

ทาวเวอร บจ. ท่ีดินบางปะอิน  นายปลิว ตรี

วิศวเวทย นายถาวร ตรีวิศวเวทย และนาย

กําธร ตรีวิศวเวทย 
 

 

 

 

- การใหการสนับสนุนดังกลาวเปนไปตาม

ขอกาํหนดในสัญญาผูใหการสนันสนุนทาง

การเงิน 

 



 

หนา 27 จาก 46 

 

บคุคล/นิตบิคุคล 

ท่ีอาจมีความ

ขัดแยง 

ลกัษณะความสมัพนัธ 
ลักษณะของรายการ

ระหวางกนั 

มูลคารายการ 

ป 2550 

(บาท) 

มูลคารายการ 

งวดเกาเดือน 

ป 2551 

(บาท) 

ความจาํเปน / ความสมเหตุสมผลของรายการ นโยบายกาํหนดราคา 

8.  บจ. เอสทีซ ี

แคปปตัล   โฮ

ลด้ิง 

• เปนบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน 

• กอนวันท่ี 29 มิ.ย. 2550 

เปนผูถือหุนรายใหญใน 

บจ. ประปาปทุมธานี ใน

สัดสวนรอยละ 11.02 และ

ภายหลังจากวนัท่ี 29 มิ.ย. 

2550 บจ.  เอสทีซี  แคปป  

ตัล โฮลด้ิง  ไดขายหุนท่ีถือ

อยูท้ังหมดใน  บจ. ประปา

ปทุมธานี ใหแกบริษัทฯ  

• บจ. เอสทีซี แคปปตัล      

โฮลด้ิง เปน  ผูถือหุนใหญ

ใน บจ. นครหลวงคาขาว  

โดยมีสัดสวนการถือหุน

รอยละ 40 ณ วันท่ี 30 

เม.ย. 2550 นอกจากน้ี

กรรมการ ของ บจ. นคร

หลวงคาขาว  3 ทาน ดํารง

ตําแหนงเปนกรรมการของ 

บจ. เอสทีซี แคปปตัล      

โฮลด้ิง ไดแก 1) นายนที 

ศิระวัฒน  2) นายวรพงศ 

พิชญพงศศา  และ 3) นาย

วิเชียร วนิชจักรวงศ 

- บริษัทฯ ซ้ือหุนสามัญ

ของ บจ. ประปา

ปทุมธานี ท่ี บจ. เอสที

ซี แคปปตัล โฮลด้ิงถือ

อยู 

รายการกับบริษัทฯ  

 

 

 

 

449,637,760 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

– บริษัทฯ ไดซ้ือหุนสามัญของ บจ. ประปาปทุมธานี ในสวนท่ี 

บจ. เอสทีซี แคปปตัล โฮลด้ิง ถืออยูเดิมจํานวน 1,322,464 

หุนในราคาหุนละ 340 บาท คิดเปนมูลคาซ้ือขายท้ังส้ิน 

449,637,760 บาท เมื่อวันท่ี 29 มิ.ย. 2550 โดยการซ้ือหุน

สามัญของ  บจ. ประปาปทุมธานี  ดังกลาวเปนไปเพื่อลด

ความขัดแยงทางผลประโยชนท่ีอาจเกิดขึ้นเน่ืองจากผูถือหุน

ใหญของบริษัทคือ กลุม   ช.การชาง เดิมเปนผูถือหุนใหญใน 

บจ. ประปาปทุมธานี ซ่ึงประกอบธุรกิจเดียวกันกับบริษัทฯ 

 

 

 

 

- การซ้ือหุนสามัญของ บจ. ประปา

ปทุมธานี เปนไปเพื่อลดความขัดแยงทาง

ผลประโยชน และราคาท่ีทําการซ้ือขาย

เปนราคาอยูในชวงราคาท่ี บจ. เอสซีเอ็ม

บี และ บล. ซีมิโก จํากัด (มหาชน) ซ่ึงเปน

ผูประเมินราคาท่ีบริษัทฯ วาจาง ได

ประเมินราคาหุนของ บจ. ประปา

ปทุมธานี กลาวคือ บจ. เอสซีเอ็มบี ได

ประเมินชวงราคาท่ีเหมาะสมของ  บจ. 

ประปาปทุมธานี  วาอยูในชวง 314.58-

378.29 บาท/หุน และ บล. ซีมิโก จํากัด 

(มหาชน) ไดประเมินชวงราคาท่ี

เหมาะสมของ บจ. ประปาปทุมธานีวาอยู

ในชวง 389.78-466.35 บาท/หุน ท้ังน้ีท่ี

ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 

8/2550 เมื่อวันท่ี 8 มถินุายน 2550 และ

ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนของ บริษัทฯ 

ครั้งท่ี 1/2550 เมื่อวันท่ี 25 มถินุายน 

2550 ไดมีมติเปนเอกฉันทสําหรับรายการ

ดังกลาว  โดยผูถือหุนท่ีมีสวนไดเสียและ

ไมมีสิทธิ์ออกเสียงในรายการดังกลาวของ

บริษัทฯ  ไดแก บมจ. ช.การชาง และ 

บมจ. ธนาคารทหารไทย และท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษัทของ บมจ. ช.การ

ชาง ครั้งท่ี 3/2550 วันท่ี 26 มีนาคม 



 

หนา 28 จาก 46 

บคุคล/นิตบิคุคล 

ท่ีอาจมีความ

ขัดแยง 

ลกัษณะความสมัพนัธ 
ลักษณะของรายการ

ระหวางกนั 

มูลคารายการ 

ป 2550 

(บาท) 

มูลคารายการ 

งวดเกาเดือน 

ป 2551 

(บาท) 

ความจาํเปน / ความสมเหตุสมผลของรายการ นโยบายกาํหนดราคา 

2550 และท่ีประชุมสามัญประจําป 2550 

ของ บมจ. ช.การชาง เมื่อวันท่ี 30 

เมษายน 2550 ไดมีมติเปนเอกฉันท

สําหรับรายการดังกลาวโดยผูถือหุนท่ีมี

สวนไดเสียและไมมีสิทธิ์ออกเสียงใน

รายการดังกลาวของ ช.การชาง ไดแก 

บจ. มหาศิริ สยาม บจ. ช.การชาง โฮลด้ิง 

บจ. ซีเค. ออฟฟซ ทาวเวอร บจ. ท่ีดินบาง

ปะอิน  นายปลิว ตรีวิศวเวทย นายถาวร 

ตรีวิศวเวทย และนายกําธร ตรีวิศวเวทย 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หนา 29 จาก 46 

บคุคล/นิตบิคุคล 

ท่ีอาจมีความขัดแยง 
ลกัษณะความสมัพนัธ 

ลักษณะของรายการ

ระหวางกนั 

มูลคารายการ 

ป 2550 

(บาท) 

มูลคารายการ 

งวดเกาเดือน 

ป 2551 

(บาท) 

ความจาํเปน / ความสมเหตุสมผลของรายการ นโยบายกาํหนดราคา 

9.  บจ. ประปา

ปทุมธานี 

• เปนบริษัทยอย 

• บริษัทฯ เปนผูถือหุนใหญ

ใน  บจ. ประปาปทุมธานี 

โดยมีสัดสวนการถือหุน

รอยละ 98.0 ณ วันท่ี 31 

ธ.ค.50 

• กรรมการของ  บจ. ประปา

ปทุมธานี 5 ทาน คือ  1) 

นาย สมโพธิ ศรีภูมิ ดํารง

ตําแหนงเปน กรรมการ 

และ กรรมการผูจัดการ 

ของบริษัทฯ และ 2) นาย 

เตชะพิทย แสงสิงแกว 

ดํารงตําแหนงเปน 

กรรมการตรวจสอบ และ

ประธานกรรมการ

ตรวจสอบของบริษัทฯ      

3) นายไพรัช เมฆอาภรณ 

ดํารงตําแหนงเปน 

กรรมการตรวจสอบของ

บริษัทฯ   4) นายโตโมอะก ิ

มตัสุโมโต ดํารงตําแหนง

เปนกรรมการของบริษัทฯ  

5) นายสมเกียรติ ปทม

มงคลชัย ดํารงตําแหนง

เปนผูบริหารของบริษัทฯ 

 

ไมเกิน 

162,000,000 

รายการกับบริษัทฯ  

-  ใหวงเงนิในการ

สนับสนุนทางการเงนิ

แกบริษัทฯ (Sponsor 

support) สําหรับการ

ดําเนินธุรกิจหาก

บริษัทฯ ขาดกระแส

เงินสดจากการ

ดําเนินงาน ( cash 

shortfall) 

 

 

ไมเกิน 

162,000,000 

 

– บจ. ประปาปทุมธานี ไดทําสัญญาเงินกูระยะยาวจาก

สถาบันการเงินกลุมหน่ึงเมื่อวันท่ี 21 ม.ค. 2541 โดยมี

เงินกูคงเหลือ ณ 30 มิ.ย. 2550 ท้ังส้ิน 3 ,126,688,231 

บาท โดยมีกําหนดในการจายชําระคืนทุก 6 เดือนส้ินสุด

ในป 2558 เพื่อใชเปนเงินทุนสําหรับการกอสรางโรงผลิต

นํ้าและระบบจายนํ้าท้ังหมดของ บจ. ประปาปทุมธานี

ท้ังน้ี ณ วันท่ี 31 ธ.ค. 2550 บริษัทฯ มีสัดสวนการถือหุน

ในบจ. ประปาปทุมธานีรอยละ 98.0 และตามสัญญา

เงินกูกําหนดเงื่อนไขระบุใหบริษัทฯ ในฐานะผูถือหุนใหญ

ของ บจ. ประปาปทุมธานี เปนผูใหการสนับสนุนทาง

การเงินสําหรับกระแสเงินสดขาดจากการดําเนินงาน 

(cash shortfall) เปนจํานวน 162 ลานบาท อน่ึง บริษัทฯ 

มิไดคิดคาธรรมเนียมการคํ้าประกันดังกลาวแตอยางใด  

 

