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บทสรุปผูบริหาร 

 
 ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “TTW”) คร้ังที่ 5 /2552 ซ่ึงประชุม
เม่ือวันที่ 29 พฤษภาคม 2552 โดยกรรมการที่มีสวนไดเสีย ไดแก นายปลิว ตรีวิศวเวทย นายณรงค แสงสุริยะ นายประเสริฐ 
มริตตนะพร และนายสมบัติ กิจจาลักษณ ไมไดเขารวมประชุมและไมไดออกเสียงในที่ประชุม ไดมีมติอนุมัติใหบริษัทนําเสนอที่
ประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2552 เพื่อพิจารณาการซ้ือสิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนายน้ําประปาและสิทธิในการ
ดําเนินการใหบริการบําบัดน้ําเสียใหแกผูประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน เปนระยะเวลา 30 ป  (“สิทธิในการ
ดําเนินงาน”) จาก บริษัท ที่ดินบางปะอิน จํากัด  (“BLDC”) ในราคา 1,400 ลานบาท นั้น 

ทั้งนี้ เม่ือพิจารณาการเขาทํารายการดังกลาว ตามประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ือง การเปดเผยขอมูล
และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการไดมาหรือจําหนายไปซ่ีงสินทรัพย พ.ศ. 2547 และตามที่มีการแกไขเพิ่มเติมตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทนุที่  ทจ. 20/2551 รวมทั้งมาตรา 89/29 แหง พรบ.หลักทรัพยตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2551  
จะพบวา มีขนาดของรายการเทากับ รอยละ 7.34 ของมูลคาสินทรัพยรวมของบริษัทและบริษัทยอย ตามงบการเงินรวมส้ินสุด ณ 
วันที่ 31 มีนาคม 2552  ซ่ึงมีขนาดรายการตํ่ากวารอยละ 15 และไมเขาขายเปนรายการไดมาซ่ึงสินทรัพยที่ตองแจงขอมูลตอ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย”) 

อยางไรก็ตาม การทํารายการดังกลาวเขาขายเปนรายการที่เก่ียวโยงกัน เนื่องจากบริษัทและ BLDC มีกรรมการและผู
ถือหุนใหญรวมกัน และมีขนาดของรายการเทากับรอยละ 16.25 ของมูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทและบริษัทยอย ตาม
งบการเงินรวมส้ินสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552 ซ่ึงเปนไปตาม ประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ือง  การเปดเผยขอมูล
และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546 และตามที่มีการแกไขเพิ่มเติมตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ่ทจ. 21/2551 รวมทั้งมาตรา 89/12 แหง พรบ.หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2551 ดังนั้น 
การจะเขาทํารายการนี้จะตองไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน ดวยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน
หรือผูรับมอบฉันทะของผูถือหุน (ถามี) ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมนับสวนของผูถือหุนที่มีสวนไดเสีย 
นอกจากนี้ บริษัทตองจัดใหมีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อแสดงความเห็นเก่ียวกับความสมเหตุสมผลของรายการเพื่อเสนอตอ
กรรมการตรวจสอบและผูถือหุนดวย  
 ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงไดแตงต้ัง บริษัทหลักทรัพย คันทร่ี กรุป จํากัด  (มหาชน) เปนที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 
(“ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ”) เพื่อใหความเห็นเก่ียวกับความสมเหตุสมผลของรายการและความเหมาะสมของราคายุติธรรมของ
รายการดังกลาวตอคณะกรรมการตรวจสอบและผูถือหุนของบริษัท เก่ียวกับการทํารายการที่เก่ียวโยงกันของบริษัทในคร้ังนี้ 
 ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย คันทร่ี กรุป จํากัด  (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (“สํานักงาน ก.ล.ต.”) และเปนอิสระจากบริษัท ไดพิจารณาและศึกษาขอมูล
การเขาทํารายการคร้ังนี้จากมติคณะกรรมการบริษัทคร้ังที่ 5 /2552 เม่ือวันที่ 29 พฤษภาคม 2552  งบการเงินรวมที่ผานการ
ตรวจสอบและสอบทานโดยผูสอบบัญชีบริษัท งบการเงินที่ผานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีของ BLDC หนังสือรับรอง รายช่ือผู
ถือหุน ขอบังคับ หนังสือบริคณหสนธ ิสัญญาตางๆ ที่เก่ียวของกับการทํารายการ รายงานของที่ปรึกษาอิสระ ขอมูลและเอกสาร
ประกอบอื่นๆ  รวมทั้งสมมติฐานตางๆ ที่ไดรับจากบริษัทและ BLDC ตลอดจนการสัมภาษณผูบริหารและเจาหนาที่ที่เก่ียวของ  



รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

 หนาที่ 3 ของจํานวนหนาทั้งหมด 92 หนา 

รวมทั้งการพิจารณาภาพรวมของภาวะอุตสาหกรรมและปจจัยทางเศรษฐกิจที่เก่ียวของ โดยสามารถสรุปความเห็นเก่ียวกับ
รายการดังกลาวไดดังตอไปนี ้

1. ความสมเหตุสมผลของรายการ 
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา การซ้ือสิทธิในการดําเนินงานในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน มีความ

สอดคลองกับเปาหมายในการประกอบธุรกิจน้ําประปาของบริษัท เนื่องจากเปนการขยายพื้นที่บริการจายน้ําประปา จากเดิมที่
จําหนายน้ําประปาในพื้นที ่จ.นครปฐม และ จ. สมุทรสาคร ไปสูนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินใน จ. พระนครศรีอยุธยา ซ่ึงจะชวย
สงเสริมภาพลักษณของความเปนผูนําในการประกอบกิจการผลิตน้ําประปาภาคเอกชนรายใหญที่สุดของประเทศไทย นอกจากนี้ 
การซ้ือสิทธิในการดําเนินงานดังกลาว จะชวยทําใหบริษัทสามารถดําเนินธุรกิจน้ําอยางครบวงจร กลาวคือ ดําเนินการต้ังแตผลิต
น้ําประปา จายน้ําประปา และเรียกเก็บเงินจากลูกคาที่เปนผูประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินไดโดยตรง ซ่ึงจะเปนการ
ขยายขอบเขตการใหบริการที่มากกวาปจจุบัน และเปนการลดความเส่ียงจากการพึ่งพิง กปภ. ซ่ึงเปนลูกคารายเดียวไดในระดับ
หนึ่ง อีกทั้งบริษัทจะไดรับสิทธิใหเปนผูประกอบการในการใหบริการทางดานบําบัดน้ําเสียแกผูประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม
บางปะอิน ซ่ึงสอดคลองกับแนวนโยบายของบริษัทที่ตองการขยายธุรกิจไปสูธุรกิจอื่นที่เก่ียวเนื่องกับธุรกิจน้ําประปา ซ่ึงการทํา
รายการนี้จะเปนจุดเร่ิมตนและชวยเปดโอกาสใหแกบริษัทในการขยายขอบเขตการใหบริการไปสูลูกคาภาคเอกชนโดยตรง 
นอกจากนี้ การทํารายการนี้จะทําใหบริษัทมีรายไดจากการประกอบธุรกิจเพิ่มขึ้น ซ่ึงจะเปนการเพิ่มเสถียรภาพดานรายไดในระยะ
ยาว เนื่องจากไดรับสิทธิในการดําเนินงานที่นิคมอุตสาหกรรมบางปะอินเปนเวลา 30 ป  โดยบริษัทจะสามารถนําประสบการณ
และความเช่ียวชาญในการดําเนินงานผลิตน้ําประปามาใชในการดําเนินงานที่นิคมอุตสาหกรรมบางปะอินใหประสบความสําเร็จ
ไดเชนเดียวกัน  

อยางไรก็ตาม ตามที่ไดกลาวไวในหัวขอ 2.4 ปจจัยความเส่ียงจากการทํารายการ หนา 47 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมี
ความเห็นวา การทํารายการในคร้ังนี้มีปจจัยความเส่ียงสําหรับการดําเนินธุรกิจในอนาคต ซ่ึงบริษัทและผูถือหุนของบริษัทควร
พิจารณาปจจัยดังกลาวอยางรอบคอบ เนื่องจาก หากคําช้ีแจงตอปจจัยความเส่ียงตางๆ ของบริษัท และ BLDC ไมไดเปนไป
ตามที่กลาวไว อาจมีผลกระทบตอการดําเนินงานและผลประกอบการที่บริษัทคาดวาจะไดรับจากการใชสิทธิดําเนินงานที่นิคม
อุตสาหกรรมบางปะอิน ซ่ึงจะทําใหการลงทุนในคร้ังนี้ไมไดรับผลตอบแทนตามที่บริษัทคาดหวัง 

2. ความเปนธรรมของราคาและความเหมาะสมของเง่ือนไขการชําระเงินคาซ้ือสิทธิในการดําเนินงาน 
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา ราคาซ้ือสิทธิในการดําเนินงานที่ 1,400 ลานบาท เปนราคาที่สมเหตุสมผล 

เนื่องจากภายใตสมมติฐานที่กําหนด บริษัทจะไดมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิมากกวาศูนย โดยมีคาอยูในชวงจํานวน 
25.75 ลานบาท ถึง 139.60 ลานบาท ซ่ึงเปนมูลคาผลตอบแทนที่สูงกวามูลคาเงินลงทุน และมีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน
เฉล่ียเทากับรอยละ 12.80 อยางไรก็ตาม ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา การซ้ือสิทธิในการดําเนินงานในราคา 1,400 
ลานบาท เปนราคาที่คอนขางใกลเคียงกับมูลคายุติธรรมที่คํานวณไดภายใตสมมติฐานที่กําหนด ดังนั้น ภายหลังจากบริษัทเร่ิม
ดําเนินงานจริง หากปจจัยที่สมมติฐานไวมีการเปล่ียนแปลง โดยเฉพาะปจจัยเก่ียวกับการเติบโตของปริมาณความตองการใชน้ํา
ของผูประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน อาจสงผลกระทบตอผลตอบแทนที่จะไดรับจากการลงทุนในคร้ังนี้ได 

สําหรับเง่ือนไขการชําระเงิน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา มิไดเปนเง่ือนไขที่ทําใหบริษัทเสียเปรียบแตอยาง
ใด ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงเห็นวา เง่ือนไขการชําระเงินในคร้ังนี้มีความเปนธรรมตามธรรมเนียมที่ปฏิบัติกันโดยทั่วไป 
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อีกทั้งเง่ือนไขอื่นๆ ที่กําหนดในรางสัญญาใหสิทธิดําเนินงานก็เปนไปตามขอตกลงระหวางคูสัญญา และหลักปฏิบัติโดยทั่วไปของ
สัญญาตามรายละเอียดในความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระขางตน 

ดังนั้น เม่ือพิจารณาจากขอมูลดังกลาวขางตน รวมกับวัตถุประสงคของการทํารายการ เหตุผลทางธุรกิจ ขอดีและ
ขอดอยตางๆ ความสมเหตุสมผลของรายการ รวมทั้งความเปนธรรมของราคาและเง่ือนไขของการชําระราคา ที่ปรึกษาทางการ
เงินอิสระมีความเห็นวา หากประเด็นตางๆ ที่กลาวไวในหัวขอ 2.4 ปจจัยความเส่ียงจากการทํารายการ เปนไปตามที่บริษัท และ 
BLDC ช้ีแจง และเง่ือนไขตางๆ ที่จะกําหนดไวในสัญญาใหสิทธิดําเนินงานฉบับสมบูรณไมไดดอยไปกวาที่ระบุไวในรางสัญญาให
สิทธิดําเนินงาน การเขาทํารายการที่เก่ียวโยงกันกับ BLDC ในคร้ังนี้ มีความเหมาะสม จึงใครเสนอใหผูถือหุนของบริษัทลงมติ
อนุมัติการเขาทํารายการที่เก่ียวโยงกันของบริษัทในคร้ังนี้ 

บริษัทหลักทรัพย คันทร่ี กรุป จํากัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของบริษัท ขอรับรองวา ไดทําหนาที่
ศึกษา และวิเคราะหขอมูลตางๆ ดังที่ไดกลาวมาแลวดวยความรอบคอบตามหลักมาตรฐานวิชาชีพ และไดใหเหตุผลบนพื้นฐาน
ของขอมูลและการวิเคราะหอยางเที่ยงธรรม โดยคํานึงถึงประโยชนของผูถือหนรายยอยของบริษัทเปนสําคัญ ทั้งนี้ การให
ความเห็นดังกลาวอางอิงจากขอมูลที่ไดรับทางเอกสารและหรือจากการสัมภาษณผูบริหารและผูที่เก่ียวของของบริษัทและ BLDC 
ตลอดจนขอมูลที่เปดเผยตอสาธารณะ และขอมูลอื่นๆ ที่เก่ียวของ โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต้ังขอสมมติฐานวา ขอมูล
ดังกลาวขางตนมีความถูกตองและเปนจริง ดังนั้น หากขอมูลดังกลาวขางตนไมถูกตอง และหรือไมเปนจริง และหรือ มีการ
เปล่ียนแปลงอยางมีนัยสําคัญในอนาคต อาจสงผลกระทบตอความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในคร้ังนี้ได ดวยเหตุนี้ ที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไมอาจยืนยันถึงผลกระทบจากปจจัยดังกลาวที่อาจเกิดขึ้นตอบริษัทและผูถือหุนในอนาคตได อีกทั้ง
ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อใหความเห็นตอคณะกรรมการบริษัทและผูถือหุนของบริษัทตอ
การเขาทํารายการดังรายละเอียดขางตนเทานั้น 

อยางไรก็ตาม การตัดสินใจลงคะแนนเสียงอนุมัติสําหรับการเขาทํารายการในคร้ังนี้อยูในดุลยพินิจของผูถือหุนของ
บริษัทเปนสําคัญ ซ่ึงผูถือหุนควรจะศึกษาขอมูลและพิจารณาเหตุผล ขอดี ขอดอย ปจจัยความเส่ียงและความเห็นในประเด็น
พิจารณาตางๆ เพิ่มเติมในเอกสารตางๆ ที่แนบมาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนในคร้ังนี้ดวย เพื่อใชวิจารณญาณและ
ดุลพินิจประกอบการพิจาณาในการตัดสินใจเพื่อลงมติไดอยางเหมาะสม 
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ที่ วณ. 87/2552 
       วันที่ 3 กรกฎาคม 2552 
 
เร่ือง  ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกับรายการที่เก่ียวโยงกันของบริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) 
 
เรียน กรรมการตรวจสอบและผูถือหุน 
 บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) 
  
 ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “TTW”) คร้ังที่ 5 /2552 ซ่ึงประชุม
เม่ือวันที่ 29 พฤษภาคม 2552 โดยกรรมการที่มีสวนไดเสีย ไดแก นายปลิว ตรีวิศวเวทย นายณรงค แสงสุริยะ นายประเสริฐ 
มริตตนะพร และนายสมบัติ กิจจาลักษณ ไมไดเขารวมประชุมและไมไดออกเสียงในที่ประชุม ไดมีมติอนุมัติใหบริษัทนําเสนอที่
ประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2552 เพื่อพิจารณาการซ้ือสิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนายน้ําประปาและสิทธิในการ
ดําเนินการใหบริการบําบัดน้ําเสียใหแกผูประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน  เปนระยะเวลา 30 ป (“สิทธิในการ
ดําเนินงาน”) จาก บริษัท ที่ดินบางปะอิน จํากัด  (“BLDC”) ในราคา 1,400 ลานบาท นั้น 

ทั้งนี้ เม่ือพิจารณาการเขาทํารายการดังกลาว ตามประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ือง  การเปดเผยขอมูล
และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการไดมาหรือจําหนายไปซ่ีงสินทรัพย พ.ศ. 2547 และตามที่มีการแกไขเพิ่มเติมตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ่ ทจ. 20/2551 รวมทั้งมาตรา 89/29 แหง พรบ.หลักทรัพยตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2551  
จะพบวา มีขนาดของรายการเทากับ รอยละ 7.34 ของมูลคาสินทรัพยรวมของบริษัทและบริษัทยอย ตามงบการเงินรวมส้ินสุด ณ 
วันที่ 31 มีนาคม 2552  ซ่ึงมีขนาดรายการตํ่ากวารอยละ 15 และไมเขาขายเปนรายการไดมาซ่ึงสินทรัพยที่ตองแจงขอมูลตอ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย”) 

อยางไรก็ตาม การทํารายการดังกลาวเขาขายเปนรายการที่เก่ียวโยงกัน เนื่องจากบริษัทและ BLDC มีกรรมการและผู
ถือหุนใหญรวมกัน และมีขนาดของรายการเทากับรอยละ 16.25 ของมูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทและบริษัทยอย ตาม
งบการเงินรวมส้ินสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552 ซ่ึงเปนไปตาม ประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ือง การเปดเผยขอมูล
และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546 และตามที่มีการแกไขเพิ่มเติมตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ่ทจ. 21/2551 รวมทั้งมาตรา 89/12 แหง พรบ.หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2551 ดังนั้น 
การจะเขาทํารายการนี้จะตองไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน ดวยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน
หรือผูรับมอบฉันทะของผูถือหุน (ถามี) ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมนับสวนของผูถือหุนที่มีสวนไดเสีย 
นอกจากนี้ บริษัทตองจัดใหมีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อแสดงความเห็นเก่ียวกับความสมเหตุสมผลของรายการเพื่อเสนอตอ
กรรมการตรวจสอบและผูถือหุนดวย  
 ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงไดแตงต้ัง บริษัทหลักทรัพย คันทร่ี กรุป จํากัด  (มหาชน) เปนที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 
(“ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ”) เพื่อใหความเห็นเก่ียวกับความสมเหตุสมผลของรายการและความเหมาะสมของราคายุติธรรมของ
รายการดังกลาวตอคณะกรรมการตรวจสอบและผูถือหุนของบริษัท เก่ียวกับการทํารายการที่เก่ียวโยงกันของบริษัทในคร้ังนี้ 
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 ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย คันทร่ี กรุป จํากัด  (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (“สํานักงาน ก.ล.ต.”) และเปนอิสระจากบริษัท ไดพิจารณาและศึกษาขอมูล
การเขาทํารายการคร้ังนี้จากมติคณะกรรมการบริษัทคร้ังที่ 5 /2552 เม่ือวันที่ 29 พฤษภาคม 2552  งบการเงินรวมที่ผานการ
ตรวจสอบและสอบทานโดยผูสอบบัญชีบริษัท งบการเงินที่ผานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีของ BLDC หนังสือรับรอง รายช่ือผู
ถือหุน ขอบังคับ หนังสือบริคณหสนธ ิสัญญาตางๆ ที่เก่ียวของกับการทํารายการ รายงานของที่ปรึกษาอิสระ ขอมูลและเอกสาร
ประกอบอื่นๆ  รวมทั้งสมมติฐานตางๆ ที่ไดรับจากบริษัทและ BLDC ตลอดจนการสัมภาษณผูบริหารและเจาหนาที่ที่เก่ียวของ  
รวมทั้งการพิจารณาภาพรวมของภาวะอุตสาหกรรมและปจจัยทางเศรษฐกิจที่เก่ียวของ โดยสามารถสรุปรายละเอียดของรายการ 
และความเห็นเก่ียวกับรายการดังกลาว ไดดังตอไปนี ้
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1.  ลักษณะและรายละเอียดของรายการ 
1.1 วันที่เกิดรายการและคูสัญญาที่เกี่ยวของ 

วันที่เกิดรายการ 
ภายหลังจากที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัท คร้ังที่ 1/2552 ซ่ึงจะจัดประชุมในวันที่ 31 กรกฎาคม 
2552 และการตกลงกันในรายละเอียดของสัญญาใหสิทธิการดําเนินการผลิตจําหนายและใหบริการ ที่จะมีขึ้นระหวางบริษัท 
และ BLDC ซ่ึงบริษัทคาดวาการทํารายการนีจ้ะเกิดขึ้นภายในเดือนกันยายน 2552 
 
คูสัญญาที่เกี่ยวของและลักษณะความสัมพันธระหวางกัน             

        ผูใหสิทธิในการดําเนินงาน : บริษัท ที่ดินบางปะอิน จํากัด (“BLDC”) 
        ผูรับสิทธิในการดําเนินงาน : บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) 
         ลักษณะความสัมพันธระหวางกัน :     BLDC มีผูถือหุนรายใหญ และกรรมการ ไดแก นายปลิว ตรีวิศวเวทย เปน
กรรมการและผูถือหุนรายใหญ ของบริษัท ซ่ึงสามารถสรุปรายละเอียดความสัมพันธของบุคคลที่เก่ียวโยงกันไดดังนี้ 

1. นายปลิว ตรีวิศวเวทย และญาติสนิท ซ่ึงดํารงตําแหนงเปนกรรมการในบริษัท ถือหุนรวมกันทั้งทางตรงและทางออม
จํานวน 594,848,628 หุน หรือคิดเปนรอยละ 41.14 ของทุนจดทะเบียนและชําระแลวใน บริษัท ช.การชาง จํากัด 
(มหาชน) (ขอมูล ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2552) และเปนผูถือหุนรายใหญทั้งทางตรงและทางออมจํานวน 2,200,000 หุน 
หรือคิดเปนรอยละ 91.67 ของทุนจดทะเบียนและชําระแลวใน BLDC (ขอมูล ณ วันที่ 29 เมษายน 2551) 

2. บริษัท ช. การชาง จํากัด (มหาชน) (“CK”) 
CK ซ่ึงเปนผูถือหุนใหญในบริษัท ถือหุนทางตรงและทางออมจํานวน 1,777,527,400 หุน หรือคิดเปนรอยละ 44.55 
ของทุนจดทะเบียนและชําระแลวในบริษัท (แบงเปนการถือหุนทางตรงจํานวน 1,408,777,400 หุน หรือคิดเปนรอยละ 
35.31 ของทุนจดทะเบียนและชําระแลวในบริษัท และถือหุนทางออมผานทางบริษัท ทางดวนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
(“BECL”) จํานวน 368,750,000 หุน หรือคิดเปนรอยละ 9.24 ของทุนจดทะเบียนแลวชําระแลวในบริษัท) (ขอมูล ณ 
วันที่ 16 มิถุนายน 2552) 
CK ซ่ึงเปนผูถือหุนใหญในบริษัท เปนผูถือหุนใหญทั้งทางตรงและทางออมใน BECL จํานวน 127,525,890 หุน หรือคิด
เปนรอยละ 16.56 ของทุนจดทะเบียนและชําระแลวใน BECL (แบงเปนการถือหุนทางตรงจํานวน 117,974,750 หุน 
หรือคิดเปนรอยละ 15.32 ของทุนจดทะเบียนและชําระแลวใน BECL และถือหุนทางออมผานทางบริษัท ช.การชาง โต
กิว คอนสตรัคช่ัน จํากัด จํานวน 9,551,140 หุน หรือคิดเปนรอยละ 1.24 ของทุนจดทะเบียนแลวชําระแลวใน BECL) 
(ขอมูล ณ วันที่ 16 เมษายน 2552) 

3. BECL เปนผูถือหุนในบริษัท โดยถือหุนจํานวน 368,750,000 หุน หรือคิดเปนรอยละ 9.24 ของทุนจดทะเบียนแลวชําระ
แลวในบริษัท) (ขอมูล ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2552) 

4. รายช่ือกรรมการที่ดํารงตําแหนงรวมกันทั้งของบริษัท CK BECL และ BLDC (ขอมูล ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2552) 
 
   
  



รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

 หนาที่ 8 ของจํานวนหนาทั้งหมด 92 หนา 

รายช่ือบุคคล 
ท่ีเกี่ยวโยงกัน การดํารงตําแหนงในบริษัท การดํารงตําแหนงใน CK 

การดํารง
ตําแหนงใน 

BECL 

การดํารงตําแหนงใน 
BLDC 

1. นายปลิว ตรีวิศวเวทย กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร 
และกรรมการผูจัดการใหญ 

ประธาน
กรรมการบริหาร กรรมการ 

2. นายณรงค แสงสุริยะ กรรมการและประธาน
กรรมการบริหาร 

กรรมการและรองกรรมการ
ผูจัดการใหญอาวุโส กลุม
งานปฏิบัติการ 

- - 

3. นายประเสริฐ มริตตนะพร กรรมการ กรรมการบริหาร
ความเส่ียง กรรมการสรรหา
และกําหนดคาตอบแทน 

กรรมการ และรองกรรมการ
ผูจัดการใหญอาวุโส กลุม
งานบริหาร 

-* - 

4. นายสมบัติ กิจจาลักษณ กรรมการและ
กรรมการบริหาร 

กรรมการ และผูชวย
กรรมการผูจัดการใหญสาย
งานพัฒนาธุรกิจ 

- - 

หมายเหตุ : * คูสมรสของนายประเสริฐ มริตตนะพร ดํารงตําแหนงเปนกรรมการผูจัดการใน BECL 
 
5. รายละเอียดการถือหุนของบุคคลที่เก่ียวโยงกัน มีรายละเอียดดังนี ้

 

 

นายปลิว + บุคคลที่เก่ียวของ + 
ญาติสนิท 

บมจ.ชลเวทยโยธา บจก.ถาวรวงศ บจก.นําพลกอสราง บจก.เวทยประเสริฐ บจก.เอกกําธร 

บจก.มหาศิริสยาม 

บจก. ช.การชาง  
โฮลดิ้ง 

บจก. ซี เค ออฟฟช ทาวเวอร  

บจก.ท่ีดินบางปะอิน 

บมจ. ช.การชาง 

บมจ. ทางดวนกรุงเทพ 

บมจ.นํ้าประปาไทย 

บจก. ช.การชาง-โตกิว คอนสตรัคชั่น 

99.78% 
60.00% 

40.00% 

12.50% 

50.00% 60.00% 

12.50% 

12.50% 12.50% 

12.50% 
25.00% 

10.49% 

55.00% 

1.24% 

15.32% 

9.24% 

35.31% 

3.71% 

5.19% 

1.31% 
20.43% 

93.10% 
75.00% 

41.67% 

25.00% 
25.00% 

25.00% 

นายณรงค แสงสุริยะ 0.05% 

นายประเสริฐ มริตตนะพร 

นายสมบัต ิกิจจาลักษณ 

0.05% 0.08% 

0.09% 

 



รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

 หนาที่ 9 ของจํานวนหนาทั้งหมด 92 หนา 

6. รายช่ือผูถือหุนที่อาจมีสวนไดเสียในการเขาซ้ือสิทธิในคร้ังนี้ และไมมีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 
1/2552 ของบริษัท มีรายละเอียดดังตอไปนี้ (ขอมูล ณ วันปดสมุดทะเบียนผูถือหุนของบริษัท ณ วันที่ 16 มิถุนายน 
2552) 

 
ลําดับ รายช่ือ จํานวนหุน % ของทุนชําระแลว 

1. บริษัท ช.การชาง จํากัด (มหาชน) 1,408,777,400 35.308% 
2. บริษัท ทางดวนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 368,750,000 9.242% 
3. นายสมบัติ กิจจาลักษณ 3,000,100 0.075% 
4. นายปลิว ตรีวิศวเวทย 2,997,000 0.075% 
5. นายณรงค แสงสุริยะ 2,000,100 0.050% 
6. นายประเสริฐ มริตตนะพร 2,000,100 0.050% 
7. นายประเสริฐ ตรีวิศวเวทย* 700,000 0.018% 
8. นายกําธร ตรีวิศวเวทย 20,000 0.001% 

รวม 1,788,244,700 44.818% 
หมายเหตุ :  * บุคคลดังกลาวเปนญาติสนิทของนายปลิว ตรีวิศวเวทย และนายกําธร ตรีวิศวเวทย  

 
1.2 ประเภทและขนาดของรายการ 

ที่ผานมา บริษัทมีวิธีการขยายธุรกิจอยู 2 วิธี คือ 1) การลงทุนโดยบริษัทเปนเจาของทรัพยสินเอง เชน การเขารวม
ประมูลเพื่อใหไดสิทธิในการขายน้ําประปาใหแก กปภ. เปนระยะเวลา 30 ป ตามสัญญาซ้ือขายน้ําประปากับ กปภ. โดยบริษัท
เปนผูลงทุนกอสรางระบบผลิตและจายน้ําประปาทั้งหมด และเปนเจาของกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินดังกลาว โดยไมตองโอนใหแก 
กปภ. เปนตน และ 2) การลงทุนโดยเขาซ้ือหุนสามัญของบริษัทอื่น เพื่อรับรูรายไดจากการประกอบธุรกิจของบริษัทนั้น เชน การ
เขาซ้ือหุนสามัญของบริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด (“ประปาปทุมธานี”) ซ่ึงไดรับสิทธิในการขายน้ําประปาใหแก กปภ. เปน
ระยะเวลา 25 ป ตามสัญญาซ้ือขายน้ําประปากับ กปภ. โดยประปาปทุมธานีเปนผูลงทุนกอสรางระบบผลิตและจายน้ําประปา
ทั้งหมด และตองโอนระบบจายน้ําประปาใหแก กปภ. ณ วันเร่ิมประกอบการ และโอนระบบผลิตน้ําประปาใหแก กปภ. เม่ือครบ
กําหนดตามระยะเวลาของสัญญา เปนตน ทั้งนี้ วิธีการขยายธุรกิจดังกลาวมีขอดีและขอดอย สรุปไดดังนี ้

 
วิธีการขยายธุรกิจ ขอด ี ขอดอย 

1. การลงทุนโดยบริษัทเปนเจาของทรัพยสินเอง • เปนเจาของกรรมสิทธิ์ในทรัพยสิน 
• มูลคาเงินลงทุนเปนไปตามตนทุนท่ีเกิดขึ้น

จริง ไมมีคาใชจายเพ่ิมสําหรับคาความนิยม 

• ตองใช เวลาในการจัดทําขอเสนอ และขอ
ใบอนุญาต  ทําใหไมสามารถดําเนินการ
ประกอบธุรกิจไดทันที 

• อาจมีความเส่ียงเกี่ยวกับการกอสราง อัน
เน่ืองมาจากการกอสรางลาชา หรือตนทุนคา
กอสรางเพ่ิมสูงกวาท่ีประมาณการไว 

• ไมไดใหบริการแกผูใชนํ้าโดยตรง โดยมี กปภ. 
เปนลูกคาเพียงรายเดียว  



รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

 หนาที่ 10 ของจํานวนหนาทั้งหมด 92 หนา 

วิธีการขยายธุรกิจ ขอด ี ขอดอย 
2. การลงทุนโดยเขาซ้ือหุนสามัญของบริษัทอื่น 
(“ประปาปทุมธานี”) 

• สามารถดําเนินการไดทันที เพราะมีการ
กอสรางแลวเสร็จ และมีใบอนุญาตครบถวน 

• สามารถขยายพ้ืนท่ีของการใหบริการ 

• มูลคาท่ีจะซ้ืออาจตองจายเพ่ิมสําหรับคา
ความนิยม 

• จะรับรู เปนรายไดตอ เมื่อมีการประกาศ
จายเงินปนผล 

• ตองโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพยสิน (ระบบผลิต
และจายนํ้าประปา) ใหแก กปภ. 

• อาจมีภาระหน้ีสินและภาระผูกพันเพ่ิมเติม 
ซ่ึงอาจไมสามารถตรวจสอบหรือรับรู ได
ครบถวน ณ วันท่ีซ้ือหุนสามัญ 

• ไมไดใหบริการแกผูใชนํ้าโดยตรง โดยมี กปภ. 
เปนลูกคาเพียงรายเดียว 

  
อยางไรก็ตาม ในการขยายธุรกิจในคร้ังนี้ บริษัทมีวัตถุประสงคจะขยายการดําเนินธุรกิจ โดยการเขาซ้ือสิทธิในการ

ดําเนินงานสําหรับการผลิตน้ําประปาและการใหบริการบําบัดน้ําเสียแกผูประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จาก BLDC 
เนื่องจากบริษัทตองการที่จะขยายขอบเขตการใหบริการในการดําเนินธุรกิจน้ําที่ครบวงจร กลาวคือ เปนผูดําเนินการต้ังแตผลิต
น้ําประปา จายน้ําประปา และเรียกเก็บเงินจากลูกคาภาคเอกชน ซ่ึงเปนผูใชน้ําโดยตรง ซ่ึงจะเปนการขยายขอบเขตการใหบริการ
ที่มากกวาปจจุบันที่เปนเพียงผูรับจางผลิตน้ําประปาใหแก กปภ. เพื่อให กปภ. ไปจําหนายตอใหแกผูใชน้ําตอไป อีกทั้งจะเปนการ
ขยายขอบเขตพื้นที่ของการใหบริการ จากเดิมที่จําหนายน้ําประปาในพื้นที่ จ.นครปฐม และ จ.สมุทรสาคร ไปสูนิคมอุตสาหกรรม
บางปะอินใน จ. พระนครศรีอยุธยา ซ่ึงจะเปนการเปดโอกาสใหบริษัทสามารถที่จะไปเสนอบริการแบบเดียวกันกับนิคม
อุตสาหกรรมแหงอื่นๆ หรือพื้นที่อื่นๆ ได นอกจากนี้ การซ้ือสิทธิในการดําเนินงานจะมีขอดีเหมือนการลงทุนโดยเขาซ้ือหุนสามัญ
ของบริษัทอื่น กลาวคือ สามารถเร่ิมดําเนินการประกอบธุรกิจไดทันที โดยบริษัทจะสามารถรับรูรายไดจากการประกอบธุรกิจ
ดังกลาวในงบการเงินของบริษัทไดทันที เนื่องจากบริษัทเปนผูประกอบการเอง อีกทั้งไมตองรับภาระหนี้สินของ BLDC เขามาอยู
ในงบการเงินรวมของบริษัท อยางไรก็ตาม การซ้ือสิทธิในการดําเนินงานจะมีขอดอยคลายกับการลงทุนโดยเขาซ้ือหุนสามัญของ
บริษัทอื่น คือ บริษัทไมไดเปนเจาของกรรมสิทธิ์ในทรัพยสิน ดังนั้น เม่ือครบกําหนดอายุสัญญา บริษัทจะตองคืนสิทธิในการ
ดําเนินงานใหแก BLDC เหมือนกับกรณีที่ประปาปทุมธานีตองโอนกรรมสิทธิ์ในระบบผลิตน้ําประปาใหแก กปภ. เม่ือครบกําหนด
ตามสัญญา อีกทั้งบริษัทจะตองจายคาซ้ือสิทธิในการดําเนินงานในราคาที่สูงกวามูลคาตามบัญชีของทรัพยสินนั้น ซ่ึงใกลเคียงกับ
กรณีที่บริษัทซ้ือหุนสามัญของประปาปทุมธานีในราคาที่สูงกวามูลคาตามบัญชีของประปาปทุมธาน ี

ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 5/2552 เม่ือวันที่ 29 พฤษภาคม 2552 ไดมีมติใหบริษัทขยายการดําเนิน
ธุรกิจ โดยการเขาซ้ือสิทธิในการบริหาร การดําเนินการ การพัฒนา การดูแล การซอมบํารุง การปรับปรุง การขาย การบริการ และ
การจัดเก็บรายไดที่เก่ียวของกับ (1) ระบบผลิตน้ําประปาเพื่อนําน้ําดิบมาผลิตเปนน้ําประปาเพื่อจําหนาย (2) ระบบสูบน้ําบาดาล
เพื่อจําหนาย และ (3) ระบบบําบัดน้ําเสียเพื่อใหบริการ เปนเวลา 30 ป นับจากวันเร่ิมประกอบกิจการในเขตนิคมอุตสาหกรรม
บางปะอิน จาก BLDC ซ่ึงมีผูถือหุนใหญ และกรรมการรวมกันกับบริษัท โดยบริษัทจะตองจายชําระคาซ้ือสิทธิในการดําเนินงาน
ดังกลาวเปนจํานวนเงิน 1,400 ลานบาท ซ่ึงเม่ือคํานวณขนาดของรายการตามประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ือง  
การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546 และตามที่มีการแกไขเพิ่มเติม
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ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 จะมีมูลคาของรายการเทากับรอยละ 16.25 ของมูลคาสินทรัพยที่มี
ตัวตนสุทธิของบริษัทและบริษัทยอย ซ่ึงมีมูลคาเทากับ 8,615.86 ลานบาท ตามงบการเงินรวมของบริษัท ส้ินสุด วันที่ 31 มีนาคม 
2552 โดยมีขนาดของรายการเปนจํานวนมากกวา 20 ลานบาทและมากกวารอยละ 3 ของมูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของ
บริษัทและบริษัทยอย จึงเขาขายเปนรายการที่เก่ียวโยงกันที่ตองขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนกอนการทํารายการ ตามประกาศ
ขางตนของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และตามมาตรา 89/12 แหง พรบ.หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ดังนั้น กอนการ
เขาทํารายการนี ้บริษัทจะตองเปดเผยขอมูลการทํารายการตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จัดทํารายงาน รวมทั้งจัดประชุม
ผูถือหุนเพื่อขออนุมัติการทํารายการดังกลาว โดยจะตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมตํ่ากวา 3 
ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะของผูถือหุน (ถามี) ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดย
ไมนับรวมสวนของผูถือหุนที่มีสวนไดเสีย 

นอกจากนี้ ในรางสัญญาใหสิทธิดําเนินการผลิต จําหนายและใหบริการ ฉบับลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2552 ไดกําหนดวา 
ตลอดระยะเวลาของสัญญา บริษัทจะใหบริการน้ําประปาที่จายใหแกอาคารหรือสํานักงานของ BLDC และอาคารหรือสํานักงาน
ของ กนอ. หรือเจาหนาที่ที่ประจําอยูภายในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ในปริมาณไมเกิน 25,000 ลบ.ม.ตอป โดยถือวาเปนสวน
หนึ่งของคาตอบแทนที่ชําระใหแก BLDC ตามรางสัญญาดังกลาว ทั้งนี้ น้ําประปาที่จะให BLDC หรือ กนอ. ใชโดยไมเก็บเงิน จะ
มีมูลคาประมาณ 562,500 บาทตอป (คํานวณโดยคิดคาน้ําประปาในอัตรา 22.50 บาทตอลบ.ม. ซ่ึงเปนอัตราคาบริการที่เรียก
เก็บจริง ณ ปจจุบัน) 

ทั้งนี้ เม่ือคํานวณขนาดของรายการตามประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ือง การเปดเผยขอมูลและการ
ปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการไดมาหรือจําหนายไปซ่ึงสินทรัพย พ.ศ. 2547 และตามที่มีการแกไขเพิ่มเติมตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ่ทจ. 20/2551 ซ่ึงในกรณีนี้ จะสามารถคํานวณตามเกณฑมูลคารวมของส่ิงตอบแทนไดวิธีเดียว 
เนื่องจากเปนการซ้ือสิทธิในการดําเนินงาน โดยมีขนาดของรายการเทากับ รอยละ 7.34 ของมูลคาสินทรัพยรวมของบริษัทและ
บริษัทยอย ซ่ึงมีมูลคาเทากับ 19,063.28 ลานบาท ตามงบการเงินรวมของบริษัท ส้ินสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552 ซ่ึงเปนขนาด
รายการที่ตํ่ากวารอยละ 15 และไมเขาขายเปนรายการไดมาซ่ึงสินทรัพยที่ตองแจงขอมูลตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
และไมตองขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนสําหรับการทํารายการไดมาซ่ึงสินทรัพย ตามประกาศขางตนของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย และตามมาตรา 89/29 แหง พรบ.หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  