 

- การใหการสนับสนุนดังกลาวเปนไปตาม

ขอกําหนดในสัญญาผูใหการ          

สนับสนุนทางการเงนิ 

 



 

หนา 30 จาก 46 

 

 

บคุคล/นิตบิคุคล 

ท่ีอาจมีความขัดแยง 
ลกัษณะความสมัพนัธ 

ลักษณะของรายการ

ระหวางกนั 

มูลคารายการ 

ป 2550 

(บาท) 

มูลคารายการ 

งวดเกาเดือน 

ป 2551 

(บาท) 

ความจาํเปน / ความสมเหตุสมผลของรายการ นโยบายกาํหนดราคา 

10.  มิตซุย แอนด โค    

ลิมิเต็ด   

• เปนบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน 

• เปนผูถือหุนใหญของ มิต

ซุย โดยการถือหุนใน

สัดสวนรอยละ 99.9  ณ 

วันท่ี 8 มี.ค. 2550 และ 

มิตซุย เปนผูถือหุนราย

ใหญในบริษัทฯ โดยมี

สัดสวนการถือหุน ณ 30 

ก.ย. 2551 รอยละ 25.9 

• กรรมการของ มิตซุย 2 

ทาน คือ  1) นายโยชิโอะ 

โคเมตานิ ดํารงตําแหนง

เปนกรรมการของบริษัทฯ 

และ 2) นายโตโมอะก ิ

มตัสุโมโต ดํารงตําแหนง

เปนกรรมการของบริษัทฯ 

 

 

ไมเกิน  

1,103,100,000 

รายการกับบริษัทฯ  

-   ใหวงเงินสนับสนุน

ทางการเงิน ( Bridge 

financing) กับกลุม

ผูใหกูสําหรับการจาย

คืนเงินกูระยะส้ันหาก

บริษัทฯ ไมสามารถ

นําหุนสามัญเขาเปน

หลักทรัพยจด

ทะเบยีนภายใน 1 ป

นับจากวันท่ีเบิกเงินกู 

หรือกรณีท่ีเงินรับจาก

การเสนอขายหุนเพิ่ม

ทุนในตลาด

หลักทรัพยไมเพียง

พอท่ีจะจายคืนเงินกู

ระยะส้ัน 

 

- 

 

– บริษัทฯ ไดทําสัญญาเงินกูจากสถาบันการเงินสองแหงเมื่อ

วันท่ี 27 มิ.ย. 2550 สําหรับเปนแหลงเงินทุนในการซ้ือหุน

สามัญของ บจ. ประปาปทุมธานี โดยแบงเปนเงินกูระยะส้ัน

ท่ีมีกําหนดชําระคืนภายใน 1 ป จํานวน 3 ,000 ลานบาท 

และเงินกูระยะยาวท่ีมีกําหนดชําระคืนภายในเดือน ก.ค. 

2556 จํานวน 1,000 ลานบาทโดยสัญญาเงินกูดังกลาว

กาํหนดให มติซุย แอนด โค ลิมิเต็ด  ซ่ึงเปนผูถือหุนใหญของ 

มิตซุย ซ่ึงเปนผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ อีกทอดหน่ึง เปน

หน่ึงในผูในการสนับสนุนทางการเงินในสัดสวนรอยละ 

36.77 ของเงินกูยืมระยะส้ัน หากบริษัทฯ ไมสามารถนําหุน

สามัญเขาเปนหลักทรัพยจดทะเบียนภายใน 1 ปนับจาก

วันท่ีเบิกเงินกู หรือกรณีท่ีเงินรับจากการเสนอขายหุนเพิ่มทุน

ในตลาดหลักทรัพยไมเพียงพอท่ีจะจายคืนเงินกูระยะส้ัน  

อน่ึง มิตซุย แอนดโค ลิมิเต็ด มิไดคิดคาธรรมเนียมการคํ้า

ประกันดังกลาวแตอยางใด 

– ในเดือนพฤษภาคม 2551 บริษัทฯ ไดจายชําระคืนเงินกูยืม

ระยะส้ันครบเต็มจํานวนแลว 

 

 

- การใหการสนับสนุนดังกลาวเปนไปตาม

ขอกาํหนดในสัญญาผูใหการสนันสนุ

นทางการเงินและเปนรายการสนับสนุน

เพื่อใหเกิดประโยชนท่ีดีท่ีสุดของ บริษัทฯ 



 

หนา 31 จาก 46 

 

บุคคล/นิติบุคคล 

ท่ีอาจมีความขัดแยง 
ลักษณะความสัมพันธ 

ลักษณะของรายการ

ระหวางกัน 

มูลคารายการ 

ป 2550 

(บาท) 

มูลคารายการ 

งวดเกาเดือน 

ป 2551 

(บาท) 

ความจําเปน / ความสมเหตุสมผลของรายการ นโยบายกําหนดราคา 

11.  บจ. ซีเค. ออฟฟซ  ทาว

เวอร 

• เปนบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน 

• มีผูถือหุนรายใหญคือ บจ. 

มหาศิริ สยาม โดยมี

สัดสวนการถือหุน  รอยละ 

25  ซ่ึงเปนผูถือหุนราย

ใหญของ บมจ. ช.การชาง 

และ บมจ. ช.การชางเปนผู

ถือหุนรายใหญของบริษัทฯ 

• ประธานกรรมการบริษัทฯ 

คือ   นายปลิว ตรีวิศวเวทย 

เปนกรรมการใน บจ. ซีเค. 

ออฟฟซ ทาวเวอร 

 

 

 

981,503 

(ม.ค.-ต.ค. 2550) 

 

 

6,361 

รายการกับ บจ. บีเจที วอ

เตอร   

-   คาเชาสํานักงาน 

 

 

 

-   เจาหน้ีการคา 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

– บจ. บีเจที วอเตอร ไดทําการเชาสํานักงานจาก บจ. ซีเค. 

ออฟฟซ ทาวเวอร เพื่อใชเปนสํานักงานทําการ โดยมี

ระยะเวลาเชา 3 ป ต้ังแต 4 ส.ค. 2548  โดยมีพื้นท่ีเชา

ท้ังหมด 186.28 ตร.ม. อัตราคาเชา ตร.ม. ละ 140 บาท 

สําหรับ 1 ม.ค. - 31 ส.ค. 2549 เทากับ 26,079 บาท/

เดือน และ  อัตรา 128 บาท/ตร.ม./เดือน หรือเทากับ 

27 ,178 /เดือน  สําหรับ 1 ก.ย. 2549 เปนตนมา 

ตามลําดับ  และนอกเหนือจากคาเชาสํานักงานแลว บจ. 

บีเจที วอเตอร  ตองจายคาใชจายสาธารณูปโภคท่ี

เกี่ยวของตางๆ เพิ่มเติมดวย  

– ต้ังแตเดือนพ.ย 2550 บจ. ซีเค.ออฟฟซ ทาวเวอร ไดขาย

สินทรัพยบางสวนใหกับ บมจ. ช.การชาง ซ่ึงรวมถึง

สํานักงานท่ีบจ. บีเจที วอเตอร  ไดเชาจาก บจ. ซีเค.ออฟ

ฟซ ทาวเวอร เดิมดวย ดังน้ันนับแตเดือนพ.ย. 2550 บจ. 

บีเจที วอเตอร  จึงไดเชาสํานักงานกับ บมจ. ช.การชาง

แทน  

 

 

 

- อัตราคาเชาดังกลาวเปนอัตราท่ีตํ่า

กวาราคาตลาดเมื่อเปรียบเทียบกับ

พื้นท่ีในบริเวณใกลเคียงกัน 

12.  หจก. ไทยประชากอสราง  • เดิมเปนบริษัทท่ีเกี่ยวของ

กัน 

• ผูเปนหุนสวนไดแก นางป

ยะภรณ เศรษฐโอฬาร เปน

กรรมการและผูถือหุนใหญ

ใน บจ. ระยองเรียล

เอสเตท  -   คาขนสงดินตะกอน

รายการกับ บจ. บีเจที วอ

เตอร  

-   คาขนสงดินตะกอน

จากการผลิต

นํ้าประปา 

 

 

 

5,205,760 

(ม.ค.-ส.ค. 2550) 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

– บจ. บีเจที วอเตอร ไดทําการวาจาง หจก. ไทยประชา

กอสราง สําหรับการขนสงตะกอนท่ีเกิดจากการผลิต

นํ้าประปา ต้ังแต 1 ม.ค. 2549 โดยมีมูลคาตามสัญญา 

196 บาท/ลบ.ม.  

– บจ. บีเจที วอเตอร ไดยกเลิกสัญญาจางขนสงดินตะกอน

 

 

- อัตราดังกลาวเปนอัตราท่ีเทียบเคียงได

กบัราคาตลาด  



 

หนา 32 จาก 46 

บุคคล/นิติบุคคล 

ท่ีอาจมีความขัดแยง 
ลักษณะความสัมพันธ 

ลักษณะของรายการ

ระหวางกัน 

มูลคารายการ 

ป 2550 

(บาท) 

มูลคารายการ 

งวดเกาเดือน 

ป 2551 

(บาท) 

ความจําเปน / ความสมเหตุสมผลของรายการ นโยบายกําหนดราคา 

• ระหวางวันท่ี 12 ก .ค. 

2549 ถึง 25 มกราคม 

2550  บจ. ระยอง เรียล 

เอสเตท  เปนผูถือหุนราย

ใหญของ บจ. บีเจที วอ

เตอร  โดยมีสัดสวนการถือ

หุนรอยละ 90.1 

 

จากการผลิต

นํ้าประปาคางจาย 

 

 กับ หจก. ไทยประชากอสราง โดยไดวาจางบริษัทอ่ืนแทน

ต้ังแตเดือนกันยายน 2550 เปนตนมา 

 

13.  นายณรงค แสงสุริยะ • เปนกรรมการของบริษัทฯ 

• เปนกรรมการของ บมจ. ช.