 
1.3  รายละเอียดของสิทธิในการดําเนินงานที่บริษัทจะซ้ือ  

เม่ือวันที ่22 ธันวาคม 2532 BLDC ไดลงนามในสัญญารวมดําเนินงานโครงการนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน กับ การ
นิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (“กนอ.”) ในการจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน โดยไดเร่ิมประกอบธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพยเพื่อขาย พรอมทั้งใหบริการสาธารณูปโภค เชน การจําหนายน้ําประปา การใหบริการบําบัดน้ําเสีย การใหบริการ
ชุมชน และการใหบริการกําจัดขยะ เปนตน แกผูประกอบการที่เขามาลงทุนจัดต้ังโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินต้ังแตป 
2534 อยางไรก็ตาม ตอมา บริษัท และ BLDC ซ่ึงมีนายปลิว ตรีวิศวเวทย เปนกรรมการและผูถือหุนรวมกัน ไดเล็งเห็นวา การที่
บริษัทเขาซ้ือสิทธิในการดําเนินงานของ BLDC จะเปนการเปดโอกาสในการขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจ และขยายพื้นที่ของ
การใหบริการใหแกบริษัท และทําใหบริษัทสามารถรับรูรายไดจากการประกอบธุรกิจไดทันที ในขณะเดียวกัน BLDC ซ่ึงเปน
เจาของสิทธิในการดําเนินงาน จะไดรับผลตอบแทนจากการขายสิทธิดังกลาวเปนจํานวน 1,400 ลานบาท ซ่ึงสามารถนําไปใช
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ชําระหนี้เงินกู และหรือลงทุนเพิ่มเติมในโครงการอื่นๆ ได และหรือสํารองสําหรับการดําเนินงาน ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท คร้ังที่ 5/2552 เม่ือวันที ่29 พฤษภาคม 2552 ไดมีมติใหบริษัทเขาลงทุนซ้ือสิทธิในการดําเนินงานจาก BLDC โดย BLDC 
ตกลงใหสิทธิในการบริหาร การดําเนินการ การพัฒนา การดูแล การซอมบํารุง การปรับปรุง การขาย การบริการ และการจัดเก็บ
รายไดที่เก่ียวของกับ (1) ระบบผลิตน้ําประปาเพื่อนําน้ําดิบมาผลิตเปนน้ําประปาเพื่อจําหนาย (2) ระบบสูบน้ําบาดาลเพื่อ
จําหนาย และ (3) ระบบบําบัดน้ําเสียเพื่อใหบริการตามสัญญานี้ แกบริษัทแตเพียงผูเดียวเปนเวลา 30 ป นับจากวันเร่ิมประกอบ
กิจการในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ในการนี้ ณ ปจจุบัน บริษัท และ BLDC ยังไมไดกําหนดหรือตัดสินใจเก่ียวกับแผน
ดําเนินการภายหลังจากการส้ินสุดของสัญญาใหสิทธิดําเนินงานวา จะดําเนินการตออายุสัญญา หรือปลอยใหสัญญาส้ินสุดไป
ตามระยะเวลาที่กําหนด เนื่องจากเปนเหตุการณในอนาคตทีมี่ระยะเวลาหางจากเวลาในปจจุบันมาก  

(โปรดดูสรุปสาระสําคัญของรางสัญญาใหสิทธิดําเนินการผลิต จําหนายและใหบริการ (“รางสัญญาใหสิทธิดําเนินงาน”)
ฉบับลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2552 ในเอกสารแนบ 1) 

ทั้งนี้ ในการซ้ือสิทธิในการดําเนินงานตามที่กลาวขางตน บริษัทมีแผนที่จะใชสิทธิดังกลาวในการดําเนินการผลิตและ
จําหนายน้ําประปา ประเภทแหลงน้ําผิวดิน ดวยกําลังการผลิตสูงสุด 48,000 ลบ.ม.ตอวัน และใหบริการบําบัดน้ําเสีย ดวย
ความสามารถในการบําบัดสูงสุด 18,000 ลบ.ม.ตอวัน แกผูประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ซ่ึงต้ังอยูเลขที่ 139 หมู 2 
ถนนอุดมสรยุทธ ตําบลคลองจิก อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยจะยังคงถือครองสิทธิในการผลิตน้ําประปา 
ประเภทน้ําบาดาล ไวสํารองใชในกรณีทีแ่หลงน้ําธรรมชาติมีปริมาณน้ําไมเพียงพอเทานั้น  

มูลคาการลงทุน มูลคาตามบัญชี และอายุการใชงานคงเหลือของทรัพยสินที่บริษัทจะไดสิทธิในการบริหารและจัดการ 
สรุปไดดังนี ้

ประเภททรัพยสิน มูลคาการลงทุน  
(ลานบาท) 

มูลคาตามบัญช ีณ วันท่ี  
31 ธ.ค. 2551 (ลานบาท) 

อายุการใชงานคงเหลือ (ป) 
(ประมาณการโดย BLDC) 

1. ทรัพยสินที่ใชในการผลิตน้ําประปา 
- สถานีสูบน้ําดิบ 
- ระบบผลิตน้ําประปา 
- ระบบจายน้ํา 
รวม 

 
113.98 
261.42 

51.08 
426.48 

 
 
 
 

315.73 1/ 

30 ป 
 

2. ทรัพยสินที่ใชในการผลิตน้ําบาดาล 
- บอบาดาล 
- ถังเก็บน้ํา 
- ปมบาดาล 
- เสนทอระบบจายน้ําประปา 
รวม 

 
21.60 
40.00 

2.70 
15.00 
79.30 

 
 
 
 
 

n.a. 2/ 

13 ป 

3. ทรัพยสินที่ใชในการบําบัดน้ําเสีย 
3.1) ระบบบําบัดน้ําเสียเดิม 

- งานโครงสรางระบบบําบัดน้ําเสีย 
- เสนทอระบบําบัดน้ําเสีย 
- หองควบคุม 
- ปม 
รวม 

 
 

220.00 
5.00 
2.50 
4.50 

232.00 

 
 
 
 
 
 

n.a. 2/ 

 
15 ป 
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ประเภททรัพยสิน มูลคาการลงทุน  
(ลานบาท) 

มูลคาตามบัญช ีณ วันท่ี  
31 ธ.ค. 2551 (ลานบาท) 

อายุการใชงานคงเหลือ (ป) 
(ประมาณการโดย BLDC) 

3.2) ระบบบําบัดน้ําเสียใหม 
- เครื่องเติมอากาศ 
รวม 

 
28.89 

260.89 

 
- 3/ 

30 ป 

รวมทั้งหมด 766.67   
หมายเหตุ:  1/ เปนมูลคางานระหวางกอสรางที่บันทึกอยูในงบการเงินของ BLDC โดยทรัพยสินที่ใชในการผลิตน้ําประปาไดเริ่มใชงานต้ังแตเดือนมกราคม 
2552 เปนตนมา 
 2/  ไมสามารถคํานวณหามูลคาตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ได เนื่องจาก BLDC ไดบันทึกเงินลงทุนดังกลาวรวมอยูในรายการ
อสังหาริมทรัพยเพ่ือขาย ซึ่งมีการทยอยตัดจายเปนตนทุนขายตามการขายพ้ืนที่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 อสังหาริมทรัพยเพ่ือ
ขายมีมูลคาตามบัญชีเทากับ 11.07 ลานบาท  
 3/ BLDC ไดวาจางบริษัทภายนอกเพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมขีดความสามารถของระบบบําบัดน้ําเสีย ดวยมูลคาเงินลงทุน 28.89 ลานบาท โดย ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2551 BLDC ยังไมไดบันทึกมูลคางานระหวางกอสรางของงานดังกลาวในงบการเงิน 

(โปรดดูสรุปทรัพยสินที่สําคัญทีบ่ริษัทจะไดสิทธิในการบริหารและจัดการในเอกสารแนบ 2)  
 
1.4  เง่ือนไขกอนการทํารายการ  
 การซ้ือสิทธิในการดําเนินงานจาก BLDC จํานวน 1,400 ลานบาท เขาขายเปนการทํารายการที่เก่ียวโยงกันตาม
ประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ือง  การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยง
กัน พ.ศ. 2546 และตามที่มีการแกไขเพิ่มเติมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 ประเภทรายการเก่ียวกับ
สินทรัพยหรือบริการ รวมทั้งมาตรา 89/29 แหง พรบ.หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  โดยมีขนาดของรายการเทากับรอยละ 
16.25 ของมูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทและบริษัทยอย ตามงบการเงินรวมของบริษัท ส้ินสุด วันที่ 31 มีนาคม 2552  
ซ่ึงเปนขนาดรายการที่มีจํานวนเกินกวา 20 ลานบาทและมากกวารอยละ 3 ของมูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิ ดังนั้น บริษัทมี
หนาที่ตองจัดทํารายงานและเปดเผยการเขาทํารายการที่เก่ียวโยงกัน และรายงานตอตลาดหลักทรัพย และดําเนินการจัดใหมีการ
ประชุมผูถือหุนเพื่อขออนุมัติการตกลงเขาทํารายการที่เก่ียวโยงกัน โดยที่ประชุมผูถือหุนตองมีมติอนุมัติการตกลงเขาทํารายการที่
เก่ียวโยงกันดวยคะแนนเสียงไมตํ่ากวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะของผูถือหุน (ถามี) ที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมนับรวมสวนของผูถือหุนที่มีสวนไดเสีย 
 ดังนั้น บริษัทจะตกลงเขาซ้ือสิทธิในการดําเนินงานจาก BLDC ก็ตอเม่ือ 

1. ที่ประชุมผูถือหุนของบริษัท (ไมรวมผูถือหุนที่มีสวนไดเสีย) อนุมัติใหบริษัทเขาทํารายการตามคะแนนเสียงที่
กําหนดขางตน 

2. บริษัท และ BLDC ไดมีการตกลงและไดขอสรุปในรายละเอียดของสัญญาใหสิทธิการดําเนินการผลิตจําหนายและ
ใหบริการ ซ่ึงคาดวาจะดําเนินการแลวเสร็จภายในเดือนกันยายน 2552 

 
1.5. ขอมูลโดยสรุปของ บริษัท ที่ดินบางปะอิน จํากัด 
1.5.1 ประวัติความเปนมาและพัฒนาการที่สําคัญของบริษัท 

บริษัท ที่ดินบางปะอิน จํากัด (“BLDC”) จัดต้ังขึ้นเม่ือวันที่ 9 สิงหาคม 2531 ดวยทุนจดทะเบียนเร่ิมตน 1 ลานบาท มี
วัตถุประสงคเพื่อประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพื่อขาย พรอมทั้งบริการสาธารณูปโภค รวมทั้งส่ิงอํานวยความสะดวกเพื่อ
ใหบริการแกผูประกอบการที่เขามาลงทุนจัดต้ังโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน โดยมีสํานักงานใหญต้ังอยูเลขที่ 587 ถนน



รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

 หนาที่ 14 ของจํานวนหนาทั้งหมด 92 หนา 

สุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ และมีสํานักงานสาขาต้ังอยูเลขที่ 139 หมู 2 ถ.อุดมสรยุทธ ต.คลองจิก อ.
บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา โดยเม่ือวันที่ 22 ธันวาคม 2532  BLDC ไดลงนามในสัญญารวมดําเนินงานโครงการนิคม
อุตสาหกรรมบางปะอิน กับ การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (“กนอ.”) ในการจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ตาม
พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย พ.ศ. 2522 นอกจากนี้ ในวันเดียวกัน คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 
(BOI) ยังไดอนุมัติใหนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินไดรับการสงเสริมการลงทุนในประเภทเขตอุตสาหกรรม  

ปจจุบัน BLDC มีทุนจดทะเบียนและชําระแลว 240 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญ 2.40 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 
100 บาท  
 
1.5.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

BLDC ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพื่อขาย พรอมทั้งบริการสาธารณูปโภค รวมทั้งส่ิงอํานวยความสะดวกเพื่อ
ใหบริการแกผูประกอบการที่เขามาลงทุนจัดต้ังโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน โดยสาธารณูปโภคและส่ิงอํานวยความ
สะดวกดังกลาว ไดแก ระบบไฟฟา ระบบประปา ระบบโทรศัพท ระบบบําบัดน้ําเสีย ตลอดจนที่พักอาศัยในรูปแบบของอพารท
เมนท สนามกีฬา ธนาคาร โรงอาหาร หองประชุมสัมมนา และลานจอดรถสวนกลาง เปนตน 

นิคมอุตสาหกรรมบางปะอินมีพื้นที่ทั้งหมด 1,962 ไร โดย BLDC มีการจัดพื้นที่แบงตามลักษณะการใชงานภายในนิคม
อุตสาหกรรมบางปะอิน ออกเปน 5 เขต ไดแก 

1. พื้นที่เขตอุตสาหกรรมทั่วไป (General Industrial Zone) หมายถึงพื้นที่ที่กําหนดไวสําหรับการประกอบอุตสาหกรรม
และกิจการอื่นที่เปนประโยชนหรือเก่ียวเนื่องกับการประกอบอุตสาหกรรม ซ่ึงมีพื้นที่สําหรับขายทั้งหมดจํานวน 1,172 ไร โดย เม่ือ
เดือนมิถุนายน 2552 BLDC ไดขายพื้นที่สวนนี้แลว รวมเปนจํานวน 1,154.69 ไร คิดเปนรอยละ  98.52 ของพื้นที่ เขต
อุตสาหกรรมทั่วไปทั้งหมด โดยแบงเปนพื้นที่ที่ขายใหกับผูประกอบการและเปดดําเนินการแลว จํานวน 1,053.56 ไร พื้นที่ที่ขาย
ใหผูประกอบการและอยูระหวางกอสรางโรงงาน จํานวน 31.99 ไร และพื้นที่ที่ขายใหผูประกอบการแลว แตยังไมไดเขาใชพื้นที ่
จํานวน 69.14 ไร 

2. พื้นที่เขตปลอดอากร (I-EA-T Free Zone) หมายถึงพื้นที่ที่กําหนดไวสําหรับการประกอบอุตสาหกรรมและกิจการอื่น
ที่เปนประโยชนหรือเก่ียวเนื่องกับการประกอบอุตสาหกรรม โดยของที่นําเขาไปในพื้นที่สวนนี้จะไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีอากร
ตามที่กฎหมายกําหนด ซ่ึงมีพื้นที่สําหรับขายทั้งหมดจํานวน 165.85 ไร โดยเม่ือเดือนมิถุนายน 2552 BLDC ไดขายพื้นที่สวนนี้
แลว รวมเปนจํานวน 155.08 ไร คิดเปนรอยละ 93.99 ของพื้นที่เขตอุตสาหกรรมสงออกทั้งหมด โดยแบงเปนพื้นที่ที่ขายใหกับ
ผูประกอบการและเปดดําเนินการแลว จํานวน 137.58 ไร พื้นที่ที่ขายใหผูประกอบการและอยูระหวางกอสรางโรงงาน จํานวน 
4.07 ไร และพื้นที่ที่ขายใหผูประกอบการแลว แตยังไมไดเขาใชพื้นที ่จํานวน 13.44 ไร 

3. พื้นที่เขตที่พักอาศัย/พาณิชยกรรม (Residential/Commercial Area) หมายถึงพื้นที่ที่กําหนดไวสําหรับการสรางเปน
ที่อยูอาศัย เชน อพารทเมนท เปนตน หรือประกอบธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกับการประกอบกิจการพาณิชยกรรม เชน ธนาคาร และ
ไปรษณีย เปนตน ซ่ึงมีพื้นที่สําหรับขายทั้งหมดจํานวน 49.65 ไร โดยเม่ือเดือนมิถุนายน 2552 BLDC ไดขายพื้นที่สวนนี้แลว รวม
เปนจํานวน 31.17 ไร คิดเปนรอยละ 62.78 ของพื้นที่พักอาศัย/พาณิชยทั้งหมด 



รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

 หนาที่ 15 ของจํานวนหนาทั้งหมด 92 หนา 

4. พื้นที่เขตระบบสาธารณูปโภคและส่ิงอํานวยความสะดวก (Infrastructure and Public Utilities) หมายถึง พื้นที่ที่
กําหนดไวสําหรับการสรางสาธารณูปโภคและส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ เชน ถนน โรงไฟฟายอย โรงผลิตน้ําประปา โรงบําบัด
น้ําเสีย โรงกําจัดขยะ ระบบโทรศัพท และอางเก็บน้ํา เปนตน ซ่ึงมีพื้นที่ทั้งหมดจํานวน 387.87 ไร 

5. พื้นที่สีเขียว (Green Area) หมายถึง พื้นที่ที่กําหนดไวสําหรับการพักผอนหยอนใจและเพื่อทัศนียภาพที่ดีของ
โครงการ เชน สวนหยอม และทะเลสาบ เปนตน ซ่ึงมีพื้นทีท่ั้งหมดจํานวน 187 ไร 

ณ เดือนมิถุนายน 2552 นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน มีผูประกอบการอุตสาหกรรมทั้งหมดจํานวน 71  บริษัท ซ่ึงแบง
ตามประเภทอุตสาหกรรมตางๆ ไดดังนี ้

 
ประเภทอุตสาหกรรม จํานวนบริษัท  

กลุม 2  อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 5 
กลุม 3  อุตสาหกรรมส่ิงทอและเสนใย 1 
กลุม 4  อุตสาหกรรมเครื่องหนัง ขนสัตว และเครื่องแตงกาย 1 
กลุม 5 อุตสาหกรรมไมและเฟอรนิเจอร 2 
กลุม 6 อุตสาหกรรมกระดาษและการพิมพ 1 
กลุม 7 อุตสาหกรรมปุย สี และเคมีภัณฑ 1 
กลุม 8 อุตสาหกรรมยาง พลาสติก และหนังเทียม 7 
กลุม 9 อุตสาหกรรมยาและเครื่องสําอางค 2 
กลุม 10 อุตสาหกรรมนํ้ามันและพลังงาน 2 
กลุม 12 อุตสาหกรรมปูซีเมนต วัสดุและอุปกรณกอสราง 3 
กลุม 13 อุตสาหกรรมเหล็กและผลิตภัณฑโลหะ 6 
กลุม 14 อุตสาหกรรมเครื่องยนต เครื่องจักร และอะไหล 9 
กลุม 15 อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟา อิเล็กทรอนิกส เครื่องมือวิทยาศาสตร 18 
กลุม 16 อุตสาหกรรมยานยนตและขนสง 7 
กลุม 20 อุตสาหกรรมอื่นๆ 3 
กลุม 21 อุตสาหกรรมอื่นๆ ท่ีเกี่ยวเน่ืองกับอุตสาหกรรม 3 

รวม 71 
ท่ีมา: BLDC 
หมายเหตุ :  เฉพาะผูประกอบการอุตสาหกรรมท่ีเขาใชพ้ืนท่ีแลวและท่ีอยูกําลังกอสรางโรงงาน โดยแบงตามกลุมของ

ประเภทอุตสาหกรรมท่ีกําหนดโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม  
 

BLDC ไดพัฒนาระบบบริหารจัดการของโครงการนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินใหมีประสิทธิภาพจนเปนที่ยอมรับแกนัก
ลงทุน และไดรับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2000 ในดานการขายพื้นที่และการใหบริการ
ระบบสาธารณูปโภคในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จากสถาบันรับรองมาตรฐาน ไอเอสโอ (MASCI) รวมทั้งไดรับการรับรอง
ระบบการจัดการส่ิงแวดลอมตามมาตรฐาน ISO 14001:2004 ในดานการพัฒนาที่ดิน การบําบัดน้ําเสีย และการจายน้ํานิคม
อุตสาหกรรมบางปะอิน จากสถาบันรับรองมาตรฐาน ไอเอสโอ (MASCI)   



รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

 หนาที่ 16 ของจํานวนหนาทั้งหมด 92 หนา 

ปจจุบัน BLDC เปนผูใหบริการระบบสาธารณูปโภคแกผูประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน โดยมีรายละเอียด
การใหบริการระบสาธารณูปโภค ดังนี้    

1. การใหบริการชุมชน ซ่ึงประกอบดวย  
1.1 การควบคุมดูแลการใชงานสาธารณูปโภคสวนกลางและส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ ใหอยูในสภาพพรอมใชงาน มี

ความปลอดภัย อีกทั้งไมกอใหเกิดมลพิษตอส่ิงแวดลอม 
1.2  การดูแลความสะอาดภายในโครงการและการดูแลการกําจัดขยะมูลฝอย   
1.3  การดูแลถนนภายในโครงการ ซ่ึงประกอบดวย การดูแลเสนจราจร ปายจราจร สัญญาณไฟจราจร และไฟฟาแสง

สวางภายในโครงการ เปนตน  
1.4  การดูแลความปลอดภัยในพื้นที่/เหตุฉุกเฉินในพื้นที่ ซ่ึงอาจเปนสาเหตุใหเกิดเหตุตางๆ เชน ไฟไหม ไฟชอต รวมถึง

การดูแลคันดิน ปองกันน้ําทวม คลอง และทัศนียภาพภายในโครงการ  
 ปจจุบัน BLDC คิดคาบริการชุมชนโดยแบงตามเขตพื้นที่ภายในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินดังนี ้

1) อาคารพาณิชย       คิดคาบริการ   100 บาท/เดือน 
2) พื้นที่ที่อยูอาศัย   คิดคาบริการ 700 บาท/ไร/เดือน 
3) พื้นที่เขตอุตสาหกรรมทั่วไป คิดคาบริการ 700 บาท/ไร/เดือน 
4) พื้นที่เขตอุตสาหกรรมสงออก คิดคาบริการ 800 บาท/ไร/เดือน   

2. การใหบริการน้ําบาดาล/น้ําประปา 
 ในอดีตที่ผานมา BLDC เปนผูใหบริการจําหนายน้ําประปา ประเภทน้ําบาดาลแกผูประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม
บางปะอิน โดยใชแหลงน้ําดิบจากบอน้ําบาดาลจํานวน 18 บอ ซ่ึงต้ังอยูในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน มีกําลังการผลิตรวมทั้งส้ิน 
18,050 ลบ.ม./วัน จนกระทั่งในป 2549 BLDC ไดมีแผนที่จะกอสรางระบบผลิตและจําหนายน้ําประปา ประเภทแหลงน้ําผิวดิน 
ขึ้นมาใชทดแทนระบบน้ําบาดาล เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายของภาครัฐที่ตองการใหลดการใชน้ําบาดาล เพื่อลดปญหาการทรุด
ตัวของแผนดิน โดยไดวาจางหางหุนสวนจํากัด พรหมประทานกอสราง ใหเปนผูกอสรางระบบผลิตและและจําหนายน้ําประปา 
ประเภทแหลงน้ําผิวดิน ที่กําลังการผลิตสูงสุด 2,200 ลบ.ม./ชม. หรือ 48,000 ลบ.ม./วัน ซ่ึงต้ังอยูทางทิศตะวันตกของนิคม
อุตสาหกรรมบางปะอินบนพื้นที่ 23 ไร และสถานีสูบน้ําดิบ ซ่ึงต้ังอยูภายนอกโครงการบนพื้นที่ 1 ไร โดยไดกอสรางแลวเสร็จและ
เร่ิมผลิตและจําหนายน้ําประปา ประเภทแหลงน้ําผิวดิน ใหแกผูประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินต้ังแตเดือนมกราคม 
2552 โดยคิดคาบริการน้ําประปาในอัตรา 22.50 บาท/ลบ.ม. และไดหยุดการจายระบบน้ําประปา ประเภทน้ําบาดาล โดย
คงเหลือบอน้ําบาดาลไว 1 บอ เพื่อจายน้ําประปาบาดาลใหแกผูประกอบการ 1 ราย เนื่องจากผูประกอบการรายดังกลาวอยู
ระหวางปรับแตงระบบกระบวนการผลิตใหมใหสามารถรองรับน้ําประปา ประเภทแหลงน้ําผิวดิน ไดดวย ซ่ึงคาดวาจะดําเนินการ
แลวเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2552 หลังจากนั้น จะหยุดการจายน้ําดวยระบบน้ําประปา ประเภทน้ําบาดาล และจะเก็บไวใช
เปนแหลงน้ําสํารองเทานั้น 
 ในสวนของการผลิตน้ําประปา ประเภทแหลงน้ําผิวดิน จะเร่ิมตนจากการสูบน้ําดิบจากแหลงน้ําธรรมชาติ (คลองวัว) ซ่ึง
เปนสวนแยกจากแมน้ําเจาพระยาเขามาประมาณ 650 เมตร และนําน้ําดิบที่สูบแลวมาผานกระบวนการผลิตน้ําประปาในพื้นที่
นิคมอุตสาหกรรม โดยน้ําดิบจะผานเขาสูกระบวนการผสมเร็ว (Flash Mixing) ดวยการเติมสารเคมี เชน ปูนขาว และสารสม เปน
ตน เพื่อใหเกิดกระบวนการสรางเม็ดตะกอน (Coalgulation) แลวจึงคอยผานเขาสูกระบวนการตกตะกอนเพื่อพักใหตกตะกอน 
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 หนาที่ 17 ของจํานวนหนาทั้งหมด 92 หนา 

(Flocculation) ในถังตกตะกอน โดยจะตองมีการเติมสารเคมีเพื่อใหมีการจับตัวเปนอนุภาคตะกอนขนาดใหญ หลังจากนั้น จะ
เขาสูระบบตกตะกอน (Sedimentation) เพื่อแยกน้ําและอนุภาคแขวนลอยออกจากกัน  สงผลใหเกิดน้ําใสไหลเขาสูระบบกรอง 
และระบบฆาเช้ือ เพื่อใหไดคุณภาพน้ําตามมาตรฐานของน้ําประปา กอนสงไปเก็บไวในถังเก็บกักน้ํา เพื่อรอจายใหกับ
ผูประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินตอไป ทั้งนี้ กระบวนการผลิตน้ําประปาจะถูกควบคุมโดยแผงผังหรือรูปภาพที่แสดง
บนจอคอมพิวเตอร (Supervisory Control and Data Acquisition : SCADA) เพื่อแสดงรายละเอียดการทํางานของระบบผลิต
น้ําประปาทั้งหมด 

3. การใหบริการบําบัดน้ําเสีย  
               ที่ผานมา BLDC ใหบริการบําบัดน้ําเสียแกผูประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินดวยระบบ Submerged 
Contact Biodisc and Aerator with Active Micro-organism Both suspended in Water and on Effective Surface หรือ 
ระบบ S.C.B.A. ซ่ึงเปนระบบบําบัดน้ําเสียทางชีวภาพแบบลูกผสม (Hybrid) ที่นําเอาระบบตะกอนเรง (Activated Sludge) และ
ระบบจานหมุน (Bio-disc) มารวมอยูในที่เดียวกันและทําหนาที่ในการบําบัดน้ําเสียพรอมกัน โดยใชปฏิกิริยาของจุลินทรียเปนตัว
กําจัดส่ิงสกปรกที่ปะปนอยูในน้ําเสีย ซ่ึงมีประสิทธิภาพในการบําบัดน้ําเสียสูงสุด 12,000 ลบ.ม.ตอวัน อยางไรก็ตาม เนื่องจาก
ผูประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินมีความตองการใชน้ํามากขึ้น ทําใหมีปริมาณน้ําเสียเขาสูระบบบําบัดน้ําเสียเปน
จํานวนที่มากขึ้น ซ่ึงใกลเคียงกับขีดความสามารถในการบําบัดน้ําเสียสูงสุด ดังนั้น BLDC จึงมีความจําเปนตองปรับปรุงระบบ
บําบัดน้ําเสีย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบําบัดน้ําเสีย โดยไดวาจางบริษัท ยูนิ แซน โพล จํากัด ในการปรับปรุงและเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบบําบัดน้ําเสีย ซ่ึงจะยังคงใชทฤษฎีการทํางานดวยระบบเล้ียงตะกอนเหมือนระบบเดิม แตจะมีการใชอุปกรณ
ชวยเติมอากาศแบบ Bio-Activated SDO (Super Dissolve Oxygen) ทํางานรวมกับเคร่ืองเปาอากาศ (Air Blower) ทําใหมีการ
ควบคุมอากาศใหหมุนเวียนอยูภายในทอและบอเติมอากาศ เพื่อใหแบคทีเรียเจริญเติบโตไดรวดเร็วขึ้น และลดระยะเวลาในการ
เล้ียงตะกอน ทําใหสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการบําบัดน้ําเสียจาก 12,000 ลบ.ม.ตอวัน เปน 18,000 ลบ.ม.ตอวัน โดยคาดวา
การปรับปรุงดังกลาวจะแลวเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2552  

ทั้งนี้ BLDC มีการสุมตรวจสอบสภาพน้ําอยางตอเนื่อง ตามจุดสุมตรวจน้ําตางๆ ไดแก น้ําเสียโรงงานที่จุดระบาย น้ํา
เขาสูระบบ (Influent) น้ําออกจากระบบ (Effluent) และน้ําในคลองปองกันน้ําทวม เปนตน เพื่อใหม่ันใจวาระบบบําบัดน้ําเสีย
ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและไมกอใหเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม ทั้งนี้ BLDC มีการจัดทํารายงานตรวจสอบผลกระทบ
ทางส่ิงแวดลอมเปนประจําทุก 6 เดือน ซ่ึงที่ผานมา BLDC ปฏิบัติอยูในเกณฑที่กําหนดและไมเคยมีปญหารองเรียนจากแหลง
ชุมชน โดยน้ําเสียภายหลังการบําบัดแลว มีคา BOD อยูในเกณฑคามาตรฐานที่กําหนดโดยกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 
และส่ิงแวดลอม นอกจากนี้ BLDC ไดสงเสริมการนําน้ําภายหลังการบําบัดกลับมาใชประโยชนในดานตางๆ เชน การรดน้ําสนาม
หญา และการนําไปลางทําความสะอาดถนน เปนตน หลังจากนั้น จึงจะนําน้ําภายหลังการบําบัดที่เหลือไปปลอยในแหลงน้ํา
ธรรมชาติขางเคียงตอไป ปจจุบัน BLDC คิดคาบริการโดยกําหนดอัตราคาบริการจากคา BOD ที่วัดไดในน้ําเสียจาก
ผูประกอบการอุตสาหรรม โดยมีรายละเอียดอัตราคาบริการดังนี ้

คา BOD (มิลลิกรัม/ลิตร) คาบําบัดนํ้าเสีย (บาท/ลบ.ม.) 
BOD <  200 7.00 

200 < BOD < 300 8.00 
300 < BOD < 500 9.00 

    หมายเหตุ: กรณีคุณภาพนํ้าเสีย มีคาเกินเกณฑมาตรฐานท่ี กนอ. กําหนด คิดคาบําบัดนํ้าเสีย 20.00 บาท / ลบ.ม.  
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           4. การใหบริการกําจัดขยะ 
                BLDC ใหบริการกําจัดขยะแกผูประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ดวยระบบการกําจัดขยะแบบเตาเผาระบบ

ควบคุมอากาศชนิดไพโรไลติก (Pyrolyric Incineration System) ซ่ึงเปนระบบการกําจัดขยะที่การควบคุมอากาศใหขาด
ออกซิเจนในการเผาไหม ทําใหไมกอใหเกิดมลพิษ โดยจะนําขี้เถาที่เกิดจากการเผาไปฝงกลบที่บอขี้เถาและกากตะกอน ปจจุบัน 
BLDC ใหบริการกําจัดขยะแกผูประกอบการไดประมาณวันละ 27 ตัน และคิดคาบริการกําจัดขยะในอัตรา 3 บาทตอกิโลกรัม   
  

ทั้งนี้ ภายหลังจากที่บริษัทซ้ือสิทธิในการดําเนินงานจาก BLDC แลว บริษัทจะเปนผูใหบริการน้ําประปาและใหบริการ
บําบัดน้ําเสียแกผูประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินแทน BLDC สวนการใหบริการชุมชนและการใหบริการกําจัดขยะ 
BLDC จะยังคงเปนผูบริหารและจัดการตามเดิม 
 

1.5.3 โครงสรางรายได 

 โครงสรางรายไดของ BLDC  ในระยะ 3 ปยอนหลัง จําแนกตามประเภทรายได แบงออกเปนดังนี้                        
                                                                                                                                        

2549 2550 2551 ประเภทของรายได 
ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % 

รายไดจากการขาย 109.88 29.83 11.38 3.89 85.17 24.42 
รายไดจากคาบริการสาธารณูปโภค 
1. รายไดจากคาบริการชุมชน 
2. รายไดจากคาบริการน้ําประปา/ไฟฟา* 
3. รายไดจากคาบริการบําบัดน้ําเสีย 
4. รายไดจากการใหบริการกําจัดขยะ 
5. รายไดคามาตรไฟฟา/ประปา 

 
9.98 

113.31 
29.46 
28.47 

0.20 

 
2.71 

30.76 
8.00 
7.73 
0.05 

 
10.09 

130.46 
31.57 
28.24 

0.22 

 
3.45 

44.62 
10.80 

9.66 
0.08 

 
10.27 

137.48 
32.14 
23.15 

0.16 

 
2.94 

39.42 
9.22 
6.64 
0.05 

รวมรายไดคาบริการสาธารณูปโภค 181.41 49.24 200.59 68.61 203.20 58.27 

รายไดอื่น 77.11 20.93 80.40 27.50 60.38 17.31 

รวมรายได 368.41 100.00 292.37 100.00 348.74 100.00 

หมายเหตุ: * รวมรายไดจากคาไฟฟา ซ่ึงเกิดจากการใชไฟฟาของผูรับเหมาของผูประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ซ่ึง 
BLDC แจงวารายไดจากคาไฟฟาดังกลาวคิดเปนสัดสวนไมถึงรอยละ 1 ของรายไดจากคาบริการน้ําประปา/ไฟฟา 

1.5.4 คณะกรรมการ 

คณะกรรมการของ BLDC ณ วันที่ 8 มกราคม 2552 ประกอบดวย  
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ชื่อ ตําแหนง 

1. นายปลิว ตรีวิศวเวทย  กรรมการ 
2. นายประเสริฐ ตรีวิศเวทย กรรมการ 
3. นายยิ้ม ตรีวิศวเวทย กรรมการ 
4. นายเทพ ตรีวิศวเวทย กรรมการ 
5. นายกําธร ตรีวิศวเวทย กรรมการ 
6. นายวรวุฒ ิอนุรักษวงศศร ี กรรมการ 
7. นางสาวสุภามาส ตรีวิศวเวทย กรรมการ 

           ท่ีมา : หนังสือรับรองของ BLDC  
 
1.5.5 ผูถือหุน 

ผูถือหุนของ BLDC ณ วันที่ 29 เมษายน 2551 ประกอบดัวย 
ชื่อ จํานวนหุน (หุน) % ของทุนชําระแลว 

1. บริษัท มหาศิริสยาม จํากัด 1/ 600,000 25.00 
2. บริษัท ซีเค.ออฟฟซ ทาวเวอร จํากัด 2/ 600,000 25.00 
3. นายถาวร ตรีวิศวเวทย 200,000 8.33 
4. นายประเสริฐ ตรีวิศวเวทย 200,000 8.33 
5. นายปลิว ตรีวิศวเวทย 200,000 8.33 
6. นายเทพ ตรวิีศวเวทย 200,000 8.33 
7. นายกําธร ตรีวิศวเวทย 200,000 8.33 
8. นางสาวจิรพร ยอดแสง 200,000 8.33 

รวม 2,400,000 100.00 
               ท่ีมา : สําเนารายช่ือผูถือหุนของ BLDC 
 หมายเหตุ : 

1/ บริษัท มหาศิริสยาม จํากัด ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเงินลงทุน รับเหมากอสรางและใหคําปรึกษา 
- คณะกรรมการ ณ วันท่ี 29 พฤษภาคม 2552 ประกอบดวย 

รายช่ือกรรมการ  ตําแหนง 
1. นายประเสริฐ ตรีวิศวเวทย กรรมการ 
2. นายเทพ ตรีวิศวเวทย กรรมการ 
3. นายยิ้ม ตรีวิศวเวทย กรรมการ 
4. นายปลิว ตรีวิศวเวทย กรรมการ 
5. นายกําธร ตรีวิศวเวทย กรรมการ 
ท่ีมา : หนังสือรับรองของ บริษัท มหาศิริสยาม จํากัด 

 

 



รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

 หนาที่ 20 ของจํานวนหนาทั้งหมด 92 หนา 

-  ผูถือหุน ณ วันท่ี 15 กันยายน 2551 ประกอบดวย 
รายช่ือผูถือหุน  จํานวนหุน % ของทุนชําระแลว 

1. นายถาวร  ตรีวิศวเวทย      2,411,473  26.79 
2. นายประเสริฐ  ตรีวิศวเวทย      2,281,895  25.35 
3. นายปลิว  ตรีวิศวเวทย      1,993,633  22.15 
4. นายเทพ  ตรีเวศวเวทย         937,837  10.42 
5. นายกําธร  ตรีวิศวเวทย         753,948  8.38 
6. นางสาวรวงขาว พรหมแพทย         621,213  6.90 
7. นางสายเกษม  ตรีวิศวเวทย                    1  0.00 

รวม      9,000,000  100.00 
   ท่ีมา : สําเนารายช่ือผูถือหุนของ บริษัท มหาศิริสยาม จํากัด  

2/ บริษัท ซีเค. ออฟฟซ ทาวเวอร จํากัด ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ การใหเชาอสังหาริมทรัพย (พ้ืนท่ี) และใหบริการสาธารณูปโภค 
- คณะกรรมการ ณ วันท่ี 20 พฤษภาคม 2552 ประกอบดวย 

รายช่ือกรรมการ  ตําแหนง 
1. นายปลิว ตรีวิศวเวทย กรรมการ 
2. นายประเสริฐ ตรีวิศวเวทย กรรมการ 
3. นายเทพ ตรีวิศวเวทย กรรมการ 
4. นายยิ้ม ตรีวิศวเวทย กรรมการ 
5. นายกําธร ตรีวิศวเวทย กรรมการ 
6. นายประเสริฐ ทองกิตติกุล กรรมการ 
 ท่ีมา : หนังสือรับรองของบริษัท ซีเค.ออฟฟซ ทาวเวอร จํากัด 

- ผูถือหุน  ณ วันท่ี 30 เมษายน 2551 ประกอบดวย 

รายช่ือผูถือหุน  จํานวนหุน % ของทุนชําระแลว 
1. บริษัท มหาศิริสยาม จํากัด         750,000  25.00 
2. นายปลิว  ตรีวิศวเวทย         375,000  12.50 
3. นายกําธร  ตรีวิศวเวทย         375,000  12.50 
4. นายถาวร  ตรีวิศวเวทย         375,000  12.50 
5. นายเทพ  ตรีวิศวเวทย         375,000  12.50 
6. นายประเสริฐ  ตรีวิศวเวทย         375,000  12.50 
7. นายยิ้ม  ตรีวิศวเวทย         375,000  12.50 

รวม      3,000,000  100.00 
ท่ีมา : สําเนารายช่ือผูถือหุนของ บริษัท ซีเค.ออฟฟซ ทาวเวอร จํากัด 

 



รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

 หนาที่ 21 ของจํานวนหนาทั้งหมด 92 หนา 

1.5.6 สรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 
      หนวย : พันบาท  

2549 2550 2551 
รายการ 

 จํานวนเงิน  %  จํานวนเงิน  %  จํานวนเงิน  % 
รายได             
     รายไดจากการขาย      109,884  29.83%        11,382  3.89%        85,166  24.42% 
     รายไดจากคาบริการสาธารณูปโภค      181,414  49.24%      200,588  68.61%      203,196  58.27% 
     ดอกเบ้ียรับ        41,641  11.30%        34,247  11.71%        37,429  10.73% 
     เงินปนผลรับ          6,627  1.80%             947  0.32%          2,840  0.81% 
     กําไรจากการจําหนายเงินลงทุน               -    0.00%        22,658  7.75%                -    0.00% 
     รายไดอื่น        28,844  7.83%        22,554  7.71%        20,110  5.77% 
          รวมรายได      368,410  100.00%      292,375  100.00%      348,741  100.00% 
คาใชจาย             
     ตนทุนขายและใหบริการ      200,273  54.36%      193,957  66.34%      225,148  64.56% 
     คาใชจายในการขาย และบริหาร        32,817  8.91%        24,322  8.32%        30,824  8.84% 
          รวมคาใชจาย      233,089  63.27%      218,279  74.66%      255,972  73.40% 
กําไรกอนดอกเบ้ียจาย และภาษีเงินได      135,321  36.73%        74,096  25.34%        92,769  26.60% 
ดอกเบ้ียจาย (20,911) -5.68% (20,060) -6.86% (27,729) -7.95% 
ภาษีเงินได (33,365) -9.06% (16,709) -5.71% (19,241) -5.52% 
กําไรสุทธิ        81,045  22.00%        37,326  12.77%        45,799  13.13% 

 
      หนวย : พันบาท  

2549 2550 2551 
รายการ 

 จํานวนเงิน  %  จํานวนเงิน  %  จํานวนเงิน  % 
สินทรพัยหมุนเวียน             
     เงินสด และเงินฝากสถาบันการเงิน          8,321  0.92%          8,438  0.90%          8,108  0.61% 
     เงินลงทุนในเงินฝากประจํา          5,581  0.62%          5,758  0.61%          5,889  0.44% 
     ลูกหน้ีการคา        29,866  3.32%        41,060  4.38%        38,148  2.88% 
     อสังหาริมทรัพยเพ่ือขาย        14,764  1.64%        11,073  1.18%        11,073  0.84% 
     สินทรัพย หมุนเวียนอื่น             
          ดอกเบ้ียคางรับ          3,222  0.36%          7,923  0.85%        20,613  1.55% 
          อื่นๆ             487  0.05%             518  0.06%          2,225  0.17% 
               รวมสินทรัพยหมุนเวียน        62,241  6.92%        74,770  7.98%        86,056  6.49% 
สินทรัพยไมหมุนเวียน             
     เงินใหกูยืมแกกรรมการ               -    0.00%        50,750  5.41%        73,850  5.57% 
     เงินใหกูยืมแกบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน      488,856  54.31%      404,105  43.11%      594,249  44.82% 
     เงินลงทุนในบริษัทรวม               -    0.00%               -    0.00%                -    0.00% 
     เงินลงทุนในบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน      169,468  18.83%      160,001  17.07%        68,545  5.17% 



รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

 หนาที่ 22 ของจํานวนหนาทั้งหมด 92 หนา 

      หนวย : พันบาท  
2549 2550 2551 

รายการ 
 จํานวนเงิน  %  จํานวนเงิน  %  จํานวนเงิน  % 

     ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ      163,455  18.16%      231,599  24.71%      476,002  35.90% 
     สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น        16,060  1.78%        16,060  1.71%        27,060  2.04% 
          รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน      837,840  93.08%      862,515  92.02%   1,239,706  93.51% 
รวมสินทรัพย      900,080  100.00%      937,285  100.00%   1,325,762  100.00% 
หน้ีสินหมุนเวียน   0.00%         
     เจาหนาท่ีการคา        97,955  10.88%        83,718  8.93%        92,975  7.01% 
     หน้ีสินหมุนเวียนอื่น   0.00%         
          คานํ้าประปาคางจาย        19,910  2.21%        23,383  2.49%        22,756  1.72% 
          เจาหน้ีอื่น               -    0.00%        62,824  6.70%      238,681  18.00% 
          ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย        15,513  1.72%        11,103  1.18%          9,297  0.70% 
          อื่นๆ        10,207  1.13%          7,386  0.79%          6,168  0.47% 
               รวมหน้ีสินหมุนเวียน      143,585  15.95%      188,414  20.10%      369,877  27.90% 
หน้ีสินไมหมุนเวียน             
     เงินกูยืมจากกรรมการ        80,600  8.95%               -    0.00%                -    0.00% 
     เจาหน้ีตามสัญญาเชาซ้ือ สุทธิ             312  0.03%               -    0.00%                -    0.00% 
     เงินกูยืมระยะยาว      257,037  28.56%      309,850  33.06%      559,051  42.17% 
     หน้ีสินไมหมุนเวียนอื่น               -    0.00%               -    0.00%          3,471  0.26% 
          รวมหน้ีสินไมหมุนเวียน      337,948  37.55%      309,850  33.06%      562,522  42.43% 
               รวมหน้ีสิน      481,533  53.50%      498,264  53.16%      932,399  70.33% 
สวนของผูถือหุน             
     ทุนเรือนหุน             
          ทุนจดทะเบียน              
(หุนสามัญ 2.4 ลานหุน หุนละ 100 บาท)      240,000  26.66%      240,000  25.61%      240,000  18.10% 
          ทุนท่ีออก และเรียกชําระแลว             
(หุนสามัญ 2.4 ลานหุน หุนละ 100 บาท)      240,000  26.66%      240,000  25.61%      240,000  18.10% 
กําไรสะสม             
     จัดสรรแลว สํารองตามกฎหมาย          9,000  1.00%          9,000  0.96%          9,000  0.68% 
     ยังไมไดจัดสรร        41,007  4.56%        78,333  8.36%      124,132  9.36% 
กําไรท่ียังไดไดเกิดขี้นจากการเปล่ียนแปลงมูลคาของเงินลงทุน      128,540  14.28%      111,688  11.92%        20,232  1.53% 
     รวมสวนของผูถือหุน      418,547  46.50%      439,021  46.84%      393,364  29.67% 
รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน      900,080  100.00%      937,285  100.00%   1,325,762  100.00% 

ท่ีมา :  งบการเงินของ BLDC ตรวจสอบแลวโดย นายมารุต มกรเสน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 6532  
 
 
 



รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

 หนาที่ 23 ของจํานวนหนาทั้งหมด 92 หนา 

อัตราสวนทางการเงิน 2549 2550 2551 
อัตราสวนสภาพคลอง (เทา) 0.43 0.40 0.23 
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา) 0.27 0.26 0.13 
อัตราการหมุนเวียนลูกหน้ีการคา (เทา) 10.47 5.98 7.28 
ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย (วัน) 34 60 49 
อัตราการหมุนเวียนเจาหน้ี (เทา) 2.61 2.14 2.55 
ระยะเวลาชําระหน้ี (วัน) 138 169 141 
อัตรากําไรขั้นตน (%) 31.25% 8.50% 21.92% 
อัตรากําไรสุทธ ิ(%) 22.00% 12.77% 13.13% 
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%) 19.87% 8.71% 11.00% 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%) 8.28% 4.06% 4.05% 
อัตราการหมุนของสินทรัพย (เทา) 0.38 0.32 0.31 
อัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน (เทา) 1.15 1.13 2.37 

 
การวิเคราะหผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของ BLDC 
ผลการดําเนินงาน 
 BLDC มีรายไดรวมในป 2549 – 2551 จํานวน 368.41 ลานบาท 292.38 ลานบาท และ 348.74 ลานบาท ตามลําดับ  
โดยรายไดหลักจากการประกอบธุรกิจ ไดแก รายไดจากการขายที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน และรายไดจากการใหบริการ
สาธารณูปโภค ซ่ึงมีมูลคารวมประมาณ 291.30 ลานบาท 211.97 ลานบาท และ 288.36 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 79.07 
รอยละ 72.50 และรอยละ 82.69 ของรายไดรวม ตามลําดับ ทั้งนี้ ถึงแมวารายไดคาบริการสาธารณูปโภคจะมีจํานวนเพิ่มขึ้น
อยางตอเนื่องตามความตองการใชบริการที่เพิ่มขึ้น จาก 181.4 ลานบาทในป 2549 เปน 200.6 ลานบาท และ 203.2 ลานบาท 
ในป 2550 และ 2551 ตามลําดับ แตรายไดหลักจากการประกอบธุรกิจในป 2550 และ 2551 มีมูลคารวมลดลง เนื่องมาจากมี
การทยอยรับรูรายไดจากการขายที่ดินลดลงในชวงระยะเวลาดังกลาว  

สําหรับรายไดซ่ึงไมไดเกิดจากการดําเนินธุรกิจที่สําคัญ ไดแก รายไดจากดอกเบี้ยรับ ซ่ึงมีจํานวน 41.64 ลานบาท 
34.25 ลานบาท และ 37.43 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 11.30 รอยละ 11.71 และรอยละ 10.73 ของรายไดรวมในป 2549-
2551 ตามลําดับ โดยเปนดอกเบี้ยรับจากการใหเงินกูยืมแกกรรมการและบริษัทที่เก่ียวของกันเปนสําคัญ ซ่ึงคิดดอกเบี้ยในอัตรา
รอยละ 6.75 - 8.25 ตอป  ในป 2550 และรอยละ 7.25 - 7.50 ตอปในป 2551    

ตนทุนขายและใหบริการของ BLDC ประกอบดวย คาพัฒนาที่ดิน ตนทุนสาธารณูปโภค คาเส่ือมราคาของเคร่ืองจักร
และอุปกรณ และคาธรรมเนียมที่ BLDC ตองจายใหกับ กนอ. เปนหลัก โดยในป 2549-2551 มีจํานวนเทากับ 200.27 ลานบาท 
193.96 ลานบาท และ 225.15 ลานบาท หรือคิดเปนอัตราสวนตนทุนขายและใหบริการตอรายไดหลักจากการประกอบธุรกิจ 
เทากับรอยละ 68.75 รอยละ 91.50 และรอยละ 78.08 ตามลําดับ สงผลใหมีอัตรากําไรขั้นตนเทากับ รอยละ 31.25 รอยละ 8.50 
และรอยละ 21.92 ตามลําดับ สาเหตุที่อัตราสวนตนทุนขายและใหบริการตอรายไดหลักจากการประกอบธุรกิจในป 2550 มี
สัดสวนเพิ่มขึ้นอยางมาก เปนผลมาจากมีคาใชจายเก่ียวกับการซอมแซมและปรับปรุงพื้นที่ในโรงเก็บกาก การขุดลอกคลองและ
รางระบายน้ํา และการทําลานจอดรถในพื้นที่เขตปลอดอากร เปนจํานวนรวม 43.24 ลานบาท      



รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

 หนาที่ 24 ของจํานวนหนาทั้งหมด 92 หนา 

 ในป 2549-2551 คาใชจายในการขายและบริหารที่สําคัญของ BLDC ประกอบดวย คาใชจายเก่ียวกับพนักงาน คา
นายหนา คาเบี้ยประกันภัย และคาเชาอาคาร เปนตน มีจํานวนเทากับ 32.82 ลานบาท 24.32 ลานบาท และ 30.82 ลานบาท
หรือคิดเปนรอยละ 8.91 รอยละ 8.32 และรอยละ 8.84 ของรายไดรวม ตามลําดับ ทั้งนี้ คาใชจายในการขายและบริหารมีสัดสวน
คอนขางคงที ่คือ อยูระหวางรอยละ 8-9 ของรายไดรวม เนื่องมาจากการควบคุมและบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพของ BLDC  

จากผลประกอบการตามที่กลาวขางตน สงผลให BLDC มีกําไรสุทธิในป 2549 - 2551 เทากับ 81.05 ลานบาท 37.33 
ลานบาท และ 45.80 ลานบาท หรือคิดเปนอัตรากําไรสุทธิเทากับ รอยละ 22.00 รอยละ 12.77 และรอยละ 13.13 ตามลําดับ 
หรือคิดเปนกําไรสุทธิตอหุนเทากับ 33.77 บาท 15.56 บาท และ 19.08 บาท ตามลําดับ  
ฐานะการเงิน 
 ในป 2549-2551 สินทรัพยรวมของ BLDC มีจํานวน 900.08 ลานบาท 937.29 ลานบาท และ 1,325.76 ลานบาท 
ตามลําดับ  โดยสินทรัพยสวนใหญไดแก เงินใหกูยืมแกกรรมการและบริษัทที่เก่ียวของ ซ่ึงคิดเปนรอยละ 54.31  รอยละ 48.52 
และ รอยละ 50.39 ของสินทรัพยรวม ตามลําดับ และ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ซ่ึงคิดเปนรอยละ 18.16 รอยละ 24.71 และ รอย
ละ 35.90  ของสินทรัพยรวม ตามลําดับ ทั้งนี้ สาเหตุที่ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ มีสัดสวน และมูลคาเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง จาก 
163.46 ลานบาทในป 2549 เปน 231.60 ลานบาท ในป 2550 และ เปน 476.00 ลานบาท ในป 2551 เนื่องมาจากในป 2550  
BLDC ไดเร่ิมกอสรางระบบผลิตน้ําประปาและระบบจายน้ําประปาในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน มูลคากอสรางรวมทั้งส้ินเปน
จํานวน 426.5 ลานบาท โดยไดดําเนินการกอสรางแลวเสร็จเม่ือตนป 2552 นอกจากนี้ในชวงไตรมาส 4 ป 2551 BLDC ยังไดมี
การลงทุนเพื่อขยายขีดความสามารถของระบบบําบัดน้ําเสียจาก 12,000 ลบ.ม./วัน เปน 18,000 ลบ.ม./วัน มูลคาโครงการรวม 
28.89 ลานบาท ซ่ึงคาดวาจะดําเนินการแลวเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2552 โดยอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยในป 2549-
2551 เทากับ รอยละ 8.28 รอยละ 4.06 และ รอยละ 4.05 ตามลําดับ  
       หนี้สินรวมของ BLDC มีจํานวน  481.53 ลานบาท 498.26 ลานบาท และ 932.40 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 53.50  
รอยละ 53.16 และรอยละ 70.33 ของสินทรัพยรวมตามลําดับ ในป 2549-2551 โดยหนี้สินสวนใหญของ BLDC จะเปนเงินกูยืม
ระยะยาวจากสถาบันการเงิน คิดเปนรอยละ 53.38 รอยละ 62.19 และรอยละ 59.96  ของหนี้สินรวม ตามลําดับ นอกจากนี้ ในป 
2551 BLDC มีเจาหนี้อื่นเพิ่มขึ้นเปน 238.68 ลานบาท คิดเปนรอยละ 25.60 ของหนี้สินรวม ซ่ึงเปนยอดคางชําระสําหรับคา
กอสรางระบบผลิตน้ําประปาและการขยายขีดความสามารถของระบบบําบัดน้ําเสีย ทั้งนี้ ยอดหนี้สินที่เพิ่มขึ้นในป 2551 สงผลให 
BLDC มีอัตราสวนหนี้สินตอทุนเพิ่มสูงขึ้น จาก 1.15 เทา และ 1.13 เทา ในป 2549-2550 ตามลําดับ เปน 2.37 เทา ในป 2551  
 ในป 2549-2551 สวนของผูถือหุนของ BLDC มีจํานวน 418.55 ลานบาท 439.02 และ 393.36 ลานบาท หรือคิดเปน
รอยละ 46.50 รอยละ 46.84 และรอยละ 29.67 ของสินทรัพยรวม ตามลําดับ ทั้งนี้ สาเหตุที่สวนของผูถือหุนในป 2551 มีจํานวน
ลดลง ทั้งๆ ที่ BLDC มีผลประกอบการเปนกําไรสุทธิ เนื่องจาก BLDC มีกําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงมูลคาเงินลงทุน
ลดลงอยางมาก จาก 111.69 ลานบาทในป 2550 เหลือ 20.23 ลานบาทในป 2551 ทั้งนี้ เปนผลมาจากมูลคาหุนของบริษัทที่ 
BLDC เขาไปลงทุนมีราคาตลาดลดลงตามภาวะการณซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยที่มีมูลคาลดลงอยางมากในชวงปลายป 2551 
อันเนื่องมาจากวิกฤตเศรษฐกิจทางการเงินของโลกและประเทศ และปญหาความขัดแยงทางการเมืองในประเทศ ในป 2549 - 
2551 BLDC มีอัตราผลตอบแทนผูถือหุนเทากับ รอยละ 19.87 รอยละ 8.71 และรอยละ 11.00 ตามลําดับ ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นและ
ลดลงของอัตราสวนดังกลาวเปนผลมาจากการเพิ่มขึ้นและลดลงของกําไรสุทธิเปนสําคัญ 
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1.6 ขอมูลโดยสรุปของบริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน)  

1.6.1 ประวัติความเปนมาและพัฒนาการที่สําคัญของบริษัท 

 บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ประกอบธุรกิจเก่ียวกับการผลิตและจําหนายน้ําประปาใหกับการ
ประปาสวนภูมิภาค (กปภ.) ในพื้นที่ อําเภอนครชัยศรี อําเภอสามพราน อําเภอพุทธมณฑลในจังหวัดนครปฐม อําเภอเมือง
สมุทรสาคร และอําเภอกระทุมแบนในจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อทดแทนการใชน้ําบาดาลของภาคเอกชนและการผลิตน้ําประปาจาก
บอน้ําบาดาลของ กปภ. รวมทั้งเพื่อเพิ่มปริมาณการผลิตน้ําประปาใหเพียงพอตอความตองการของผูบริโภคที่เพิ่มขึ้นอยาง
ตอเนื่อง อันเปนการชวยแกปญหาแผนดินทรุดและน้ําเค็มแทรกในช้ันบาดาลตามนโยบายของรัฐบาล 
 บริษัทไดจดทะเบียนจัดต้ังขึ้นเม่ือวันที่ 11 กันยายน 2543 ภายใตช่ือ บริษัท วีเคซีเอส (ประเทศไทย) จํากัด (ตอมาได
เปล่ียนช่ือเปน บริษัท น้ําประไทย จํากัด) เพื่อดําเนินธุรกิจเก่ียวกับการจัดการและพัฒนาที่ดินเพื่อวัตถุประสงคในการดําเนินงาน
ตามโครงการผลิตและจําหนายน้ําประปา โดยเปนการรวมทุนระหวาง บมจ.ช.การชาง กับกลุมเธมส วอเตอร ในสัดสวนการถือหุน
รอยละ 50 และรอยละ 50 ตามลําดับ ดวยทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลว 100,000 บาท (มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท)  
ตอมาบริษัทไดเขาทําสัญญาซ้ือขายน้ําประปากับ กปภ. ในวันที่ 21 กันยายน 2543 ซ่ึงสัญญาดังกลาวมีอายุ 30 ป เร่ิมต้ังแตวันที่ 
21 กรกฎาคม 2547 และส้ินสุดวันที่ 20 กรกฎาคม 2577 โดยมีลักษณะสัญญาเปนแบบ Build Own Operate (“BOO”) กลาวคือ 
บริษัทเปนเจาของกรรมสิทธิ์ในระบบผลิตน้ําประปาและระบบจายน้ําประปาและไมตองโอนระบบผลิตน้ําประปาและระบบจาย
น้ําประปาใหแก กปภ. นอกจากนี้ ภายใตสัญญาซ้ือขายน้ําประปายังไดกําหนดใหมีปริมาณน้ําขั้นตํ่าที่ กปภ. ตองซ้ือจากบริษัท  
(“MOQ”) ตลอดระยะเวลา 30 ป โดยมีลักษณะ MOQ แบบเพิ่มขึ้นตลอดอายุของสัญญาดังนี ้

ระยะเวลาเร่ิมตน ระยะเวลาส้ินสุด ปริมาณน้ําขั้นตํ่าที่ กปภ. ตองซ้ือ  (ลบ.ม./วัน) 
21 กรกฎาคม 2547 20 กรกฎาคม 2549 200,000 
21 กรกฎาคม 2549 20 กรกฎาคม 2551 250,000 
21 กรกฎาคม 2551 20 กรกฎาคม 2577 (ส้ินสุดสัญญา) 300,000 

อยางไรก็ตาม บริษัทไดเขาทําสัญญาแกไขเพิ่มเติมกับ กปภ. เม่ือวันที่ 29 ธันวาคม 2551 โดย กปภ. ตกลงที่จะซ้ือ
น้ําประปาขั้นตํ่าเพิ่มขึ้นจาก 300,000 ลบ.ม./วัน เปน 354,000 ลบ.ม./วัน  ทั้งนี้ จะทยอยรับซ้ือน้ําประปาเพิ่มขึ้น โดย ณ วันเร่ิม
ซ้ือขายน้ําประปาสวนเพิ่มวันแรก จะเร่ิมตนจาก 309,000 ลบ.ม./วัน ภายใน 660 วัน นับแตวันลงนามในสัญญาหรือไมเกินวันที่ 
19 ต.ค. 53 และจะปรับเพิ่มขึ้นทุกรอบป ๆ ละ 9,000 ลบ.ม./วัน จนกระทั่ง MOQ มีจํานวนเทากับ 354,000 ลบ.ม./วัน ตลอด
ระยะเวลาตามสัญญาซ้ือขายน้ําประปาเดิม ทั้งนี้นอกเหนือจากสัญญาซ้ือขายน้ําประปาแลว บริษัทยังไดรับสัมปทานประกอบ
กิจการประปาจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เม่ือวันที่ 11 มีนาคม 2548 ในการอนุญาตใหบริษัทสามารถผลิต
น้ําประปาเพื่อจําหนายในเขต 5 อําเภอ ใน 2 จังหวัดดังที่กลาวขางตน โดยมีอายุสัมปทานทั้งส้ิน 25 ป 

บริษัทเปนผูดําเนินการกอสรางระบบผลิตน้ําประปาและระบบจายน้ําประปาใหแกผูบริโภค ดวยกําลังการผลิตสูงสุด ณ 
วันที่ 31 มีนาคม 2552 เทากับ 320,000 ลบ.ม./วัน และราคาขายน้ําประปาในป 2552 เทากับ 23.55 บาทตอลบ.ม. ซ่ึงเพิ่มขึ้น
จากราคา 22.75 บาทตอลบ.ม. ในป 2551 ทั้งนี้ ในการผลิตน้ําประปาของบริษัทนั้น เดิมบริษัทไดทําสัญญาวาจาง บริษัท วอ
เตอรโฟลว จํากัด (“วอเตอรโฟลว”) ใหดําเนินการในสวนของงานปฏิบัติการในฝายผลิตโดยดูแลเก่ียวกับการผลิต การซอมบํารุง 
และการควบคุมการผลิต และจายน้ําประปา ตอมาเม่ือวันที่  27 กุมภาพันธ 2549 บริษัทไดเขาซ้ือหุนสามัญทั้งหมดของวอเตอร
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โฟลวจากบริษัท Advance Assets Associates Limited (“AAA”)  ซ่ึงเปนนิติบุคคลอื่น ทําใหวอเตอรโฟลว มีฐานะเปนบริษัทยอย
ของบริษัท และเม่ือวันที ่1 เมษายน 2549 ไดมีการแกไขสัญญาใหวอเตอรโฟลว ทําหนาที่เปนหนวยผลิตและจายน้ําประปาใหกับ
บริษัทแทน เพื่อจําหนายใหแก กปภ. ปจจุบัน วอเตอรโฟลว มีทุนจดทะเบียนและทุนที่ชําระแลวทั้งส้ิน 10.0 ลานบาท  

ในป 2550 บริษัทไดเขาซ้ือหุนสามัญของ บริษัท ประปาปทุมธาน ีจํากัด (“ประปาปทุมธานี”) คิดเปนสัดสวนรอยละ 98 
ของทุนที่ออกและเรียกชําระแลวทั้งหมดของประปาปทุมธานี ดวยมูลคาเงินลงทุนรวมทั้งส้ิน 3,998.3 ลานบาท ทั้งนี้ ประปา
ปทุมธานีประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายน้ําประปาใหแก กปภ. เชนเดียวกับบริษัท โดยไดเขาทําสัญญาใหสิทธิดําเนินการผลิต
และจําหนายน้ําประปากับ กปภ. เม่ือวันที่ 31 สิงหาคม 2538 มีอายุสัญญา 25 ป เร่ิมต้ังแตวันที่ 15 ตุลาคม 2541 และส้ินสุด
วันที่ 14 ตุลาคม 2566  โดยมีลักษณะสัญญาเปนแบบ Build-Own-Operate-Transfer (“BOOT”) กลาวคือ ประปาปทุมธานีเปน
ผูกอสรางระบบผลิตและระบบจายน้ําประปา และประปาปทุมธานีจะตองโอนระบบจายน้ําประปาใหแก กปภ. ณ วันเร่ิมประกอบ
กิจการ แตในสวนระบบผลิตน้ําประปาจะตกเปนกรรมสิทธิ์ของ กปภ. เม่ือครบ 25 ป โดย กปภ. รับซ้ือน้ําประปาจากประปา
ปทุมธานีเพื่อจําหนายแกประชาชนในพื้นที่บริการเขตปทุมธานี-รังสิต จังหวัดปทุมธานี ทั้งนี้ นอกเหนือจากสัญญาใหสิทธิ
ดําเนินการผลิตและจําหนายน้ําประปาใหกับ กปภ.  แลว ประปาปทุมธานียังไดรับสัมปทานประกอบกิจการประปาจาก
กระทรวงมหาดไทย เม่ือวันที่ 13 มกราคม 2543 ในการอนุญาตใหประปาปทุมธานีสามารถผลิตน้ําประปาเพื่อจําหนายในเขต
บริการเขตปทุมธานี-รังสิต จังหวัดปทุมธานี เปนระยะเวลา 25 ป โดยที่ เดิมประปาปทุมธานีมีกําลังการผลิตสูงสุดที่ 280,000 
ลบ.ม./วัน ตอมา ไดขยายกําลังการผลิตสูงสุดเพิ่มขึ้นเปน 388,000 ลบ.ม./วัน เพื่อรองรับความตองการใชน้ําในพื้นที่ดังกลาวที่มี
จํานวนเพิ่มสูงขึ้น ดวยเหตุนี ้เม่ือวันที่ 15 กันยายน 2549 ประปาปทุมธานีไดลงนามในสัญญาซ้ือขายน้ําประปากับ กปภ. เพื่อ
เพิ่มปริมาณน้ําประปาที่ กปภ. จะซ้ือจากประปาปทุมธานี  อีกในปริมาณ 70,000 ลบ.ม./วัน โดยจะทยอยรับซ้ือเพิ่มขึ้น โดย
เร่ิมตนจาก 50,000 ลบ.ม./วัน ณ วันที่ประปาปทุมธานีสามารถผลิตและสงน้ําประปาในปริมาณ 70,000 ลบ.ม./วัน และปรับ
เพิ่มขึ้นทุกปๆ ละ 10,000 ลบ.ม./วัน จนกระทั่งจํานวนที่รับซ้ือเพิ่มขึ้นมีจํานวนเทากับ 70,000 ลบ.ม./วัน โดยกําหนดใหบริการใน
เขตพื้นที่สํานักงานประปารังสิต  

ทั้งนี้ เดิมประปาปทุมธานีไดทําสัญญาวาจาง บริษัท ปทุมธานี โอเปอเรช่ันส จํากัด (“ปทุมธานี โอเปอเรช่ันส) ให
ดําเนินงานในสวนของฝายผลิต และปทุมธาน ีโอเปอเรช่ันส ไดทําสัญญาวาจางชวงให บริษัท บีเจที วอเตอร จํากัด (“บีเจที”) รับ
ชวงดําเนินการในสวนของการผลิตน้ําประปาตออีกทอดหนึ่ง ตอมาเม่ือวันที่  26 มกราคม 2550 ประปาปทุมธานีไดยกเลิก
สัญญาการบริหารจัดการและซอมบํารุงกับปทุมธาน ีโอเปอเรช่ันส และไดเขาซ้ือหุนสามัญทั้งหมดของบีเจทีเปนจํานวนเงินทั้งส้ิน 
305 ลานบาท พรอมกันนั้น ประปาปทุมธานีไดลงนามเพื่อวาจางบีเจที ทําหนาที่ในการผลิต การซอมบํารุง การควบคุมการผลิต 
และจายน้ําประปาของประปาปทุมธาน ีปจจุบัน บีเจทีมีทุนจดทะเบียนและทุนที่ชําระแลวทั้งส้ิน 50.0 ลานบาท 

บริษัทไดแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด เม่ือวันที่ 6 กรกฎาคม 2549 โดยใชช่ือวา บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด 
(มหาชน) และไดเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอประชาชน และไดเขาจดทะเบียนเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย เม่ือวันที ่22 พฤษภาคม 2551 ภายใตช่ือยอที่ใชในการซ้ือขายหลักทรัพยวา “TTW” ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552 
บริษัทมีทุนจดทะเบียนและชําระแลว 3,990 ลานบาท แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 3,990 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท 
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1.6.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
บริษัทจัดต้ังขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายน้ําประปาใหแก กปภ. โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 

2551 มีกําลังการผลิตสูงสุดเทากับ 320,000 ลบ.ม./วัน และกําหนดราคาขายน้ําประปาในป 2552 เทากับ 23.55 บาทตอลบ.ม. 
ทั้งนี้ บริษัทไดทําสัญญาซ้ือขายน้ําประปากับ กปภ. เม่ือวันที่ 21 กันยายน 2543 มีอายุสัญญา 30 ป โดย กปภ. จะรับซ้ือ
น้ําประปาจากบริษัท เพื่อจําหนายแกประชาชนในเขตพื้นที่ อ.สามพราน อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม และ จ.สมุทรสาครทั้งจังหวัด 
นอกจากนี้ บริษัทยังดําเนินการภายใตสัมปทานประกอบกิจการประปาที่ไดรับจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
เม่ือวันที่ 11 มีนาคม 2548 มีระยะเวลา 25 ป เพื่อใหบริษัทสามารถประกอบกิจการประปาในเขตพื้นที่ อ.สามพราน อ.นครชัยศรี 
อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม และ อ.กระทุมแบน อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ซ่ึงในการผลิตน้ําประปา บริษัทจะทําการสูบน้ําจากแม
น้ําทาจีนมาใชเปนน้ําดิบในการผลิต  โดยน้ําประปาที่ผลิตไดจะถูกสงดวยทอสงน้ําประธาน (Bulk Transmission Main : BTM) 
จากโรงผลิตน้ําที่ อ.บางเลน   จ.นครปฐม ไปยังสถานีจายน้ําทั้ง 2 แหงของบริษัท คือ สถานีจายน้ําพุทธมณฑล และสถานีจายน้ํา
มหาชัย และจะถูกสูบจายตอผานทอจายน้ํา (Local Distribution Network : LDN) เพื่อเขาสูทอบริการเพื่อใหบริการประชาชนใน
เขตพื้นที่ของสํานักงานประปาสามพราน สํานักงานประปาออมนอย และสํานักงานประปาสมุทรสาคร 

สวน ประปาปทุมธาน ีซ่ึงเปนบริษัทยอยของบริษัท ประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายน้ําประปาใหแก กปภ. เชนเดียวกับ
บริษัท โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 มีกําลังการผลิตสูงสุดเทากับ 388,000 ลบ.ม./วัน ทั้งนี้ ประปาปทุมธานีไดเขาทําสัญญาให
สิทธิดําเนินการผลิตและจําหนายน้ําประปากับ กปภ. เม่ือวันที่ 31 สิงหาคม 2538 มีอายุสัญญา 25 ป นอกจากนี้ ประปา
ปทุมธานียังไดรับสัมปทานประกอบกิจการประปาจากกระทรวงมหาดไทย เม่ือวันที่ 13 มกราคม 2543 มีระยะเวลา 25 ป  มีผล
ทําใหประปาปทุมธานีสามารถผลิตน้ําประปาเพื่อจําหนายในเขตบริการเขตปทุมธาน-ีรังสิต จังหวัดปทุมธานี เปนระยะเวลา 25 ป  
ทั้งนี้ กปภ. จะรับซ้ือน้ําประปาจากประปาปทุมธาน ีเพื่อจําหนายแกประชาชนในพื้นที่บริการเขตปทุมธานีและรังสิต จ.ปทุมธานี 
โดยการผลิตน้ําประปาของประปาปทุมธานีจะเร่ิมจากการสูบน้ําดิบจากแมน้ําเจาพระยาเพื่อใชในการผลิตที่โรงผลิตน้ําที่ อ.สาม
โคก จ.ปทุมธานี โดยน้ําประปาที่ผลิตไดจะถูกสงดวยทอสงน้ําประธานไปยังสถานีจายน้ําทั้ง 3 แหงของประปาปทุมธานี คือ 
สถานีจายน้ํารังสิต สถานีจายน้ําธรรมศาสตร และสถานีจายน้ําปทุมธานี และจะถูกสูบจายตอผานทอจายน้ํา ซ่ึงเปนทรัพยสิน
ของ กปภ. ไปยังทอบริการเพื่อใหบริการแกประชาชนในเขตพื้นที่ของสํานักงานประปาปทุมธานีและสํานักงานประปารังสิต  
  
1.6.3 โครงสรางรายไดของบริษัทและบริษัทยอย 
 โครงสรางรายไดของบริษัทและบริษัทยอยในระยะ 3 ปยอนหลัง และงวดบัญชีลาสุด สรุปไดดังนี ้

 

ป 2549 2550 2551 ไตรมาสท่ี 1 ป 2552 ประเภทของรายได 
ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % 

รายไดจากการประกอบกิจการประปา 1,697.80 98.58 2,567.03 97.86 3,569.26 98.09 943.03 98.59 
รายไดจากการบริการ1/ - - 23.04 0.88 36.01 0.99 9.79 1.02 
รายไดอื่น2/ 24.39 1.42 33.16 1.26 33.53 0.92 3.69 0.39 
รวมรายได 1,722.19 100.00 2,623.23 100.00 3,638.79 100.00 956.51 100.00 
หมายเหต ุ: 1/ เปนรายไดจากการใหบริการผลิตนํ้าประปาของบีเจที ซ่ึงเปนบริษัทยอยของประปาปทุมธานี ใหแกนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี ้
  2/ สวนใหญเปนรายไดดอกเบ้ียรับ 



รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

 หนาที่ 28 ของจํานวนหนาทั้งหมด 92 หนา 

1.6.4 คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2552 ประกอบดวย 

ช่ือ ตําแหนง 
1. นายทนง พิทยะ ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 
2. นายสมโพธิ ศรีภูมิ กรรมการผูจัดการ 
3. นายปลิว ตรีวิศวเวทย กรรมการ 
4. นายณรงค แสงสุริยะ กรรมการ 
5.นายสุวิช พ่ึงเจริญ กรรมการ 
6. นายประเสริฐ มริตตนะพร กรรมการ 
7. นายสมบัติ กิจจาลักษณ กรรมการ 
8. นายโคอิชิ วาคานะ กรรมการ 
9. นายคาซูซิเกะ คาตามูระ กรรมการ 
10. นายเตชะพิทย แสงสิงแกว กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
11. นายไพรัช เมฆอาภรณ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
12. นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

ท่ีมา : หนังสือรับรองของบริษัท 
 

1.6.5 ผูถือหุน 
ผูถือหุนของบริษัท ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2552 ประกอบดัวย 

ช่ือ จํานวนหุน (หุน) % ของทุนชําระแลว 
1. บริษัท ช.การชาง จํากัด (มหาชน)  1,408,777,400 35.31 
2. บริษัท มิตซุย วอเตอร โฮลดิ้งศ (ประเทศไทย) จํากัด   1,032,500,000 25.88 
3. บริษัท ทางดวนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)  368,750,000 9.24 
4. HSBC (Singapore) Nominees Pte Ltd 202,992,100 5.09 
5. State Street Bank and Trust Company for London 147,630,000 3.70 
6. บริษัท ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)  73,895,000 1.85 
7. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด 71,919,700 1.80 
8. Chase Nominees Limited1 61,141,000 1.53 
9. State Street Bank and Trust Company for Australia 31,327,200 0.79 
10. American International Assurance Company-APEX 25,000,000 0.63 

รวม 3,423,932,400 85.81 
           ท่ีมา : ทะเบียนรายช่ือผูถือหุนของบริษัท 
 หมายเหตุ : โปรดดูรายละเอยีดของผูท่ีเกี่ยวของท่ีเปนผูถือหุนของบริษัท ในเอกสารแนบ 3 
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1.6.6 โครงสรางการถือหุนในกลุมบริษัท  

   ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552                             

 
 
1.6.7 สรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 
งบดุล  
งบดุลของบริษัทและบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม และ 31 มีนาคม 

            
    (หนวย : พันบาท) 

2549 2550 2551 ไตรมาส 1/2552 
รายการ 

จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % 
สินทรัพย         
สินทรัพยหมุนเวียน         
   เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด            356,130  3.33%            776,850  4.16%            850,643  4.75%         2,084,542  10.93% 
   เงินลงทุนชั่วคราว            695,000  6.51%            745,302  3.99%            299,941  1.68%            299,948  1.57% 
   เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผูกพัน                      -   0.00%            184,483  0.99%            257,676  1.44%            307,802  1.61% 
   ลูกหน้ีการคา            217,596  2.04%            292,705  1.57%            346,798  1.94%            352,383  1.85% 
   ลูกหน้ีอื่น-กิจการท่ีเก่ียวของกัน                      -   0.00%                     16  0.00%                     89  0.00%                     21  0.00% 
   วัตถุดิบและวัสดุคงเหลือ                6,685  0.06%              14,117  0.08%              18,326  0.10%              19,730  0.10% 
   เงินจายลวงหนาคางานกอสราง-กิจการท่ีเก่ียวของกัน                      -   0.00%              42,593  0.23%              95,839  0.54%              95,839  0.50% 
   เงินจายลวงหนาคางานกอสราง-กิจการท่ีไมเก่ียวของกัน                      -   0.00%                      -   0.00%                      -   0.00%              63,000  0.33% 
   สินทรัพยหมุนเวียนอื่น         
      ดอกเบี้ยคางรับ              10,223  0.10%                8,172  0.04%                3,756  0.02%                2,167  0.01% 
      คาใชจายจายลวงหนา              18,004  0.17%              33,768  0.18%              20,019  0.11%              16,311  0.09% 
      ภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจาย                      -   0.00%              13,650  0.07%              33,952  0.19%              30,602  0.16% 

บมจ. นํ้าประปาไทย 
 

ทุนจดทะเบียน 3,990 ลานบาท 
ทุนท่ีชําระแลว 3,990 ลานบาท 

บจก. วอเตอรโฟลว 
 

ทุนจดทะเบียน 10 ลานบาท 
ทุนท่ีชําระแลว 10 ลานบาท 

 

100% 

บจก. ประปาปทุมธานี 
 

ทุนจดทะเบียน 1,200 ลานบาท
ทุนท่ีชําระแลว 1,200 ลานบาท

 

บจก. บีเจที วอเตอร 
 

ทุนจดทะเบียน 50 ลานบาท 
ทุนท่ีชําระแลว 50 ลานบาท 

 

100% 

98.0% 
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    (หนวย : พันบาท) 
2549 2550 2551 ไตรมาส 1/2552 

รายการ 
จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % 

      ดอกเบี้ยจายลวงหนา                      -   0.00%                      -   0.00%                      -   0.00%                      -   0.00% 
      อื่นๆ                3,023  0.03%              30,574  0.16%              13,958  0.08%                5,654  0.03% 
รวมสินทรัพยหมุนเวียน         1,306,661  12.23%         2,142,230  11.47%         1,940,997  10.85%         3,277,999  17.20% 
สินทรัพยไมหมุนเวียน         
   เงินลงทุนในบริษัทยอย                      -   0.00%                      -   0.00%                      -   0.00%                      -   0.00% 
   ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ-สุทธิ         9,355,964  87.59%         9,196,857  49.23%         8,925,500  49.88%         8,853,646  46.44% 
   สินทรัพยในการผลิตนํ้าประปาท่ีตองโอนเมื่อส้ินอายุสัญญาฯ-สุทธิ                      -   0.00%         4,258,205  22.79%         4,134,413  23.10%         4,074,242  21.37% 
   สิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนายนํ้าประปา-สุทธิ                      -   0.00%         3,079,619  16.49%         2,884,138  16.12%         2,836,070  14.88% 
   สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น         
     ภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจาย                4,272  0.04%                3,634  0.02%                2,560  0.01%              10,408  0.05% 
     เงินมัดจํา                      -   0.00%                      -   0.00%                      -   0.00%                6,912  0.04% 
     อื่นๆ              15,048  0.14%                   604  0.00%                7,025  0.04%                4,000  0.02% 
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน         9,375,285  87.77%       16,538,919  88.53%       15,953,636  89.15%       15,785,278  82.80% 
รวมสินทรัพย       10,681,946  100.00%       18,681,149  100.00%       17,894,633  100.00%       19,063,277  100.00% 
หน้ีสินและสวนของผูถือหุน         
หน้ีสินหมุนเวียน         
   เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน                      -   0.00%         3,004,836  16.08%                   354  0.00%                      -   0.00% 
   เจาหน้ีการคา         
      กิจการท่ีเก่ียวของกัน                   260  0.00%                      -   0.00%                      -   0.00%                      -   0.00% 
      กิจการท่ีไมเก่ียวของกัน              31,503  0.29%              58,897  0.32%              49,208  0.27%              25,345  0.13% 
   เจาหน้ีกิจการท่ีเก่ียวของกัน                      -   0.00%            137,340  0.74%            102,581  0.57%                     31  0.00% 
   เจาหน้ีกิจการท่ีไมเก่ียวของกัน                      -   0.00%                      -   0.00%                6,696  0.04%                      -   0.00% 
   เจาหน้ีอื่น                      -   0.00%                      -   0.00%                      -   0.00%                5,749  0.03% 
   เจาหน้ีเงินประกันผลงาน         
      กิจการท่ีเก่ียวของกัน                      -   0.00%                1,251  0.01%                      -   0.00%                      -   0.00% 
      กิจการท่ีไมเก่ียวของกัน                2,150  0.02%                3,177  0.02%                3,897  0.02%                2,355  0.01% 
   เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินท่ีถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป            700,000  6.55%         1,411,800  7.56%         1,103,955  6.17%            505,000  2.65% 
   หน้ีสินหมุนเวียนอื่น         
      คาใชจายคางจาย              18,428  0.17%              47,440  0.25%              45,036  0.25%              69,438  0.36% 
      ภาษีขายท่ียังไมถึงกําหนดชําระ                9,940  0.09%              20,339  0.11%              21,840  0.12%              23,358  0.12% 
      ภาษีมูลคาเพิ่มคางจาย                8,145  0.08%              10,606  0.06%              13,140  0.07%              16,995  0.09% 
      อื่นๆ                1,659  0.02%                9,377  0.05%                6,153  0.03%                1,626  0.01% 
รวมหน้ีสินหมุนเวียน            772,085  7.23%         4,705,063  25.19%         1,352,859  7.56%            649,897  3.41% 
หน้ีสินไมหมุนเวียน         
   เจาหน้ีเงินประกัน-บริษัทยอย                      -   0.00%                      -   0.00%                      -   0.00%                      -   0.00% 
  หุนกู-สุทธิ                      -   0.00%                      -   0.00%                      -   0.00%         6,986,946  36.65% 
   เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน-สุทธิจากสวนท่ีถึงกําหนดชําระ
ภายใน 1 ป 

        6,020,000  56.36%         9,261,312  49.58%         8,205,391  45.85%         2,781,401  14.59% 

รวมหน้ีสินไมหมุนเวียน         6,020,000  56.36%         9,261,312  49.58%         8,205,391  45.85%         9,768,347  51.24% 
รวมหน้ีสิน         6,792,085  63.58%       13,966,376  74.76%         9,558,249  53.41%       10,418,244  54.65% 
สวนของผูถือหุน         
   ทุนเรือนหุน         
      ทุนจดทะเบียน         
      หุนสามัญ 3,990,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท          3,990,000           3,990,000           3,990,000           3,990,000   
      ทุนออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลว         
      หุนสามัญ 3,290,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท         



รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

 หนาที่ 31 ของจํานวนหนาทั้งหมด 92 หนา 

    (หนวย : พันบาท) 
2549 2550 2551 ไตรมาส 1/2552 

รายการ 
จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % 

      (2549 : หุนสามัญ 3,250,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท )         3,250,000  30.43%       
      (2550-Q1/2552 : หุนสามัญ 3,290,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1บาท)         3,290,000  17.61%         3,990,000  22.30%         3,990,000  20.93% 
   สวนเกินมูลคาหุน            475,000  4.45%            483,000  2.59%         2,637,770  14.74%         2,637,770  13.84% 
   กําไรสะสม         
      จัดสรรแลว-สํารองตามกฎหมาย              51,602  0.48%            399,000  2.14%            399,000  2.23%            399,000  2.09% 
      จัดสรรแลว-สํารองอื่น                      -   0.00%                      -   0.00%              72,447  0.40%              72,447  0.38% 
      ยังไมไดจัดสรร            713,621  6.68%         1,123,775  6.02%         1,811,237  10.12%         2,117,005  11.11% 
   ผลแตกตางของการจัดโครงสรางการดําเนินธุรกิจของกลุมบริษัท (600,363) -5.62% (600,363) -3.21% (600,363) -3.35% (600,363) -3.15% 
สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ         3,889,861  36.42%         4,695,412  25.13%         8,310,090  46.44%         8,615,859  45.20% 
สวนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย                      -   0.00%              19,361  0.10%              26,294  0.15%              29,174  0.15% 
รวมสวนของผูถือหุน         3,889,861  36.42%         4,714,773  25.24%         8,336,384  46.59%         8,645,033  45.35% 
รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน       10,681,946  100.00%       18,681,149  100.00%       17,894,633  100.00%       19,063,277  100.00% 

 
งบกําไรขาดทุน 
งบกําไรขาดทุนของบริษัทและบริษัทยอย สําหรับงวดส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม และ 31 มีนาคม  

(หนวย : พันบาท) 
2549 2550 2551 ไตรมาส 1/2552 

รายการ 
จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % 

รายได         
   รายไดจากการขายนํ้าประปา         1,697,802  98.58%         2,567,034  97.86%         3,569,256  98.09%            943,029  98.59% 
   รายไดจากการบริการ                      -   0.00%              23,038  0.88%              36,010  0.99%                9,794  1.02% 
   ดอกเบี้ยรับ              24,385  1.42%              32,895  1.25%              30,593  0.84%                3,547  0.37% 
   รายไดเงินปนผล                      -   0.00%                      -   0.00%                      -   0.00%                      -   0.00% 
   รายไดอื่น                      -   0.00%                   266  0.01%                2,933  0.08%                   144  0.02% 
รวมรายได         1,722,186  100.00%         2,623,232  100.00%         3,638,792  100.00%            956,514  100.00% 
คาใชจาย         
   ตนทุนขายนํ้าประปาและตนทุนการบริการ            496,142  28.81%            780,802  29.76%         1,176,902  32.34%            301,912  31.56% 
   คาใชจายในการขายและบริหาร            105,062  6.10%            125,108  4.77%            168,236  4.62%              34,590  3.62% 
   คาตอบแทนผูบริหาร                      -   0.00%                      -   0.00%                      -   0.00%                7,169  0.75% 
   คาตัดจําหนายตนทุนเงินลงทุนในบริษัทยอย                      -   0.00%                      -   0.00%                      -   0.00%                      -   0.00% 
   คาสิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนาย
นํ้าประปาตัดจําหนาย 

                     -   0.00%              89,490  3.41%            195,480  5.37%              48,069  5.03% 

รวมคาใชจาย            601,204  34.91%            995,401  37.95%         1,540,619  42.34%            391,740  40.95% 
กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินไดนิติบุคคล         1,120,983  65.09%         1,627,832  62.05%         2,098,173  57.66%            564,774  59.05% 
คาใชจายทางการเงิน                      -   0.00% (670,583) -25.56% (728,699) -20.03% (256,126) -26.78% 
ดอกเบี้ยจาย (437,016) -25.38%                      -   0.00%                      -   0.00%                      -   0.00% 
ภาษีเงินไดนิติบุคคล (2,071) -0.12% (14,037) -0.54% (2,133) -0.06%                      -   0.00% 
กําไรหลังภาษีเงินไดนิติบุคคล            681,896  39.59%            943,212  35.96%         1,367,342  37.58%            308,648  32.27% 
กําไรสุทธิกอนการซื้อหุนสวนท่ีเปนของผูถือหุนเดิม (7,490) -0.43%                      -   0.00%                      -   0.00%                      -   0.00% 
กําไรสุทธิสวนท่ีเปนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัท
ยอย 

                     -   0.00%                      -   0.00%                      -   0.00%                      -   0.00% 

กําไรสุทธิสําหรับปกอนแบงปนกําไร            674,406  39.16%            943,212  35.96%         1,367,342  37.58%            308,648  32.27% 
สวนท่ีเปนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย 0 0.00%              23,160  0.88%                8,934  0.25%                2,880  0.30% 
กําไรสุทธิสําหรับป            674,406  39.16%            920,051  35.07%         1,358,408  37.33%            305,768  31.97% 



รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

 หนาที่ 32 ของจํานวนหนาทั้งหมด 92 หนา 

งบกระแสเงินสด 
งบกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม และ 31 มีนาคม 

(หนวย : พันบาท) 
2549 2550 2551 ไตรมาส 1/2552 รายการ 

จํานวนเงิน จํานวนเงิน จํานวนเงิน จํานวนเงิน 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน                    740,248                  1,617,597                  2,696,514                     396,313  
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (1,099,712) (4,383,919)                    206,127  -                  123,978  
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน                    328,000                  3,062,042  (2,828,848)                    961,564  
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มข้ึน(ลดลง)สุทธิ (31,464)                    295,720                      73,793                  1,233,899  
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป                    387,595                     481,130                     776,850                     850,643  
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายป                    356,130                     776,850                     850,643                  2,084,542  

ที่มา : งบการเงินรวมของบริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) ซึ่งตรวจสอบและสอบทานโดยนายศุภชัย ปญญาวัฒโน ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3930 บริษัท สํานักงาน 
เอินสท แอนด ยัง จํากัด 

หมายเหต:ุ ผูถือหุนสามารถดูขอมูลรายละเอียดเพ่ิมเติมของบริษัทไดจากแบบ 56-1 และงบการเงินที่ผานการตรวจสอบหรือสอบทานจากผูสอบบัญชีไดจาก Website ของสํานักงาน 
ก.ล.ต. (www.sec.or.th) หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (www.set.or.th) 

  
อัตราสวนทางการเงิน 
 

รายการ 2549 2550 2551 งวด 3 เดือน/2552 

อัตราสวนสภาพคลอง (Liquiduty Ratio)     
   อัตราสวนสภาพคลอง (เทา) 1.69 0.46 1.43 5.04 
   อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา) 1.64 0.39 1.11 4.21 
   อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด (เทา) 1.39 0.59 0.89 0.40 
   อัตราสวนหมุนลูกหนี้การคา (เทา) 9.87 10.15 11.28 10.90 1/ 
   ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลีย่ (วัน) 36 35 32 33 1/ 
   อัตราหมุนเวียนสินคาคงเหลือ (เทา) n.a. n.a. n.a. n.a. 
   ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย (วัน) n.a. n.a. n.a. n.a. 
   อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี ้(เทา) 7.76 17.22 21.77 32.40 1/ 
   ระยะเวลาชําระหนี ้(วัน) 46 21 17 11 1/ 
   Cash Cycle (วัน) n.a. n.a. n.a. n.a. 
อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร (Profitability Ratio)    
   อัตรากําไรขั้นตน (%) 70.78% 69.85% 67.36% 68.31% 
   อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (%) 66.03% 62.85% 58.20% 59.27% 
   อัตราสวนเงินสดตอการทํากําไร (%) 66.04% 99.37% 128.52% 17.54% 
   อัตรากําไรสุทธ ิ(%) 39.16% 35.07% 37.33% 31.97% 
   อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%) 18.64% 21.39% 20.82% 14.40%1/ 
อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency Ratio)    
   อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%) 6.41% 6.27% 7.43% 6.62%1/ 
   อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร (%) 9.84% 10.60% 12.78% 11.87%1/ 
   อัตราการหมุนของสินทรัพย (เทา) 0.16 0.18 0.20 0.21 1/ 
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)    
   อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา) 1.75 2.96 1.15 1.21 
   อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย (เทา) 2.70 3.56 4.84 1.73 1/ 
   อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน (Cash Basis) (เทา) 0.50 0.29 0.46 0.07  
   อัตราสวนการจายเงินปนผล (%) 38.11% 17.66% 44.06% 0.00% 

     หมายเหต ุ1/ปรับเปนขอมูลเต็มป เพ่ือการเปรียบเทียบ 

http://www.sec.or.th
http://www.set.or.th


รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

 หนาที่ 33 ของจํานวนหนาทั้งหมด 92 หนา 

การวิเคราะหผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอย 
ผลการดําเนินงาน 
รายไดจากการขายน้ําประปา 

 รายไดรวมของบริษัทเกือบทั้งหมด เปนรายไดจากการขายน้ําประปาใหแก กปภ. ในป 2549 - 2551 บริษัทมีรายไดจาก
การขายน้ําประปาทั้งส้ิน 1,697.8 ลานบาท 2,567.0 และ 3,569.3 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนอัตราการเติบโตใน ป 2549 ป 
2550 และป 2551 เม่ือเทียบกับของปกอนหนาเทากับรอยละ 25.2 รอยละ 51.2 และรอยละ 39.0 ตามลําดับ ทั้งนี้ อัตราการ
เติบโตที่เพิ่มขึ้นสูงในป 2550 และป 2551 เปนผลจากการที่บริษัทไดเขาลงทุนซ้ือหุนสามัญของประปาปทุมธานีในสัดสวนรอยละ
98 ของทุนชําระแลว โดยบริษัทไดเร่ิมรับรูรายไดของประปาปทุมธาน ีต้ังแตเดือนกรกฎาคม 2550 เปนตนมา นอกจากนี้ ปริมาณ
ความตองการใชน้ําที่เพิ่มขึ้น การปรับ MOQ เพิ่มขึ้น และการปรับราคาจําหนายน้ําประปาเพิ่มขึ้น ลวนมีผลทําใหรายไดจากการ
ขายน้ําประปามีจํานวนเพิ่มมากขึ้นดวย 

ในงวด 3 เดือน ป 2552 บริษัทมีรายไดรวมเทากับ 956.51 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของป 2551 ซ่ึงมีรายไดรวม 
เทากับ 858.42 ลานบาท หรือคิดเปนอัตราการเพิ่มรอยละ 11.43 โดยสาเหตุหลักที่รายไดรวมของบริษัทเพิ่มขึ้นเนื่องมาจากการ
เพิ่มขึ้นของรายไดจากการจําหนายน้ําประปาเปนสําคัญ โดยเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 11.61 เม่ือเทียบกับงวดเดียวกันของปที่ผาน
มา โดยมีสาเหตุหลักมาจากบริษัทและประปาปทุมธานีมีการจําหนายน้ําประปาใหกับ กปภ. เพิ่มขึ้น และบริษัทมีการปรับเพิ่ม
ราคาขายน้ําประปาใหแก กปภ. เปน 23.55 บาทตอ ลบ.ม. ทั้งนี้ ในงวด 3 เดือนป 2552 บริษัทมีรายไดจากการขายน้ําประปา
เทากับ 943.03 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 98.59 ของรายไดรวม  
รายไดจากการบริการ 

 รายไดจากการบริการ เปนรายไดที่เกิดจาก บีเจที ซ่ึงเปนบริษัทยอยของประปาปทุมธานี ใหบริการผลิตน้ําประปาแกนิคม
อุตสาหกรรมอมตะซิต้ี โดยบริษัทไดเร่ิมรับรูรายไดในสวนนี้ต้ังป 2550 เปนตนมา โดยมีจํานวนเทากับ 23.04 ลานบาท 36.01 
ลานบาท และ 9.79 ลานบาท ในป 2550 – 2551 และงวด 3 เดือนป 2552 ตามลําดับ หรือคิดเปนรอยละ 0.88 รอยละ 0.99 และ
รอยละ 1.02 ของรายไดรวม ตามลําดับ 
ตนทุนขายน้ําประปาและตนทุนการบริการ  

ตนทุนขายน้ําประปาและตนทุนการบริการ สวนใหญประกอบดวย  คาเส่ือมราคาสินทรัพยในการผลิตน้ําประปา คา
ไฟฟา คาสารเคมี คาเชาที่ดินสําหรับการวางแนวทอน้ําดิบ คาแรงงาน และวัสดุส้ินเปลือง   
 ในป 2549 - 2551 ตนทุนขายน้ําประปาและตนทุนการบริการ เทากับ 496.1 ลานบาท 780.8 ลานบาท และ 1,176.9 
ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนสัดสวนตอรายไดจากการขายน้ําประปาและรายไดจากการบริการ เทากับรอยละ 29.2 รอยละ 30.1 
และรอยละ 32.6 ตามลําดับ โดยสาเหตุหลักของการเพิ่มขึ้นในป 2550  และ 2551 มาจากการรับรูตนทุนขายของประปา
ปทุมธาน ีและบีเจที ตามระยะเวลาที่ลงทุน และการเพิ่มขึ้นของตนทุนขายของบริษัท อันเนื่องมาปริมาณการผลิตน้ําประปาที่
เพิ่มขึ้น ทําใหมีการใชสารเคมีและคาไฟฟาเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้ ในป 2551 บริษัทและบริษัทยอยยังมีคาซอมบํารุงโครงสราง
พื้นฐานอีกจํานวน 63.7 ลานบาท 
 ในงวด 3 เดือน ป 2552 บริษัทมีตนทุนขายน้ําประปาและตนทุนการบริการ เทากับ 301.91 ลานบาท หรือคิดเปนรอย
ละ 31.69 ของรายไดจากการขายน้ําประปาและรายไดจากการบริการ เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของป 2551 ซ่ึงมีตนทุนขาย
น้ําประปาและตนทุนการบริการ เทากับ 262.09 ลานบาท หรือคิดเปนอัตราการเพิ่มรอยละ15.19 โดยสาเหตุหลักมาจากการ
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จําหนายน้ําประปาใหกับ กปภ. เพิ่มขึ้น ตาม MOQ ที่เพิ่มขึ้นจาก 250,000 ลบ.ม./วัน ในงวด 3 เดือน ป 2551 เปน 300,000 ลบ.
ม./วัน ในงวด 3 เดือน ป 2552 ซ่ึงมีผลทําใหบริษัทมีตนทุนที่เก่ียวเนื่องในการผลิตน้ําประปา เชน คาไฟฟาและคาสารเคมี เพิ่ม
มากขึ้น รวมทั้งบริษัทยังมีคาใชจายในการซอมแซมโรงงานผลิตน้ําและสถานีจายน้ําของ ประปาปทุมธานี เพิ่มขึ้นจํานวน 5 ลาน
บาท นอกจากนี้ บริษทัยังไดจายสวนลดคาน้ําประปาใหกับ กปภ. ที่สะสมไวต้ังแตวันที่ 21 กรกฎาคม 2547 - วันที่ 21 มกราคม 
2552 จํานวนเงิน 25.7 ลานบาทอีกดวย  
คาใชจายในการขายและบริหาร 

คาใชจายในการขายและบริหารของบริษัทในป 2549 - 2551 เทากับ 105.1 ลานบาท 125.1 ลานบาท และ 168.2 ลาน
บาท ตามลําดับ คิดเปนสัดสวนตอรายไดรวมของบริษัท เทากับรอยละ 6.1 รอยละ 4.8 และรอยละ 4.6 ตามลําดับ โดยมีอัตรา
การเติบโตเทากับรอยละ 101.3 รอยละ 19.1 และรอยละ 34.5 ตามลําดับ  

คาใชจายในการขายและบริหารที่เพิ่มขึ้นในป 2550 เกิดจากการรวมคาใชจายในการขายและบริหารของประปา
ปทุมธานีต้ังแตเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม 2550  และคาใชจายที่เก่ียวเนื่องกับการลงทุนในประปาปทุมธานี เชน คาธรรมเนียม
ธนาคารเก่ียวกับการกูเงิน คาธรรมเนียมที่เก่ียวของกับการวาจางที่ปรึกษาทางดานกฏหมาย และผูประเมินราคาอิสระ เปนตน 
สําหรับในป 2551 นอกจากการเพิ่มจากการรวมของคาใชจายในการขายและบริหารของประปาปทุมธานีของทั้งป 2551 แลว 
บริษัทยังมีคาใชจายในการซอมแซมถนนทางเขาโรงผลิตน้ําและคาใชจายในการนําหุนสามัญเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย 

ในงวด 3 เดือน ป 2552 บริษัทมีคาใชจายในการขายและบริหารเทากับ  34.59 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 3.62 ของ
รายไดรวม เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของป 2551 ซ่ึงมีคาใชจายในการขายและบริหารเทากับ 24.22 ลานบาท หรือคิดเปนอัตรา
การเพิ่มรอยละ 42.82 โดยสาเหตุหลักที่คาใชจายในการขายและบริหารของบริษัทเพิ่มขึ้นมาจากบริษัทมีคาใชจายเก่ียวกับ
พนักงาน คาที่ปรึกษากฎหมาย คาโฆษณาประชาสัมพันธ และคาใชจายและคาธรรมเนียมเก่ียวกับการออกหุนกูเพิ่มขึ้น  
คาใชจายทางการเงินและดอกเบ้ียจาย 
 คาใชจายทางการเงินและดอกเบี้ยจายในป 2549 และป 2550 เทากับ 437.0 ลานบาท และ 670.6 ลานบาท ตามลําดับ 
โดยคิดเปนรอยละ 25.4 และรอยละ 25.6 ของรายไดรวมของบริษัท ตามลําดับ สาเหตุที่คาใชจายทางการเงินและดอกเบี้ยจาย
เพิ่มขึ้น เนื่องจากในป 2550 บริษัทไดรวมคาใชจายทางการเงินของประปาปทุมธานีต้ังแตเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคมไวในงบ
การเงินรวมของบริษัท และอัตราดอกเบี้ย MLR ในป 2550 เพิ่มสูงขึ้นกวาอัตราดอกเบี้ย MLR ในป 2549 สําหรับป 2551 
คาใชจายทางการเงินและดอกเบี้ยจายเทากับ 728.7 ลานบาท ซ่ึงการเพิ่มขึ้นดังกลาวเกิดจากการที่ไดรวมคาใชจายทางการเงิน
ทั้งปของประปาปทุมธานีไวในงบการเงินรวมของบริษัท อยางไรก็ตาม เม่ือพิจารณาคาใชจายทางการเงินของบริษัท จะพบวามี
จํานวนลดลง 51.7 ลานบาท หรือลดลงจํานวนรอยละ 9.2 เนื่องจากในระหวางป 2551 บริษัทไดจายชําระคืนเงินกูยืมระยะส้ัน
จํานวน 3,000 ลานบาท และชําระคืนเงินกูยืมระยะยาวจํานวน 1,028.8 ลานบาท สวน ประปาปทุมธานี ไดจายชําระคืนเงินกูยืม
ระยะยาวจํานวน 418 ลานบาท   
 ในงวด 3 เดือน ป 2552 บริษัทมีคาใชจายทางการเงินและดอกเบี้ยจายเทากับ 256.13 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 
26.78 ของรายไดรวม เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของป 2551 ซ่ึงมีคาใชจายทางการเงินและดอกเบี้ยจายเทากับ 210.04 ลานบาท 
หรือคิดเปนอัตราการเพิ่มรอยละ 21.94 สาเหตุหลักที่คาใชจายทางการเงินและดอกเบี้ยจายเพิ่มขึ้น คือ บริษัทไดจายชําระคืน
เงินกูระยะยาวกอนกําหนด จํานวน 5,839.8 ลานบาท มีผลใหบริษัทมีคาใชจายเก่ียวกับคาธรรมเนียมธนาคารในการชําระเงินกู
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ดังกลาว เปนจํานวนเงิน 116.8 ลานบาท และบริษัทยอยมีคาใชจายตัวแทนทางการเงิน จํานวน 3.0 ลานบาท นอกจากนี้ บริษัท 
ไดจายชําระคืนเงินกูยืมระยะส้ัน จํานวน 3,000 ลานบาทในเดือนพฤษภาคม 2551 เรียบรอยแลว ทําใหบริษัทไมมีดอกเบี้ยจาย
ของเงินกูยืมดังกลาว 
กําไรสุทธิ 
 บริษัทมีความสามารถในการทํากําไรอยูในเกณฑที่ดีอยางสมํ่าเสมอ โดยมีกําไรขั้นตนเทากับ รอยละ 70.8 รอยละ 69.9  
รอยละ 67.4 .และรอยละ 68.31 ในป 2549 - 2551 และงวด 3 เดือน  ป 2552 ตามลําดับ และมีกําไรสุทธิ เทากับ 674.4 ลาน
บาท 920.1 ลานบาท 1,358.4 ลานบาท และ  305.8 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนอัตราสวนกําไรสุทธิ เทากับรอยละ 39.2 รอย
ละ 35.1 รอยละ 37.3 และรอยละ 32.0 ตามลําดับ โดยอัตราสวนกําไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง มีเหตุผลตามที่กลาวไวในแต
ละหัวขอขางตน  
ฐานะทางการเงิน 
สินทรัพย 

 บริษัทมีสินทรัพยรวมในป 2549 - 2551 และ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552 จํานวน 10,681.9 ลานบาท 18,681.2 ลานบาท 
17,894.6 ลานบาท และ 19,063.3 ลานบาท ตามลําดับ โดยสินทรัพยสวนใหญเปนรายการสินทรัพยไมหมุนเวียน ซ่ึงคิดเปน
สัดสวนประมาณรอยละ 83-89 ของสินทรัพยรวม สินทรัพยไมหมุนเวียนมีการเพิ่มขึ้นอยางมากในชวงป 2550 จากจํานวน 
9,375.3 ลานบาท ในป 2549 เปน 16,538.9  ลานบาท ในป 2550 เนื่องจาก บริษัทซ้ือหุนสามัญของประปาปทุมธานี ในสัดสวน
รอยละ 98 ของทุนชําระแลว ซ่ึงมีสินทรัพยหลักไดแก สินทรัพยในการผลิตน้ําประปาที่ตองโอนเม่ือส้ินสุดอายุสัญญาสุทธิ จํานวน 
4,258.2 ลานบาท และสิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนายน้ําประปาสุทธิ 3,079.6 ลานบาท สําหรับ ในป 2551 สินทรัพยไม
หมุนเวียนมีจํานวนลดลงจากป 2550 คิดเปนจํานวน 585.3 ลานบาท สาเหตุเกิดจากการคิดคาเส่ือมราคาของ ที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ และการคิดคาตัดจําหนายของสินทรัพยในการผลิตน้ําประปาที่ตองโอนเม่ือส้ินสุดอายุสัญญาและสิทธิในการดําเนินการ
ผลิตและจําหนายน้ําประปา ทั้งนี ้ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552 บริษัทมีสินทรัพยไมหมุนเวียนที่สําคัญ คือ  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
สุทธิ สินทรัพยในการผลิตน้ําประปาที่ตองโอนเม่ือส้ินอายุสัญญาสุทธิ และสิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนายน้ําประปาสุทธิ 
จํานวน 8,853.6 ลานบาท จํานวน 4,074.2 ลานบาท และ จํานวน 2,836.1 ลานบาท ตามลําดับ  

บริษัทมีอัตราหมุนเวียนของสินทรัพยรวมคอนขางตํ่า คือ 0.13 เทา 0.16 เทา 0.18 เทา และ 0.19 เทา ในป 2549 – 2551 
และ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552 ตามลําดับ ซ่ึงเปนปกติของธุรกิจสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน เนื่องจากใชเงินลงทุนสูง แตจะทยอย
รับรูรายไดตามระยะเวลาของสัญญา  

สําหรับสินทรัพยหมุนเวียนในป 2549 – ป 2551 และ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552 มีจํานวน 1,306.6 ลานบาท จํานวน 
2,142.3 ลานบาท 1,940.9 ลานบาท และ 3,277.9 ลานบาท ตามลําดับ โดยสินทรัพยหมุนเวียนที่สําคัญไดแก เงินสดและ
รายการเทียบเทาเงินสด เงินลงทุนช่ัวคราว เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน และลูกหนี้การคา ซ่ึงไดแก กปภ. เปนหลัก 
หนี้สิน 
 หนี้สินรวมของบริษัท ในป 2549 - 2551 และ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552 มีจํานวนรวม 6,792.1 ลานบาท 13,966.4 ลาน
บาท 9,558.2 ลานบาท และ 10,418.2 ลานบาท  หรือคิดเปนสัดสวนตอสินทรัพยรวมเทากับรอยละ 63.58 รอยละ 74.76 รอยละ 
53.41 และรอยละ 54.65 ตามลําดับ โดยหนี้สินสวนใหญเปนหนี้ระยะยาวซ่ึงเปนเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน อยางไรก็ตามใน
งวด 3 เดือน ป 2552 บริษัทไดออกหุนกูคิดเปนจํานวนเงินรวม 7,000 ลานบาท มีวัตถุประสงคเพื่อนํามาชําระหนี้กับสถาบัน
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การเงิน สงผลใหหนี้สินของสถาบันการเงินลดลงจาก 9,309.35 ลานบาท ในป 2551 เปน  3,286.40 ลานบาท ณ วันที่ 31 
มีนาคม 2552 
สวนของผูถือหุน  

  สําหรับสวนผูถือหุนของบริษัท ในป 2549-2551 และ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552 มีจํานวน 3,889.9 ลานบาท 4,714.8 
ลานบาท 8,336.4 ลานบาท และ 8,645.0 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนตอสินทรัพยรวมเทากับรอยละ 36.42 รอยละ 25.24 รอย
ละ 46.59 และรอยละ 45.35 ตามลําดับ ซ่ึงสวนผูถือหุนที่เพิ่มขึ้นเปนผลมาจากผลประกอบการของบริษัทที่สามารถทํากําไรไดทุก
ป นอกจากนี้ ในป 2551 บริษัทไดมีการเพิ่มทุน จํานวน 700 ลานหุน และเสนอขายตอประชาชน ในราคา 4.20 บาทตอหุน รวม
เปนมูลคาเสนอขายทั้งส้ิน 2,940 ลานบาท ทําใหมีสวนเกินมูลคาหุนสุทธิ (ภายหลังหักคาธรรมเนียมเก่ียวกับการเสนอขาย
หลักทรัพย) เพิ่มขึ้นเปน 2,637.77 ลานบาท ทั้งนี้ บริษัทมีอัตราสวนหนี้สินตอสวนผูถือหุน ณ ส้ินป 2549 - 2551 และ ณ วันที่ 31 
มีนาคม 2552 เทากับ 1.75 เทา 2.96 เทา 1.15 เทา และ 1.21 เทา ตามลําดับ ซ่ึงถือวาเปนอัตราสวนที่ไมสูงมากนัก  
สภาพคลอง  
 กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานเพิ่มขึ้นจาก 740.2 ลานบาท ในป 2549 เปน 1,617.6 ลานบาท ในป 2550 และ
เพิ่มขึ้นเปน 2,695.5 ลานบาท ในป 2551 ทั้งนี้เปนผลสืบเนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการเปนกําไรมาโดยตลอด สําหรับกระแส
เงินสดจากกิจกรรมลงทุน บริษัทใชกระแสเงินสดโดยการเขาไปลงทุนในประปาปทุมธานีจํานวนเงิน 3,859.4 ลานบาท ในป 2550 
สําหรับกิจกรรมจัดหาเงิน บริษัทมีการจัดหาเงินจากการกูยืมสถาบันการเงินเพื่อเขาลงทุนในหุนสามัญของประปาปทุมธานี
จํานวน 3,998.3 ลานบาท  สําหรับในป 2551 บริษัทมีกระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมจัดหาเงินสุทธิ 2,828.9 ลานบาท โดยบริษัท
ไดรับเงินทุนจาการออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 2,854.8 ลานบาท และมีการจายชําระคืนเงินกูยืมระยะส้ันและระยะยาวจํานวน  
4,451.2 ลานบาท รวมทั้งจายเงินปนผลอีกจํานวน 598.5 ลานบาท  

สําหรับอัตราสวนสภาพคลอง ณ 31 มีนาคม 2552 เพิ่มสูงขึ้นเปน 5.04 เทาจากป 2549-2551 ที่เทากับ 1.69 เทา 0.46 
เทา และ 1.43 เทา ตามลําดับ ซ่ึงถือวาบริษัทอยูในเกณฑที่มีสภาพคลองที่ดี สาเหตุที่อัตราสวนดังกลาว ณ 31 มีนาคม 2552 
เพิ่มขึ้นอยางมากเกิดจากการที่บริษัทมีเงินสดเพิ่มขึ้นจากการออกหุนกู  
 
1.6.8 ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน 

ประเทศไทยมีพื้นที่ประมาณ 320.70 ลานไร โดยมีประมาณน้ําฝนเฉล่ียทั้งประเทศประมาณ 1,482.37 มม. ทั้งนี้ 
ปริมาณน้ําฝนจะเปนแหลงกําเนิดของปริมาณน้ําตางๆ ในประเทศทั้งในน้ําผิวดิน เชน แมน้ําหรือลําธารตางๆ และน้ําใตดิน เชน 
น้ําบาดาล โดยประเทศไทยมีปริมาณน้ําทั้งหมดประมาณ 745,085 ลาน ลบ.ม. และมีปริมาณน้ําทา ประมาณ 200,830 ลาน 
ลบ.ม. ซ่ึงเปนแหลงน้ําที่เกิดขึ้นในแมน้ําและลําน้ําตางๆ ในลักษณะธรรมชาติ (Natural Flows) ดังนั้น ประเทศไทยจึงมีความ
จําเปนตองมีการจัดการระบบน้ํา ซ่ึงสามารถแบงเปนพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเปนพื้นที่ชลประทานประมาณ 60.29 ลานไร 
หรือรอยละ 18.80 ของพื้นที่ทั้งหมด โดยในป 2551 ไดมีการพัฒนาเปนพื้นที่ชลประทานแลวประมาณ 28.35 ลานไร โดยมี
รายละเอียดดังนี ้
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ลุมนํ้า ปริมาณฝน
เฉล่ีย (มม.) 

ปริมาณนํ้า 
(ลาน ลบ.ม.) 

ปริมาณนํ้าทา 
(ลาน ลบ.ม.) 

พื้นท่ีท่ีมี
ศักยภาพ 
(ลานไร) 

พื้นท่ี
ชลประทาน 

(ลานไร) 

สัดสวนพื้นท่ี
ชลประทานตอพื้นท่ีท่ี

มีศักยภาพ (%) 
1. สาละวิน กก ปง วัง ยม นาน 1,451.37 185,957.36 45,747.66 10.35 5.12 49.48 
2. โขง ชี มูล 1,438.32 252,816.31 48,804.64 28.25 6.22 22.03 
3. เจาพระยา สะแกกรัง ปาสัก ทาจีน   
แมกลอง เพชรบุร ีชายฝงทะเล
ตะวันตก 

1,155.44 120,301.11 33,120.42 11.93 11.68 97.96 

4. ปราจีนบุร ีบางปะกง โตนเลสาบ 
ชายฝงทะเลตะวันออก 

1,761.80 68,177.18 26,703.53 5.02 2.67 53.17 

5. ภาคใตฝงตะวันออก ตาป ทะเลสาบ
สงขลา ปตตานี ภาคใตฝงตะวันตก 

1,604.93 117,833.70 46,453.85 4.75 2.65 55.76 

รวม 1,482.37 745,085.66 200,830.10 60.29 28.35 47.01 
  ท่ีมา: ขอมูลสารสนเทศโครงการชลประทาน ป 2551 กรมทรัพยากรนํ้า  กระทรวงทรัพยากรและส่ิงแวดลอม 

จากขอมูลขางตนแสดงใหเห็นไดวาภาคกลางไดมีการพัฒนาระบบชลประทานเกือบทั้งหมดของพื้นที่ที่มีศักยภาพ 
ถึงแมวาจะมีปริมาณฝนนอยกวาภาคอื่นๆ ทั้งนี้ การบริโภคน้ําในประเทศไทยจะถูกนําไปใชในภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และ
ในครัวเรือน โดยอาศัยแหลงน้ําจากน้ําฝน ระบบชลประทาน หรือระบบน้ําประปา ซ่ึงขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของการใชน้ํา 

สําหรับน้ําที่สะอาดเหมาะสําหรับการอุปโภคและบริโภค จะตองมีการปรับปรุงคุณภาพตามกระบวนการน้ําประปา ซ่ึง
ตองอาศัยแหลงน้ําจากระบบชลประทาน แมน้ํา หรือบอบาดาล ทั้งนี้ ปจจุบัน กิจการน้ําประปาของประเทศไดแบงให การประปา
นครหลวง (“กปน.”) เปนผูดูแลในเขตกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ และนนทบุรี และใหการประปาสวนภูมิภาค (“กปภ.”) เปน
ผูดูแลในจังหวัดตางๆ นอกเขตของ กปน. โดยที่ผานมา กปภ. มีผลการดําเนินงานดังนี้ 
 

 2547 2548 2549 2550 
1. จํานวนผูใชนํ้าเมื่อส้ินป (จํานวนราย) 2,214,103 2,306,962 2,479,776 2,628,470 
2. อัตราการเพ่ิมตามปกต ิ(%) 8.88 9.20 8.39 6.85 
3. ปริมาณนํ้าผลิตจริง (ลาน ลบ.ม.) 858.07 944.99 1,016.46 1,111.61 
4. ปริมาณนํ้าผลิตจาย (ลาน ลบ.ม.) 827.11 909.43 981.18 1,077.13 
5. ปริมาณนํ้าจําหนาย (ลาน ลบ.ม.) 606.11 678.09 722.21 794.68 
6. อัตรานํ้าสูญเสียในระบบจาย (%) 26.63 25.26 26.31 26.12 
7. เฉล่ียการใชนํ้า (ลบ.ม./ราย/วัน) 0.82 0.85 0.84 0.86 

ท่ีมา:รายงานประจําปของการประปาสวนภูมิภาคในป 2550 

นอกจากนั้น  บริษัทเอกชนยังสามารถผลิตน้ํ าประปาได โดยขอสัมปทานจากกรมทรัพยากรน้ํ า  กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม โดยอาศัยแหลงน้ําจากน้ําผิวดิน อางเก็บน้ําเอกชน แมน้ํา น้ําทะเล และบอบาดาล เพื่อนําไป
ผลิตเปนน้ําประปาเพื่อใชในโครงการที่ไดรับสัมปทาน ทั้งนี้ ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2552 กรมทรัพยากรน้ําไดอนุญาตให
สัมปทานกับบริษัทเอกชนจํานวน 66 ราย ซ่ึงสามารถแบงตามภูมิภาคและขนาดของระบบประปาไดดังตอไปนี ้
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ขนาดระบบประปา (แหง) อายุสัมปทาน (แหง) พื้นท่ี 
เล็ก กลาง ใหญ รวม 

กําลังการผลิตรวม  
(ลบ.ม./วัน) 5 ป 10 ป 15 ป 25 ป รวม 

1) ผูประกอบการที่ไดรับสัมปทานและอายุของสัมปทานยังไมครบกําหนด จํานวน 34 ราย 
ภาคเหนือ 2 - - 2 1,988 2 - - - 2 
ภาคกลาง 4 4 5 13 1,017,714 5 - - 8 13 
ภาคตะวันออก 6 - - 6 6,350 2 - 3 1 6 
ภาคอีสาน 1 - - 1 930 1 - - - 1 
ภาคใต 11 1  12 16,857 10 - 1 1 12 
รวม 24 5 5 34 1,043,839 20 - 4 10 34 
2) ผูประกอบการที่อายุของสัมปทานครบกําหนดแลว และอยูระหวางการขอตอสัมปทานจากคณะรัฐมนตรี จํานวน 32 ราย 
ภาคเหนือ 9 1 - 10 10,779  6 3 1 10 
ภาคกลาง 17 1 1 19 61,019 1 17 - 1 19 
ภาคตะวันออก 1 - - 1 600 - 1 - - 1 
ภาคอีสาน - - - - - - - - - - 
ภาคใต 2 - - 2 1,537  2   2 
รวม 29 2 1 32 73,935 1 26 3 2 32 

หมายเหตุ :   1. ระบบประปาขนาดเล็ก มีกําลังการผลิตไมเกิน 3,000 ลบ.ม. / วัน 
2. ระบบประปาขนาดกลาง มีกําลังการผลิตระหวาง 3,001 – 15,000 ลบ.ม. / วัน 
3. ระบบประปาขนาดใหญ มีกําลังการผลิตมากกวา 15,000 ลบ.ม. / วัน  

ทั้งนี้ ที่ผานมา มีนิคมอุตสาหกรรมบางรายทีไ่มไดดําเนินการผลิตน้ําประปาและใหบริการบําบัดน้ําเสียแกผูประกอบการ
ในนิคมอุตสาหกรรมดวยตนเอง แตไดวาจางบริษัทเอกชนรายอื่นใหเขามาดําเนินการแทน เชน นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี ซ่ึงได
ทําสัญญาวาจาง บีเจที ซ่ึงเปนบริษัทยอยของประปาปทุมธานี ใหเปนผูผลิตน้ําประปาและใหบริการบําบัดน้ําเสียแก
ผูประกอบการในนิคม และนิคมอุตสาหกรรมบางปู ซ่ึงไดทําสัญญาวาจาง บริษัท โกลบอล ยูทิลิต้ี เซอรวิส จํากัด และบริษัท โก
ลบอล เอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี จํากัด ใหเปนผูผลิตน้ําประปา และใหบริการบําบัดน้ําเสียแกผูประกอบการในนิคม 
ตามลําดับ เปนตน  

โครงการการผลิตน้ําประปาของ BLDC ต้ังอยูในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซ่ึงอยูภายใต
การดูแลและรับผิดชอบของ กนอ. โดย กนอ. ยังไดรวมดําเนินธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมกับผูประกอบการรายอื่นในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เชน นิคมอุตสาหกรรมบานหวา (ไฮเทค) และนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร โดยมีรายละเอียดดังนี ้

หมายเหตุ: * อยูระหวางปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพเปน 18,000 ลบ.ม./วัน 
ที่มา :  1/ BLDC 

2/  Website ของนิคมอุตสาหกรรมบานหวา 
3/  Website ของนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนคร 

 พื้นท่ีขาย/เชา (ไร) พื้นท่ีอุตสาหกรรมท่ีเหลือ (ไร)             ระบบนํ้า ระบบบําบัด คานํ้า คาบําบัดนํ้าเสีย 

 เขตท่ัวไป 
 

เขตประกอบ 
การเสร ี 

เขตท่ัวไป 
 

เขตประกอบ 
การเสร ี 

ประปา/บาดาล 
(ลบ.ม./วัน) 

นํ้าเสีย 
(ลบ.ม./วัน) 

(บาท/ 
ลบ.ม.) 

(บาท/ 
ลบ.ม.) 