การชาง ซ่ึง  บมจ. ช.การ

ชาง เปนผูถือหุนรายใหญ

ของบริษัทฯ โดยมีสัดสวน

การถือหุนในบริษัทฯรอย

ละ 35.3 

• เปนผูถือหุนของบริษัทฯใน

สัดสวนรอยละ 0 (จํานวน 

2.0 ลานหุน) 

• เปนกรรมการของ บจ. 

ประปาปทุมธานี กอนวันท่ี 

1 ต.ค. 2549  

 

- คาท่ีปรึกษาในการ

ดําเนินงานของ บจ. 

ประปาปทุมธานี 

รายการกับ บจ. ประปา

ปทุมธานี ซ่ึงเปนบริษัทยอย

ของบริษัทฯ  

 

 

 

 

60,000 

 

 

 

- 

 

 

 

– เปนคาท่ีปรึกษาสําหรับการติดตอประสานงานกับ

ธนาคารและการวางแผนสําหรับการปรับโครงสราง บจ. 

ประปาปทุมธานีสําหรับป 2550 โดย บจ. ประปา

ปทุมธานี ไดยกเลิกการเปนท่ีปรึกษาดังกลาวเมื่อ 24 

ก.ค. 2550 

 

 

 

 

- นายณรงค แสงสุริยะ มีประสบการณ 

ความรู ความสามารถ และเปน

ประธานกรรมการของ บจ. ประปา

ปทุมธานี มาเปนระยะเวลานาน และ

ทราบเรื่องท้ังหมดของ บจ. ประปา

ปทุมธานี เปนอยางดี 

 

14.  นายสมบัติ กิจจาลักษณ • เปนกรรมการของบริษัทฯ 

• เปนกรรมการของ บมจ. ช.

การชาง ซ่ึง  บมจ. ช.การ

ชาง เปนผูถือหุนรายใหญ

ของบริษัทฯ โดยมีสัดสวน

- คาท่ีปรึกษาในการ

ดําเนินงานของ  บจ. 

รายการกับ บจ. ประปา

ปทุมธานี ซ่ึงเปนบริษัทยอย

ของบริษัทฯ  

 

 

 

60,000 

 

 

 

- 

 

 

 

– เปนคาท่ีปรึกษาสําหรับการติดตอประสานงานกับ

ธนาคารและการวางแผนสําหรับการปรับโครงสราง บจ. 

 

 

 

- บจ. ประปาปทุมธานี ไมมีบุคลากรท่ีมี

ความเช่ียวชาญสําหรับการจัด



 

หนา 33 จาก 46 

บุคคล/นิติบุคคล 

ท่ีอาจมีความขัดแยง 
ลักษณะความสัมพันธ 

ลักษณะของรายการ

ระหวางกัน 

มูลคารายการ 

ป 2550 

(บาท) 

มูลคารายการ 

งวดเกาเดือน 

ป 2551 

(บาท) 

ความจําเปน / ความสมเหตุสมผลของรายการ นโยบายกําหนดราคา 

การถือหุนในบริษัทฯรอย

ละ 35.3 

• เปนผูถือหุนของบริษัทฯใน

สัดสวนรอยละ 0 (จํานวน 

2.0 ลานหุน) 

• เปนกรรมการของ บจ. 

ประปาปทุมธานี กอนวันท่ี 

1 ต.ค. 2549  

ประปาปทุมธานี 

 

ประปาปทุมธานีสําหรับป 2550 โดย  บจ. ประปา

ปทุมธานี  ไดยกเลิกการเปนท่ีปรึกษาดังกลาวเมื่อ  24 

ก.ค. 2550 

 

โครงสรางธุรกิจ และ นายสมบัติ 

กิจจาลักษณ เปนผูมีความรู 

ประสบการณ และความเช่ียวชาญใน

การจัดโครงสรางทางธุรกิจเปนอยางดี 

 

15. นายประเสริฐ มริตตนะพร • เปนกรรมการของบริษัทฯ 

• เปนกรรมการของ บมจ. ช.

การชาง ซ่ึง  บมจ. ช.การ

ชาง เปนผูถือหุนรายใหญ

ของบริษัทฯ โดยมีสัดสวน

การถือหุนในบริษัทฯรอย

ละ 35.3 

• เปนผูถือหุนของบริษัทฯใน

สัดสวนรอยละ 0 (จํานวน 

2.0 ลานหุน) 

• เปนกรรมการของ บจ. 

ประปาปทุมธานี กอนวันท่ี 

1 ต.ค. 2549 

- 

รายการกับ  บจ. ประปา

ปทุมธานี ซ่ึงเปนบริษัทยอย

ของบริษัทฯ  

 

 

คาท่ีปรึกษาในการ

ดําเนินงานของ บจ. 

ประปาปทุมธานี 

 

 

 

60,000 

 

 

 

 

- 

 

 

 

– เปนคาท่ีปรึกษาสําหรับการติดตอประสานงานกับ

ธนาคารและการวางแผนสําหรับการปรับโครงสราง บจ. 

ประปาปทุมธานีสําหรับป 2550 โดย  บจ. ประปา

ปทุมธานี  ไดยกเลิกการเปนท่ีปรึกษาดังกลาวเมื่อ   24 

ก.ค. 2550 

 

 

 

 

- บจ. ประปาปทุมธานี ไมมีบุคลากรท่ีมี

ความเช่ียวชาญสําหรับการจัด

โครงสรางธุรกิจ และนายประเสริฐ 

มริตตนะพร เปนผูมีความรู 

ประสบการณ และความเช่ียวชาญใน

การจัดโครงสรางทางธุรกิจเปนอยางดี 

 

 



 

หนา 34 จาก 46 

14.  ตารางสรุปงบการเงินในระยะ 3 ปที่ผานมา และปปจจุบันจนถึงไตรมาสสาม 2551  

 งบดลุ  

 งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ งบการเงินรวม 

รายการ 31 ธ.ค.2548 31 ธ.ค.2549 31 ธ.ค.2550 30 ก.ย. 2551 

 พันบาท รอยละ พันบาท รอยละ พันบาท รอยละ พันบาท รอยละ 

 สินทรพัยหมนุเวยีน        

เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน  387,595 3.74 356,130 3.33 674,895 3.61 1,079,737 5.85 

เงินลงทุนช่ัวคราว 285,000 2.75 695,000 6.51 847,258 4.54 594,982 3.23 

ลูกหน้ีการคา 126,433 1.22 217,596 2.04 292,704 1.57 330,490 1.79 

วัตถุดิบและวัสดุคงเหลือ - - 6,685 0.06 14,117 0.08 17,246 0.09 

เงินจายลวงหนาคางานกอสราง - กิจการ

ท่ีเกี่ยวของกัน - - - - 42,592 0.23 13,354 0.07 

ลูกหน้ีอ่ืนๆ – กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 10,285 0.10 - - 16 0.00 535 0.00 

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน         

    ดอกเบี้ยคางรับ 4,542 0.04 10,223 0.10 8,172 0.04 2,834 0.02 

    คาเบี้ยประกันภัยจายลวงหนา 1,663 0.02 - - - - - - 

    คาใชจายจายลวงหนา 2,709 0.03 18,004 0.17 33,768 0.18 23,123 0.13 

    ดอกเบี้ยจายลวงหนา - - - - 1,672 0.01 - - 

    อื่น ๆ 2,216 0.02 3,023 0.03 42,553 0.23 31,930 0.17 

รวมสินทรพัยหมนุเวยีน 820,443 7.92 1,306,661 12.23 1,957,747 10.48 2,094,231 11.35 

 สินทรัพยไมหมุนเวียน        

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกัน - - - - 184,483 0.99 256,005 1.39 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ 9,536,450 92.04 9,355,964 87.59 9,196,857 49.23 8,992,348 48.73 

สินทรัพยในการผลิตนํ้าประปาสุทธิ - - - - 4,258,205 22.79 4,168,549 22.59 

สิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนาย

นํ้าประปา - สุทธิ - - - - 3,079,619 16.49 2,933,276 15.90 

ภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจาย 4,035 0.04 4,272 0.04 3,634 0.02 2,560 0.01 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 36 0.00 15,048 0.14 604 0.00 5,339 0.03 

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 9,540,521 92.08 9,375,284 87.77 16,723,402 89.52 16,358,077 88.65 

รวมสินทรัพย 10,360,964 100.00 10,681,945 100.00 18,681,149 100.00 18,452,308 100.00 

 



 

หนา 35 จาก 46 

 

งบดลุ (ตอ) 
 

งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ งบการเงินรวม 

รายการ 31 ธ.ค.2548 31 ธ.ค.2549 31 ธ.ค.2550 30 ก.ย.2551 

 พันบาท รอยละ พันบาท รอยละ พันบาท รอยละ พันบาท รอยละ 

 หน้ีสนิหมนุเวยีน        

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ันจาก

สถาบันการเงิน - - - - 3,004,836 16.08 14,899 0.08 

เจาหน้ีการคา          

    กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 85,610 0.83 260 0.00 - - - - 

    บริษัทอื่น 10,506 0.10 31,503 0.29 58,897 0.32 44,791 0.24 

เจาหน้ีกิจการท่ีเกี่ยวของกัน - - - - 137,340 0.74 18 0.00 

เจาหน้ีเงินประกันผลงาน         

    กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 6,600 0.06 - - 1,251 0.01 1,193 0.01 

    บริษัทอื่น 2,080 0.02 2,150 0.02 3,177 0.02 3,819 0.02 

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินท่ีถึง

กําหนดชําระภายในหน่ึงป 140,000 1.35 700,000 6.55 1,411,800 7.56 1,547,631 8.39 

หน้ีสนิหมนุเวยีนอ่ืน         

 คาใชจายคางจาย 31,943 0.31 18,428 0.17 47,440 0.25 37,614 0.20 

    ภาษีขายท่ียังไมถึงกําหนดชําระ 8,944 0.09 9,940 0.09 20,339 0.11 21,818 0.12 

    ภาษีมูลคาเพิ่มคางจาย 6,387 0.06 8,145 0.08 10,606 0.05 16,492 0.09 

    อื่น ๆ 1,077 0.01 1,659 0.02 9,378 0.05 2,708 0.01 

รวมหน้ีสนิหมนุเวยีน 293,147 2.83 772,085 7.22 4,705,064 25.19 1,690,983 9.16 

 หน้ีสนิไมหมนุเวยีน        

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - 

สุทธิจากสวนท่ีถึงกําหนดชําระภายใน

หน่ึงป 6,720,000 64.86 6,020,000 56.36 9,261,312 49.58 8,218,122 44.54 

รวมหน้ีสนิไมหมนุเวยีน 6,720,000 64.86 6,020,000 56.36 9,261,312 49.58 8,218,122 44.54 

รวมหน้ีสนิ 7,013,147 67.69 6,792,085 63.58 13,966,376 74.76 9,909,105 53.70 

 สวนของผูถือหุน        

ทุนท่ีออกและชําระแลว 3,000,000 28.96 3,250,000 30.43 3,290,000 17.61 3,990,000 21.62 

สวนเกินมูลคาหุน - - 475,000 4.45 483,000 2.59 2,637,770 14.30 

กําไรสะสม         

   จัดสรรแลว – สํารองตามกฎหมาย 17,882 0.16 51,602 0.48 399,000 2.14 399,000 2.16 

   ยังไมไดจัดสรร 329,935 3.18 713,621 6.68 1,123,775 6.02 2,092,619 11.34 

ผลแตกตางของการจัดโครงสรางการ

ดําเนินธุรกิจของกลุมบริษัท - - (600,363) (5.62) (600,363) (3.21) (600,363) (3.25) 

สวนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย - - - - 19,361 0.10 24,177 0.13 

รวมสวนของผูถือหุน 3,347,817 32.31 3,889,860 36.42 4,714,773 25.24 8,543,203 46.30 

รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน 10,360,964 100.00 10,681,945 100.00 18,681,149 100.00 18,452,308 100.00 

 

 

 

 

 



 

หนา 36 จาก 46 

 

งบกาํไรขาดทุน 

 

งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ งบการเงินรวม 

รายการ ป 2548 ป 2549 ป 2550 9 เดือนป 2551 

 พันบาท พันบาท พันบาท รอยละ พันบาท รอยละ พันบาท รอยละ 

 รายได        

รายไดจากการขายนํ้าประปา 1,356,031 99.69 1,697,802 98.58 2,567,034 97.88 2,620,362 98.16 

รายไดจากการบริการ     23,037 0.88 25,907 0.97 

ดอกเบี้ยรับ 4,217 0.31 24,385 1.42 32,895 1.25 21,289 0.80 

รายไดอ่ืน -  - - 266 0.01 1,993 0.07 

รวมรายได 1,360,248 100.00 1,722,187 100.00 2,623,232 100.00 2,669,551 100.00 

 คาใชจาย        

ตนทุนขายนํ้าประปา  628,130 46.18 496,142 28.80 780,802 29.76 867,266 32.49 

คาใชจายในการขายและบริหาร 52,186 3.83 105,062 6.10 158,048 6.02 133,592 5.00 

คาสิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนาย

นํ้าประปาตัดจําหนาย - - - - 89,490 3.41 146,343 5.48 

รวมคาใชจาย 680,316 50.01 601,204 34.91 1,028,340 39.20 1,147,201 42.97 

กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได 679,932 49.99 1,120,983 65.09 1,594,892 60.80 1,522,350 57.03 

ดอกเบี้ยจาย (344,895) 25.36 (437,016) 25.38 (637,644) 24.31 (542,129) 20.31 

ภาษีเงินไดนิติบุคคล - - (2,071) 0.12 (14,037) 0.54 (4,560) 0.17 

กําไรหลังภาษีเงินไดนิติบุคคล 335,037 24.63 681,896 39.59 943,211 35.96 975,661 36.55 

กําไรสุทธิท่ีเปนของผูถือหุนเดิม - - (7,490) 0.43     

กําไรสุทธิสวนท่ีเปนของผูถือหุนสวนนอยของ

บริษัทยอย - - - - (23,160) 0.88 (6,817) 0.26 

กําไรสุทธิสําหรับงวด 335,037 24.63 674,406 39.16 920,051 35.07 968,844 36.29 

กําไรสุทธิตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.11 0.21 0.28 0.27 

จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก (หุน) 3,000,000,000 3,211,482,384 3,253,015,421 3,627,226,277 

 

 

 



 

หนา 37 จาก 46 

งบกระแสเงนิสด 

 

  

         

งบการเงิน    

รายการ เฉพาะบริษัทฯ งบการเงินรวม 

 ป 2548 ป 2549 ป 2550 9 เดือนป 2551 

 กระแสเงินสดจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน    

กําไรสุทธิ 335,037 674,406 920,051 968,844 

รายการปรับปรุงกระทบกําไรสุทธิเปนเงินสดรับ (จาย) จากกิจกรรม

ดําเนินงาน: 

    

คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย 223,767 255,555 401,269 428,361 

คาสิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนายนํ้าประปาตัด

จําหนาย 

- - 89,490 146,343 

ขาดทุนจากการตัดจําหนายอุปกรณ 4 772 8 (343) 

กําไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปล่ียนท่ียังไมเกิดขึ้นจริง - (184) - - 

กําไรสุทธิสวนท่ีเปนของสวนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัท

ยอย - - 23,160 6,817 

กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยและ

หน้ีสนิดําเนินงาน 558,808 930,549 1,433,978 1,550,022 

สินทรพัยดาํเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง     

ลูกหน้ีการคา  (45,055) (91,163) 40,609 (37,770) 

รายไดคางรับ 196,347 - - - 

ลูกหน้ีอ่ืน – บริษัทท่ีเกี่ยวของกัน (4,092) 34,090 (16) (519) 

วัตถุดิบและวัสดุคงเหลือ - (3,669) 1,914 (3,129) 

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 1,923 (18,805) (23,220) 28,262 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน (4,047) (215) 2,620 (3,661) 

หน้ีสินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)     

เจาหน้ีการคา - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน  31,526 (96,824) (260) - 

เจาหน้ีการคา – บริษัทอ่ืน 10,506 5,067 8,520 (14,106) 

เจาหน้ีกิจการท่ีเกี่ยวของกัน - - (495,047) (137,322) 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 15,049 (18,782) 14,726 (9,131) 

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 760,965 740,248 983,824 1,372,646 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หนา 38 จาก 46 

 
งบกระแสเงนิสด

 

 (ตอ) 

 

งบการเงิน    

รายการ เฉพาะบริษัทฯ งบการเงินรวม 

 ป 2548 ป 2549 ป 2550 9 เดือนป 2551 

 กระแสเงินสดจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน    

    เงินลงทุนชั่วคราว (285,000) (410,000) (101,759) 252,276 

    เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกัน - - 19,485 (71,522) 

    เงินจายลวงหนาคากอสราง – กิจการท่ีเกี่ยวของกัน - - (42,592) 29,239 

    เงินสดจายสุทธิเพื่อซ้ือเงินลงทุนในบริษัทยอย - (660,539) (3,498,488) - 

    เงินสดเพื่อซ้ือเงินลงทุนในบริษัทยอยจากผูถือหุนสวนนอย - - (360,894) - 

    ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ  (6,541) (9,363) (101,426) (46,425) 

    สินทรัพยในการผลิตนํ้าประปาท่ีตองโอนเมื่อส้ินสุดอายุสัญญาฯ - - (276,843) (87,778) 

    เงินสดจากการขายอุปกรณ 258 1,535 - 350 

    เงินมัดจําคาซ้ือท่ีดิน - (15,000) - - 

    เจาหน้ีเงินประกันผลงาน 99 (6,345) 1,642 583 

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (291,184) (1,099,712) (4,360,875) 76,723 

 กระแสเงินสดจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน    

     เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน   2,983,891 (2,989,937) 

     เงินสดจากการออกหุนสามัญเพิ่มทุน - 725,000 48,000 2,854,770 

     เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (140,000) (140,000) 826,424 (907,359) 

     จายเงินปนผล (105,000) (257,000) (162,500) (2,001) 

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (245,000) 328,000 3,695,815 (1,044,527) 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดสุทธิ 224,781 (31,464) 318,764  404,842 

เงินสดและรายการเทาเงินสด ณ วันตนงวด 162,814 387,594 356,130 674,895 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันส้ินงวด 387,595 356,130 674,895 1,079,737 

การเปดเผยขอมูลเงินสดท่ีจายเกี่ยวกับกระแสเงินสดเพิ่มเติม     

   ดอกเบี้ยจาย 344,650 435,402 633,773 555,625 

   ดอกเบี้ยจายซ่ึงบันทึกเปนสวนหน่ึงของสินทรัพยในการผลิต

นํ้าประปา - - 15,995 30,368 

   ภาษีเงินไดถูกหัก ณ ท่ีจาย 290 7,450 15,292 19,501 

 

 

 

 



 

หนา 39 จาก 46 

อัตราสวนทางการเงินท่ีสําคัญ 

อัตราสวนทางการเงิน หนวย ป 2548 ป 2549 ป 2550 
9 เดือนป 

2551 

 อัตราสวนสภาพคลอง (Liquidity Ratio)     