1. บางปะอิน 1/ 1,172 166 17.31 10.77 48,000 12,000* 22.50 7.00 – 9.00 
2. บานหวา 2/ 1,034 592 145.00 - 21,000 16,800 13.50 8.00 
3. สหรัตนนคร 3/ 867 - 405.00 - 11,960 16,800 22.00 8.00 
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จากขอมูลขางตนแสดงใหเห็นวา นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน และนิคมอุตสาหกรรมบานหวามีผูประกอบการเขามาใช
พื้นทีเ่ปนจํานวนมากแลว ดังนั้น ความตองการใชน้ําในอนาคตของนิคมอุตสาหกรรมดังกลาวจะขึ้นอยูกับการขยายกําลังการผลิต
ของผูประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมเปนสําคัญ 
 
1.7 วิธีการชําระเงิน  
 บริษัทจะชําระเงินใหแก BLDC จํานวนรวม 1,400 ลานบาท (หนึ่งพันส่ีรอยลานบาทถวน) โดยแบงชําระ 3 งวดมี
รายละเอียดดังนี ้

งวด จํานวนเงิน (ลานบาท) วันท่ีครบกําหนดชําระ 
งวดท่ี 1 1,000 วันท่ีลงนามในสัญญา 
งวดท่ี 2 200 365 วัน นับจากวันท่ีลงนามในสัญญา 
งวดท่ี 3 200 730 วัน นับจากวันท่ีลงนามในสัญญา 
รวม 1,400  

 
ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเทากับ 2,084.54 ลานบาท ซ่ึงเพียงพอ

สําหรับการชําระคาซ้ือสิทธิในการดําเนินงานดังกลาว อยางไรก็ตาม เม่ือเดือนมิถุนายน 2552 บริษัทไดรับขอเสนอจากสถาบัน
การเงิน 2 ราย  ซ่ึงใหวงเงินกูรวม 1,500 ลานบาท ระยะเวลาชําระคืนเงินตนประมาณ 10 ป โดยไมตองมีหลักทรัพยคํ้าประกัน 
และกําหนดอัตราดอกเบี้ยโดยอางอิงจากดอกเบี้ยเงินฝากบวก Margin และอัตราดอกเบี้ย MLR ลบ Margin ซ่ึงเปนอัตรา
ดอกเบี้ยที่ตํ่ากวาอัตราตลาด ณ ปจจุบัน โดยปจจุบันบริษัทอยูระหวางเจรจาตอรองกับสถาบันการเงินทั้งสองแหงดังกลาว ทั้งนี้ 
บริษัทไดพิจารณาแลว เห็นวา ขอเสนอจากสถาบันการเงินทั้งสองแหงเปนขอเสนอที่มีเง่ือนไขที่ดี บริษัทจึงอาจพิจารณาใชแหลง
เงินกูยืมจากสถาบันการเงินทั้งหมด เพื่อชําระคาซ้ือสิทธิในการดําเนินงานใหแก  BLDC โดยการดําเนินการดังกลาวจะไมมีผล
อยางมีนัยสําคัญตอสภาพคลองของบริษัท และไมเปนการผิดเง่ือนไขของสัญญาเงินกูเดิมของบริษัท และหรือเง่ือนไขการรักษา
อัตราสวนทางการเงินตามที่ไดกําหนดไวจากการที่บริษัทไดออกและเสนอขายหุนกูตอประชาชนในชวงไตรมาสที ่1 ป 2552   
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2. ความสมเหตุสมผลของรายการ 

2.1 วัตถุประสงคและความจําเปนในการเขาทํารายการ 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา การซ้ือสิทธิในการดําเนินงานในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน มีความ
สอดคลองกับเปาหมายในการประกอบธุรกิจน้ําประปาของบริษัท เนื่องจากเปนการขยายพื้นที่บริการจายน้ําประปา จากเดิมที่
จําหนายน้ําประปาในพื้นที ่จ.นครปฐม และ จ. สมุทรสาคร ไปสูนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินใน จ. พระนครศรีอยุธยา ซ่ึงจะชวย
สงเสริมภาพลักษณของความเปนผูนําในการประกอบกิจการผลิตน้ําประปาภาคเอกชนรายใหญที่สุดของประเทศไทย นอกจากนี้ 
การซ้ือสิทธิในการดําเนินงานดังกลาว จะชวยทําใหบริษัทสามารถดําเนินธุรกิจน้ําอยางครบวงจร กลาวคือ ดําเนินการต้ังแตผลิต
น้ําประปา จายน้ําประปา และเรียกเก็บเงินจากลูกคาที่เปนผูประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินไดโดยตรง ซ่ึงจะเปนการ
ขยายขอบเขตการใหบริการที่มากกวาปจจุบัน และเปนการลดความเส่ียงจากการพึ่งพิง กปภ. ซ่ึงเปนลูกคารายเดียว ไดในระดับ
หนึ่ง อีกทั้งบริษัทจะไดรับสิทธิใหเปนผูประกอบการในการใหบริการทางดานบําบัดน้ําเสียแกผูประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม
บางปะอิน ซ่ึงสอดคลองกับแนวนโยบายของบริษัทที่ตองการขยายธุรกิจไปสูธุรกิจอื่นที่เก่ียวเนื่องกับธุรกิจน้ําประปา ซ่ึงการทํา
รายการนี้จะเปนจุดเร่ิมตนและชวยเปดโอกาสใหแกบริษัทในการขยายขอบเขตการใหบริการไปสูลูกคาภาคเอกชนโดยตรง 
นอกจากนี้ การทํารายการนี้จะทําใหบริษัทมีรายไดจากการประกอบธุรกิจเพิ่มขึ้น ซ่ึงจะเปนการเพิ่มเสถียรภาพดานรายไดในระยะ
ยาว เนื่องจากไดรับสิทธิในการดําเนินงานที่นิคมอุตสาหกรรมบางปะอินเปนเวลา 30 ป  โดยบริษัทจะสามารถนําประสบการณ
และความเช่ียวชาญในการดําเนินงานผลิตน้ําประปามาใชในการดําเนินงานที่นิคมอุตสาหกรรมบางปะอินใหประสบความสําเร็จ
ไดเชนเดียวกัน 
 
2.2  เปรียบเทียบขอดี ขอดอยระหวางการเขาทําและไมเขาทํารายการ 
      ขอดี ขอดอยของการเขาทํารายการ 
      ขอดีของการเขาทํารายการ 
      1. เปดโอกาสใหบริษัทขยายขอบเขตของการดําเนินธุรกิจ 
           ในอดีตที่ผานมา บริษัทและประปาปทุมธานีประกอบธุรกิจผลิตน้ําประปาเพื่อจําหนายใหแก กปภ. โดย กปภ. จะเปนผู
จําหนายน้ําประปาดังกลาวใหแกผูใชน้ําโดยตรงผานระบบจําหนายน้ําของ กปภ. ซ่ึงเปรียบเสมือนบริษัทและประปาปทุมธานีเปน
เพียงผูรับจางผลิตน้ําประปาใหแก กปภ. แตการที่บริษัทจะเขาทําสัญญาซ้ือสิทธิในการดําเนินงานในคร้ังนี้ จะเปนจุดเร่ิมตน
สําหรับบริษัทในการขยายขอบเขตไปสูการประกอบธุรกิจขายน้ําประปาอยางครบวงจร กลาวคือ ต้ังแตผลิตน้ําประปา จําหนาย
น้ําประปา รวมทั้งการเรียกเก็บคาขายน้ําประปากับลูกคาภาคเอกชนโดยตรง รวมทั้งเปนการขยายขอบเขตพื้นที่ของการใหบริการ 
ซ่ึงแตเดิม บริษัทและประปาปทุมธานีใหบริการน้ําประปาอยูในพื้นที่ จ.นครปฐม จ.สมุทรสาคร และ จ.ปทุมธานีเทานั้น แตการได
สิทธิในการดําเนินงานนี้จะทําใหบริษัทสามารถขยายบริการไปใหแกผูประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินใน จ.
พระนครศรีอยุธยาดวย นอกจากนี้ ยังเปนการเปดโอกาสใหบริษัทเขาสูธุรกิจใหม คือ ธุรกิจใหบริการบําบัดน้ําเสียแกลูกคาในนิคม
อุตสาหกรรมบางปะอิน ซ่ึงการซ้ือสิทธิในการดําเนินงานในคร้ังนี้จะเปนแนวทางและชวยเปดโอกาสทางธุรกิจใหแกบริษัทในการที่
จะเขาไปบริหารจัดการธุรกิจผลิตน้ําประปาและใหบริการบําบัดน้ําเสียใหแกนิคมอุตสาหกรรมแหงอื่นๆ และหรือในพื้นที่อื่นๆ 
ตอไปในอนาคต  
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        2. มีรายไดเพ่ิมมากข้ึนและเพ่ิมเสถียรภาพดานรายไดในระยะยาว   
 การที่บริษัทซ้ือสิทธิในการดําเนินงานจาก BLDC ในคร้ังนี้ จะทําใหบริษัทมีรายไดเพิ่มสูงขึ้นจากการจําหนายน้ําประปา

และใหบริการบําบัดน้ําเสียที่นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน โดยในระหวางป 2549 – 2551 รายไดจากการจําหนายน้ําประปาและ
ใหบริการบําบัดน้ําเสียในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน มีมูลคารวมประมาณ 142.77 ลานบาท 162.03 ลานบาท และ 169.62 
ลานบาท ตามลําดับ ซ่ึงรายไดที่เพิ่มขึ้นนี้จะชวยเพิ่มกระแสเงินสดและเพิ่มผลกําไรตอหุนของบริษัทใหเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต 
อยางไรก็ตาม ผลการดําเนินงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอาจมีการเปล่ียนแปลง และมีความไมแนนอน ดังนั้น ตัวเลขที่แสดงขางตน
จึงไมไดเปนการรับรองวาผลการดําเนินงานในอนาคตจะมีจํานวนและหรือเติบโตไปในทิศทางเดียวกันกับผลประกอบการที่เกิดขึ้น
จริงในอดีต 

นอกจากนี้ การประกอบธุรกิจที่นิคมอุตสาหกรรมบางปะอินจะชวยสรางเสถียรภาพดานรายไดของบริษัทในระยะยาว 
เนื่องจากบริษัทจะเปนเพียงผูเดียวที่มีสิทธิในการผลิตและจําหนายน้ําประปาและใหบริการบําบัดน้ําเสียใหกับผูประกอบการใน
นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ตลอดอายุของสัญญาเปนเวลา 30 ป ทั้งนี้ ตามรางสัญญาใหสิทธิดําเนินงาน BLDC ตกลงที่จะ
รับประกันการจําหนายน้ําประปาขั้นตํ่า (minimum off-take) ที่บริษัทจะจําหนายใหแกผูประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมบางปะ
อินเปนเวลา 3 ป (ป 2553-2555) เปนจํานวน 15,513 ลบ.ม./วัน 16,429 ลบ.ม./วัน และ 18,401 ลบ.ม./วัน ตามลําดับ ซ่ึง
เทียบเทาอัตราเติบโตประมาณรอยละ 5.9 และรอยละ 12.0 ในป 2554 และ 2555 ตามลําดับ และรับประกันปริมาณน้ําเสียขั้น
ตํ่าที่จะเขามาบําบัดในระบบบําบัดน้ําเสียเปนระยะเวลา 3 ปเชนกัน เปนจํานวน 11,480 ลบ.ม./วัน 12,157 ลบ.ม./วัน และ 
13,617 ลบ.ม./วัน ตามลําดับ ซ่ึงคิดเปนประมาณรอยละ 74 ของปริมาณการรับประกันจําหนายน้ําประปาขั้นตํ่า รวมทั้ง
รับประกันวาจะมีการกอสรางโรงไฟฟาขนาด 120 เมกกะวัตตภายในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ภายในป 2556 ซ่ึงจะมีความ
ตองการใชน้ําประปาขั้นตํ่า 2,000 ลบ.ม./วัน รวมทั้งการใชบริการบําบัดน้ําเสีย โดยการรับประกันดังกลาวจะชวยสรางเสถียรภาพ
ดานรายไดของบริษัทในชวงระยะเวลาดังกลาวไดระดับหนึ่ง นอกจากนี้ ณ ปจจุบัน ภายในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ยังมีพื้นที่
ที่ยังไมไดขาย และมีพื้นที่ที่ขายแลวและอยูระหวางกอสรางโรงงาน หรือยังไมไดเขาใชงานอีกจํานวนหนึ่ง ซ่ึงหากโรงงานเหลานี้
เร่ิมดําเนินการเชิงพาณิชยจะสงผลใหมีความตองการใชน้ําประปาและการบําบัดน้ําเสียเพิ่มขึ้น ซ่ึงจะทําใหบริษัทมีรายไดและผล
ประกอบการเพิ่มสูงขึ้นตามไปดวย  

3. เปนการเพ่ิมสัดสวนตลาดและรักษาความเปนผูนําในธุรกิจผลิตน้ําประปา  
 การที่บริษัทซ้ือสิทธิในการดําเนินงานจาก BLDC ซ่ึงมีกําลังการผลิตน้ําประปาเทากับ 48,000 ลบ.ม.ตอวัน จะทําให

บริษัทมีสวนแบงตลาดเพิ่มขึ้น โดยบริษัทและประปาปทุมธานีจะมีกําลังการผลิตน้ําประปาสูงสุดเพิ่มเปนจํานวน 756,000 ลบ.ม./
วัน และจะสามารถรักษาความเปนผูนําในธุรกิจผลิตน้ําประปา ซ่ึงจะชวยสรางความไดเปรียบในเชิงแขงขันในทางธุรกิจของบริษัท 
และความนาเช่ือถือของบริษัทในสายตาของนักลงทุน รวมทั้งชวยเสริมสรางโอกาสและอํานาจตอรองของบริษัทในการเขาประมูล
เพื่อเปนผูบริหารและจัดการระบบผลิตน้ําประปาในนิคมอุตสาหกรรมแหงอื่นๆ และหรือในพื้นที่อื่นๆ ในอนาคต  

4. ลดความเสี่ยงจากการพ่ึงพิงลูกคารายเดียว 
           ในอดีตที่ผานมา บริษัทและประปาปทุมธานีขายน้ําประปาที่ผลิตไดใหแก กปภ. เพียงรายเดียว โดย กปภ. จะเปนผู
จําหนายน้ําประปาใหแกผูใชน้ําตอไป ทําใหบริษัทและประปาปทุมธานีมีความเส่ียงจากการตองพึ่งพิง กปภ. ในฐานะลูกคาเพียง
รายเดียว  ดังนั้น หาก กปภ. ซ่ึงเปนหนวยงานรัฐวิสาหกิจ มีการเปล่ียนแปลงนโยบายในการบริหารจัดการกิจการประปา และหรือ
มีการยกเลิกสัญญาซ้ือขายน้ําประปา และหรือไมตออายุสัญญาซ้ือขายน้ําประปา อาจสงผลกระทบตอผลการดําเนินงานของ
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บริษัทและประปาปทุมธานีได ดังนั้น การที่บริษัทจะเขาทําสัญญาซ้ือสิทธิในการดําเนินงานในคร้ังนี้ จะทําใหบริษัทสามารถ
จําหนายน้ําประปาและใหบริการบําบัดน้ําเสียใหกับผูประกอบการที่นิคมอุตสาหกรรมบางปะอินไดโดยตรง ซ่ึงถือเปนการขยาย
ฐานลูกคาของบริษัทใหเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ ถึงแมวา รายไดจากการประกอบธุรกิจที่นิคมอุตสาหกรรมบางปะอินจะไมสามารถ
เทียบเคียงกับรายไดของบริษัทและประปาปทุมธานีที่มาจากการจําหนายน้ําประปาใหแก กปภ. ก็ตาม แตการขยายฐานลูกคา
เพิ่มมากขึ้นดังกลาว ก็ถือเปนการลดการพึ่งพิงการจําหนายน้ําประปาใหกับ กปภ. เพียงรายเดียวไดในระดับหนึ่ง โดย ณ เดือน
มิถุนายน 2552 มีบริษัทเอกชนที่ประกอบธุรกิจในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จํานวนรวมทั้งส้ิน 71 ราย ทั้งนี้ หากในอนาคต 
ผูประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น และหรือบริษัทใชแนวทางนี้ในการขยายธุรกิจเขาไปใน
พื้นที่อื่นๆ และหรือนิคมอุตสาหกรรมอื่นๆ ตอไป ก็จะทําใหบริษัทมีฐานลูกคาเพิ่มมากขึ้น และชวยลดความเส่ียงในขอนี้ไดมากขึ้น 

5. บริษัทมีประสบการณและความเช่ียวชาญในการดําเนินงานผลิตน้ําประปา 
บริษัทและประปาปทุมธานีประกอบธุรกิจผลิตน้ําประปาเพื่อจําหนายใหแก กปภ. มาต้ังแตป 2547 และ ป 2541

ตามลําดับ โดยที่ผานมา สามารถดําเนินงานไดโดยไมมีอุปสรรคหรือปญหาใดๆ อีกทั้งระบบผลิตน้ําประปาในนิคมอุตสาหกรรม
บางปะอินมีการใชเทคโนโลยีการผลิตที่ใกลเคียงกัน และมีการใชแหลงน้ําดิบเดียวกันกับประปาปทุมธานี คือ แมน้ําเจาพระยา 
ดังนั้น จึงเ ช่ือไดวา บริษัทจะสามารถใชประสบการณและความเช่ียวชาญในการบริหาร จัดการ และดําเนินงานที่นิคม
อุตสาหกรรมบางปะอินใหประสบความสําเร็จไดเชนเดียวกัน 

6. เปนการขยายงานที่ทําใหสามารถรับรูรายไดไดทันที ซ่ึงชวยประหยัดเวลาในการดําเนินการขออนุญาต 
และการกอสรางระบบผลิตน้ําประปาแหงใหม 

การที่บริษัทซ้ือสิทธิในการดําเนินงานจาก BLDC ในคร้ังนี้ จะทําใหบริษัทสามารถรับรูรายไดไดทันทีที่ไดรับโอนสิทธิใน
การดําเนินงานจาก BLDC แตถาเปนไปตามการปฏิบัติเดิมของบริษัทและประปาปทุมธานี จะตองใชระยะเวลาในการประมูล 
และเจรจาตอรองกับ กปภ. เพื่อขอรับสิทธิในการผลิตและกอสรางระบบผลิตน้ําประปาเพื่อจําหนายใหแก กปภ. และทําเร่ืองขอ
ใบอนุญาตตางๆ ตอหนวยงานที่เก่ียวของ รวมทั้งบริษัทจะตองเสียเวลาในการกอสรางระบบผลิตน้ําประปา ซ่ึงโดยปกติจะใชเวลา
ในการกอสรางประมาณ 2 ป ทั้งนี ้ปจจัยเหลานี้ ลวนเปนสาเหตุที่อาจทําใหการรับรูรายไดจากการขยายงานของบริษัทตองลาชา
ออกไป  

7. ไดรับประโยชนจากการใชทรัพยากรที่มีอยูใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน ทําใหเกิดมูลคาเพ่ิมทางธุรกิจ (Value 
Chain) 

บริษัทสามารถใชประโยชนของทรัพยากรที่มีอยูในการสรางมูลคาเพิ่มทางธุรกิจใหแกบริษัทและบริษัทยอยในภาพรวม 
โดยบริษัทสามารถลดตนทุนจากการส่ังซ้ือสารเคมีเปนจํานวนมากในคราวเดียวกัน ซ่ึงตนทุนสารเคมีเปนหนึ่งในตนทุนการผลิต
น้ําประปาที่สําคัญ และ/หรือการใชทรัพยากรดานสนับสนุนรวมกัน เชน การมอบหมายใหบริษัท บีเจที วอเตอร จํากัด ซ่ึงเปน
บริษัทยอยของบริษัท รับผิดชอบในการซอมบํารุงระบบในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน และ/หรือการใหหนวยงานของบริษัท เชน 
ฝายทรัพยากรบุคคลและธุรการ และฝายบัญชีและการเงิน เปนตน รับผิดชอบในสวนงานของนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินดวย ซ่ึง
จะชวยทําใหเกิดประสิทธภิาพในการทํางานเพิ่มขึ้น และมีการใชทรัพยากรอยางเต็มที่ 
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ขอดอยของการเขาทํารายการ 
  1. ความเสี่ยงจากการที่รายไดจากการจําหนายน้ําประปาและรายไดจากการใหบริการบําบัดน้ําเสียที่เกิดข้ึน
จริงอาจต่ํากวาที่ไดมีการจัดทําประมาณการไว 
 บริษัทมีภาระผูกพันตองชําระจํานวนเงิน 1,400 ลานบาท ใหแก BLDC ในทันที (ชําระภายใน 3 ป) เปนคาตอบแทน
สําหรับการซ้ือสิทธิในการดําเนินงานในการผลิตและจําหนายน้ําประปา และสิทธิในการใหบริการบําบัดน้ําเสีย แกลูกคาในนิคม
อุตสาหกรรมบางปะอินเปนระยะเวลา 30 ป โดยคาตอบแทนดังกลาวคํานวณมาจากมูลคาปจจุบันสุทธิของประมาณการรายไดที่
บริษัทคาดวาจะไดรับในระยะเวลา 30 ปขางหนา ดังนั้น บริษัทจึงมีความเส่ียงจากการที่รายไดจากการจําหนายน้ําประปาและ
รายไดจากการใหบริการบําบัดน้ําเสียที่จะไดรับจริงในอนาคตอาจจะมีจํานวนตํ่ากวาที่ไดมีการทําประมาณการไว อันเนื่องมาจาก
ปจจัยตางๆ เชน ปญหาภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ปญหาทางการเมือง และปญหาจากภัยธรรมชาติ เปนตน ทําใหผูประกอบการใน
นิคมอุตสาหกรรมบางปะอินตัดสินใจลดหรือไมเพิ่มกําลังการผลิต หรือบริษัทไมสามารถปรับเพิ่มอัตราราคาจําหนายน้ําประปา
หรืออัตราคาบริการบําบัดน้ําเสีย อันเนื่องมาจาก กนอ. ไมอนุมัติ ซ่ึงอาจสงผลกระทบตอกระแสเงินสดรับจากการดําเนินงาน ทํา
ใหบริษัทไมสามารถชําระคืนหนี้ที่กูยืมจากสถาบันการเงินไดตามจํานวนหรือระยะเวลาที่กําหนด และหรือไดผลตอบแทนไมคุม
กับจํานวนเงินที่ไดลงทุนจายซ้ือสิทธิในการดําเนินงาน ทําใหสงผลกระทบทางดานลบตอผลประกอบการโดยรวมของบริษัทและ
บริษัทยอย ทั้งนี้ บริษัทไดพยายามลดความเส่ียงจากปจจัยนี้ โดยการกําหนดในรางสัญญาใหสิทธิดําเนินงาน วา ให BLDC 
รับประกันการจําหนายน้ําประปาขั้นตํ่าและใหบริการบําบัดน้ําเสียขั้นตํ่าในชวง 3 ปแรก (ป 2553-2555) รวมทั้งรับประกันการ
จัดต้ังโครงการ SPP ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ภายในป 2556  

2. มีภาระหนี้เพ่ิมข้ึน ซ่ึงอาจสงผลกระทบตอสภาพคลองของบริษัท 
           ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552 บริษัทและบริษัทยอยมีอัตราหนี้สินตอทุน เทากับ 1.21 เทา ทั้งนี้ เม่ือเดือนมิถุนายน 2552 
บริษัทไดรับขอเสนอวงเงินใหกูจํานวน 1,500 ลานบาท จากสถาบันการเงิน 2 แหง โดยเปนการใหกูยืมแบบไมตองมีหลักทรัพยคํ้า
ประกัน และมีเง่ือนไขการกูที่ดี บริษัทจึงอยูระหวางการพิจารณาที่จะใชแหลงเงินกูยืมจากสถาบันการเงินเพื่อชําระคาซ้ือสิทธิใน
การดําเนินงานดังกลาว ซ่ึงภายหลังการกูยืมเงินจํานวน 1,400 ลานบาท จะทําใหบริษัทมีสัดสวนหนี้สินตอทุนเพิ่มขึ้นเปน 1.37 
เทา (คํานวณจากขอมูลในงบการเงินรวมสําหรับงวดไตรมาสที่ 1 ป 2552 ส้ินสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552) ซ่ึงจะทําใหบริษัทมี
ภาระในการจายชําระคืนหนี้เงินตนและดอกเบี้ยที่เกิดจากการกูยืมดังกลาว นอกจากนี้ เม่ือพิจารณาตามขอกําหนดเก่ียวกับการ
ดํารงอัตราสวนทางการเงิน ของการเสนอขายหุนกู ซ่ึงกําหนดวา อัตราสวนหนี้สินสุทธิตอ EBITDA ตองไมเกิน 4 เทา และ
อัตราสวน EBITDA ตอดอกเบี้ยจาย ตองไมนอยกวา 3 เทา จะพบวา ภายหลังการกูยืมเงินจํานวน 1,400 ลานบาท จะทําให
อัตราสวนหนี้สินสุทธิตอ EBITDA ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552 เพิ่มขึ้นจาก 2.61 เทา เปน 3.09 เทา สวนผลกระทบสําหรับการ
เปล่ียนแปลงอัตราสวน EBITDA ตอดอกเบี้ยจาย จะไมสามารถคํานวณได ณ ขณะนี้ เนื่องจากยังไมไดขอสรุปวา อัตราดอกเบี้ย
จายสําหรับเงินกูจํานวน 1,400 ลานบาท จะเปนจํานวนเทาไร ทั้งนี้ อัตราสวน EBITDA ตอดอกเบี้ยจาย ณ วันที่ 31 มีนาคม 
2552 มีคาเทากับ 5.35 เทา ซ่ึงอัตราสวนดังกลาวยังคงมีคาสอดคลองตามขอกําหนดของการเสนอขายหุนกู ทั้งนี้  ตาม
สมมติฐานที่กําหนดในประมาณการทางการเงิน พบวา กระแสเงินสดรับสุทธิที่คาดวาจะไดรับจากการดําเนินงานที่นิคม
อุตสาหกรรมบางปะอิน อาจมีจํานวนไมเพียงพอสําหรับใชในการชําระคืนหนี้เงินตนและดอกเบี้ย หากกําหนดใหชําระคืนเงินตน
ภายในระยะเวลา 10 ป ดังนั้น บริษัทจึงอาจตองนํากระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานปกติของบริษัทหรือจากกิจกรรมอื่นมา
จายชําระคืนหนี้ดังกลาวแทน ซ่ึงอาจมีผลกระทบตอสภาพคลองของบริษัทในชวงระยะเวลาชําระคืนหนี้เงินตนดังกลาว แตทั้งนี้ 
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บริษัทอยูระหวางเจรจากับผูใหกูเพื่อใหมีระยะเวลาปลอดหนี้ในชวงระยะ 2-3 ปแรก เพื่อไมใหสงผลกระทบตอสภาพคลองและ
กระแสเงินสดของบริษัทในชวงระยะเวลาดังกลาว 

3. การสูญเสียโอกาสในการลงทุนในโครงการอ่ืน 
 ในกรณีที่บริษัทเขาซ้ือสิทธิในการดําเนินงานในคร้ังนี้แลว และตอมา พบวา มีโครงการอื่นที่ใหผลตอบแทนที่ดีกวา 
บริษัทอาจสูญเสียโอกาสในการพิจารณาลงทุนในโครงการนั้นๆ เนื่องจากขอจํากัดของเงินทุน หรือศักยภาพในการกอหนี้เพิ่มขึ้น 
อันเนื่องมาจากในชวงไตรมาสแรกป 2552 บริษัทไดออกและเสนอขายหุนกู ซ่ึงมีขอกําหนดเก่ียวกับการดํารงอัตราสวนทาง
การเงิน ณ ทุกส้ินป คือ (1) อัตราสวนหนี้สินตอทุน (D/E Ratio) ในอัตราไมเกิน 2 เทา (2) อัตราสวนหนี้สินสุทธิตอ EBITDA ใน
อัตราไมเกิน 4 เทา และ (3) อัตราสวน EBITDA ตอดอกเบี้ยจายในอัตราไมนอยกวา 3 เทา ดังนั้น จึงอาจเปนขอจํากัดของบริษัท
ในการที่จะลงทุนในโครงการอื่นดวยการใชแหลงเงินกูยืมเพิ่มเติม อยางไรก็ตาม บริษัทมีความเห็นวา หากเกิดกรณีดังกลาวขึ้น
จริง บริษัทยังสามารถแกไขปญหานี ้ดวยการเลือกชองทางระดมทุนผานตลาดทุนแทนก็ได 

4. มีภาระและความเสี่ยงในการลงทุนเพ่ิมเติม 
ในการลงทุนซ้ือสิทธิดําเนินงาน บริษัทมีแผนที่จะลงทุนเพิ่มเติม จํานวน 15.37 ลานบาท เพื่อปรับปรุงเพิ่มเติมใหระบบ

และองคประกอบมีความสมบูรณในดานการใหบริการ และดานความปลอดภัย เชน การเพิ่มเติมอาคารและส่ิงอํานวยความ
สะดวก การปรับปรุงซอมแซมบอบําบัดน้ําเสีย การปรับปรุงผนังก้ันหองตางๆ เพื่อความเปนสัดสวนและชัดเจน และการเพิ่มเติม
ถังดับเพลิง เคร่ืองสองไฟ และระบบโทรทัศนวงจรปด เพื่อควบคุมมาตรการดานความปลอดภัยของสถานที่และผูปฏิบัติงาน เปน
ตน อีกทั้งมีความเปนไปไดที่บริษัทอาจจะตองลงทุนเพิ่มเติมเพื่อขยายความสามารถของระบบบําบัดน้ําเสียใหเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับ
ความตองการใชน้ําประปาของผูประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินที่จะมีเพิ่มขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ ภายใตสมมติฐานวา 
ปริมาณน้ําเสียมีสัดสวนเทากับรอยละ 72.70 ของปริมาณการใชน้ําประปา (อัตราคาเฉล่ียยอนหลัง 1 ปนับจากเดือนพฤษภาคม  
2552) ดังนั้น ระบบบําบัดน้ําเสียที่มีอยูปจจุบัน ซ่ึงมีความสามารถบําบัดน้ําเสียสูงสุด 18,000 ลบ.ม.ตอวัน จะสามารถรองรับการ
ใชน้ําประปาของผูประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินไดสูงสุดเพียงไมเกิน 24,760 ลบ.ม.ตอวัน ดวยเหตุนี้ หากใน
อนาคต ผูประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินมีความตองการใชน้ําประปาเกินกวา 24,760 ลบ.ม.ตอวัน บริษัทจะตองมี
การลงทุนเพิ่มเติมเพื่อขยายความสามารถของระบบบําบัดน้ําเสียใหสอดคลองกัน ซ่ึงเปนไปตามขอกําหนดในรางสัญญาใหสิทธิ
ดําเนินงาน ที่วา BLDC ตกลงใหบริษัทเปนผูดําเนินงานในสวนขยายระบบบําบัดน้ําเสียดวยคาใชจายลงทุนของบริษัท ตลอด
ระยะเวลาของสัญญา โดยบริษัทไมตองชําระคาตอบแทนเพิ่มเติมใดๆ ใหแก BLDC และใหกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินนั้นๆ ตกเปน
ของ BLDC ทันทีโดยไมคิดมูลคาใดๆ ดังนั้น บริษัทจึงอาจมีภาระที่จะตองจัดเตรียมเงินทุนสําหรับการลงทุนเพิ่มเติมดังกลาว ทั้งนี้ 
ในชวงปลายป 2551 BLDC ไดทําสัญญาเพื่อปรับปรุงและขยายขีดความสามารถของระบบบําบัดน้ําเสียจาก  12,000 ลบ.ม.ตอ
วัน เปน 18,000 ลบ.ม.ตอวัน ดวยงบลงทุนของ BLDC เองประมาณ 28.89 ลานบาท ซ่ึงบริษัทมีความเห็นวา หากเกิดเหตุการณ
ตองขยายขีดความสามารถของระบบบําบัดน้ําเสียตามความตองการใชน้ําประปาที่เพิ่มขึ้นในอนาคต บริษัทก็มีความพรอมที่จะ
ลงทุนเพิ่มเติมดวยงบลงทุนดังกลาวเชนกัน เนื่องจากการขยายขีดความสามารถดังกลาวจะชวยทําใหบริษัทมีรายไดเพิ่มขึ้น
ครอบคลุมคาใชจายลงทุนดังกลาว อยางไรก็ตาม หากบริษัทเห็นวา ระยะเวลาที่เหลือตามสัญญา ณ เวลานั้น ไมเพียงพอที่จะทํา
ใหบริษัทไดรับคาตอบแทนคุมทุนที่ตองลงทุนไปเพื่อการนั้น ตามรางสัญญาใหสิทธิดําเนินงานไดระบุวา บริษัทสามารถเจรจากับ 
BLDC เพื่อขอขยายเวลาและกําหนดคาตอบแทนสําหรับระยะเวลาที่ขยายออกไปได  
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นอกจากนี้ บริษัทอาจมีความเส่ียงที่จะลงทุนเพิ่มเติมเพื่อขยายความสามารถของระบบบําบัดน้ําเสียในกรณีที่น้ําเสียที่
เขามาในระบบบําบัดน้ําเสียมีคุณภาพตํ่ามาก หรือมีคาความสกปรกสูง ซ่ึงอาจทําใหบริษัทตองเสียเวลาในการบําบัดน้ําเสียนาน
ขึ้น ซ่ึงขีดความสามารถของระบบน้ําเสียที่ มีอยู ณ ปจจุบัน อาจไมสามารถรองรับได ทําใหตองลงทุนเพิ่มเพื่อขยายขีด
ความสามารถในการบําบัดน้ําเสียทั้งๆ ที่ปริมาณน้ําเสียไมไดมีจํานวนเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ อยางไรก็ตาม บริษัทเห็นวา มี
โอกาสเกิดเหตุการณดังกลาวคอนขางนอย เนื่องจากเม่ือพิจารณาจากประวัติการใหบริการบําบัดน้ําเสียในอดีต 5 ปผานมา 
พบวา อัตราคาบริการ ซ่ึงอางอิงจากระดับของคุณภาพของน้ําเสีย มีแนวโนมลดลง ซ่ึงแสดงใหเห็นวา คุณภาพของน้ําเสียมี
แนวโนมไปในทิศทางที่ดีขึ้น อีกทั้งบริษัทยังสามารถคิดคาบําบัดน้ําเสียเกินจากเกณฑปกติไดสําหรับน้ําเสียที่มีคุณภาพตํ่า 
นอกจากนี้ ตามรางสัญญาใหสิทธิดําเนินงานกําหนดวา ในกรณีที่ไมขัดตอระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศอื่นใดของ กนอ. หรือ
หนวยงานราชการที่เก่ียวของ บริษัทมีสิทธิจะไมรับบําบัดน้ําเสียใหแกลูกคาในนิคมอุตสาหกรรมได หากบริษัทมีเหตุผลอันสมควร
วา น้ําที่ลูกคาสงมาใหบําบัดมีคุณภาพน้ําตํ่ากวาเกณฑอันพึงบําบัดได หรือการบําบัดน้ําเสียดังกลาวอาจกอใหเกิดความเสียหาย
แกโรงบําบัดน้ําเสียได  

 
ขอดีของการไมทํารายการ 

1. ไมมีภาระหนี้เพ่ิมจากการกูยืมเงินเพ่ือนํามาจายคาซ้ือสิทธิในการดําเนินงาน 
  เนื่องจากบริษัทอาจพิจารณาใชแหลงเงินกูยืม จํานวน 1,400 ลานบาท จากสถาบันการเงิน เพื่อนํามาชําระคาสิทธิใน
การดําเนินงานดังกลาว ดังนั้น ในกรณีที่บริษัทตัดสินใจไมซ้ือสิทธิในการดําเนินงาน บริษัทก็ไมมีความจําเปนตองกูยืมเงิน
ดังกลาว และไมมีภาระดอกเบี้ยจายจากเงินกูดังกลาว  

2. สามารถไปลงทุนในโครงการอ่ืนแทน 
 ในกรณีที่บริษัทตัดสินใจไมลงทุนซ้ือสิทธิในการดําเนินงานจาก BLDC บริษัทสามารถนําเงินสดที่มีอยู และหรือวงเงิน
กูยืมที่ไดรับจากสถาบันการเงิน ไปลงทุนในโครงการอื่นแทน ซ่ึงอาจไดรับผลตอบแทนที่สูงกวา อยางไรก็ตาม โอกาสในการลงทุน
ในโครงการอื่นตามที่กลาวนี้ ยังมีความไมแนนอน ซ่ึงบริษัทอาจตองใชระยะเวลาหนึ่งในการจัดหาโครงการที่เหมาะสม เพื่อ
ทําการศึกษา วิเคราะห และเจรจาตอรอง ตอไป   
 
ขอดอยของการไมทํารายการ    

1. สูญเสียโอกาสในการขยายขอบเขตการดําเนินงาน  
การซ้ือสิทธิในการดําเนินงานที่นิคมอุตสาหกรรมบางปะอินจะเปนการเปดโอกาสใหบริษัทประกอบธุรกิจผลิตและ

จําหนายน้ําประปาไดอยางครบวงจร และเปนการขยายขอบเขตพื้นที่ของการใหบริการไปที่นิคมอุตสาหกรรมบางปะอินใน จ.
พระนครศรีอยุธยา อีกทั้งเปนการขยายขอบเขตการดําเนินงานไปสูธุรกิจใหม คือ ธุรกิจบําบัดน้ําเสีย ดังนั้น การไมทํารายการนี ้
จะทําใหบริษัทสูญเสียโอกาสในการเขาสูพื้นที่และชองทางทางธุรกิจใหมๆ ซ่ึงจะกอใหเกิดประโยชนแกบริษัทในภาพรวม 

2. สูญเสียโอกาสที่จะมีรายไดเพ่ิมข้ึน 
ปจจุบันรายไดหลักของบริษัทและประปาปทุมธานีจะมาจากการจําหนายน้ําประปาใหกับ กปภ.แตเพียงอยางเดียว ซ่ึง

รายไดดังกลาวจะปรับเพิ่มขึ้นไดก็ตอเม่ือมีปริมาณความตองการใชน้ําเพิ่มขึ้น และหรือมีการปรับเพิ่มปริมาณรับซ้ือขั้นตํ่า (MOQ) 
ในการจําหนายน้ําประปาใหกับ กปภ. และหรือมีการปรับอัตราคาน้ําประปาตามเกณฑที่กําหนด ดังนั้น หากบริษัทไมทํารายการ
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นี้ บริษัทจะสูญเสียโอกาสที่จะมีรายไดเพิ่มขึ้นจากการจําหนายน้ําประปาและการใหบริการบําบัดน้ําเสียตอผูประกอบการในนิคม
อุตสาหกรรมบางปะอิน เปนระยะเวลา 30 ป  

3. ยังคงมีความเสี่ยงจากการมี กปภ. เปนลูกคาเพียงรายเดียว 
  หากไมทํารายการนี้ บริษัทและประปาปทุมธานีจะยังคงมีรายไดหลักจากการจําหนายน้ําประปาใหกับ กปภ. ซ่ึงเปน
ลูกคาเพียงรายเดียว ซ่ึงหากในอนาคต กปภ. มีการเปล่ียนแปลงในนโยบายในการบริหารจัดการกิจการประปา และหรือ ยกเลิก
หรือไมตอสัญญากับบริษัทหรือประปาปทุมธาน ีอาจสงผลกระทบตอผลประกอบการของบริษัทในภาพรวม   
 
2.3 เปรียบเทียบการเขาทํารายการระหวางบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบุคคลภายนอก 

ขอดีของการทํารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน 
1. เนื่องจากบุคคลที่เก่ียวโยงกันเปนกรรมการของบริษัท และมีบุคคลที่เก่ียวของและญาติสนิทเปนกรรมการและผูถือ

หุนของบริษัท ซ่ึงบุคคลดังกลาวตางมีความสัมพันธที่ดีกับบริษัท ดังนั้น จึงนาจะทําใหไดขอสรุปและขอตกลงที่รวดเร็วและเปน
ผลดีตอบริษัท หรืออยางนอยที่สุด คือ ไมดอยไปกวาการทํารายการกับบุคคลภายนอก 

2. การที่บริษัทไดรับประโยชนจากการผอนผันการจายชําระคาซ้ือสิทธิในการดําเนินงาน โดยกําหนดใหแบงจาย
ออกเปน 3 งวดในระยะเวลา 3 ป นับจากวันลงนามในสัญญาใหสิทธิในการดําเนินงาน (โปรดดูรายละเอียดในหัวขอ 1.7 วิธีการ
ชําระเงิน) จะถือเสมือนวา มูลคาที่บริษัทจะตองชําระจริงมีมูลคาตํ่ากวา 1,400 ลานบาท เนื่องจาก ตามหลักการทางการเงิน
เก่ียวกับมูลคาของเงิน ณ ปจจุบัน และอนาคต แลว จํานวนเงินเดียวกันที่จะตองจายในอนาคต จะมีคานอยกวาจํานวนเงิน
เดียวกันที่ตองจายในวันนี้ ดังนั้น หากคํานวณมูลคาของเงินที่ตองจายจํานวน 1,400 ลานบาท ตามเง่ือนไขการชําระเงิน เปน
มูลคาปจจุบันที่ตองจายในวันนี้ ภายใตสมมติฐานของอัตราสวนลดพื้นฐานเทากับรอยละ 11.20 จะไดมูลคาปจจุบันของเงิน
ลงทุนเทากับ 1,341.60 ลานบาท ซ่ึงตํ่ากวาจํานวนเงิน 1,400 ลานบาท อยู 58.40 ลานบาท หรือคิดเปนอัตราตํ่ากวาราคา 1,400 
ลานบาทที่รอยละ 4.17 นอกจากนี้ บริษัทยังสามารถประหยัดดอกเบี้ยจาย จากการทยอยเบิกเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน เพื่อ
ชําระใหแก BLDC ตามเง่ือนไขการชําระเงินขางตน ในขณะที่บริษัทไดรับโอนสิทธิในการดําเนินงานทั้งหมดมาต้ังแตวันแรก ณ 
วันที่ลงนามในสัญญาใหสิทธิดําเนินงาน ทําใหสามารถรับรูรายไดและผลประกอบการไดทันท ี

 
ขอดอยของการทํารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน 
1. การทํารายการกับบุคคลที่เก่ียวโยงกัน ซ่ึงมีสวนไดเสีย อาจทําใหมีขอสงสัยวา มีการใชเปนชองทางในการถายเท

ผลประโยชนใหกับบุคคลที่เก่ียวโยงกัน หรือทําใหไมสามารถเจรจาตอรองหรือกําหนดเง่ือนไขตางๆ ไดอยางเต็มที่เหมือนกับการ
ทํารายการกับบุคคลภายนอก ซ่ึงจะสงผลกระทบตอผูถือหุนรายยอยของบริษัท อยางไรก็ตาม ผูบริหารของบริษัทเขาใจกฎเกณฑ
และตระหนักถึงผลกระทบของการทํารายการกับบุคคลที่เก่ียวโยงกันเปนอยางดีวา หากมูลคาของการทํารายการในคร้ังนี้เปน
ราคาที่ไมเหมาะสมหรือการทํารายการในคร้ังนี้ไมกอใหเกิดประโยชนกับบริษัท จะสงผลกระทบตอผูถือหุนรายยอยของบริษัทได  

 
ขอดีของการทํารายการกบับุคคลภายนอก 
1. โดยปกติ การทํารายการกับบคุคลภายนอกจะไมถูกพิจารณาหรือมีขอสงสัยวา เปนการทํารายการที่ไมโปรงใส หรือ 

เปนการถายเทผลประโยชนออกจากบริษัท 



รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

 หนาที่ 47 ของจํานวนหนาทั้งหมด 92 หนา 

 
ขอดอยของการทํารายการกับบุคคลภายนอก 
1. อาจเกิดภาระคาใชจายและตองใชระยะเวลาในการจัดหาและศึกษาโครงการนิคมอุตสาหกรรมแหงใหม เนื่องจาก

อาจไมมีผูประกอบการที่เปนเจาของโครงการนิคมอุตสาหกรรมรายใดสนใจอยากจะขายสิทธิในการบริหารและจัดการระบบผลิต
น้ําประปาและระบบบําบัดน้ําเสียใหแกผูอื่น  
 
2.4 ปจจัยความเสี่ยงจากการทํารายการ 
 
2.4.1 การเรียกเก็บคาธรรมเนียมการใชน้ําดิบ  

ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมไดมีการจัดทํารางพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ําและมีการทําประชา
พิจารณหลายคร้ัง จนกระทั่งไดพระราชบญัญัติน้ํา (ฉบับราง) ฉบับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ซ่ึงปจจุบันยังอยู
ระหวางการพิจารณาของกฤษฎีกา ทําใหในปจจุบันไมมีหนวยงานราชการใดมีอํานาจใหอนุมัติในการสูบน้ําดิบจากแมน้ําขึ้นมา
ใช อยางไรก็ตาม ตามที่ BLDC จะใชระบบผลิตน้ําประปา ประเภทแหลงน้ําผิวดิน เพื่อผลิตและจําหนายน้ําประปาใหกับ
ผูประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน โดยใชแหลงน้ําดิบจากแมน้ําเจาพระยา BLDC จึงไดมีหนังสือถึงกรมทรัพยากรน้ํา
เพื่อขออนุญาตใชแหลงน้ําดังกลาว โดยสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา ไดมีหนังสือที่ ทส 0604.2/354 
ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2550 อนุญาตให BLDC ใชแหลงน้ําดิบดังกลาวได ซ่ึงปจจุบัน ยังไมมีการเรียกเก็บคาธรรมเนียมจากการ
ใชน้ําดิบจากแหลงน้ําดังกลาวแตอยางใด ดังนั้น หากในอนาคตมีการบังคับใชกฎหมายดังกลาว และมีการออกระเบียบเก่ียวกับ
การคิดคาธรรมเนียมจากการใชน้ําดิบจากแหลงน้ําดังกลาว บริษัทในฐานะผูรับโอนสิทธิดังกลาว อาจไดรับผลกระทบตอการ
ประกอบธุรกิจในสวนนี้ได ทั้งนี้ บริษัทเช่ือวาคงตองใชระยะเวลาพอสมควรในการพิจารณาและหาขอสรุปเก่ียวกับการเก็บ
คาธรรมเนียมการใชน้ําจากแหลงน้ําธรรมชาติ เนื่องจากจะมีผลกระทบตอประชาชนผูใชน้ําทั่วไป ซ่ึงมีจํานวนมาก อยางไรก็ตาม 
ในกรณีที่มีการเก็บคาธรรมเนียมการใชน้ําจากแหลงน้ําธรรมชาติ บริษัทเช่ือวานาจะเรียกเก็บเปนอัตราเหมารายปมากกวาที่จะ
เรียกเก็บตามจํานวนน้ําที่สูบขึ้นมา เนื่องจากติดปญหาทางดานเทคนิคการตรวจวัดปริมาณน้ําที่สูบขึ้นมา ทั้งนี้ ในรางสัญญาให
สิทธิดําเนินงาน ไมมีขอกําหนดที่ชัดเจนเก่ียวกับปจจัยนี้วา หากเกิดเหตุการณดังกลาวขึ้น ใครจะเปนผูรับผิดชอบ และรับผิดชอบ
เปนจํานวนเทาไร ทําให ณ ขณะนี้ ยังไมสามารถระบุขนาดรายการของความเส่ียงนี้ได เนื่องจากไมทราบจํานวนหรืออัตรา
คาธรรมเนียมที่อาจจะมีการเรียกเก็บในอนาคต อยางไรก็ตาม บริษัทเช่ือวา หากมีการเก็บคาธรรมเนียมการใชน้ําดิบ บริษัทจะ
สามารถเจรจาขอปรับคาบริการกับ กนอ. และลูกคาในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินได เหมือนเชนในอดีตที่ผานมา ที่ BLDC 
สามารถขอปรับเพิ่มราคาขายน้ําใหแกผูประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน เม่ือถูกเรียกเก็บคาธรรมเนียมใชน้ําบาดาล
เพิ่มขึ้น  
2.4.2 การขอตอสัญญากับหนวยงานอ่ืน  

ในการประกอบธุรกิจผลิตน้ําประปาที่นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน บริษัทจะตองขออนุญาตในการใชพื้นที่บางสวนใน
การวางทอสงน้ําระหวางสถานีสูบน้ําไปที่โรงผลิตน้ําประปา จากสวนราชการที่เก่ียวของจํานวน 4 หนวยงาน คือ ที่ดินจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา การรถไฟแหงประเทศไทย สํานักงานชลประทาน (รังสิตเหนือ) และกรมทางหลวง ซ่ึง ณ ปจจุบัน หนวยงาน



รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

 หนาที่ 48 ของจํานวนหนาทั้งหมด 92 หนา 

ตางๆ ไดอนุญาตใหใชพื้นที่ในการวางทอสงน้ําแลว โดยมีกําหนดระยะเวลา 3-5 ป (ยกเวนกรมทางหลวง ซ่ึงขออนุญาตคร้ังเดียว
ในชวงกอสราง โดยไมตองมีการขอตออายุ) โดยมีรายละเอียดสรุปไดดังนี ้

สวนราชการท่ีเกี่ยวของ รายละเอียดงาน วันท่ีอนุญาต ระยะเวลา คาธรรมเนียม 
ท่ีดินจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

ขออนุญาตวางทอนํ้าดิบลอดใตทาง
สาธารณประโยชน 

16 พ.ย. 2549 5 ป 10,000 บาท  

การรถไฟแหงประเทศไทย ขออนุญาตดันทอนํ้าดิบลอดทาง
รถไฟชวงสถานีคลองพุทรา-สถานี
บางปะอินเพ่ือเขาพ้ืนท่ีในนิคม
อุตสาหกรรมบางปะอิน  

20 ก.ย. 2550 3 ป ปท่ี 1 จํานวน 65,703 บาท 
ปท่ี 2 จํานวน 80,904 บาท 
ปท่ี 3 จํานวน 96,104 บาท 

 
สํานักงานชลประทาน (รังสิต
เหนือ) 

ขออนุญาตวางทอนํ้าดิบลอดคลอง
เปรมประชากร 

27 พ.ย. 2549 3 ป 500 บาท 

กรมทางหลวง ขออนุญาตดันทอนํ้าดิบลอดใตทาง
หลวงหมายเลข 3309 ถนนบางปะ
อิน-บางไทร 

13 ต.ค. 2548 ไมกําหนด 
 (ใชเฉพาะชวง

กอสราง) 

ไมม ี

 
ดังนั้น หากหนวยงานดังกลาวไมตออายุใบอนุญาต บริษัทอาจจะมีภาระคาใชจายเพิ่มขึ้นในการเคล่ือนยายหรือวางทอ

สงน้ําตามแนวเสนทางใหม  เพื่อเช่ือมตอทอระหวางสถานีสูบน้ําและโรงผลิตน้ําประปาเขาดวยกัน ทั้งนี้ ผูบริหารของบริษัทคาดวา 
โอกาสที่จะไดรับผลกระทบดังกลาวมีนอยมาก เนื่องจากปจจุบัน ไดมีการวางทอดังกลาวไวใตดิน ซ่ึงไมนาจะมีผลกระทบตอการ
ใชประโยชนบนผิวดินของหนวยงานที่เปนเจาของสิทธิแตอยางไร นอกจากนี้ บริษัทยังอาจมีความเส่ียงที่หนวยงานดังกลาวจะขอ
คาธรรมเนียมการใชพื้นที่ในอัตราที่สูงขึ้นเม่ือใบอนุญาตครบกําหนด (ณ ปจจุบัน จายคาธรรมเนียมดังกลาวรวมเฉล่ียไมเกิน 
100,000 บาท) อยางไรก็ตาม ผูบริหารของบริษัทเช่ือวา ในกรณีที่มีการปรับอัตราคาธรรมเนียมดังกลาว นาจะเปนไปตามอัตรา
ตลาด ซ่ึงเปนราคาที่ยอมรับได 

นอกจากนี้ บริษัทจะตองขออนุญาตกับกระทรวงกลาโหม สําหรับใบอนุญาตซ่ึงยุทธภัณฑ เพื่อสิทธิในการครอบครอง
คลอรีนเหลว หนากากปองกันแกสพิษพรอมถังอัดอากาศ และหนากากปองกันแกสพิษพรอมเคร่ืองกรองแกสพิษ ทั้งนี้ ใบอนุญาต
มีกําหนดเวลา 1 ป นับจากวันที่อนุญาต คือ 3 พ.ย. 2551 ซ่ึงบริษัทจะตองตอใบอนุญาตทุกป โดยมีคาใชจายประมาณ 100 
บาท/ป/ใบอนุญาตเทานั้น 
2.4.3 ความเสี่ยงจากการปรับอัตราคาบริการ 

ในกรณีที่บริษัทตองการปรับเพิ่มอัตราคาบริการสําหรับราคาขายน้ําประปาและอัตราคาบริการบําบัดน้ําเสีย บริษัท
จะตองทําหนังสือแจงตอ กนอ. ถึงสาเหตุของการขอปรับเพิ่มอัตราคาบริการ และอัตราคาบริการใหม ซ่ึง กนอ. มีสิทธิที่จะคัดคาน
การขอปรับเพิ่มอัตราคาบริการได หาก กนอ. พิจารณาแลวเห็นวา เหตุผลและหรืออัตราคาบริการใหมไมเหมาะสม ดังนั้น บริษัท
จึงมีความเส่ียงจากการที่ กนอ. จะไมอนุมัติใหบริษัทปรับเพิ่มอัตราราคาจําหนายน้ําประปาหรืออัตราคาบริการบําบัดน้ําเสีย ซ่ึง
จะมีผลกระทบตอผลการดําเนินงานของบริษัท อยางไรก็ตาม BLDC ไดช้ีแจงวา ที่ผานมา  BLDC สามารถปรับอัตราคาบริการ
ตามที่รองขอมาไดโดยตลอด โดย กนอ. จะคอนขางใหอิสระแก BLDC ในการบริหารและจัดการระบบสาธารณูปโภคอยางเต็มที่ 
ดังนั้น บริษัทจึงเช่ือวา หากบริษัทมีเหตุผลสนับสนุนในการขอปรับขึ้นอัตราคาบริการ กนอ. นาจะอนุมัติตามที่บริษัทรองขอ 
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2.4.4 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจใหบริการบําบัดน้ําเสีย 
 ที่ผานมา บริษัทมีประสบการณและมีความเช่ียวชาญในการผลิตน้ําประปา แตบริษัทไมเคยประกอบธุรกิจใหบริการ
บําบัดน้ําเสียมากอน ทําใหบริษัทมีความเส่ียงในการประกอบธุรกิจนี้ เนื่องจาก กนอ.  ซ่ึงเปนผูควบคุมและดูแลในนิคม
อุตสาหกรรมบางปะอิน ไดกําหนดหลักเกณฑควบคุมคุณภาพของน้ําเสียภายหลังการบําบัดใหมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานที่
กําหนด เพื่อปองกันปญหาส่ิงแวดลอม นอกจากนี้ บริษัทจะตองปฏิบัติตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลย่ี และ
ส่ิงแวดลอม ฉบับที ่3 (พ.ศ. 2539) เร่ือง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําจากแหลงกําเนิดโรงงานอุตสาหกรรมและนิคม
อุตสาหกรรม และประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับที ่8 (พ.ศ. 2539) ออกความตามพระราชบัญญัติสงเสริมและ
รักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 เร่ือง กําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดิน ดังนั้น หากบริษัทไมสามารถ
ปฏิบัติไดตามเกณฑและประกาศที่กําหนด อาจสงผลใหบริษัททําผิดเง่ือนไขตามที่กําหนดในสัญญาใหสิทธิดําเนินงานกับ BLDC 
ซ่ึงจะกระทบไปถึงสัญญารวมดําเนินงานระหวาง BLDC และ กนอ. ดวย โดยหากไมสามารถแกไขปญหาดังกลาวใหแลวเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่กําหนด จะมีผลทําให BLDC สามารถยกเลิกสัญญาใหสิทธิในการดําเนินงานในคร้ังนี้ได โดยสามารถริบเงิน
คาสิทธิที่เหลือทั้งหมด และสามารถเรียกรองคาเสียหายที่เกิดขึ้นตามความจริงจากบริษัทไดดวย อยางไรก็ตาม บริษัทคาดวา
โอกาสที่จะเกิดปญหาดังกลาวมีนอยมาก เนื่องจากที่ผานมา ระบบบําบัดน้ําเสียที่มีอยูปจจุบันสามารถบําบัดน้ําเสีย โดยมีคา 
BOD อยูในเกณฑมาตรฐานที่กําหนด นอกจากนี้ บีเจที ซ่ึงเปนบริษัทยอยของประปาปทุมธานี มีความเช่ียวชาญในการใหบริการ
บําบัดน้ําเสียที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี และสามารถใหความชวยเหลือแกบริษัทได อีกทั้งในกรณีที่จําเปน บริษัทสามารถขอ
ความชวยเหลือจาก BLDC หรือวาจางพนักงานของ BLDC ในสวนที่รับผิดชอบเก่ียวกับการบําบัดน้ําเสีย เพื่อปองกันปญหาที่จะ
เกิดขึ้นดังกลาวได 
2.4.5 ความเสี่ยงจากการถูกยกเลิกสัญญา อันเนื่องมาจากสัญญารวมดําเนินงานระหวาง กนอ. และ BLDC มีการ
ระงับไปหรือสิ้นสุดไป  
 เนื่องจาก BLDC เปนคูสัญญาโดยตรงกับ กนอ. ในการไดรับสิทธิในการบริหารและจัดหาระบบสาธารณูปโภคภายใน
นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ซ่ึงรวมถึงการใหบริการผลิตน้ําประปาและใหบริการบําบัดน้ําเสีย โดย BLDC ตกลงที่จะมอบสิทธิใน
การบริหารและจัดการในการใหบริการผลิตน้ําประปาและใหบริการบําบัดน้ําเสียใหแกบริษัท ซ่ึง กนอ. ไดมีหนังสือที่ อก 
5102.1.1/1910 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2552 แจงวา BLDC มีสิทธิที่จะดําเนินการใหผูอื่นที่มีความเช่ียวชาญและประสบการณ
เปนผูบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภค และส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ ภายในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ภายใตเง่ือนไขวา
ภาระผูกพันของ BLDC ยังคงมีอยูตามสัญญารวมดําเนินงานระหวาง BLDC และ กนอ. ตอไป ดังนั้น การดําเนินงานของบริษัท
ภายใตสิทธิที่ไดรับตามสัญญาใหสิทธิดําเนินงานในคร้ังนี้ จึงขึ้นอยูกับความมีผลบังคับใชของสัญญารวมดําเนินงานระหวาง 
BLDC และ กนอ. หากในอนาคต ซ่ึงอยูในชวงระยะเวลา 30 ปที่บริษัทไดรับสิทธิ มีเหตุทําใหสัญญารวมดําเนินงานระหวาง 
BLDC และ กนอ. ถูกระงับไปหรือส้ินสุดไป ก็จะสงผลกระทบทําใหสัญญาใหสิทธิดําเนินงานระหวางบริษัท และ BLDC ในคร้ังนี้
ตองส้ินสุดตามไปดวย เนื่องจาก ในสัญญารวมดําเนินงานระหวาง BLDC และ กนอ. ไดกําหนดวา กนอ. มีสิทธิบอกเลิกสัญญา 
และบริษัทจะตองยินยอมใหบรรดาอสังหาริมทรัพย สวนควบและอุปกรณ ตลอดจนระบบสาธารณูปโภคและส่ิงอํานวยความ
สะดวกตางๆ ตกเปนกรรมสิทธิ์ของ กนอ. เพื่อการดําเนินงานในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินตอไป โดย กนอ. ไมตองชําระ
คาตอบแทนและคาใชจายใดๆ ใหแก BLDC ในกรณีที่เกิดเหตุการณดังตอไปนี ้
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1)  BLDC ถูกควบหรือซ้ือกิจการหรืออํานาจการบริหารกิจการของ BLDC มีการเปล่ียนแปลง เวนแต กนอ. จะเห็นชอบ
ดวยกับการควบซ้ือกิจการหรือการเปล่ียนแปลงการบริหารกิจการดังกลาว หรือ 

2) กนอ. เห็นวา BLDC มีหนี้สินลนพนตัวและไมสามารถชําระหนี้หรือฟนฟูกิจการไดในเวลาอันควร หรือ 
3) BLDC เลิกกิจการหรือดําเนินการอื่นใด เพื่อใหมีการเลิกกิจการ หรือ 
4) BLDC ถูกเจาหนี้ฟองลมละลายหรือถูกศาลมีคําส่ังพิทักษทรัพยไมวาช่ัวคราวหรือเด็ดขาด หรือ 
5) BLDC แกไขหรือเปล่ียนแปลงวัตถุประสงคหรือจํานวนทุนจดทะเบียนของ BLDC อันมีผลทําให กนอ. และ BLDC ไม

สามารถรวมดําเนินงานตามสัญญาตอไปได หรือ 
6) ในกรณีที่ มีเหตุให กนอ.  เ ช่ือวา BLDC ไมสามารถปรับปรุงและพัฒนาที่ ดิน หรือไมสามารถจัดใหมีระบบ

สาธารณูปโภคและส่ิงอํานวยความสะดวกในการดําเนินงานของผูประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ที่มีความสมบูรณ 
ใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด 

ในกรณีที่เกิดเหตุการณขางตน อันไมใชความผิดของบริษัท บริษัทจะไดรับผลกระทบทําใหไมสามารถดําเนินการ
ใหบริการผลิตน้ําประปาและใหบริการบําบัดน้ําเสียได เนื่องจาก กนอ. จะเขาครอบครองสิทธิดังกลาวและดําเนินการแทน ซ่ึง
บริษัทจะไดรับความเสียหาย เนื่องจากไดจายคาตอบแทนคาซ้ือสิทธิในการดําเนินงานลวงหนาใหแก BLDC ไปแลว ทั้งนี้ ในราง
สัญญาใหสิทธิดําเนินงาน ไดกําหนดเหตุแหงการบอกเลิกสัญญาโดยบริษัทไว 3 กรณี คือ 

1) BLDC ละเมิดขอสัญญาอันเปนสาระสําคัญ หรือ 
2) BLDC ละเมิดขอสัญญารวมดําเนินงาน อันเปนสาระสําคัญเปนเหตุใหถูกเลิกสัญญาดังกลาวได และหรือละเมิดขอ

กฎหมายอันเก่ียวเนื่องกับสัญญาใหสิทธิดําเนินงาน เชน ไมไดรับอนุญาตจากหนวยงานราชการ เปนตน หรือ 
3) หนวยงานใดๆ ของรัฐบาลไดเขามาขัดขวางหรือแทรกแซงการดําเนินการประกอบการหรือการดําเนินงานของระบบ

ผลิตน้ําประปา ระบบสูบน้ําบาดาล และจายน้ําประปา หรือการใหบริการบําบัดน้ําเสียใหแกลูกคาโดยปราศจากเหตุอันชอบดวย
กฎหมาย หรือเวนแตมีขอกําหนดในสัญญาใหสิทธิดําเนินงานอนุญาตใหทําได โดยมิไดเปนความผิดของบริษัทหรือ BLDC 

ดังนั้น ในกรณีที่เกิดเหตุการณดังกลาว และไมสามารถแกไขไดภายในระยะเวลาที่กําหนด บริษัทสามารถบอกเลิก
สัญญาไดทันท ีและหาก BLDC ไมปฏิบัติตามขอตกลงตามที่ระบุไวในสัญญาใหสิทธิดําเนินงาน หรือ BLDC ไดดําเนินการชําระ
บัญชีเพื่อเลิกกิจการ เลิกบริษัท ถูกฟองคดีลมละลาย ถูกพิทักษทรัพย หรือไดมีการย่ืนคํารองเพื่อขอฟนฟูกิจการของ BLDC 
บริษัทก็สามารถใชสิทธิบอกเลิกสัญญาไดทันทีเชนกัน โดยเม่ือมีการบอกเลิกสัญญาตามที่กลาวขางตน BLDC จะตองคืนเงิน
คาตอบแทนภายใตสัญญาใหสิทธิดําเนินงานตามสัดสวนของระยะเวลาของสัญญาที่เหลืออยูใหแกบริษัททันที และ BLDC 
จะตองชดใชคาเสียหายเพื่อเปนคาชดเชยสําหรับคาขาดกําไรใหแกบริษัทดวย 

อยางไรก็ตาม ในกรณีที่บริษัทไมสามารถผลิตน้ําประปาหรือบําบัดน้ําเสียใหตรงตามมาตรฐานน้ําตามที่กําหนด และ
โดยมิไดมีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุการณที่เปนขอยกเวน ซ่ึงอาจมีผลทําให กนอ. อางเปนเหตุของการบอกเลิกสัญญารวมดําเนินงาน
ระหวาง กนอ. และ BLDC ได ในกรณีนี้ ในรางสัญญาใหสิทธิดําเนินงานไดกําหนดวา หากเหตุการณดังกลาวไมไดรับการแกไข
ภายในระยะเวลาที่กําหนด BLDC สามารถบอกเลิกสัญญาใหสิทธิดําเนินงานได โดย BLDC สามารถริบเงินคาใหสิทธิที่เหลือ
ทั้งหมด และมีสิทธิเรียกคาเสียหายที่เกิดขึ้นตามจริงจากบริษัทได 

ทั้งนี้ บริษัท และ BLDC คาดวา เหตุการณที่จะเปนเหตุให กนอ. บอกเลิกสัญญารวมดําเนินงานกับ BLDC มีโอกาส
เกิดขึ้นไมมากนัก เนื่องจาก กนอ. ไดกําหนดเง่ือนไขดังกลาวต้ังแต BLDC เร่ิมประกอบกิจการ เพื่อใหเกิดความเช่ือม่ันวา ผูที่จะ
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บริหารและจัดการในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินมีศักยภาพและมีฐานะทางการเงินที่ม่ันคง ซ่ึงจะชวยคุมครองและสรางความ
ม่ันใจใหผูประกอบการเขามาลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน เปนสําคัญ ดังนั้น หากในอนาคต เกิดการเปล่ียนแปลงใดๆ ไม
วาจะเปนถูกควบรวมหรือถูกซ้ือกิจการหรืออํานาจการบริหารกิจการของ BLDC มีการเปล่ียนแปลง ที่ไมมีผลกระทบตอการ
บริหารและจัดการในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน บริษัท และ BLDC เช่ือวา กนอ. นาจะใหความเห็นชอบและไมใชสิทธิโตแยง
เม่ือมีการรองขอ ดังเชน การที่ กนอ. อนุญาตใหบริษัทเขาใชสิทธิบริหารและจัดการระบบสาธารณูปโภคในคร้ังนี้แทน BLDC เปน
ตน สําหรับเหตุการณที่ BLDC จะมีหนี้สินลนพนตัวและไมสามารถชําระหนี้หรือฟนฟูกิจการไดในเวลาอันควร หรือเลิกกิจการนั้น 
คาดวามีโอกาสเกิดขึ้นไมมากนักเชนกัน เนื่องจาก BLDC มีนโยบายที่จะนําเงินทีไ่ดรับบางสวนไปชําระหนี้เงินกูยืมของ BLDC ซ่ึง
จะชวยทําใหหนี้สินของ BLDC ลดลงอยางมีนัยสําคัญ (ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 BLDC มีหนี้สินรวมทั้งส้ิน 932.40 ลาน
บาท) และในอนาคตอันใกล นอกจากโครงการ SPP แลว BLDC ยังไมมีนโยบายในการขยายการดําเนินธุรกิจอื่นใดเพิ่มเติม 
นอกจากนี้ บริษัทมีความเห็นวา เหตุการณที่จะเปนเหตุให BLDC บอกเลิกสัญญาอันเนื่องมาจากการที่บริษัทไมสามารถ
ใหบริการผลิตน้ําประปาหรือบําบัดน้ําเสียใหตรงตามมาตรฐานน้ําตามที่กําหนดมีโอกาสเกิดขึ้นนอยมากเชนกัน เนื่องจาก บริษัท
เปนผูเช่ียวชาญในการผลิตน้ําประปา และมี บีเจที ซ่ึงเปนบริษัทยอยของประปาปทุมธานี มีความเช่ียวชาญในดานระบบบําบัด
น้ําเสีย  
2.4.6 ความเสี่ยงจากการเรียกรับชําระหนี้จาก BLDC ในกรณีที่มีการยกเลิกสัญญา และ BLDC จะตองชดใช
คาเสียหายหรือคาสิทธิที่เหลือคืนใหแกบริษัท ตามเง่ือนไขที่ระบุในรางสัญญาใหสิทธิดําเนินงาน 
 ตามรางสัญญาใหสิทธิดําเนินงาน ไดกําหนดเง่ือนไขที่บริษัทสามารถยกเลิกสัญญาได และมีสิทธิไดรับเงินคาซ้ือสิทธิคืน
ตามระยะเวลาที่เหลือ รวมทั้งคาเสียหาย (ถามี) จาก BLDC อยางไรก็ตาม เม่ือพิจารณาความสามารถในการชําระหนี้ตามภาระ
ผูกพันขางตนของ BLDC จะพบวา บริษัทอาจมีความเส่ียงในการเรียกรองบังคับชําระหนี้ดังกลาวจาก BLDC เนื่องจาก ถึงแม 
BLDC จะเปนผูลงทุนกอสรางนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินและระบบสาธารณูปโภค แตตามสัญญารวมดําเนินงานระหวาง 
BLDC และ กนอ. ไดกําหนดใหสิทธิแก กนอ. เปนเจาของกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินดังกลาวและผูดําเนินงานแทน เม่ือ BLDC ไม
สามารถดําเนินการได ดังนั้น บริษัทจึงไมอาจยึดทรัพยสินดังกลาวเพื่อบังคับชําระหนี้และหรือขายทอดตลาดได อีกทั้งเม่ือ
พิจารณาฐานะทางการเงินของ BLDC พบวา มีทุนจดทะเบียนชําระแลว 240 ลานบาท และมีสวนของผูถือหุน ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2551 เทากับ 393.36 ลานบาท ดังนั้น หาก BLDC นําเงินที่ไดรับจากการขายสิทธิในการดําเนินงานจํานวน 1,400 ลาน
บาทออกไปชําระคืนเงินกู และหรือใชลงทุนในโครงการอื่นตอ และหรือใหบุคคลและหรือนิติบุคคลกูยืม และหรือชําระคืนใหแกผู
ถือหุนในรูปแบบของเงินปนผลหรือรูปแบบใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงในอนาคตอันใกล นอกจากโครงการ SPP แลว BLDC ยังไมมีนโยบาย
ในการขยายการดําเนินธุรกิจอื่นใดเพิ่มเติม) บริษัทก็อาจไมสามารถที่จะเรียกรองบังคับชําระหนี้เพื่อขอเงินคาสิทธิดังกลาวคืนจาก 
BLDC ได  

อยางไรก็ตาม ตามที่กลาวในขอขางตนวา ผูบริหารของบริษัทและ BLDC เช่ือวา โอกาสของการบอกเลิกสัญญาใหสิทธิ
ดําเนินงานมีคอนขางนอย ดังนั้น หากตองมีการจัดหาหรือทําหลักประกันใดๆ ใหครอบคลุมความเส่ียงนี้ตลอดอายุ 30 ป ของ
สัญญาใหสิทธิดําเนินงาน อาจทําใหคูสัญญาอีกฝายเจรจาตอรองราคาสูงขึ้น และหรืออาจดําเนินการเรียกรองหลักประกันจาก
บริษัทเชนกัน  
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2.4.7 แนวโนมโอกาสของการเกิดรายการระหวางกันในอนาคต และมาตรการและข้ันตอนการอนุมัติการทํารายการ
ระหวางกัน 

การที่บริษัทไดซ้ือสิทธิดําเนินงานในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินในคร้ังนี้ จะทําใหมีโอกาสของการเกิดรายการระหวาง
กันกับบุคคลที่เก่ียวโยงกันในอนาคต เชน  

1) รายการระหวางกันกับ BLDC ในดานการขายน้ําประปา หรือการชดเชยการประกันการจําหนายน้ําประปาขั้นตํ่า 
และการใหบริการบําบัดน้ําเสียขั้นตํ่า และคาใชจายเก่ียวกับคาบริการชุมชนและคากําจัดขยะ ซ่ึง BLDC ยังคงเปนผูใหบริการ
ดังกลาวอยูในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน  

2) รายการระหวางกันกับ บมจ. ทางดวนกรุงเทพ เนื่องจาก บมจ. ทางดวนกรุงเทพ ไดซ้ือพื้นที่จํานวน 126.72 ไรใน
นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน เพื่อใชเปนพื้นที่หลอเสาคอนกรีต ทําใหมีโอกาสซ้ือน้ําประปาและใชบริการบําบัดน้ําเสียจากบริษัท 
โดยในป 2551 และงวด 3 เดือนป 2552 บมจ.ทางดวนกรุงเทพ มีการซ้ือน้ําประปาและใชบริการบําบัดน้ําเสีย รวมเปนจํานวน 
2.56 ลานบาท และ 1.91 ลานบาท ตามลําดับ  

3) รายการระหวางกันกับ บมจ. ช.การชาง เนื่องจากเม่ือวันที่ 3 มีนาคม 2552 คณะกรรมการบริษัทของ บมจ.ช.การ
ชาง ไดมีมติที่จะเขาลงทุนสรางโรงไฟฟา SPP ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ซ่ึงจะทําใหมีโอกาสที่จะเกิดรายการระหวางกันใน
อนาคต จากการซ้ือน้ําประปาในปริมาณประมาณ 2,000 ลบ.ม./วัน และใชบริการบําบัดน้ําเสีย โดยคาดวาโครงการ SPP จะเร่ิม
เปดดําเนินการภายในป 2556 

4) รายการระหวางกันกับ หางหุนสวนจํากัด พรหมประทานกอสราง ซ่ึงมีนายย้ิม ตรีวิศวเวทย ผูซ่ึงเปนญาติสนิทของ
บุคคลที่เก่ียวโยงกัน เปนหุนสวนผูจัดการ และมีการถือหุนทางออมผานบริษัท ช.การชางเรียลเอสเตท จํากัด เนื่องจาก หาง
หุนสวนจํากัด พรหมประทานกอสราง เปนผูรับเหมากอสรางโครงการผลิตและจําหนายน้ําประปา ดวยระบบน้ําประปา ประเภท
แหลงน้ําผิวดิน ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน และไดรับประกันระบบเปนระยะเวลา 1 ป นับจากวันที่ 1 กุมภาพันธ 2552 

อยางไรก็ตาม เนื่องจากรายการระหวางกันที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคตดังกลาวเปนรายการการประกอบธุรกิจโดยปกติ
ของบริษัท ซ่ึงมีการกําหนดอัตราคาบริการตามอัตราตลาด ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทจะมีการกําหนดอัตราคาบริการเปนอยางอื่น ซ่ึง
แตกตางจากอัตราคาบริการโดยทั่วไป และหรือในกรณีที่บริษัทมีความจําเปนตองทํารายการระหวางกันที่อาจมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชนประเภทอื่น ซ่ึงไมใชธุรกิจปกติของบริษัท บริษัทจะปฏิบัติตามขอกําหนดของประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทยและหรือประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยอยางเครงครัด   
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3. ความเปนธรรมของราคาและเง่ือนไขของรายการ 
 3.1 ความเหมาะสมของราคา 

โดยปกติ วิธีที่นิยมใชในการประเมินความเหมาะสมของราคามีอยู 6 วิธี คือ 
1) วิธีมูลคาหุนตามบัญชี 
2) วิธีปรับปรุงมูลคาทางบัญชี 
3) วิธีมูลคาหุนตามราคาตลาด 
4) วิธีอัตราสวนราคาตอมูลคาตามบัญชี 
5) วิธีอัตราสวนราคาตอกําไรสุทธติอหุน 
6) วิธีมูลคาปจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด  
ทั้งนี้ วิธีการประเมินราคาขางตนเปนวิธีที่เหมาะสําหรับใชในการประเมินหามูลคาหุนหรือมูลคากิจการ อยางไรก็ตาม 

เนื่องจากการทํารายการในคร้ังนี้เปนการซ้ือสิทธิในการดําเนินงานที่นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ไมใชการซ้ือหุน ดังนั้น วิธีการ
ประเมินราคาที ่3 - 5 จึงไมสามารถนํามาใชคํานวณได เพราะวิธีดังกลาวจะใชมูลคาหุนของบริษัทที่ดําเนินธุรกิจใกลเคียงกันหรือ
เปนธุรกิจที่ตอเนื่องกับบริษัทที่จะซ้ือ มาเปรียบเทียบ หรือใชอัตราสวนตางๆ เปนฐานในการคํานวณหามูลคาหุนหรือมูลคากิจการ
ที่จะซ้ือ นอกจากนี้ บริษัทจะไมไดเปนเจาของกรรมสิทธิ์ของทรัพยสินจากการซ้ือสิทธิในการดําเนินงานในคร้ังนี้ ดังนั้น วิธีการ
ประเมินราคาที ่1 และ 2 จึงไมสามารถนํามาใชคํานวณเชนกัน เพราะวิธีดังกลาวจะประมาณการราคาโดยอางอิงจากมูลคาตาม
บัญชีหรือมูลคาตามบัญชีภายหลังการปรับปรุงของทรัพยสินที่จะซ้ือและไดเปนเจาของกรรมสิทธิ์ ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระจึงเห็นวาวิธีมูลคาปจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) เปนวิธีเดียวที่เหมาะสมในการ
พิจารณาเพื่อคํานวณหาความเปนธรรมและความเหมาะสมของราคาในการซ้ือสิทธิในการดําเนินงาน เนื่องจากสามารถ
คํานวณหามูลคาจากประมาณการรายไดที่จะเกิดขึ้นในนิคมอุตสาหกรรรม โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจะใชอัตราสวนลด 
(Discount rate) ในการประเมินหามูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิที่บริษัทจะไดรับจากการดําเนินงานในนิคมอุตสาหกรรม
บางปะอินในอนาคตเปนระยะเวลา 30 ป ตามที่สัญญากําหนด หรือต้ังแตเดือนกันยายน 2552 – สิงหาคม 2582 ทั้งนี้ ที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระไดจัดทําประมาณการทางการเงิน โดยใชสมมติฐานทางดานธุรกิจและการเงินที่ผานการพิจารณารวมกัน
ระหวางบริษัท และที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ โดยที่มาของขอมูลหลักที่นํามาใชประกอบในการประมาณการทางการเงินมีดังนี ้

§ งบการเงินยอนหลังของ BLDC ในป 2549-2551 และขอมูลภายในในเดือนมกราคมถึงพฤษภาคม 2552 
§ ขอมูลภายในของประปาปทุมธานีในป 2551 และงวดไตรมาสที ่1 ป 2552  
§ ขอมูลทางดานธุรกิจและการเงินของ BLDC และขอมูลอุตสาหกรรมที่เก่ียวของ รวมถึงขอมูลตางๆ ที่เปดเผยตอ

สาธารณะ 
§ รายงานการตรวจสอบเชิงวิศวกรรม ซ่ึงจัดทําโดยบริษัท อีอีซี เอ็นจิเนียร่ิง เน็ทเวิรค จํากัด เม่ือเดือนมิถุนายน 2552 
§ รางสัญญาใหสิทธิดําเนินงาน ฉบับลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2552 
§ ขอมูลและการวิเคราะหที่ไดมาจากการสัมภาษณผูบริหารและคณะทํางานของบริษัท และ BLDC 
นอกจากนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดกําหนดสมมติฐานอื่นๆ ที่เก่ียวของ ซ่ึงมีนัยสําคัญตอกระแสเงินสดและการ

ดําเนินงาน ตลอดจนการดําเนินธุรกิจในอนาคตของโครงการ ซ่ึงหากมีปจจัยใดมากระทบ ทําใหไมสามารถดําเนินการไดตาม
สมมติฐานดังกลาว อาจจะมีผลกระทบตอราคาซ้ือสิทธิในการดําเนินงานที่ประเมินไดในคร้ังนี ้โดยสมมติฐานดังกลาว มีดังนี ้
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1. เนื่องจาก ปจจุบัน ไมมีหนวยงานราชการรับผิดชอบดูแลในเร่ืองการจัดเก็บคาธรรมเนียมการใชน้ําดิบโดยตรง ทั้งนี้ ที่
ผานมา ไดมีการจัดทํารางพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ําและทําประชาพิจารณหลายคร้ัง แตยังไมไดขอสรุป อยางไรก็
ตาม สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา ไดมีหนังสือตอบรับที่ ทส 0604.2/354 ลงวันที่ 24 
กรกฎาคม 2550 อนุญาตให BLDC ใชน้ําดิบจากแหลงน้ําธรรมชาติได และไมมีการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการใช
ดังกลาว ดังนั้น ในการประมาณการทางการเงินในคร้ังนี้จะถือวาไมมีคาใชจายในสวนนี้ เนื่องจากปจจัยดังกลาวยังมี
ความไมแนนอนสูงเพราะมีผลกระทบตอกลุมคนใชแหลงน้ําธรรมชาติ ซ่ึงมีจํานวนมาก อีกทั้งยังไมมีการกําหนด
หลักเกณฑวิธีการคิดคาธรรมเนียมที่ชัดเจน อยางไรก็ตาม หากมีการเรียกเก็บคาใชน้ําในอนาคต อาจมีผลกระทบตอ
การประมาณการผลการดําเนินงานจากสิทธิในการดําเนินงานในคร้ังนี้ได เวนแตบริษัทจะสามารถขึ้นคาบริการกับ
ผูประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน เพื่อชดเชยตนทุนที่เพิ่มสูงขึ้นดังกลาว ดังเชนในอดีตที่ผานมา ที่ BLDC 
สามารถขึ้นคาบริการขายน้ําตามการเพิ่มขึ้นของคาธรรมเนียมการใชน้ําบาดาล 

2. เนื่องจากในการจายน้ําจากสถานีสูบน้ําไปที่โรงผลิตน้ําประปาจะตองสงผานทอที่ต้ังอยูในพื้นที่ของบุคคลอื่น คือ กรม
ทางหลวง การรถไฟฟาแหงประเทศไทย สํานักงานชลประทาน และที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซ่ึงปจจุบัน BLDC ได
ขออนุญาตจากหนวยงานตางๆ นี้เรียบรอยแลว โดยมีการเรียกเก็บคาธรรมเนียม และกําหนดอายุของใบอนุญาตอยู
ในชวง 3-5 ป (ยกเวนกรมทางหลวงทีใ่ชเฉพาะตอนขออนุญาตเพื่อกอสราง โดยไมกําหนดวาตองมาขอตออายุอีก) ทั้งนี้  
บริษัทและ BLDC ไดช้ีแจงในทางเดียวกันวา ปจจัยดังกลาวนาจะมีผลกระทบนอยมาก เนื่องจากปจจุบัน ไดมีการวาง
ทอดังกลาวไวใตดิน ซ่ึงไมนาจะมีผลกระทบตอการใชประโยชนบนผิวดินของหนวยงานตางๆ ที่เปนเจาของสิทธิแตอยาง
ใด ดังนั้น ในประมาณการทางการเงิน กําหนดใหบริษัทสามารถตออายุใบอนุญาตดังกลาวไดตลอดอายุของสัญญา 
โดยมีการปรับอัตราคาธรรมเนียมตามอัตราของดัชนีราคาผูบริโภค (CPI) อยางไรก็ตาม หากครบกําหนดตามระยะเวลา
ที่อนุญาตแลว หนวยงานดังกลาวไมตอใบอนุญาต หรือมีการเรียกเก็บคาธรรมเนียมเพิ่มขึ้นอยางมาก อาจมีผลกระทบ
ตอการประมาณการผลการดําเนินจากสิทธิในการดําเนินงานในคร้ังนี้ 