อัตราสวนสภาพคลอง  เทา 2.80 1.69 0.42 1.24 

อัตราสวนสภาพคลองหมนุเรว็ เทา 2.73 1.64 0.39 1.19 

อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงนิสด เทา 2.88 1.39 0.36 0.42 

อัตราสวนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา เทา 13.05 9.87 10.15 8.34 

อัตราสวนหมุนเวียนวัตถุดิบและวัสดุคงเหลือ เทา - 148.43 75.07 54.51 

อัตราสวนหมุนเวียนเจาหน้ีการคา เทา 8.36 7.76 17.22 21.30 

ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย วัน 27.97 36.98 35.96 32.85 

ระยะเวลาหมุนเวียนวัตถุดิบและวัสดุคงเหลือ วนั - 2.46 4.86 5.03 

ระยะชําระหน้ีเฉล่ีย วนั 43.64 47.04 21.19 12.86 

วงจรเงินสด วัน (15.67) (7.60) 19.63 25.01 

 อัตราสวนความสามารถในการทํากําไร (Profitability Ratio)     

อัตรากําไรขั้นตน % 53.68% 70.78% 69.85% 67.23% 

อัตรากําไรจากการดําเนินงาน % 49.99% 65.09% 60.80% 57.03% 

อัตราสวนเงินสดตอการทํากําไร % 111.92% 66.04% 61.69% 91.60% 

อัตรากําไรสุทธิ % 24.63% 39.16% 35.07% 36.29% 

อัตราผลตอบแทนผูถือหุน % 10.36% 18.64% 21.39% 15.13% 

 อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency Ratio)     

อัตราผลตอบแทนจากสินทรพัย % 3.26% 6.41% 6.27% 7.06% 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรพัยถาวร % 5.79% 9.84% 11.58% 14.05% 

อัตราการหมุนของสินทรัพย เทา 0.13 0.16 0.18 0.19 

 อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (Financial Ratio)     

อัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน เทา 2.09 1.75 2.96 1.16 

อัตราสวนความสามารถในการจายดอกเบี้ย เทา 3.21 2.70 2.51 3.36 

อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน (Cash Basis) เทา 1.42 0.49 0.18 1.20 

อัตราการจายเงินปนผล % 31.34% 38.11% 17.66% n/a 

 

คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

ภาพรวมผลการดําเนินงานที่ผานมา 

ในป 2549 บริษทัฯ ไดลงทุนในหุนสามญั บริษัท วอเตอรโฟลว จํากัด (“วอเตอรโฟลว”) รอยละ 100 และไดแกไขสัญญา 

Operation & Maintenance (“O&M”) กบั วอเตอรโฟลว ในเดอืนเมษายน 2549 โดยปรับลดอัตราคาบริการจาก ลบ.ม. ละ 3.56 

บาท ซึ่งรวมคาใชจายในสวนท่ีเกี่ยวกับคาแรงงาน คาไฟฟา คาสารเคมี และคาวัสดุส้ินเปลืองในการผลิตนํ้าประปา ลดลงเปน 

ลบ.ม. ละ 0.25 บาท โดยครอบคลุมเฉพาะคาแรงงาน และคาวัสดุส้ินเปลืองในการผลิตนํ้าประปาเทาน้ัน โดยบริษัทฯ จะเปน

ผูรับผิดชอบคาไฟฟา และคาสารเคมีในการผลิตเอง ท้ังน้ี บริษัทฯ ไดจัดทํางบการเงินรวมสําหรับบริษัทฯ และ วอเตอรโฟลว เมื่อ

วันท่ี 1 มีนาคม 2549 เปนตนไป 

ในเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคม 2550  บริษทัฯ ไดลงทุนในหุนสามญับริษทั ประปาปทุมธานี จาํกดั ( “ประปา

ปทุมธานี”) ในสัดสวนรอยละ 98.0 รวมมูลคาเงินลงทุนท้ังส้ิน 3,998.4 ลานบาท โดยกูยืมเงินจากสถาบันการเงินท้ังจํานวน ท้ังน้ี 

ภายหลังการปรับโครงสราง บริษทัฯ มหีนาท่ีตองจดัทํางบการเงนิรวมโดยนําผลการประกอบการของ ประปาปทุมธานี และบริษทั 

บีเจที วอเตอร จํากัด (“บีเจที”) ซึ่งเปนบริษัทยอยของ ประปาปทุมธานี ตั้งแตวันท่ี 1 กรกฎาคม 2550 มารวมเปนสวนหน่ึงของผล

ประกอบการของบริษทัฯ ในงบการเงนิรวม 
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จากการปรับโครงสรางธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทฯ และบริษัทยอยมีผลการดําเนินงานท่ีดีขึ้นอยางตอเน่ืองมาโดยตลอด 

แมวาในชวงป 2548 บริษัทฯ มีอัตราทํากําไรขั้นตนและอัตรากําไรสุทธิต่ํา เน่ืองจากในป 2548 บริษัทฯ มีคาใชจายการส้ินสุด

สัญญา Technical Service Agreement และ Local Co-ordination Agrement กบั บจ. เธมส วอเตอร อินเตอรเนชั่นแนล 

เซอรวสิ และ บมจ. ช.การชาง ตามลําดบั รวมเปนเงนิจาํนวน 126 ลานบาท โดยคาใชจายดังกลาวจะเกิดขึ้นเพียงคร้ังเดียว    

การวิเคราะหผลการดําเนินงาน 

ก.  รายไดจากการขายนํ้าประปา  

ในป 2550 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีรายไดจากการขายนํ้าประปารวม 2,567.03 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจํานวน 

869.23 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 51.20 เมือ่เปรียบเทียบกบัป 2549 โดยรายไดจากการขายนํ้าประปาท่ีเพ่ิมขึ้นเน่ืองจากยอด

จายนํ้าประปาของบริษัทฯเพ่ิมขึ้นและการปรับอัตราคานํ้าประปาของบริษัทฯเพ่ิมขึ้นเปน 21.48 บาทตอลบ.ม.และไดรวมรายได

จากการขายนํ้าประปาของประปาปทุมธานีตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2550 ถึงเดือนธันวาคม 2550   

ในงวดเกาเดือนของป 2551 บริษทัฯ และบริษทัยอย มรีายไดจากการขายนํ้าประปารวมจาํนวน 2,620.36 ลาน

บาท เพ่ิมขึ้น 854.15 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 48.36 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปกอน โดยสามารถอธิบายไดดังนี้ 

1) ในงวดเกาเดือนของป 2550 บริษทัฯ ไดนาํรายไดจากการขายนํ้าประปาของ ประปาปทุมธานี มารวมเปน

รายไดจากการขายนํ้าประปาในงบการเงินรวมเพียงสามเดือนโดยเริ่มตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2550 ถึงเดือนกันยายน 2550 ซึ่งเปน

เงินจํานวนเพียง 295.13 ลานบาท   

2) ยอดจายนํ้าประปาของบริษัทฯ เพ่ิมขึ้นจํานวน 12.81 ลานลบ.ม. หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 18.96 เมื่อ

เปรียบเทียบกบังวดเกาเดอืนของปกอน 

3) ยอดจายนํ้าประปาของ ประปาปทุมธานี เพ่ิมขึ้นจํานวน 1.0 ลานลบ.ม. หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 3.19 เมื่อ

เปรียบเทียบกบัไตรมาสสามของปกอน 

4) อัตราคานํ้าประปาของบริษัทฯ และ ประปาปทุมธานี เพ่ิมขึ้นจากปกอน   

ข. ตนทุนขายนํ้าประปาและตนทุนบริการ 

ตนทุนขายนํ้าประปาของบริษัทฯ และบริษัทยอยสวนใหญประกอบดวยคาเส่ือมราคา คาตัดจําหนายของ

สินทรัพยในการผลิตและสงนํ้าประปา และคาใชจายในการผลิตและสงนํ้าประปา ซึ่งครอบคลุมถึง คาไฟฟา คาสารเคมี 

คาแรงงาน และวัสดุส้ินเปลือง 

ในป 2550 บริษทัฯ และบริษทัยอยมตีนทุนขายนํ้าประปาและตนทุนบริการรวม 780.80 ลานบาท เพ่ิมขึ้น

จาํนวน 284.66 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 57.37 เมือ่เปรียบเทียบกบัป 2549 โดยตนทุนขายนํ้าประปาและตนทุนบริการท่ี

เพ่ิมขึ้นท้ังจํานวนเปนตนทุนขายนํ้าประปาและบริการของ ประปาปทุมธานี และบีเจที ตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2550 ถึงเดือน

ธันวาคม 2550  

ในงวดเกาเดือนของป 2551 บริษทัฯ และบริษทัยอยบันทึกตนทุนขายนํ้าประปาและตนทุนบริการจาํนวน 

867.27 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 358.69 ลานบาทหรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 70.53 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปกอน โดยสามารถ

อธิบายไดดังน้ี 

1) ในงวดเกาเดือนของป 2550 บริษทัฯ ไดบนัทึกตนทุนขายนํ้าประปาและตนทุนบริการของ ประปา

ปทุมธานี มารวมเปนตนทุนขายนํ้าประปาและตนทุนบริการในงบการเงนิรวมเพียงสามเดอืนโดยเร่ิมตัง้แตเดอืนกรกฎาคม 2550 

ถึงเดือนกันยายน 2550 ซึ่งเปนเงินจํานวนเพียง 119.60 ลานบาท  

2) ยอดจายนํ้าประปาของบริษัทฯ เพ่ิมขึ้นจํานวน 12.81 ลานลบ.ม. หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ  18.96 เมื่อ

เปรียบเทียบกบังวดเกาเดอืนของปกอน ซึ่งมีผลใหตนทุนผลิตนํ้าประปาเพ่ิมขึ้น 
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3) ยอดจายนํ้าประปาของ ประปาปทุมธานี เพ่ิมขึ้นจํานวน 1.0 ลบ.ม. หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 3.19 เมื่อ

เปรียบเทียบกบัไตรมาสสามของปกอน ซึ่งมีผลใหตนทุนผลิตนํ้าประปาเพ่ิมขึ้น 

4) คาซอมบํารุงของบริษัทฯ และบริษัทยอยเพ่ิมขึ้นจํานวน 42 ลานบาท เน่ืองจากการยายแนวทอและการ

ปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐาน  

ค. คาใชจายในการขายและบริหาร  

ในป 2550 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีคาใชจายในการขายและบริหารรวม 158.05 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจํานวน 

52.99 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 50.44 เมือ่เปรียบเทียบกบัป 2549 โดยคาใชจายในการขายและบริหารท่ีเพ่ิมขึ้นท้ังจํานวน

เปนคาใชจายในการขายและบริหารของประปาปทุมธานี และบีเจที ตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2550 ถึงเดือนธันวาคม 2550   

ในงวดเกาเดือนของป 2551 บริษัทฯ และบริษัทยอยบันทึกคาใชจายในการขายและบริหารจํานวน 133.59 ลาน

บาท เพ่ิมขึ้น 19.66 ลานบาทหรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 17.26 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปกอน โดยสามารถอธิบายไดดังนี้ 

1) ในงวดเกาเดือนของป 2550 บริษทัฯ ไดบนัทึกคาใชจายในการขายและบริหารของ ประปาปทุมธานี มา

รวมเปนคาใชจายในการขายและบริหารในงบการเงินรวมเพียงสามเดือนโดยเริ่มตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2550 ถึงเดือนกันยายน 

2550 ซึ่งเปนเงินจํานวน 22.09 ลานบาท   

2) ในงวดเกาเดือนของป 2550 บริษัทฯ มีคาธรรมเนียมจากการกูยืมเงินเพ่ือซื้อหุนสามัญ ประปาปทุมธานี 

จาํนวน 16.0 ลานบาท 

3) ในงวดเกาเดือนของป 2550 ประปาปทุมธานี มีคาธรรมเนียมจากการกูยืมเงินเพ่ือกอสรางโรงกรองนํ้า

แหงใหม จาํนวน 4 ลานบาท 

ง. คาสิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนายนํ้าประปาตัดจําหนาย  

ในป 2550 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีคาสิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนายนํ้าประปาตัดจําหนวยจํานวน 

89.49 ลานบาท เพ่ิมขึ้นรอยละ 100 เมือ่เปรียบเทียบกบัป 2549 โดยคาสิทธิฯ ท่ีเพ่ิมขึ้นท้ังจํานวนเปนผลจากการท่ีบริษัทฯ 

จายเงินซื้อหุนสามัญประปาปทุมธานี ในราคาซื้อสูงกวามูลคายุติธรรมของสินทรัพยในการผลิตนํ้าประปาของประปาปทุมธานี 

โดยคาสิทธิฯ ดังกลาวจะถูกตัดจําหนายปละ 197 ลานบาทเร่ิมตัดจําหนายตั้งแตป 2550 เปนตนไป   

ในงวดเกาเดือนของป 2551 บริษัทฯ บันทึกคาสิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนายนํ้าประปาตัดจําหนาย

จาํนวน 146.34 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 101.59 ลานบาทหรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 227.02 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปกอน 

เน่ืองจากบริษัทฯ เร่ิมตัดจําหนายคาสิทธิฯ ดังกลาวในเดือนกรกฎาคม 2550 โดยตัดจําหนายไตรมาสละ 49.1 ลานบาท 

จ. ดอกเบ้ียจาย 

ในป 2550 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีดอกเบ้ียจายรวมจํานวน 637.64 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 200.62 ลานบาท หรือ

เพ่ิมขึ้นรอยละ 45.91 เมือ่เปรียบเทียบกบัป 2549 โดยดอกเบ้ียจายท่ีเพ่ิมขึ้นท้ังจํานวนเปนดอกเบ้ียจายของประปาปทุมธานี 

ตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2550 ถึงเดือนธันวาคม 2550   

ในงวดเกาเดือนของป 2551 บริษัทฯ และบริษัทยอยบันทึกดอกเบ้ียจายจํานวน 542.13 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 

113.40 ลานบาทหรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 26.45 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปกอน โดยสามารถอธิบายไดดังนี้ 

1) ในงวดเกาเดือนของป 2550 บริษทัฯ บันทึกดอกเบ้ียจายของ ประปาปทุมธานี มารวมเปนดอกเบี้ยจายใน

งบการเงนิรวมสามเดอืน คอื เดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกันยายน 2550 ซึ่งเปนเงินจํานวน 54.82 ลานบาท  

2)  บริษัทฯ จายชําระคืนเงินกูยืมระยะส้ันจํานวน 3,000 ลานบาท  และเงินกูยืมระยะยาวจํานวน 753.00 

ลานบาท 

3) ประปาปทุมธานี จายชําระคืนเงินกูยืมระยะยาวจํานวน 226.51 ลานบาท  
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ฉ. ภาษีเงินไดนิติบุคคล 

ในป 2550 บริษัทยอยมีภาษีเงินไดนิติบุคคลรวมจํานวน 14.04 ลานบาท  เพ่ิมขึ้น 11.97 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้น

รอยละ 578.26 เมือ่เปรียบเทียบกบัป 2549 โดยภาษีเงินไดนิติบุคคลท่ีเพ่ิมขึ้นท้ังจํานวนเปนภาษีเงินไดนิติบุคคลของ บีเจที ตั้งแต

เดือนกรกฏาคม 2550 ถึงเดือนธันวาคม 2550    

ในงวดเกาเดือนของป 2551 บริษัทยอยบันทึกภาษีเงินไดนิติบุคคลจํานวน 4.56 ลานบาท ลดลง 7.74 ลานบาท

หรือลดลงรอยละ 62.93 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปกอน เน่ืองจากบริษัท บีเจที วอเตอร จํากัด (บริษทัยอยของ ประปา

ปทุมธานี) มีรายไดคาบริการจาก ประปาปทุมธานี ลดลงเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปกอน 

ช. กําไรสุทธิรวม 

ในป 2550 บริษัทฯ และบริษัทยอย มีกําไรสุทธิรวมจํานวน 920.05 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 245.64 ลานบาท หรือ

เพ่ิมขึ้นรอยละ 36.42 เมือ่เปรียบเทียบกบัป 2549 โดยกําไรสุทธิท่ีเพ่ิมขึ้นเปนการรวมผลการดําเนินงานของประปาปทุมธานี และ

บีเจที ตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2550 ถึงเดือนธันวาคม 2550  

ในงวดเกาเดือนของป 2551 บริษัทฯ และบริษัทยอยบันทึกกําไรสุทธิรวมจํานวน 968.84 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 

285.44 ลานบาทหรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 41.77 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปกอน เน่ืองจากบริษัทฯ และบริษัทยอย มีรายได

รวมเพ่ิมขึ้นมากกวาการเพ่ิมขึ้นของคาใชจายท่ีเพ่ิมขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปกอน 

การวเิคราะหฐานะการเงนิ   

สินทรัพยรวม 

สินทรัพยรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอยสวนใหญประกอบดวยเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดและเงินลงทุน

ชั่วคราว ลูกหน้ีการคา ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ สินทรัพยในการผลิตนํ้าประปาของบริษัทยอย และคาสิทธิในการดําเนินการผลิต

และจําหนายนํ้าประปา โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และวันท่ี 30 กันยายน 2551 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีสินทรัพยรวม

จาํนวน 18,681.15 ลานบาท และ 18,452.31 ลานบาท ตามลําดบั 

ก.  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดและเงินลงทุนชั่วคราว 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด และเงินลงทุนชั่วคราว

คงเหลือจาํนวน 1,522.15 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 471.02 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 44.81 เมือ่เปรียบเทียบกบัวนัท่ี 31 ธันวาคม 

2549 โดยยอดท่ีเพ่ิมขึ้นเน่ืองจากเงินสดคงเหลือจากการดําเนินงานของบริษัทฯ ท่ีเพ่ิมขึ้นในป 2550 และบริษัทฯ ไดรวมรายการ

ดังกลาวของประปาปทุมธานี และบีเจที จํานวน 228.92 ลานบาทในการจดัทํางบการเงนิรวม 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2551 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดและเงินลงทุนชั่วคราว

คงเหลือจาํนวน 1,674.72 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจํานวน 152.56 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 10.02 เมือ่เปรียบเทียบกบัวนัท่ี 31 

ธันวาคม 2550 โดยยอดท่ีเพ่ิมขึ้นเน่ืองจากบริษัทฯ และบริษัทยอยมีเงินสดคงเหลือจากการดําเนินงานเพ่ิมขึ้น  

ข.  ลูกหน้ีการคา 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีลูกหน้ีการคาคงเหลือจํานวน 292.70 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 

75.1 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 34.51 เมือ่เปรียบเทียบกบัวนัท่ี 31 ธันวาคม 2549 โดยยอดท่ีเพ่ิมขึ้นเน่ืองจากบริษัทฯ ไดรวม

ลูกหน้ีการคาของประปาปทุมธานี และบีเจที จํานวน 106.76 ลานบาทในการจดัทํางบการเงนิรวมและยอดจายนํ้าประปาและ

อัตราคานํ้าประปาของบริษัทฯ เพ่ิมขึ้น  

อยางไรกต็าม หากเปรียบเทียบลูกหน้ีการคาของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 ลูกหน้ีการคา

ของบริษัทฯ ลดลง 31.66 ลานบาท โดยลูกหน้ีการคาของบริษัทฯ ลดลงเน่ืองจาก ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2549 บริษทัฯ ไดบนัทึก