3. ณ วันที่รับมอบสิทธิในการดําเนินงาน ซ่ึงในที่นี้ กําหนดใหเปนเดือนกันยายน 2552 ไดมีการปรับปรุงและขยาย
ประสิทธิภาพระบบบําบัดน้ําเสียของ BLDC ใหสามารถรองรับการบําบัดน้ําเสียในอัตรา 18,000 ลบ.ม./วัน ไดอยาง
สมบูรณ  

4. ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไมไดนําคาความเส่ียงที่กลาวไวในหัวขอ 2.4 ปจจัยความเส่ียงจากการทํารายการ มารวม
คํานวณในการประเมินหามูลคาที่เหมาะสมสําหรับการซ้ือสิทธิในการดําเนินงาน เนื่องจากปจจัยความเส่ียงดังกลาวยัง
มีความไมแนนอนวาจะเกิดขึ้นหรือไม และถาเกิดขึ้นจริง จะเกิดขึ้นเม่ือใด อีกทั้งไมสามารถประเมินหาเปนมูลคาที่
แนนอนได กอปรกับบริษัทและ BLDC ตางช้ีแจงวา ปจจัยความเส่ียงดังกลาวมีโอกาสเกิดขึ้นนอยมาก 
อนึ่ง ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดจัดทําประมาณการทางการเงิน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพิจารณาหาราคาที่เหมาะสม

สําหรับการซ้ือสิทธิในการดําเนินงานที่นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน เพื่อใชในการเปรียบเทียบกับราคาที่คณะกรรมการของบริษัท
มีมติอนุมัติใหซ้ือในราคา 1,400 ลานบาท โดยพิจารณาจากประมาณการเปนระยะเวลา 30 ป เร่ิมต้ังแตเดือนกันยายน  2552 ถึง
เดือนสิงหาคม 2582 โดยในป 2552 จะรับรูรายไดและผลประกอบการต้ังแตเดือนกันยายน 2552 ถึงเดือนธันวาคม 2552 สวนใน
ปสุดทาย (ป 2582) จะรับรูรายไดและผลประกอบการต้ังแตเดือนมกราคม 2582 ถึงเดือนสิงหาคม 2582 เทานั้น ทั้งนี้ หากภาวะ
เศรษฐกิจและปจจัยภายนอกอื่นๆ ที่มีผลกระทบตอการดําเนินงาน รวมทั้งสถานการณมีการเปล่ียนแปลงไปอยางมีนัยสําคัญจาก
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สมมติฐานที่กําหนด ตลอดจนมีปจจัยที่กระทบตอตัวแปรตางๆ ที่ใชในการคํานวณหาราคาที่เหมาะสม ราคาที่ประเมินไดตามวิธี
นี้ก็อาจจะเปล่ียนแปลงไปดวยเชนกัน และราคาดังกลาวไมสามารถใชเปนราคาอางอิง นอกเหนือจากวัตถุประสงคดังกลาว
ขางตน  

สมมติฐานที่สําคัญที่ใชในการคํานวณหาราคาซ้ือสิทธิในการดําเนินงาน ไดแก 
1. รายไดจากการดําเนินงาน 

รายไดจากการดําเนินงานประกอบดวยรายไดจากการขายน้ําประปา และรายไดจากการใหบริการบําบัดน้ําเสีย ซ่ึง
สามารถกําหนดสมมติฐานไดดังนี ้
1.1 รายไดจากการขายน้ําประปา 

ระบบน้ําประปาของนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน เร่ิมแรกใชเปนระบบน้ําบาดาล ตอมา ในชวงตนป 2552 ไดมีการ
พัฒนาปรับปรุงระบบน้ําประปาใหเปนระบบน้ําประปา ประเภทแหลงน้ําผิวดิน โดยปริมาณการใชน้ําประปาในนิคม
อุตสาหกรรมบางปะอินในชวงป 2548-เดือนพฤษภาคม 2552 สรุปไดดังนี ้

 ป 2548 ป 2549 ป 2550 ป 2551 5 เดือนป 2552 
ปริมาณน้ําที่ใช (ลบ.ม.ตอวัน) 12,873 13,904 15,742 16,340 14,514 
อัตราการเติบโต 2.08% 8.01% 13.22% 3.79% -11.18% 

ที่มา: BLDC 
 ทั้งนี้ ในชวง 5 เดือนแรกของป 2552 มีปริมาณการใชน้ําเฉล่ียลดลงเหลือ 14,514 ลบ.ม./ วัน เนื่องจาก

ผูประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินไดรับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจในชวงไตรมาสที่ 1 ป 2552 ทําใหลด
กําลังการผลิตลง โดยมีปริมาณการใชน้ําเฉล่ียเพียง 13,853 ลบ.ม./วัน อยางไรก็ตาม ในชวงไตรมาสที่ 2 ป 2552 
สภาวะเศรษฐกิจไดเร่ิมปรับตัวดีขึ้น ทําใหผูประกอบการดังกลาวมีการใชน้ําเพิ่มขึ้นเปน 15,108 ลบ.ม./วัน และ 15,859 
ลบ.ม./วัน ในเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคม ตามลําดับ ดังนั้น เพื่อใหเปนไปตามหลักการระมัดระวัง จึงกําหนดให
ปริมาณการใชน้ําประปาในป 2552 มีจํานวนเทากับ 14,500 ลบ.ม.ตอวัน ซ่ึงเปนปริมาณใชน้ําเฉล่ียยอนหลัง 5 เดือน
ของป 2552 หลังจากนั้น กําหนดใหปริมาณการใชน้ําประปามีจํานวนเพิ่มขึ้นตามสมมติฐานดังนี้ 

 
ประเภทลูกคา สมมติฐาน 

พื้นที่ที่ลูกคาได
ดําเนินงานและมีการใช
น้ําอยูแลว จํานวน 
1,222.31 ไร* 

ป 2553 – ป 2562 กําหนดใหมีอัตราเติบโตรอยละ 3 ตอป ซ่ึงเปนไปตามอัตราเติบโตเฉล่ีย
ตอปของปริมาณการใชน้ําประปายอนหลังต้ังแตป 2548 – เดือนพฤษภาคม 2552 
หลังจากนั้น กําหนดใหมีอัตราเติบโตเทากับรอยละ 0 ตลอดระยะเวลาประมาณการที่
เหลือ 

พื้นที่ที่ลูกคาอยู
ระหวางกอสราง
โรงงาน จํานวน 36.06 
ไร* 

กําหนดใหเร่ิมประกอบการในป 2553 ทั้งนี้ มีลูกคาบางรายไดมีหนังสือแจงความตองการ
ใชน้ําตอ BLDC ซ่ึงที่ปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาแลวเห็นวาเปนจํานวนที่สูงกวา
คาเฉล่ียปกติมาก ดังนั้น เพื่อใหเปนไปตามหลักการระมัดระวัง จึงประมาณการความ
ตองการใชน้ําประปาจากปริมาณความตองการใชน้ําประปาที่เกิดขึ้นจริงตอไรตอวันในป 
2551 ซ่ึงเทากับ 13.50 ลบ.ม./ไร/วัน หรือคิดเปนจํานวนประมาณ 487 ลบ.ม./วัน โดย
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ประเภทลูกคา สมมติฐาน 
กําหนดใหมีการใชน้ําประปาในป 2553 เทากับ 240 ลบ.ม./วัน และเพิ่มเปน 480 ลบ.ม./
วัน ในป 2554 หรือเทียบเทาประมาณรอยละ 50 และรอยละ 100 ของจํานวนประมาณ
การดังกลาว ตามลําดับ และ ต้ังแตป 2555 – ป 2562 กําหนดใหมีอัตราเติบโตรอยละ 3 
ตอป ตามสมมติฐานขางตน หลังจากนั้น กําหนดใหมีอัตราเติบโตเทากับรอยละ 0 ตลอด
ระยะเวลาประมาณการที่เหลือ 

พื้นที่ที่ลูกคาที่ซ้ือแลว 
แตยังไมไดเขาใชงาน 
และพื้นที่ที่ยังไมไดขาย 
จํานวน 129.14 ไร ซ่ึง
ประกอบดวยพื้นที่ที่
ขายแลวแตลูกคายัง
ไมไดเขาใชงาน 82.58 
ไร และพื้นที่ที่ยังไมได
ขาย 46.56 ไร*  

กําหนดใหเร่ิมประกอบการในป 2555 โดยประมาณการความตองการใชน้ําประปา จาก 
ปริมาณความตองการใชน้ําประปาที่เกิดขึ้นจริงตอไรตอวันในป 2551 ซ่ึงเทากับ 13.50 
ลบ.ม./ไร/วัน หรือคิดเปนจํานวนประมาณ 1,743 ลบ.ม./วัน โดยกําหนดใหมีการใช
น้ําประปาในป 2555 เทากับ 520 ลบ.ม./วัน และเพิ่มเปน 1,740 ลบ.ม./วัน ในป 2556 
หรือเทียบเทาประมาณรอยละ 30 และรอยละ 100 ของจํานวนประมาณการดังกลาว 
ตามลําดับ และ ต้ังแตป 2557 – ป 2562 กําหนดใหมีอัตราเติบโตรอยละ 3 ตอป ตาม
สมมติฐานขางตน หลังจากนั้น กําหนดใหมีอัตราเติบโตเทากับรอยละ 0 ตลอดระยะเวลา
ประมาณการที่เหลือ 

โครงการผลิตไฟฟา
ขนาดยอม (SPP) 

กําหนดใหเร่ิมประกอบการในป 2556 โดยประมาณการความตองการใชน้ําประปา เทากับ 
2,000 ลบ.ม.ตอวัน คงที่ ตลอดระยะเวลาประมาณการ ซ่ึงเปนปริมาณน้ําที่คาดวาตองใช
สําหรับการผลิตกระแสไฟฟาที ่120 MV  

หมายเหตุ: * ขอมูลจาก BLDC ณ เดือนมิถุนายน 2552 
ทั้งนี้ เนื่องจาก ในรางสัญญาใหสิทธิดําเนินงาน ไดกําหนดวา BLDC ตกลงรับประกันความตองการใชน้ําประปาขั้น

ตํ่าในชวงป 2553-2555 เทากับ 15,513 ลบ.ม.ตอวัน 16,429 ลบ.ม.ตอวัน และ 18,401 ลบ.ม.ตอวัน ตามลําดับ ดังนั้น 
ในระยะเวลาดังกลาว หากความตองการใชน้ําประปาที่เกิดขึ้นจริงมีจํานวนตํ่ากวาจํานวนที่รับประกันไว กําหนดให 
BLDC มีการชดเชยรายไดใหแกบริษัท  

สําหรับอัตราคาบริการขายน้ําประปา กําหนดใหมีจํานวนเทากับ 22.50 บาทตอ ลบ.ม. ซ่ึงเปนอัตราที่คิด ณ 
ปจจุบัน ทั้งนี้ ในการปรับอัตราคาบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีปกติโดยทั่วไป ควรปรับเพิ่มขึ้นทุกปตามการเพิ่มขึ้นของดัชนี
ราคาผูบริโภคพื้นฐาน (Consumer Price Index: CPI) เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มขึ้นของคาใชจาย และเม่ือพิจารณา
จากขอมูลการเพิ่มขึ้นของอัตราคาบริการในอดีต พบวา ในระหวางป 2547 ถึงป 2549 มีการปรับราคาเพิ่มขึ้นมาโดย
ตลอด จาก 15 บาท เปน 22.50 บาท โดยปรับราคาคร้ังสุดทายเกิดขึ้นเม่ือเดือนกรกฎาคมป 2549 หลังจากนั้น จนถึง
ปจจุบัน ยังไมมีการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ้น ดังนั้น เพื่อใหเปนไปตามหลักการระมัดระวัง จึงกําหนดใหมีการปรับ
อัตราคาบริการเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 7.50 ทุกๆ 5 ป ตลอดระยะเวลาประมาณการ โดยเทียบเทากับ รอยละ 50 ของ
ผลรวมของประมาณการอัตราการเติบโตของคาใชจายในระยะเวลา 5 ป ซ่ึงไดอางอิงอัตราการเติบโตของคาใชจายที่
อัตรารอยละ 3 ตอป มาจาก CPI เฉล่ียยอนหลัง 30 ป ซ่ึงเทากับรอยละ 3.19 (ที่มา: ธนาคารแหงประเทศไทย)  



รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

 หนาที่ 57 ของจํานวนหนาทั้งหมด 92 หนา 

ดังนั้น ประมาณการปริมาณความตองการใชน้ําประปา และประมาณการอัตราคาบริการขายน้ําประปา ในชวงป 
2552-2582 จะสามารถสรุปไดดังนี ้

 
 ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563- 

ป 2582 
ปริมาณความ
ตองการใชน้ําประปา 
(ลบ.ม./วัน) 

14,500 15,175* 15,863* 16,859* 20,569 21,126 21,700 22,291 22,900 23,527 24,172 24,172 

อัตราเติบโต -11.3% 4.7% 4.5% 6.3% 22.0% 2.7% 2.7% 2.7% 2.7% 2.7% 2.7% 0.0% 
อั ต ร า ค า บ ริ ก า ร 
(บาท/ลบ.ม.) 

22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 24.19 24.19 24.19 24.19 24.19 26.00 26.00 – 
32.30 

หมายเหตุ : * ปริมาณความตองการใชนํ้าประปาท่ีกําหนดขางตนเปนปริมาณความตองการใชนํ้าประปาท่ีประมาณการภายใต
สมมติฐานของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ ท้ังน้ี ในแบบจําลองทางการเงิน ไดกําหนดให BLDC ตองชดเชยรายไดในสวนท่ีมีปริมาณต่ํากวา
ปริมาณท่ีรับประกันขั้นต่ําในปถัดไป ซ่ึงเปนไปตามท่ีกําหนดในรางสัญญาใหสิทธิดําเนินงาน 
1.2 รายไดจากการใหบริการบําบัดน้ําเสีย 

ระบบบําบัดน้ําเสียเร่ิมแรกมีขีดความสามารถบําบัดน้ําเสียเทากับ 12,000 ลบ.ม./วัน อยางไรก็ตาม เนื่องจาก 
BLDC เล็งเห็นแนวโนมความตองการที่เพิ่มขึ้นในการใชน้ําประปาในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จึงไดขยายขีด
ความสามารถในการบําบัดน้ําเสียเปน 18,000 ลบ.ม./วัน ซ่ึงคาดวาจะแลวเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2552 ทั้งนี้ ตาม
หลักการ กนอ. ไดกําหนดปริมาณน้ําเสีย โดยคิดเปนรอยละ 80 ของปริมาณการใชน้ําประปา อยางไรก็ตาม ในทาง
ปฏิบัติ จะมีปริมาณน้ําเสียออกมานอยกวาเกณฑที่ กนอ. กําหนด เนื่องจากกระบวนการผลิตของผูประกอบการบางราย
ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินมีการใชน้ําที่ใชแลวหมุนเวียนเขาไปในกระบวนการผลิตอีก โดยในชวงป 2548-เดือน
พฤษภาคม ป 2552 มีปริมาณน้ําเสียที่เขาสูระบบบําบัดน้ําเสีย สรุปไดดังนี ้

 ป 2548 ป 2549 ป 2550 ป 2551 5 เดือนป 2552 
ปริมาณนํ้าเสีย (ลบ.ม.ตอวัน) 9,271 10,085 11,545 11,816 10,754 
อัตราการเติบโต 2.11% 8.78% 14.48% 2.35% -8.99% 
สัดสวนปริมาณนํ้าเสียตอปริมาณนํ้าประปาท่ีใช 72.02% 72.53% 73.34% 72.32% 74.09% 

ท่ีมา: BLDC 
จากขอมูลขางตน จะเห็นวา สัดสวนปริมาณน้ําเสียตอปริมาณน้ําประปาที่ใชมีอัตราประมาณรอยละ 72 – รอยละ 

74 ดังนั้น จึงกําหนดใหประมาณการปริมาณน้ําเสีย มีอัตราเทากับรอยละ 72.70 ของปริมาณน้ําประปาที่ใช ตลอด
ระยะเวลาประมาณการ ซ่ึงเปนคาเฉล่ียของสัดสวนปริมาณน้ําเสียตอปริมาณน้ําประปาที่ใชในป 2548 – เดือน
พฤษภาคม 2552 อยางไรก็ตาม เนื่องจาก ในรางสัญญาใหสิทธิดําเนินงาน ไดกําหนดวา BLDC ตกลงรับประกัน
ปริมาณน้ําเสียที่จะเขามาในระบบขั้นตํ่าในชวงป 2553-2555 เทากับ 11,480 ลบ.ม.ตอวัน 12,157 ลบ.ม.ตอวัน และ 
13,617 ลบ.ม.ตอวัน ตามลําดับ ดังนั้น ในระยะเวลาดังกลาว หากปริมาณน้ําเสียที่เขามาในระบบที่เกิดขึ้นจริงมีจํานวน
ตํ่ากวาจํานวนที่รับประกันไว  กําหนดให BLDC มีการชดเชยรายไดใหแกบริษัท  

ทั้งนี้ สําหรับการบําบัดน้ําเสียที่เกิดจากโครงการผลิตไฟฟาขนาดยอม (SPP) กําหนดใหมีสัดสวนปริมาณน้ําเสีย
เทากับรอยละ 30 ของปริมาณน้ําประปาที่ใช  ตลอดระยะเวลาประมาณการ ซ่ึงเปนอัตราที่ประมาณการไวในรายงาน
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การตรวจสอบเชิงวิศวกรรมของบริษัท อีอีซี เอ็นจิเนียร่ิง เน็ทเวิรค จํากัด ฉบับเดือนมิถุนายน 2552 เนื่องจากน้ําสวน
ใหญจะถูกนําไปผลิตเปนไอน้ํา เพื่อใชในการผลิตกระแสไฟฟา ทําใหมีปริมาณน้ําเสียออกมานอยกวาเกณฑคาเฉล่ีย
ดังกลาว   

สําหรับอัตราคาบริการบําบัดน้ําเสีย ณ ปจจุบัน เทากับ 7-9 บาทตอลบ.ม. โดยคํานวณจากคา BOD ของน้ําเสีย
ของลูกคา ยกเวนน้ําเสียที่มีคาเกินมาตรฐานจะเก็บในอัตรา 20 บาทตอลบ.ม. โดยอัตราคาบริการบําบัดน้ําเสียเฉล่ีย
ในชวงป 2548-เดือนพฤษภาคม ป 2552 สรุปไดดังนี ้

 ป 2548 ป 2549 ป 2550 ป 2551 5 เดือนป 2552 
อัตราคาบริการบําบัดนํ้าเสียเฉล่ีย (บาท/ลบ.ม.) 7.81 8.00 7.49 7.45 7.22 
อัตราการเติบโต 0.71% 2.52% -6.42% -0.51% -3.08% 

ท่ีมา: BLDC 
จากขอมูลขางตน จะเห็นวา อัตราคาบริการบําบัดน้ําเสียเฉล่ีย มีจํานวนประมาณ  7.22 บาท – 8.00 บาท โดยมี

แนวโนมลดลงต้ังแตป 2549 เปนตนมา ซ่ึงแสดงใหเห็นวา น้ําเสียที่ผูประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินสงเขา
มาในระบบบําบัดน้ําเสียมีคุณภาพดีขึ้น ดังนั้น เพื่อใหเปนไปตามหลักการระมัดระวัง จึงกําหนดใหอัตราคาบริการ
ในชวงเดือนกันยายน – ธันวาคม 2552 เทากับ 7.20 บาทตอลบ.ม. ซ่ึงเปนคาเฉล่ียของอัตราคาบริการบําบัดน้ําเสีย
ในชวงปปจจุบัน คือ เดือนมกราคม 2552 – เดือนพฤษภาคม 2552 และกําหนดใหมีการปรับอัตราคาบริการเพิ่มขึ้นใน
อัตรารอยละ 7.50 ทุกๆ 5 ปเหมือนธุรกิจผลิตน้ําประปา ตลอดระยะเวลาประมาณการ 

ทั้งนี้ ประมาณการปริมาณน้ําเสียและอัตราคาบริการบําบัดน้ําเสียในระหวางป 2552-2582 สรุปไดดังนี ้ 
 

   ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 – 
ป 2582 

ปริมาณนํ้าเสีย 
(ลบ.ม./วัน) 

10,542 11,032* 11,532* 12,256* 14,100 14,505 14,922 15,352 15,794 16,250 16,719 16,719 

อัตราเติบโต -10.8% 4.7% 4.5% 6.3% 15.0% 2.9% 2.9% 2.9% 2.9% 2.9% 2.9% 0.0% 
อัตราคาบริการ 
(บาท/ลบ.ม.) 

7.20 7.20 7.20 7.20 7.20 7.74 7.74 7.74 7.74 7.74 8.32 8.32 – 
10.34 

หมายเหตุ : * ปริมาณนํ้าเสียท่ีกําหนดขางตนเปนปริมาณนํ้าเสียท่ีประมาณการภายใตสมมติฐานของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ ท้ังน้ี 
ในแบบจําลองทางการเงิน ไดกําหนดให BLDC จะตองชดเชยรายไดในสวนท่ีมีปริมาณต่ํากวาปริมาณท่ีรับประกันขั้นต่ําในปถัดไป ซ่ึง
เปนไปตามท่ีกําหนดในรางสัญญาใหสิทธิดําเนินงาน 

2. ตนทุนขายน้ําประปา 
ในอดีตที่ผานมา BLDC ใชระบบน้ําประปา ประเภทน้ําบาดาล ในการผลิตน้ําประปาจําหนายใหแกผูประกอบการใน
นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน โดยโครงสรางตนทุนขายน้ําประปาในป 2550 และป 2551 จะมีคาธรรมเนียมการใชน้ํา
บาดาลเปนตนทุนหลัก คิดเปนประมาณ 15 บาทตอลบ. ในขณะที่คาสารเคมีและคาไฟฟาจะมีสัดสวนเพียงเล็กนอย
รวมเปนประมาณ 1.06 บาทตอลบ.ม. และ 1.25 บาทตอลบ.ม. ในป 2550 และ ป 2551 ตามลําดับ อยางไรก็ตาม 
เนื่องจากปจจุบัน BLDC ไดเปล่ียนมาใชระบบน้ําประปา ประเภทแหลงน้ําผิวดิน โดยการสูบน้ําจากแหลงน้ําธรรมชาติ 
ทําใหไมตองมีภาระคาใชจายเก่ียวกับคาธรรมเนียมการใชน้ําบาดาล แตจะมีความจําเปนตองมีคาใชจายเก่ียวกับคา



รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

 หนาที่ 59 ของจํานวนหนาทั้งหมด 92 หนา 

สารเคมี และคาไฟฟาเพิ่มขึ้น เนื่องจากตองใชไฟฟาในการสูบน้ําจากแหลงน้ําธรรมชาติ โดยสถานีสูบน้ําต้ังอยูนอกพื้นที่
ของนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน และตองสงผานทอไปยังโรงผลิตน้ําประปา ซ่ึงอยูหางจากสถานีสูบน้ําประมาณ 1.8 
กม. นอกจากนี้ น้ําดิบในแหลงน้ําธรรมชาติจะมีคุณภาพดอยกวาน้ําบาดาล และผันแปรไปตามฤดูกาล จึงมีผลทําใหมี
คาใชจายเก่ียวกับสารเคมีเพิ่มขึ้นเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ําดิบใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด ดังนั้น โครงสรางตนทุน
ขายในอดีตจึงไมสามารถนํามาใชเปรียบเทียบหรือใชเปนฐานในการประมาณการในคร้ังนี ้
ดวยเหตุนี ้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไดใชขอมูลจากแหลงตางๆ มาพิจารณาประกอบรวมกัน ซ่ึงไดแก รายงานการ
ตรวจสอบเชิงวิศวกรรม (Technical Due Diligence Report) ซ่ึงจัดทําโดยบริษัท อีอีซี เอ็นจิเนียร่ิง เน็ทเวิรค จํากัด เม่ือ
เดือนมิถุนายน 2552 ซ่ึงไดประมาณการตนทุนการผลิตน้ําประปาไว รวมทั้งขอมูลภายในเก่ียวกับการผลิตน้ําประปา
ของ BLDC ในชวงเดือนกุมภาพันธ – พฤษภาคม ป 2552 ซ่ึงเปนชวงเวลาที่ BLDC ไดเร่ิมดําเนินการเองโดยใชระบบ
น้ําประปา ประเภทแหลงน้ําผิวดินแลว (ขอมูลในเดือนมกราคม 2552 เปนชวงของการทดสอบระบบโดยผูรับเหมา)  
และขอมูลของ ประปาปทุมธานี ซ่ึงเปนบริษัทยอยของบริษัท และมีการใชแหลงน้ําจากแมน้ําเจาพระยาเหมือนระบบ
ผลิตน้ําประปาของ BLDC ในชวงไตรมาสที ่4 ป 2551 และไตรมาสที ่1 ป 2552 (ทั้งนี้ สาเหตุที่ไมนําขอมูลของไตรมาส
ที่ 1-3 ป 2551 มาพิจารณาเนื่องจากประปาปทุมธานีไดใชกําลังการผลิตเกินกวากําลังการผลิตน้ําประปาเต็มที่ใน
ชวงเวลาดังกลาว ทําใหอาจมีการใชสารเคมีในสัดสวนที่แตกตางไปจากการผลิตน้ําประปาโดยใชกําลังการผลิตภายใต
สภาวะปกติ) โดยไดแบงตนทุนออกเปน ตนทุนผันแปร และตนทุนคงที่ ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี ้

 2.1 ตนทุนผันแปร 
ตนทุนผันแปร ประกอบดวย คาสารเคมี คาไฟฟา คาอะไหลและวัสดุส้ินเปลือง และตนทุนในการผลิตอื่นๆ ซ่ึงมี

รายละเอียด สรุปไดดังนี ้
1) คาสารเคมีที่ใชในการผลิตน้ําประปา ประกอบดวย สารสม ปูนขาว และกาซคลอรีน ทั้งนี้ คาสารเคมีที่มี

การใชจริงจากขอมูลภายในของ BLDC ในชวงเดือนกุมภาพันธ – พฤษภาคม ป 2552 มีจํานวนอยูระหวาง 0.22 บาท
ตอลบ.ม. ถึง 0.28 บาทตอลบ.ม. สําหรับคาสารเคมีที่มีการใชจริงของประปาปทุมธานีในชวงไตรมาสที่ 4 ป 2551 และ
ไตรมาสที่ 1 ป 2552 มีจํานวนอยูระหวาง 0.51 บาทตอลบ.ม. ถึง 0.57 บาทตอลบ.ม. ในขณะที่ในรายงานการ
ตรวจสอบเชิงวิศวกรรม ไดประมาณการคาสารเคมีเฉล่ียเทากับ 0.63 บาทตอลบ.ม. ซ่ึงเปนจํานวนที่สูงกวาคาสารเคมีที่
มีการใชจริงตามตัวอยางที่กลาวขางตน ทั้งนี้ บริษัท และ BLDC ไดช้ีแจงไปในทิศทางเดียวกันวา คาประมาณการ
ดังกลาวมีความเหมาะสมและมีความเปนไปได ทั้งนี้ สาเหตุที่คาสารเคมีที่มีการใชจริงในชวงระยะเวลาดังกลาวมี
จํานวนที่ตํ่ากวาที่ประมาณการไว เนื่องจากคุณภาพน้ําในชวงระยะเวลาดังกลาวคอนขางดี ทําใหใชสารเคมีนอย แต
ในชวงฤดูฝน คุณภาพน้ําจะแยลง และจะมีคาใชจายของสารเคมีเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึง
กําหนดใหคาสารเคมีในป 2552 เทากับ 0.63 บาทตอลบ.ม. และปรับเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 3 ตอป ตลอดระยะเวลา
ประมาณการ ซ่ึงการเพิ่มขึ้นดังกลาวเปนอัตราที่ใกลเคียงกับอัตราการเติบโตเฉล่ียของดัชนีราคาผูบริโภคพื้นฐาน (CPI) 
ยอนหลัง 30 ป ซ่ึงเทากับรอยละ 3.19 (ที่มา: ธนาคารแหงประเทศไทย)  

2) คาไฟฟา เปนคาไฟฟาที่เกิดขึ้นในสถานสูีบน้ําดิบ และในระบบผลิตน้ําประปา ทั้งนี้ คาไฟฟาที่มีการใชจริง
จากขอมูลภายในของ BLDC ในชวงเดือนกุมภาพันธ – พฤษภาคม ป 2552 มีจํานวนอยูระหวาง 0.58 บาทตอลบ.ม. ถึง 
0.70 บาทตอลบ.ม. สําหรับคาไฟฟาที่มีการใชจริงของประปาปทุมธานีในชวงไตรมาสที่ 4 ป 2551 และไตรมาสที่ 1 ป 
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2552 มีจํานวนอยูระหวาง 1.16 บาทตอลบ.ม. ถึง 1.23 บาทตอลบ.ม. ในขณะที่ในรายงานการตรวจสอบเชิงวิศวกรรม 
ไดประมาณการคาไฟฟาเฉล่ียเทากับ 1.05 บาทตอลบ.ม. ซ่ึงเปนจํานวนที่สูงกวาขอมูลที่เกิดขึ้นจริงของ BLDC แตตํ่า
กวาขอมูลที่เกิดขึ้นจริงของประปาปทุมธานี ทั้งนี้ บริษัท และ BLDC ไดช้ีแจงไปในทิศทางเดียวกันวา คาประมาณการ
ดังกลาวมีความเหมาะสมและมีความเปนไปได โดยสาเหตุที่คาไฟฟาของประปาปทุมธานีมีจํานวนสูงกวา เนื่องจาก
ประปาปทุมธานีตองใชกําลังไฟฟาในการสงและจายน้ําประปาใหแกผูใชน้ําที่อยูในพื้นที่ปทุมธานี-รังสิตทั้งหมด  
ในขณะที่ระบบจายน้ําประปาของ BLDC จะครอบคลุมเพียงพื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินเทานั้น จึงนาจะใช
ไฟฟานอยกวา ดวยเหตุนี ้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงกําหนดใหคาไฟฟาในป 2552 เทากับ 1.05 บาทตอลบ.ม. และ
ปรับเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 3 ตอป ตลอดระยะเวลาประมาณการ ซ่ึงใกลเคียงกับอัตราการเติบโตเฉล่ียของ CPI ทั้งนี้ 
โดยปกติ คาไฟฟาตอหนวยจะเปล่ียนแปลงตามคา FT ซ่ึงการไฟฟาสวนภูมิภาคจะเปนผูกําหนด  โดยเม่ือพิจารณาคา 
FT ตอหนวยในเดือนธันวาคมของป 2549 – 2551 จะพบวามีการเปล่ียนแปลงทุกป จาก 0.7842 บาทในป 2549 เปน 
0.6611 บาท และ 0.7770 บาท ในป 2550 และ 2551 ตามลําดับ โดยคิดเปนอัตราลดลงเฉล่ียประมาณรอยละ 0.46 
ตอป ซ่ึง BLDC ไดช้ีแจงวาสาเหตุที่คา FT มีจํานวนลดลงเนื่องจาก BLDC มีการใชกระแสไฟฟาในชวงช่ัวโมงไมเรงดวน 
ดังนั้น เพื่อใหเปนไปตามหลักระมัดระวัง ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงกําหนดใหคาไฟฟาปรับเพิ่มขึ้นตามอัตราเติบโต
เฉล่ียของ CPI เหมือนคาใชจายประเภทอื่น 

3) คาอะไหลและวัสดุส้ินเปลือง และคาใชจายที่เก่ียวกับการผลิตน้ําอื่นๆ เชน คาใชจายในการขนยายตะกอน 
ซ่ึงไดแก คาเชารถ/เคร่ืองมือหนัก และคาน้ํามัน เปนตน ทั้งนี้ เนื่องจากคาใชจายในสวนนี้ไมใชคาใชจายที่เกิดขึ้นเปน
ประจํา ดังนั้น การพิจารณาคาใชจายสวนนี้ในบางเดือนหรือบางชวงเวลาอาจไมเหมาะสมและอาจไมสะทอนคาใชจาย
ที่จะเกิดขึ้นทั้งหมด ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงจะพิจารณาคาใชจายในสวนนี้จากขอมูลเฉล่ียที่เกิดขึ้นจริงในป 2551 
อยางไรก็ตาม ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไมสามารถรวบรวมขอมูลเพื่อแยกรายละเอียดของคาใชจายในสวนนี้ 
เนื่องจาก BLDC และประปาปทุมธานีไดบันทึกคาใชจายสวนนี้รวมกับคาใชจายสวนอื่น กลาวคือ BLDC ไดบันทึก
คาใชจายในสวนนี้รวมกับคาสารเคมี ซ่ึงมีจํานวนรวมประมาณ 0.20 บาทตอลบ.ม. โดยคาใชจายสวนนี้มีจํานวนตํ่า
มากเนื่องจากเดิมใชวิธีสูบน้ําดิบจากน้ําบาดาล ทําใหมีคาใชจายเก่ียวกับสารเคมีนอยมาก สวน ประปาปทุมธานี ได
บันทึกคาใชจายในสวนนี้รวมกับคาแรงและคาซอมบํารุง ซ่ึงในป 2551 มีจํานวนรวม 0.63 บาทตอลบ.ม. แตในชวงไตร
มาสที่ 4 ป 2551 และไตรมาสที ่1 ป 2552 จะมีจํานวนรวมเทากับ 0.44 บาทตอลบ.ม. เทากัน ในขณะที่ในรายงานการ
ตรวจสอบเชิงวิศวกรรม ไดประมาณการคาใชจายในสวนนี้เฉล่ียเทากับ 0.25 บาทตอลบ.ม. และไดแยกคาซอมบํารุง
ออกเปนตนทุนคงที่ จํานวน 2.46 ลานบาทตอป อยางไรก็ตาม ตามรางสัญญาใหสิทธิดําเนินงาน ไดกําหนดคาชดเชย
คากําไรผันแปรจากการขายน้ําประปาสําหรับในกรณีที่โรงผลิตไฟฟา (SPP) เร่ิมเปดดําเนินกิจการลาชากวาที่กําหนด 
โดยคิดตนทุนผันแปรในสวนของคาใชจายนี้เทากับ 0.27 บาทตอลบ.ม. ดังนั้น เพื่อใหหลักการคิดตนทุนสอดคลองกัน ที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงกําหนดใหคาใชจายในสวนนี้ เทากับ 0.27 บาทตอลบ.ม. ในป 2552 และปรับเพิ่มขึ้นใน
อัตรารอยละ 3 ตอป ตลอดระยะเวลาประมาณการ ซ่ึงใกลเคียงกับอัตราการเติบโตเฉล่ียของ CPI    

จากสมมติฐานตนทุนผันแปรของระบบผลิตน้ําประปาตามที่กลาวขางตน คิดรวมเปนตนทุนผันแปรเทากับ 
1.95 บาทตอลบ.ม. ในป 2552 และจะปรับเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 3 ตอป ตลอดระยะเวลาประมาณการ ตาม
สมมติฐานที่กําหนดไวขางตน นอกจากนี้ เนื่องจากในรางสัญญาใหสิทธิดําเนินงานไดกําหนดวา บริษัทจะใหบริการ
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น้ําประปาที่จายใหแกอาคารหรือสํานักงานของ BLDC และอาคารหรือสํานักงานของ กนอ. หรือเจาหนาที่ที่ประจําอยู
ภายในนิคมอุตสาหกรรม ในปริมาณตอปไมเกิน 25,000 ลบ.ม. โดยถือเปนสวนหนึ่งของคาตอบแทนที่ชําระใหแก 
BLDC ดังนั้น จึงกําหนดใหคิดตนทุนผันแปรตามจํานวนที่กลาวขางตนสําหรับปริมาณน้ําประปาจํานวน 25,000 ลบ.ม. 
ตอป ตลอดระยะเวลาประมาณการ ซ่ึงบริษัทไมไดรับรูรายไดของปริมาณน้ําดังกลาว    
2.2 ตนทุนคงที่ 

ตนทุนคงที่ ประกอบดวย คาใชจายเก่ียวกับพนักงาน คาซอมบํารุงทอและมิเตอร คาซอมใหญเคร่ืองจักร คาเชา
พื้นที่และคาขอใบอนุญาต  ซ่ึงมีรายละเอียด สรุปไดดังนี ้

1) คาใชจายเก่ียวกับพนักงาน ซ่ึงไดแก เงินเดือน โบนัส สวัสดิการพนักงาน และคาใชจายเก่ียวกับพนักงาน
อื่นๆ ของพนักงานที่เก่ียวของระบบผลิตและจําหนายน้ําประปา โดยในป 2551 BLDC มีคาใชจายเก่ียวกับพนักงานใน
ระบบผลิตน้ําประปา เทากับ 4.13 ลานบาท โดยเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 6.49 เม่ือเทียบกับป 2550 อยางไรก็ตาม ใน
รายงานการตรวจสอบเชิงวิศวกรรม ไดประมาณการจํานวนพนักงานในสวนนี้เทากับ 13 คน คิดเปนคาใชจายรวมทั้งส้ิน 
4.77 ลานบาทตอป ดังนั้น จึงกําหนดใหคาใชจายเก่ียวกับพนักงานเฉล่ียในป 2552 เทากับ 4.77 ลานบาทตอป (โดยคิด
ตามสัดสวนของระยะเวลาที่บริษัทดําเนินงาน คือ 4 เดือน (กันยายน-ธันวาคม 2552)) และปรับเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 
5.50 ตอป ตลอดระยะเวลาประมาณการ ซ่ึงเปนอัตราเติบโตที่ใกลเคียงกับอัตราเติบโตเฉล่ียของคาตอบแทนของ
พนักงานของบริษัทในชวงป 2549 – 2551 ซ่ึงมีอัตราเติบโตเฉล่ียเทากับรอยละ 5.67 ตอป  

2) คาซอมบํารุงทอและมิเตอร ในรายงานการตรวจสอบเชิงวิศวกรรมไดประมาณการมูลคาการลงทุนติดต้ัง
ทอและมิเตอรไวเทากับ 61.385 ลานบาท ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดประมาณการคาซอมบํารุงทอและมิเตอร
จากประมาณการมูลคาเงินลงทุนดังกลาว ภายใตสมมติฐานอายุการใชงานของทอและมิเตอรไวเทากับ 25 ป จะได
ประมาณการคาซอมบํารุงทอและมิเตอรเฉล่ียเทากับ 2.46 ลานบาทตอป ดังนั้น จึงกําหนดใหคาซอมบํารุงทอและ
มิเตอรในป 2552 เทากับ 2.46 ลานบาทตอป (โดยคิดตามสัดสวนของระยะเวลาที่บริษัทดําเนินงาน คือ 4 เดือน 
(กันยายน-ธันวาคม 2552)) และปรับเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 3 ตอป ตลอดระยะเวลาประมาณการ ซ่ึงใกลเคียงกับอัตรา
การเติบโตเฉล่ียของ CPI 

3) คาซอมใหญเคร่ืองจักร ในรายงานการตรวจสอบเชิงวิศวกรรมไดประมาณการคาซอมใหญของเคร่ืองจักร
ในระบบผลิตและจําหนายน้ําประปาไวเทากับ 1.74 ลานบาท โดยกําหนดใหมีคาซอมใหญเคร่ืองจักรเปนเวลาทุกๆ 5 ป
ของการดําเนินงาน อยางไรก็ตาม เนื่องจากระบบผลิตน้ําประปาเพิ่งเร่ิมดําเนินการในป 2552 ดังนั้น จึงกําหนดใหเร่ิมมี
คาซอมใหญเคร่ืองจักรในป 2557 โดยใหคิดจากมูลคาต้ังตนที่ 1.74 ลานบาทในป 2552 และปรับเพิ่มขึ้นในอัตรารอย
ละ 3 ตอป ตลอดระยะเวลาประมาณการ ซ่ึงใกลเคียงกับอัตราการเติบโตเฉล่ียของ CPI 