เงินชดเชยจากการที่ กปภ. ซื้อนํ้าประปาไมถึงปริมาณขั้นต่ําจํานวน 69.3 ลานบาท ในขณะท่ี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 บริษทัฯ 
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ไมมีการบันทึกเงินชดเชยดังกลาว ซึ่งหากขจัดเงินชดเชยดังกลาวออกไปแลว ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯ จะมีลูกหน้ี

การคาจากการขายนํ้าประปาเทากบั 148.26 ลานบาท 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2551 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีลูกหน้ีการคาคงเหลือจํานวน  330.49 ลานบาท เพ่ิมขึ้น

จาํนวน 37.79 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 12.91 เมือ่เปรียบเทียบกบัวนัท่ี 31 ธันวาคม 2550 เน่ืองจากบริษัทฯ และประปา

ปทุมธานี มียอดจายนํ้าประปาเพ่ิมขึ้นและอัตราคานํ้าประปาเพ่ิมขึ้นจากปกอน  

ค.  ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีท่ีดิน อาคาร และอุปกรณคงเหลือสุทธิจํานวน 9,196.86 

ลานบาท ลดลง 159.10 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 1.70 เมือ่เปรียบเทียบกบัวนัท่ี 31 ธันวาคม 2549 โดยยอดที่ลดลงสวนใหญ

เกิดจากคาเส่ือมราคาของบริษัทฯ และบริษัทยอยจํานวน 288.89 ลานบาท และซื้อท่ีดิน งานระหวางกอสราง และอุปกรณเพ่ิมขึ้น

จาํนวน 116.43 ลานบาท   

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2551 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีท่ีดิน อาคาร และอุปกรณคงเหลือสุทธิจํานวน 8,992.35 

ลานบาท ลดลงจาํนวน 204.51 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 2.22 เมือ่เปรียบเทียบกบัวนัท่ี 31 ธันวาคม 2550 โดยยอดที่ลดลงเกิด

จากคาเส่ือมราคาของบริษัทฯ และบริษัทยอย จํานวน 250.92 ลานบาท และซื้ออุปกรณและงานระหวางกอสรางเพ่ิมขึ้นจํานวน 

46.43 ลานบาท  

ง.  สินทรัพยในการผลิตนํ้าประปาของ ประปาปทุมธานี 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 สินทรัพยในการผลิตนํ้าประปาคงเหลือสุทธิจาํนวน 4,258.20 ลานบาท เพ่ิมขึ้นรอย

ละ 100 เมือ่เปรียบเทียบกบัวนัท่ี 31 ธันวาคม 2550 โดยยอดท่ีเพ่ิมขึ้นเกิด จากการท่ีบริษทัฯ ลงทุนในหุนสามญัประปาปทุมธานี 

ในสัดสวนรอยละ 98 ทําใหบริษทัฯ ตองรวมสินทรัพยในการผลิตนํ้าประปาของประปาปทุมธานี จาํนวน 4,189.09 ลานบาท ใน

การจดัทํางบการเงนิรวม 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2551 สินทรัพยในการผลิตนํ้าประปาคงเหลือสุทธิจาํนวน  4,168.55 ลานบาท ลดลง

จํานวน 89.66 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 2.11 เมือ่เปรียบเทียบกบัวนัท่ี 31 ธันวาคม 2550 เน่ืองจากคาตัดจําหนายสินทรัพยใน

การผลิตนํ้าประปาของ ประปาปทุมธานี จาํนวน 174.15 ลานบาท และงานระหวางกอสรางของ ประปาปทุมธานี เพ่ิมขึ้นจํานวน 

87.78 ลานบาท 

จ.  สิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนายนํ้าประปา  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯ มีสิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนายนํ้าประปาคงเหลือสุทธิจํานวน 

3,079.62 ลานบาท เพ่ิมขึ้นรอยละ 100 เมือ่เปรียบเทียบกบัวนัท่ี 31 ธันวาคม 2549 โดยยอดท่ีเพ่ิมขึ้นเกิดจากการท่ีบริษัทฯ 

จายเงินซื้อหุนสามัญประปาปทุมธานี ในราคาซื้อสูงกวามูลคายุติธรรมของสินทรัพยในการผลิตนํ้าประปาของประปาปทุมธานี 

โดยคาสิทธิฯ ดังกลาวจะถูกตัดจําหนายปละ 197 ลานบาทเร่ิมตัดจําหนายตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2550 เปนตนไป  

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2551 บริษัทฯ มีสิทธิฯ คงเหลือสุทธิจํานวน 2,933.28 ลานบาท ลดลงจาํนวน 146.34 ลาน

บาท หรือลดลงรอยละ 4.75 เมือ่เปรียบเทียบกบัวนัท่ี 31 ธันวาคม 2550 โดยยอดท่ีลดลงเน่ืองจากบริษัทฯ บันทึกคาตัดจําหนาย

สิทธิฯ เปนคาใชจายจํานวน 146.34 ลานบาท โดยสิทธิฯ จะถูกตัดจําหนายเปนคาใชจายตลอดอายุคงเหลือของสัญญาฯ ระหวาง

ประปาปทุมธานี และกปภ.หรือปละ 195 ลานบาท 

 

หนี้สินรวม 

หน้ีสินรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และวันท่ี 30 กันยายน 2551 สวนใหญเปนเงนิ

เบิกเกินบัญชี เงินกูยืมระยะส้ัน และเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน คิดเปนสัดสวนรอยละ 97.93 และรอยละ 98.70 

ตามลําดับ 
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ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีเงินกูยืมระยะส้ันและเงินกูยืมระยะยาวคงเหลือรวมจํานวน 

13,677.95 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 6,957.95 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 103.54 เมือ่เปรียบเทียบกบัวนัท่ี 31 ธันวาคม 2549 โดย

ยอดท่ีเพ่ิมขึ้นเกิดจากบริษัทฯ กูยืมเงินจากสถาบันการเงินจํานวน 3,998.4 ลานบาทและจายชําระคืนเงินกูยืมจํานวน 700 ลาน

บาท และบริษัทฯ ไดรวมเงินกูยืมของประปาปทุมธานี จํานวน 3,659.64 ลานบาท ในงบการเงนิรวม  

ณ วันท่ี 3 0 กันยายน 2551 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีเงินกูยืมระยะส้ันและระยะยาวจากสถาบันการเงินจํานวน 

9,780.65 ลานบาท คดิเปนสัดสวนรอยละ 98.70 ของหน้ีสินรวม ณ วันท่ี 30 กันยายน 2551 เงินกูยืมจากสถาบันการเงินลดลง 

3,897.30 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 28.49 เน่ืองจากบริษัทฯ จายชําระคืนเงินกูยืมระยะส้ันและระยะยาวจํานวน 3,000 ลาน

บาทและ 753 ลานบาทตามลําดับ  และ ประปาปทุมธานี จายชําระคืนเงินกูยืมจํานวน 226.51 ลานบาท และเบิกเงินกูยืมจํานวน 

82.21 ลานบาท  

สวนของผูถือหุน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีสวนของผูถือหุนจํานวน 4,714.77 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 824.91 ลาน

บาท หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 21.21 เมือ่เปรียบเทียบกบัวนัท่ี 31 ธันวาคม 2549 โดยยอดท่ีเพ่ิมขึ้นเกิดจากเงินสดรับจากการเสนอขาย

หุนสามญัจาํนวน 40 ลานหุนในราคาหุนละ 1.20 บาท คดิเปนเงนิ 48.0 ลานบาท กําไรสุทธิของบริษัทฯ และบริษัทยอยจํานวน 

920.05 ลานบาท จายเงนิปนผลจาํนวน 162.50 ลานบาท และผูถือหุนสวนนอยเพ่ิมขึ้นจํานวน 19.36 ลานบาท   

ณ วันท่ี 3 0 กันยายน 2551 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีสวนของผูถือหุนจํานวน 8,543.20 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจํานวน 

3,828.43 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 81.20 เมือ่เปรียบเทียบกบัวนัท่ี 31 ธันวาคม 2550 เนื่องจากในเดือนพฤษภาคม 2551 ท่ี

ผานมา บริษทัฯ เสนอขายหุนสามญัใหมจาํนวน 700 ลานหุนในราคาหุนละ 4.20 บาทรวมเปนเงนิสุทธิทีไ่ดรบัหลังจากหัก

คาธรรมเนียมการรับประกนัการจดัจาํหนายจาํนวน 2,854.77 ลานบาท และในระหวางงวดบริษัทฯ และบริษัทยอยมีผลกําไรสุทธิ

จาํนวน 975.66 ลานบาท   

การวิเคราะหกระแสเงินสด 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 

ในป 2550 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 983.82 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 243.57 

ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 32.90 เมือ่เปรียบเทียบกบัวนัท่ี 31 ธันวาคม 2549 โดยยอดท่ีเพ่ิมขึ้นเน่ืองจากผลการดําเนินงานท่ีดี

ขึ้น โดยยอดจายนํ้าประปาท่ีเพ่ิมขึ้น อัตราคานํ้าประปาเพ่ิมขึ้นจากปกอน และการนําผลการดําเนินงานของประปาปทุมธานี และ

บีเจที ตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2550 ถึงเดือนธันวาคม 2550 มาจดัทํางบการเงนิรวม 

ในงวดเกาเดือนของป 2551 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 1,394.49 ลานบาท 

เพ่ิมขึ้นจํานวน 803.73 ลานบาทเมือ่เปรียบเทียบกบังวดเดยีวกนัของปกอน เน่ืองจาก 1) ยอดจายนํ้าประปาท่ีเพ่ิมสูงขึ้น และการ

ปรับอัตราคานํ้าประปาเพ่ิมขึ้นจากปกอน และ 2) การรวมกระแสเงนิสดจากการดาํเนินงานของประปาปทุมธานีซึง่บริษทัฯ ไดเร่ิม

เขาลงทุนในเดอืนมถินุายน 2550 เต็มงวด ในขณะท่ีงวดเกาเดือนของป 2550 บริษทัฯ รวมกระแสเงนิสดจากการดาํเนินงานของ

ประปาปทุมธานี เฉพาะไตรมาสสามของป 2550 เทาน้ัน 

กระแสเงินสดจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน 

ในป 2550 บริษทัฯ และบริษทัยอยมกีระแสเงนิสดจากกจิกรรมการลงทุนจาํนวน 4,360.87 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 3,261.16 

ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 296.55 เมือ่เปรียบเทียบกบัป 2549 โดยยอดท่ีเพ่ิมขึ้นสวนใหญเกิดจากในป 2550 บริษทัฯ ลงทุนใน

หุนสามญัประปาปทุมธานี จาํนวน 3,998.4 ลานบาท ท่ีดิน และอุปกรณเพ่ิมขึ้นจํานวน 101.43 ลานบาท สินทรัพยในการผลิต

นํ้าประปาฯ เพ่ิมขึ้นจํานวน 276.84 ลานบาท ในขณะท่ีป 2549 เงนิลงทุนสวนใหญเปนลงทุนในหุนสามญัวอเตอรโฟลว จาํนวน 

660.54 ลานบาท และเงินมัดจําคาซื้อท่ีดินจํานวน 15 ลานบาท  
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ในงวดเกาเดือนของป 2551 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนจํานวน 54.88 ลานบาท เพ่ิมขึ้น

จาํนวน 3,972.03 ลานบาท เน่ืองจากในเดอืนมถินุายน 2550 บริษัทฯ ไดเขาลงทุนใน ประปาปทุมธานี โดยมีมูลคาเงินสดจายซื้อ

จํานวนท้ังส้ิน 3,498.49 ลานบาท คิดเปนรอยละ 89.31 ของกระแสเงินสดท่ีใชไปในกิจกรรมลงทุนในงวดเกาเดือนของป 2550 

กระแสเงินสดจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 

ในป 2550 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 3,695.82 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 3,367.82 

ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 1,026.77 โดยยอดท่ีเพ่ิมขึ้นเน่ืองจากบริษัทฯ กูยืมเงินจํานวน 3,998.4 ลานบาทเพ่ือซื้อหุนสามัญ

ประปาปทุมธานี เงนิสดรับจากการเสนอขายหุนใหพนักงานจาํนวน 48 ลานบาท ชําระคืนเงินกูยืม 700 ลานบาท  

ในงวดเกาเดือนของป 255 1 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีกระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมจัดหาเงินสุทธิ จํานวน 1,044.53 

ลานบาท โดยสวนใหญประกอบดวยเงนิสดรับจากการออกหุนสามญัเพ่ิมทุนสุทธิจาํนวน 2,854.77 ลานบาท เบิกเงินกูยืมของ

ประปาปทุมธานี จาํนวน 82.21 ลานบาท จายชําระคืนเงินกูยืมระยะส้ันของบริษัทฯ 3,000 ลานบาท จายชําระคืนเงินกูยืมระยะ

ยาวของบริษทัฯ และประปาปทุมธานี จาํนวน 979.51 ลานบาท และเงินปนผลจายผูถือหุนสวนนอยจํานวน 2.0 ลานบาท 

อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ 

อัตราสวนสภาพคลอง 

อัตราสวนสภาพคลอง (Current Ratio) ของบริษัทฯ และบริษัทยอย  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 ลดลงเมือ่เปรียบเทียบ

กับวันท่ี 31 ธันวาคม 2549 เน่ืองจากในระหวางป 2550 บริษัทฯ ไดกูยืมเงินระยะส้ันจากสถาบันการเงินจํานวน 3,000 ลานบาท 

โดยมีอัตราดอกเบ้ียท่ี MLR-0.5% ซึ่งมีผลใหบริษัทฯ รับภาระดอกเบ้ียจายเดือนละ 16 ลานบาท ตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2550 เปน

ตนมา อยางไรกต็าม ในระหวางป 2551 บริษัทฯ และประปาปทุมธานี มีรายไดจากการขายนํ้าประปาเพ่ิมขึ้น ประกอบกับบริษัทฯ 

ไดจายชําระคืนเงินกูยืมระยะส้ันดังกลาวครบท้ังจํานวนในเดือนพฤษภาคม 2551 ท่ีผานมา ทําใหอัตราสวนสภาพคลองของ

บริษัทฯ และบริษัทยอย ณ วันท่ี 30 กันยายน 2551 ดีขึ้นตามลําดับ  

อัตราสวนแสดงความสามารถในการทํากําไร 

อัตราสวนแสดงความสามารถในการทํากาํไรโดยรวมของบริษทัฯ และบริษทัยอยในป 2550 ต่ํากวาป 2549 เนื่องจาก

บริษัทฯ มีภาระดอกเบ้ียจายของเงินกูยืมระยะส้ัน และคาสิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนายนํ้าประปาตัดจําหนาย อยางไรก็

ตาม ภายหลังจากบริษัทฯ จายชําระคืนเงินกูยืมระยะส้ันและบริษัทฯ และประปาปทุมธานี จายชําระคืนเงินกูยืมระยะยาวใน

ระหวางป 2550 ประกอบกับบริษัทฯ และบริษัทยอยมียอดจายนํ้าประปาท่ีเพ่ิมขึ้น และอัตราคานํ้าประปาปรับเพ่ิมขึ้นจากปกอน 

ทําใหอัตราสวนแสดงความสามารถในการทํากําไรโดยรวมจะกลับขึ้นมาดีขึ้นอีกคร้ัง  

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยสําหรับป 2550 ต่ํากวาป 2549 เน่ืองจากบริษทัฯ ไดลงทุนในหุนสามญัประปาปทุมธานี 

ในชวงกลางป 2550 และรับรูผลการดําเนินงานของประปาปทุมธานีและบีเจทีในชวงคร่ึงปหลังของป 2550 จึงทําใหอัตรา

ผลตอบแทนจากสินทรัพยในป 2550 ต่ําลง อยางไรก็ตาม อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยสําหรับงวดเกาเดือนของป 2551 ดีขึ้น

เน่ืองจากบริษัทฯ รับรูผลการดําเนินงานของประปาปทุมธานี และบีเจทีเต็มป   

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน 

อัตราสวนหน้ีสินตอทุนของบริษัทฯ และบริษัทยอย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 สูงกวาวันท่ี 31 ธันวาคม 2549 เนื่องจาก

ในระหวางป 2550 บริษัทฯ ไดกูยืมเงินระยะส้ันจากสถาบันการเงินจํานวน 3,000 ลานบาท อยางไรก็ตาม ในเดือนพฤษภาคม 

2551 บริษัทฯ ไดจายชําระคืนเงินกูยืมระยะส้ันดังกลาวแลว และบริษัทฯ และประปาปทุมธานี จายชําระคืนเงินกูยืมระยะยาว

จํานวน 979.51 ลานบาท ทําใหอัตราสวนหน้ีสินตอทุนของบริษัทฯ และบริษัทยอย ณ วันท่ี 30 กันยายน 2551 ลดลงกวา ณ ส้ินป 

2550 
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15. ขอมูลอื่นที่อาจมีผลกระทบตอการตัดสินใจของผูลงทุนอยางมีนัยสําคัญ 

- ไมมี – 

 

16. บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน และผูถือหุนที่มีสวนไดเสียที่ไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ลาสุด ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 

2551 ซึ่งเปนวันกําหนดรายชื่อผูถือหุนมีดังนี้  
  

 รายชื่อ  ความสัมพันธ จํานวนหุนที่ถือ  
สัดสวนการถือ

หุน  

1 บริษทั ช.การชาง จํากัด (มหาชน) ผูถือหุนใหญของบริษัทฯ 1,408,777,400  35.31% 

2 บริษทั ทางดวนกรุงเทพ จาํกดั 

(มหาชน) 

บมจ. ช.การชาง เปนผูถือหุน

รายใหญ 15.32 % 

368,750,000 9.24% 

3 นายปลิว ตรีวิศวเวทย กรรมการของบริษทัฯ และ

กรรมการของ ช. การชาง 

2,997,000 0.08% 

4 นายณรงค แสงสุริยะ กรรมการของบริษทัฯ และ

กรรมการของ ช. การชาง 

2,000,100 0.05% 

5 นายประเสริฐ มริตตนะพร กรรมการของบริษทัฯ และ

กรรมการของ ช. การชาง 

2,000,100 0.05% 

6 ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ กรรมการของบริษทัฯ และ

กรรมการของ ช. การชาง 

2,000,100 0.05% 

 

17. การประเมินราคาสนิทรัพย  

บริษทัฯ ไดอนุมัติแตงตั้งใหบริษัท ไทย เอ็มเอ็ม จํากัด (“ไทย เอ็ม เอ็ม”) เปนผูจดัการโครงการโดยทําการประเมนิราคางาน

กอสรางสวนงานโยธาโครงการขยายกําลังการผลิตในวงเงินไมเกิน 640 ลานบาท ท้ังน้ี ไทย เอ็ม เอ็ม มีทุนจดทะเบียน 5 ลานบาท  

และเปนบริษัทท่ีปรึกษางานกอสรางท่ีมีชื่อเสียง  นอกจากน้ี ไทย เอ็ม เอ็ม ยังมีสวนรวมในการทําโครงการรถไฟฟาสายสีนํ้าเงิน 

โครงการอุโมงคสงนํ้ามนีบุรีของการประปานครหลวง โครงการขยายระบบการผลิตนํ้าประปาเทศบาลนครราชสีมา ท่ีปรึกษางาน

กอสรางกรมโยธา สํานักสํารวจและออกแบบกรมทางหลวง  และอ่ืนๆ  
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