4) คาเชาพื้นที่และคาขอใบอนุญาต บริษัทมีความจําเปนตองมีการเชาพื้นที่เพื่อวางทอใหเช่ือมตอระหวาง
สถานีสูบน้ําและโรงผลิตน้ําประปา รวมทั้งตองมีการขอตอใบอนุญาตเพื่อใชน้ําบาดาล เพื่อเตรียมรองรับในกรณีที่ขาด
แคลนแหลงน้ําธรรมชาติ โดยกําหนดใหคาใชจายในสวนนี้เทากับ 0.36 ลานบาทในป 2552 (โดยคิดตามสัดสวนของ
ระยะเวลาที่บริษัทดําเนินงาน คือ 4 เดือน (กันยายน-ธันวาคม 2552)) และปรับเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 3 ตอป ตลอด
ระยะเวลาประมาณการ ซ่ึงใกลเคียงกับอัตราการเติบโตเฉล่ียของ CPI     

3. ตนทุนคาบริการบําบัดน้ําเสีย 
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ที่ผานมา BLDC ใหบริการบําบัดน้ําเสียแกผูประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ดวยขีดความสามารถสูงสุด 
12,000 ลบ.ม.ตอวัน อยางไรก็ตาม ปจจุบัน BLDC อยูระหวางปรับปรุงระบบบําบัดน้ําเสียเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
เปน 18,000 ลบ.ม.ตอวัน โดยคาดวาการปรับปรุงดังกลาวจะดําเนินการแลวเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2552 ดังนั้น 
โครงสรางตนทุนการใหบริการในอดีตของ BLDC อาจไมสามารถนํามาใชเปรียบเทียบไดอยางสมบูรณ ดังนั้น ที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระจึงไดพิจารณาตนทุนคาบริการบําบัดน้ําเสีย โดยอางอิงจากรายงานการตรวจสอบเชิงวิศวกรรมเปน
หลัก ซ่ึงสามารถแบงตนทุนคาบําบัดน้ําเสีย ออกเปน ตนทุนผันแปร และตนทุนคงที่ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
3.1 ตนทุนผันแปร 

ตนทุนผันแปร ประกอบดวย คาไฟฟา คาสารเคมี คาอะไหลและวัสดุส้ินเปลือง และตนทุนในการบําบัดน้ําเสียอื่นๆ 
ซ่ึงมีรายละเอียด สรุปไดดังนี ้

1) คาไฟฟา BLDC มีคาไฟฟาในระบบบําบัดน้ําเสียในป 2550 ถึงงวด 5 เดือนแรกป 2552 เฉล่ียเทากับ 1.02 
บาทตอลบ.ม. 1.09 บาทตอลบ.ม. และ 0.96 บาทตอลบ.ม. ตามลําดับ อยางไรก็ตาม เม่ือระบบบําบัดน้ําเสียมีขีด
ความสามารถเพิ่มเปน 18,000 ลบ.ม.ตอวัน คาดวาจะมีการใชไฟฟาทั้งระบบเพิ่มขึ้น ดังนั้น จึงกําหนดใหคาไฟฟามี
จํานวนเทากับจํานวนที่ประมาณการไวในรายงานการตรวจสอบเชิงวิศวกรรม คือ เทากับ 1.71 บาทตอลบ.ม. และ
กําหนดใหปรับเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 3 ตอป ตลอดระยะเวลาประมาณการ ซ่ึงใกลเคียงกับอัตราการเติบโตเฉล่ียของ 
CPI ตามเหตุผลเดียวกันกับที่อธิบายไวในสวนคาไฟฟาของตนทุนผันแปรของตนทุนขายน้ําประปา 

2)  คาสารเคมีที่ใชในการบําบัดน้ําเสีย ซ่ึงไดแก คลอรีน ทั้งนี้ ในชวง 2-3 ปที่ผานมา BLDC ไมมีคาใชจาย
เก่ียวกับสารเคมีในการบําบัดน้ําเสีย เนื่องจากน้ําเสียที่เขามาในระบบมีคุณภาพคอนขางดี อยางไรก็ตาม ในรายงาน
การตรวจสอบเชิงวิศวกรรม ไดประมาณการคาสารเคมีเฉล่ียเทากับ 0.06 บาทตอลบ.ม. ดังนั้น เพื่อเปนไปตามหลักการ
ระมัดระวัง จึงกําหนดใหมีคาสารเคมีเทากับ 0.06 บาทตอลบ.ม. ในป 2552 และกําหนดใหปรับเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 
3 ตอป ตลอดระยะเวลาประมาณการ ซ่ึงใกลเคียงกับอัตราการเติบโตเฉล่ียของ CPI 

3) คาอะไหลและวัสดุส้ินเปลือง และตนทุนในการบําบัดน้ําเสียอื่นๆ เชน คาใชจายในการขนยายตะกอน ซ่ึง
ไดแก คาเชารถ/เคร่ืองมือหนัก และคาน้ํามัน เปนตน โดยในป 2551 BLDC มีคาใชจายในสวนนี้คิดเปนประมาณ 0.10 
บาทตอลบ.ม. อยางไรก็ตาม ในรายงานการตรวจสอบเชิงวิศวกรรม ไดประมาณการคาใชจายในสวนนี้เฉล่ียเทากับ 
0.27 บาทตอลบ.ม. เนื่องจากระบบบําบัดน้ําเสียมีอายุการใชงานมาเปนเวลานานแลว จึงอาจตองมีคาใชจายในสวนนี้
เพิ่มขึ้น ดังนั้น เพื่อเปนไปตามหลักการระมัดระวัง จึงกําหนดใหมีคาใชจายในสวนนี้เทากับ 0.27 บาทตอลบ.ม. ในป 
2552 และกําหนดใหปรับเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 3 ตอป ตลอดระยะเวลาประมาณการ ซ่ึงใกลเคียงกับอัตราการเติบโต
เฉล่ียของ CPI 

จากสมมติฐานตนทุนผันแปรของระบบบําบัดน้ําเสียตามที่กลาวขางตน คิดรวมเปนตนทุนผันแปรเทากับ 2.04 
บาทตอลบ.ม. ในป 2552 และจะปรับเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 3 ตอป ตลอดระยะเวลาประมาณการ ตามสมมติฐานที่
กําหนดไวขางตน    
3.2 ตนทุนคงที่ 

ตนทุนคงที่ ประกอบดวย คาใชจายเก่ียวกับพนักงาน คาซอมบํารุงทอ คาซอมใหญเคร่ืองจักร คาตรวจสอบและ
วิเคราะหส่ิงแวดลอม  ซ่ึงมีรายละเอียด สรุปไดดังนี ้
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1) คาใชจายเก่ียวกับพนักงาน ซ่ึงไดแก เงินเดือน โบนัส สวัสดิการพนักงาน และคาใชจายเก่ียวกับพนักงาน
อื่นๆ ของพนักงานที่เก่ียวของระบบบําบัดน้ําเสีย โดยในป 2551 BLDC มีคาใชจายเก่ียวกับพนักงานในระบบบําบัดน้ํา
เสีย เทากับ 1.49 ลานบาท โดยเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 2.74 เม่ือเทียบกับป 2550 อยางไรก็ตาม ในรายงานการ
ตรวจสอบเชิงวิศวกรรม ไดประมาณการจํานวนพนักงานในสวนนี้เทากับ 9 คน คิดเปนคาใชจายรวมทั้งส้ิน 3.69 ลาน
บาทตอป ดังนั้น จึงกําหนดใหคาใชจายเก่ียวกับพนักงานเฉล่ียในป 2552 เทากับ 3.69 ลานบาทตอป (โดยคิดตาม
สัดสวนของระยะเวลาที่บริษัทดําเนินงาน คือ 4 เดือน (กันยายน-ธันวาคม 2552)) และปรับเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 5.50 
ตอป ตลอดระยะเวลาประมาณการ ซ่ึงเปนอัตราเติบโตที่ใกลเคียงกับอัตราเติบโตเฉล่ียของคาตอบแทนของพนักงาน
ของบริษัทในชวงป 2549 – 2551  

2) คาซอมบํารุงทอ ในรายงานการตรวจสอบเชิงวิศวกรรมไดประมาณการมูลคาการลงทุนติดต้ังทอใหมไว
เทากับ 23.76 ลานบาท ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดประมาณการคาซอมบํารุงทอจากประมาณการมูลคาเงิน
ลงทุนดังกลาว ภายใตสมมติฐานอายุการใชงานของทอไวเทากับ 25 ป จะไดประมาณการคาซอมบํารุงทอเฉล่ียเทากับ 
0.95 ลานบาทตอป ดังนั้น จึงกําหนดใหคาซอมบํารุงทอในป 2552 เทากับ 0.95 ลานบาท (โดยคิดตามสัดสวนของ
ระยะเวลาที่บริษัทดําเนินงาน คือ 4 เดือน (กันยายน-ธันวาคม 2552))  และปรับเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 3 ตอป ตลอด
ระยะเวลาประมาณการ ซ่ึงใกลเคียงกับอัตราการเติบโตเฉล่ียของ CPI 

3) คาซอมใหญเคร่ืองจักร ในรายงานการตรวจสอบเชิงวิศวกรรมไดประมาณการคาซอมใหญของเคร่ืองจักร
ในระบบบําบัดน้ําเสียไวเทากับ 2.59 ลานบาท โดยกําหนดใหมีคาซอมใหญเคร่ืองจักรทุกๆ 5 ปของการดําเนินงาน 
อยางไรก็ตาม เนื่องจากระบบบําบัดน้ําเสียใหมจะเร่ิมดําเนินการในเดือนสิงหาคม 2552 ดังนั้น จึงกําหนดใหเร่ิมมีคา
ซอมใหญเคร่ืองจักรในป 2557 โดยใหคิดจากมูลคาต้ังตนที่ 2.59 ลานบาทในป 2552 และปรับเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 3 
ตอป ตลอดระยะเวลาประมาณการ ซ่ึงใกลเคียงกับอัตราการเติบโตเฉล่ียของ CPI 

4) คาตรวจสอบและวิเคราะหส่ิงแวดลอม ในป 2551  BLDC มีคาตรวจสอบและวิเคราะหส่ิงแวดลอม
เทากับ 1.23 ลานบาท ดังนั้น จึงกําหนดใหมีคาใชจายในสวนนี้เทากับ 1.27 ลานบาทในป 2552 (โดยคิดตามสัดสวน
ของระยะเวลาที่บริษัทดําเนินงาน คือ 4 เดือน (กันยายน-ธันวาคม 2552))  ซ่ึงปรับเพิ่มจากคาใชจายในป 2551 ใน
อัตรารอยละ 3 และกําหนดใหปรับเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 3 ตอป ตลอดระยะเวลาประมาณการ ซ่ึงใกลเคียงกับอัตรา
การเติบโตเฉล่ียของ CPI 

4. คาใชจายในการขายและบริหาร 
คาใชจายในการขายและบริหาร ประกอบดวย คาใชจายเก่ียวกับพนักงานของสํานักงาน และคาใชจายอื่นๆ ซ่ึงใน
รายงานการตรวจสอบเชิงวิศวกรรมไดประมาณการคาใชจายในสวนนี้เทากับ 3.6 ลานบาทตอป ดังนั้น ที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระไดนําประมาณการคาใชจายดังกลาวมาแบงแยกรายละเอียดดังนี ้

1) คาใชจายเก่ียวกับพนักงานของสํานักงาน ไดแก เงินเดือน โบนัส สวัสดิการพนักงาน และคาใชจาย
เก่ียวกับพนักงานอื่นๆ ของพนักงานในสวนงานสนับสนุน โดยกําหนดใหมีจํานวนพนักงานในสวนนี้เทากับ 15 คน (รวม 
3 กะ) คิดเปนคาใชจายรวมทั้งส้ิน 2.04 ลานบาทในป 2552 (โดยคิดตามสัดสวนของระยะเวลาที่บริษัทดําเนินงาน คือ 4 
เดือน (กันยายน-ธันวาคม 2552)) และปรับเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 5.50 ตอป ตลอดระยะเวลาประมาณการ ซ่ึงเปน
อัตราเติบโตที่ใกลเคียงกับอัตราเติบโตเฉล่ียของคาตอบแทนของพนักงานของบริษัทในชวงป 2549 – 2551 



รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

 หนาที่ 64 ของจํานวนหนาทั้งหมด 92 หนา 

2) คาใชจายอื่นๆ ไดแก คาธรรมเนียมจายใหแก กนอ. คาประกันภัย และคาใชจายในการบริหารอื่นๆ เปน
ตน โดยกําหนดใหมีคาใชจายในสวนนี้เทากับ 1.56 ลานบาทในป 2552 (โดยคิดตามสัดสวนของระยะเวลาที่บริษัท
ดําเนินงาน คือ 4 เดือน (กันยายน-ธันวาคม 2552)) ซ่ึงประกอบดวย คาธรรมเนียมที่ตองจายใหแก กนอ. จํานวน 0.85 
ลานบาท โดยเปนไปตามรางสัญญาใหสิทธิดําเนินงาน ซ่ึงไดกําหนดให BLDC และบริษัท รวมรับผิดชอบคาธรรมเนียม
ที่ตองจายใหแก กนอ. ในอัตรารอยละ 50 โดยในป 2552 BLDC ไดตกลงคาธรรมเนียมที่จะจายใหแก กนอ. เปนจํานวน 
1.7 ลานบาท และคาทําประกันภัยในทรัพยสินที่ไดรับโอนมาจาก BLDC ซ่ึงคาดวามีจํานวน 0.60 ลานบาท รวมทั้ง
คาใชจายในการบริหารอื่นๆ ซ่ึงกําหนดใหเทากับ 0.11 ลานบาท  และกําหนดใหปรับเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 3 ตอป 
ตลอดระยะเวลาประมาณการ ซ่ึงใกลเคียงกับอัตราการเติบโตเฉล่ียของ CPI 

5. คาใชจายทางการเงิน 
ในเดือนมิถุนายน 2552 บริษัทไดรับขอเสนอใหเงินกูยืมวงเงิน 1,500 ลานบาทจากสถาบันการเงิน 2 แหง โดยผูบริหาร
ของบริษัทคาดวาจะใชเงินกูยืมทั้งจํานวนจากสถาบันการเงินเพื่อชําระคาซ้ือสิทธิในการดําเนินงาน ดังนั้น ที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระไดกําหนดใหบริษัทกูยืมเงินจากสถาบันการเงินเปนจํานวน 1,400 ลานบาท โดยใหเบิกเงินกูตาม
ระยะเวลาที่ตองจายเงินตามที่กําหนดในรางสัญญาใหสิทธิดําเนินงาน และกําหนดระยะเวลาจายคืนเงินตนเปนเวลา 
10 ป โดยเร่ิมชําระต้ังแตป 2553 เปนตนไป   
สําหรับอัตราดอกเบี้ยจาย ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา บริษัทไดรับขอเสนออัตราดอกเบี้ยที่ดีมากเม่ือเทียบ
กับอัตราดอกเบี้ยตามอัตราตลาดโดยทั่วไป แตเนื่องจากในการประมาณการทางการเงินในคร้ังนี้ ตองการหา
ผลตอบแทนที่แทจริงของโครงการ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจะไมนําขอเสนอขางตนมาพิจารณา โดยจะกําหนดให
อัตราดอกเบี้ยในที่นี้เทากับอัตราดอกเบี้ยลูกหนี้ช้ันดี (MLR) แทน ตลอดระยะเวลาชําระคืนเงินตน ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ย 
MLR ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2552 ของธนาคารพาณิชยในประเทศ มีคาเฉล่ียประมาณรอยละ 6.55 ตอป อยางไรก็
ตาม เนื่องจากการชําระคืนเงินตนมีระยะเวลา 10 ป ซ่ึงในชวงระยะเวลาดังกลาว อัตราดอกเบี้ย MLR สามารถผันแปร
ได ดังนั้น เพื่อใหเปนไปตามหลักการระมัดระวัง และสอดคลองกับระยะเวลาชําระคืนเงินตน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
ไดกําหนดใหอัตราดอกเบี้ย MLR เทากับ รอยละ 7.30 ตอป ซ่ึงคํานวณจากอัตราดอกเบี้ย MLR เฉล่ียยอนหลัง 10 ป 
ของธนาคารพาณิชยในประเทศ (ที่มา: ธนาคารแหงประเทศไทย) 

ตารางสรุปประมาณการตนทุนและคาใชจาย 
 

 หนวย: ลานบาท ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 –  
ป 2582 

1) ตนทุนขายน้ําประปา             
- ตนทุนผันแปร  3.49 1/ 11.18 12.03 13.20 16.53 17.49 18.50 19.63 20.71 21.91 23.19 23.95 – 

40.66  
- ตนทุนคงที ่  2.56 1/ 8.04 8.41 8.80 9.23 11.67 10.10 10.57 11.06 11.57 14.45 12.67 – 

29.35 
2) ตนทุนคาบริการน้ําเสีย             
- ตนทุนผันแปร  2.62 1/ 8.46 9.11 10.00 11.82 12.52 13.27 14.10 14.90 15.79 16.73 17.28-

29.34 
- ตนทุนคงที ่  2.04 1/ 6.41 6.70 7.01 7.38 10.71 8.06 8.43 8.82 9.22 13.13 10.08 – 

24.50 



รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

 หนาที่ 65 ของจํานวนหนาทั้งหมด 92 หนา 

 หนวย: ลานบาท ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 –  
ป 2582 

3) คาใชจายในการขาย
และบริหาร  

11.08 1/ 34.78 36.35 38.66 46.33 47.66 49.04 50.58 51.92 53.43 55.00 55.39-
62.73 

4) คาใชจายทางการเงิน  24.33 1/ 87.60 94.90 85.98 75.23 64.48 53.74 42.99 32.24 21.49 10.75 - 
หมายเหต:ุ 1/ เปนคาใชจายที่เกิดขึ้นใน 4 เดือน (ก.ย. – ธ.ค. 2552) 

6. ภาษีเงินไดนิติบุคคล 
เนื่องจากบริษัทไดเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในป 2551 และไดรับสิทธิลดหยอนภาษีเงินไดนิติ
บุคคลเหลือรอยละ 25 ของกําไรสุทธิเปนระยะเวลา 3 ป คือ ป 2552-2554 อยางไรก็ตาม ในการประมาณการผล
ประกอบการในคร้ังนี้ จะไมนําสิทธิประโยชนทางภาษีดังกลาวมารวมคํานวณ ถึงแมวา บริษัทจะรับโอนสิทธิใน
ดําเนินงานมาบริหารและรับรูเปนผลประกอบการของบริษัทเองก็ตาม เนื่องจากในการประมาณการในคร้ังนี้ ตองการหา
ผลตอบแทนที่แทจริงของโครงการ ดังนั้น จึงกําหนดใหอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลเทากับ รอยละ 30 ของกําไรสุทธ ิ
ตลอดระยะเวลาประมาณการ 

7. เงินลงทุนเพิ่มเติม 
ในรายงานการตรวจสอบเชิงวิศวกรรมไดประมาณการคาใชจายลงทุนเพิ่มเติมสําหรับระบบผลิตน้ําประปา และระบบ
บําบัดน้ําเสีย เทากับ 5.074 ลานบาท และ 10.303 ลานบาท ตามลําดับ เพื่อความสมบูรณครบถวนในดานการ
ใหบริการและดานความปลอดภัย เชน ปรับปรุงผนังก้ันหองตางๆ เพิ่มเติมระบบโทรทัศนวงจรปด ปรับปรุงทางเดินบน
บอ ปรับปรุงบอพักน้ําเสียและฝาปด และปรับปรุงระบบไฟฟาใหมีความปลอดภัยตอการใชงาน เปนตน ซ่ึงบริษัทตกลง
ที่จะดําเนินการดังกลาว โดยกําหนดใหลงทุนเปนจํานวนรวม 15.377 ลานบาทในป 2552 โดยคิดคาเส่ือมราคาสําหรับ
ระบบผลิตน้ําประปาและระบบบําบัดน้ําเสียที่ลงทุนเพิ่มเติมดวยวิธีเดียวกัน เปนระยะเวลา 30 ป ตามระยะเวลาของ
สิทธิในการดําเนินงานที่ไดรับ ซ่ึงคํานวณโดยวิธีผันแปรตามหนวยผลิต ซ่ึงเปนไปตามนโยบายการตัดคาเส่ือมราคา
สําหรับสินทรัพยในการผลิตน้ําประปาของบริษัท ดังนี ้
คาเส่ือมราคาสําหรับงวด = ตนทุนสินทรัพยที่ลงทุนเพิ่ม  ณ วันตนงวด x อัตราสวนการผลิต

น้ําประปาสําหรับงวด 
อัตราสวนการผลิตน้ําประปาสําหรับงวด = จํานวนผลผลิตน้ําประปาจริงสําหรับงวด 
  (จํานวนผลผลิตน้ําประปาจริงสําหรับงวด + ประมาณการจํานวน

ผลผลิตน้ําประปาในอนาคตจนถึงวันส้ินสุดสัญญาใหสิทธิดําเนินงาน) 
สินทรัพยที่ลงทุนเพิ่มสุทธิ ณ วันตนงวด  = สินทรัพยที่ลงทุนเพิ่มทั้งหมด – คาเส่ือมราคาสะสมถึงวันตนงวด 

8. เงินคาจายซ้ือสิทธิในการดําเนินงาน 
กําหนดใหซ้ือสิทธิในการดําเนินงานที่นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน เทากับ 1,400 ลานบาท โดยแบงจายเปน 3 งวด คือ 
1,000 ลานบาท 200 ลานบาท และ 200 ลานบาท ในป 2552-2554 ตามลําดับ ซ่ึงเปนไปตามเง่ือนไขการชําระเงินที่
กําหนดอยูในรางสัญญาใหสิทธิดําเนินงาน และกําหนดใหตัดจายคาจายซ้ือสิทธิในการดําเนินงานเปนระยะเวลา 30 ป 
ตามวิธีผันแปรตามหนวยผลิตเหมือนกับการตัดคาเส่ือมราคาของเงินลงทุนเพิ่มเติม 
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9. เงินทุนหมุนเวียน 
กําหนดใหเงินทุนหมุนเวียนเทากับ  
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉล่ีย  32  วัน  

 ระยะเวลาชําระหนี้เฉล่ีย  17  วัน  
ประมาณการเงินทุนหมุนเวียนอางอิงจากขอมูลที่เกิดขึ้นจริงของบริษัทในป 2551 

10. อัตราสวนลด 
อัตราสวนลด (Discount Rate) ที่ใชในการคํานวณมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับในอนาคต อางอิง
จากประมาณการอัตราผลตอบแทนผูถือหุน (Cost of Equity: Ke) ซ่ึงเทากับรอยละ 11.20  
โดยตัวแปรที่ใชในการคํานวณอัตราผลตอบแทนผูถือหุน ตามทฤษฏี Capital Asset Pricing Model (CAPM) มีดังนี ้
Ke   = Rf + β * (Rm – Rf) 
โดยที ่
Risk Free Rate (Rf) = อัตราผลตอบแทนที่ไมมีความเส่ียง ซ่ึงอางอิงจากอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาล

อายุ 28 ป ซ่ึงมีคาเทากับอัตรารอยละ 5.43 (ขอมูล ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 
2552 จาก www.thaibma.or.th) 

Market Return (Rm)         =           อัตราผลตอบแทนเฉล่ียจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย (Market Return) ซ่ึง
คํานวณจากดัชนีตลาดหลักทรัพยเปนระยะเวลา 30 ป ตามอายุของสัญญาให
สิทธิดําเนินงาน จนถึงวันที่ 28 พฤษภาคม 2552 ซ่ึงมีคาเทากับรอยละ 11.91 

Beta  (β)                = คาสัมประสิทธิ์ชดเชยความเส่ียง  ซ่ึงอางอิงจากคาความแปรปรวนของ
ผลตอบแทนรายวันของตลาดหลักทรัพยเปรียบเทียบกับราคาปดของหุนสามัญ
ของบริษัทเทียบเคียง ซ่ึงมีรายละเอียดการคํานวณ ดังนี ้

(1) การคํานวณคาเฉล่ียของ Unleveraged Beta ของบริษัทเทียบเคียง 
เนื่องจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา บริษัทและประปาปทุมธานีไดการรับประกันการจําหนาย

น้ําประปาขั้นตํ่า และมีการกําหนดวิธีการปรับอัตราคาขายน้ําประปาที่ชัดเจน จาก กปภ. ตลอดระยะเวลาของสัญญา 
ดังนั้น คา Beta ของบริษัทอาจไมไดสะทอนความเส่ียงที่ใกลเคียงกับการลงทุนซ้ือสิทธิในการดําเนินงานในคร้ังนี้ อีกทั้ง 
EASTW ซ่ึงประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายน้ําประปาเหมือนบริษัท แตปริมาณการซ้ือขายหุนเฉล่ียตอวันในชวงที่ผาน
มา (ยอนหลัง 1 ป) ไมมีสภาพคลอง คือ มีประมาณรอยละ 0.02 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของ EASTW 
จึงอาจไมใชบริษัทเทียบเคียงที่เหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อเปนการเปดเผยขอมูลเพิ่มเติมตอผูถือหุนของบริษัท หากนําคา 
Leveraged Beta ของบริษัท และ EASTW ซ่ึงมีคาเทากับ 0.36 เทา และ 0.42 เทา ตามลําดับ มาใชคํานวณที่อัตรา
หนี้สินตอทุนเทากับ 1.21 เทา และ 0.54 เทา ตามลําดับ จะไดอัตราผลตอบแทนสวนของผูถือหุน (Ke) เทากับ รอยละ 
7.76 และรอยละ 8.15 ตามลําดับ  

ดวยเหตุนี ้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงกําหนดหาคา Beta ของบริษัทเทียบเคียงจากบริษัทจดทะเบียนทุกบริษัทที่
อยูในหมวดพลังงานและสาธารณูปโภคของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซ่ึงเปนหมวดที่บริษัทจดทะเบียนอยู ซ่ึงที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นวานาจะใหคาเฉล่ียที่เปนตัวแทนของความเส่ียงของการลงทุนซ้ือสิทธิในการดําเนินงานใน

http://www.thaibma.or.th
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คร้ังนี้ไดเหมาะสมมากขึ้น เนื่องจากบริษัทเทียบเคียงเหลานี้ลวนใชเงินลงทุนจํานวนมากเพื่อประกอบธุรกิจทางดาน
พลังงานและสาธารณูปโภค ณ ระดับความเส่ียงตางๆ และแตละโครงการลวนตองใชระยะเวลาในการดําเนินงานเปน
ระยะเวลานานระดับหนึ่งที่จะสามารถสรางผลตอบแทนในการลงทุนได 

การคํานวณคาเฉล่ียของ Unleveraged Beta สามารถคํานวณไดจากคาเฉล่ีย Equity Raw Beta ของบริษัท
เทียบเคียง ซ่ึงในที่นี้ กําหนดใหเปนบริษัทจดทะเบียนทุกบริษัทที่อยูในหมวดพลังงานและสาธารณูปโภคของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย ในรูปแบบ Leveraged Beta และปรับดวยอัตราสวนหนี้สินตอทุนและอัตราภาษีเงินไดนิติ
บุคคลใหเปน Unleveraged Beta ซ่ึงมีสูตรในการคํานวณ ดังนี ้

Unleveraged Beta (βU) = Leveraged Beta (βL) / (1 + ((1 – tax rate) * D/E ratio)) 
 

Company Tax D/E Ratio Lev. BETA Unlev. BETA
1 BANPU 30% 0.86 1.505 0.939
2 BCP 30% 1.34 0.796 0.411
3 EASTW 30% 0.54 0.422 0.306
4 EGCO 30% 0.27 0.435 0.366
5 GLOW 30% 1.44 0.535 0.266
6 IRPC 30% 0.51 1.222 0.901
7 LANNA 30% 0.41 1.161 0.902
8 PTT 30% 1.30 1.415 0.741
9 PTTAR 30% 1.73 1.483 0.671

10 PTTEP 30% 1.17 1.483 0.815
11 RATCH 30% 0.70 0.450 0.302
12 TOP 30% 1.22 1.394 0.752
13 TTW 30% 1.21 0.357 0.193
14 AI 30% 0.70 0.470 0.315
15 AKR 30% 1.47 0.405 0.200
16 BAFS 30% 1.33 0.258 0.134
17 ESSO 30% 1.61 0.992 0.466
18 MDX 30% 2.32 1.152 0.439
19 RPC 30% 3.00 0.576 0.186
20 SCG 30% 1.46 0.145 0.072
21 SGP 30% 1.01 0.862 0.505
22 SOLAR 30% 0.14 1.152 1.049
23 SUSCO 30% 0.42 0.870 0.672
24 TCC 30% 0.10 0.567 0.530

เฉล่ีย 1.09 0.506  
ที่มา : Bloomberg ในชวงระยะเวลา 1 ป ยอนหลังจนถึงวันที่ 28 พฤษภาคม 2552 (หนึ่งวันกอนวันที่บริษัทมีมติซื้อสิทธิในการดําเนินงาน) 

(2) คํานวณคาเฉล่ียของ Leveraged Beta ของบริษัท 
การคํานวณคาเฉล่ียของ Leveraged Beta สามารถคํานวณไดจากการนําคาเฉล่ียของ Unleveraged Beta ที่

คํานวณไดของบริษัทเทียบเคียงในขอ (1) ที่ 0.506 มาปรับตามสูตรการคํานวณขางลาง เพื่อใหไดคาเฉล่ียของ 
Leverage Beta ซ่ึงมีสูตรในการคํานวณ ดังนี ้

Leveraged Beta (βL) = Unleveraged Beta (βU) * (1 + ((1 – tax rate) * D/E ratio)) 
จากสูตรการคํานวณขางตน Leveraged Beta สามารถคํานวณไดจากการปรับ Unleveraged Beta ดวยอัตรา

ภาษีเงินไดนิติบุคคลของบริษัท ที่รอยละ  30 ของกําไรกอนหักภาษี และอัตราสวนหนี้สินตอทุนเฉล่ียของบริษัท
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เทียบเคียงที่ 1.09 เทา ดังนั้น คาเฉล่ียของ Leveraged Beta คํานวณไดเทากับ 0.89 โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจะ
นําคาเฉล่ียของ Leveraged Beta ไปใชในการคํานวณอัตราผลตอบแทนสวนของผูถือหุนของบริษัท 
ดังนั้น Ke = 5.43% + 0.89 * (11.91% – 5.43%) 
 = 11.20%  
จากสมมติฐานและอัตราสวนลดตามรายละเอียดขางตน จะสามารถคํานวณหาอัตราผลตอบแทนของโครงการได

เทากับ รอยละ 12.80 และไดมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ (Net Present Value) เปนบวก เทากับ 76.80 ลานบาท ซ่ึง
แสดงวา การลงทุนซ้ือสิทธิในการดําเนินงานในคร้ังนี้จะใหผลตอบแทนสูงกวามูลคาเงินลงทุนเปนจํานวนประมาณ 76.80 ลาน
บาท โดยมีรายละเอียดแสดงอยูในเอกสารแนบ 4 

นอกจากนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดทําการวิเคราะหความไว (Sensitivity Analysis) ของประมาณการกระแสเงิน
สดรับ โดยใชอัตราสวนลดในชวงระหวางรอยละ 10.20 ถึงรอยละ 12.20 จะไดมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ ดังนี้ 

 
อัตราสวนลด (รอยละ) มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ (ลานบาท) 

10.20 139.60 
11.20* 76.80 
12.20 25.75 

หมายเหตุ: * อัตราสวนลดพื้นฐาน 
ดังนั้น จะเห็นวา จากการใชอัตราสวนลดในชวงระหวางรอยละ 10.20 – รอยละ 12.20 จะไดมูลคาปจจุบันของกระแส

เงินสดสุทธิมากกวาศูนย โดยมีคาอยูในชวงจํานวน 25.75 ลานบาท ถึง 139.60 ลานบาท ซ่ึงเปนมูลคาผลตอบแทนที่สูงกวา
มูลคาเงินลงทุน ดวยเหตุนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นวา ราคาซ้ือสิทธิในการดําเนินงานที่นิคมบางปะอินที่ราคา 
1,400 ลานบาท มีความสมเหตุสมผล  อยางไรก็ตาม มูลคาที่คํานวณไดดังกลาวยังไมไดคํานึงถึงคาความเส่ียงในการดําเนินงาน
ที่ไดกลาวไวในหัวขอ 2.4 ปจจัยความเส่ียงจากการทํารายการ แตอยางใด 

ทั้งนี้ เพื่อเปนการใหขอมูลเพิ่มเติมแกผูถือหุนของบริษัท ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดทําการวิเคราะหความไวของ
ประมาณการกระแสเงินสดรับ โดยการเปล่ียนแปลงปจจัยที่อาจมีผลกระทบตอการดําเนินงานในอัตราเพิ่มขึ้นและลดลงรอยละ 1 
ของสมมติฐานที่กําหนด ซ่ึงแบงเปน 3 กรณี คือ 

กรณีที่ 1  กรณีที่อัตราการเติบโตของปริมาณใชน้ําประปาของผูประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน 
เปล่ียนแปลงไปอยูในชวงระหวางรอยละ 2 ถึงรอยละ 4  

กรณีที ่2 กรณีที่อัตราการปรับราคาขายน้ําประปาและคาบริการบําบัดน้ําเสีย เปล่ียนแปลงไปอยูในชวงระหวางรอย
ละ 6.5 ถึงรอยละ 8.5  

กรณีที ่3 กรณีที่อัตราการเติบโตของตนทุนและคาใชจายของการผลิตน้ําประปาและการใหบริการบําบัดน้ําเสีย 
เปล่ียนแปลงไปอยูในชวงระหวางรอยละ 4.5 ถึง รอยละ 6.5 สําหรับคาใชจายเก่ียวกับพนักงาน และรอยละ 2 ถึงรอยละ 4 
สําหรับตนทุนและคาใชจายอื่นๆ 

จากการทําการวิเคราะหความไวของประมาณการกระแสเงินสดรับทั้ง 3 กรณีขางตน ที่อัตราสวนลดรอยละ 11.20 จะ
ไดมูลคาปจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด เปนจํานวนดังนี ้
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 กรณีที่ 1 
การเปลี่ยนแปลงอัตราเติบโตของ

ปริมาณใชน้ําประปา 

กรณีที่ 2 
การเปลี่ยนแปลงของอัตราการปรับราคา
ขายน้ําประปาและคาบริการบําบัดน้ําเสีย 

กรณีที่ 3 
การเปลี่ยนแปลงของตนทุนและคาใชจายของการ
ผลิตน้ําประปาและการใหบริการบําบัดน้ําเสีย 

หนวย: ลานบาท รอยละ 
2 

รอยละ 
3* 

รอยละ 
4 

รอยละ 
6.5 

รอยละ 7.5* รอยละ 8.5 รอยละ 4.5 
และรอยละ 2 

รอยละ 5.5 
และรอยละ 3* 

รอยละ 6.5 
และรอยละ 4 

มูลคาปจจุบันของกระแส
เงินสดสุทธิ  

16.15 76.80 142.39 56.48 76.80 97.49 112.45 76.80 35.43 

หมายเหตุ: * กรณีพ้ืนฐาน 
จากตารางวิเคราะหความไวขางตน จะเห็นวา ปจจัยการเปล่ียนแปลงของอัตราการเติบโตของปริมาณใชน้ําประปาของ

ผูประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินมีผลกระทบตอผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดรับมากที่สุด โดยหากอัตรา
ดังกลาวมีการเปล่ียนแปลงลดลงหรือเพิ่มขึ้นในรอยละ 1 ของสมมติฐานที่กําหนด จะมีผลทําใหมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสด
สุทธิจากกรณีพื้นฐานเปล่ียนแปลงจาก 76.80 ลานบาท เปนมูลคาตํ่าสุด 16.15 ลานบาท และมูลคาสูงสุด 142.39 ลานบาท 
ตามลําดับ 

 
 3.2 ความเหมาะสมของเง่ือนไขการชําระคาซ้ือสิทธิในการดําเนินงาน และเง่ือนไขอ่ืนๆ ในรางสัญญาใหสิทธิ
ดําเนินงาน 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นเก่ียวกับเง่ือนไขการชําระคาซ้ือสิทธิในการดําเนินงาน และเง่ือนไขอื่นๆ ในราง
สัญญาใหสิทธิดําเนินงาน ซ่ึงสามารถสรุปไดดังนี้ 

รายละเอียด ความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ 
1. เงื่อนไขการชําระคาซ้ือสิทธิในการดําเนินงาน บริษัทไดรับประโยชนจากการแบงจายคาตอบแทน จํานวน 1,400 ลาน

บาท ใหแก BLDC ออกเปน 3 งวด คือ งวดแรก ชําระจํานวน 1,000 ลาน
บาท ภายในวันท่ีลงนามในสัญญา สวนงวดท่ี 2 และ 3 ชําระงวดละ 200 
ลานบาท ภายใน 365 วัน และ 730 วัน นับจากวันท่ีลงนามในสัญญา 
ตามลําดับ ในขณะท่ี ณ วันท่ีลงนามในสัญญา บริษัทจะไดรับโอนสิทธิใน
การผลิตและจําหนายนํ้าประปา และสิทธิในการใหบริการบําบัดนํ้าเสียมา
ท้ังหมด ทําใหเริ่มดําเนินการไดทันที อยางไรก็ตาม การไดรับสิทธิแบงจาย
ออกเปน 3 งวดดังกลาว อาจพิจารณาวาเปนเงื่อนไขโดยปกติท่ัวไป
สําหรับการทําสัญญาประเภทอื่น เชน สัญญากอสราง ซ่ึงโดยปกติ 
ผูรับเหมาจะสงมอบงานทันทีท่ีกอสรางแลวเสร็จ แตผูวาจางจะหักเงิน
สวนหน่ึง ซ่ึงโดยปกติคิดเปนประมาณรอยละ 10 – 25 ของมูลคางาน เปน
คาประกันผลงาน โดยจะทยอยจายคืนผูรับเหมาเมื่อครบกําหนดตาม
สัญญา ดังน้ัน จึงถือวา เงื่อนไขการชําระคาซ้ือสิทธิในการดําเนินงาน 
ไมไดทําใหบริษัทเสียเปรียบแก BLDC แตอยางใด  

2. การซ้ือสิทธิในการดําเนินงาน เงื่อนไขน้ีเปนไปตามขอตกลงระหวางบริษัทและ BLDC ซ่ึงการซ้ือสิทธิใน
การดําเนินงาน จะทําใหบริษัทไมไดเปนเจาของกรรมสิทธิ์ในทรัพยสิน 
โดยจะตองสงมอบสิทธิและทรัพยสินคืนใหแก BLDC เมื่อครบกําหนด
ตามสัญญา แตอยางไรก็ตาม สิทธิท่ีบริษัทไดรับก็เปรียบเสมือนบริษัทได
เปนเจาของในทรัพยสินน้ันภายในระยะเวลาท่ีกําหนด เน่ืองจากบริษัท
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รายละเอียด ความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ 
ตองเปนผูบริหาร จัดการ ดูแล ซอมบํารุง และใชประโยชนจากทรัพยสิน
น้ันในการจัดหารายไดใหแกบริษัท ท้ังน้ี หากบริษัทเลือกท่ีจะซ้ือทรัพยสิน
ดังกลาวมาเปนกรรมสิทธิ์ของบริษัท ก็อาจมีผลกระทบทําใหมูลคาการซ้ือ
มีการเปล่ียนแปลงไป อีกท้ังการดําเนินการดังกลาวคงเปนไปไดยาก 
เน่ืองจากขอจํากัดตามขอตกลงและภาระผูกพันท่ีกําหนดในสัญญารวม
ดําเนินงานระหวาง BLDC และ กนอ.   

3. เงื่อนไขการกําหนดระยะเวลาใหสิทธิเปนเวลา 30 ป ระยะเวลาของสิทธิจํานวน 30 ปเปนระยะเวลาท่ีเหมาะสม เน่ืองจาก หาก
กําหนดระยะเวลาใหสิทธิท่ีส้ันเกินไป อาจทําใหบริษัทเสียโอกาส และไม
สามารถใชประโยชนจากสิทธิท่ีไดรับในทรัพยสินอยางเต็มท่ี 

4. เงื่อนไขการรับประกันปริมาณขัน้ต่ํา บริษัทไดรับประโยชนจากการท่ี BLDC รับประกันความตองการใช
นํ้าประปาขั้นต่ําและความตองการใชบริการบําบัดนํ้าเสียขั้นต่ํา เปน
ระยะเวลา 3 ป และรับประกันการเริ่มดําเนินงานของโครงการ SPP 
ภายในป 2556 โดยบริษัทจะไดรับเงินชดเชยจาก BLDC หากการ
ดําเนินงานจริงในชวงระยะเวลาดังกลาวไมเปนไปตามท่ีกําหนด  

5. เงื่อนไขการให BLDC หรือ กนอ. ใชนํ้าประปา เปนปริมาณไมเกิน 
25,000 ลบ.ม.ตอป ตลอดระยะเวลาของสัญญา 

เงื่อนไขน้ีเปนไปตามขอตกลงระหวางบริษัทและ BLDC ซ่ึงไดกําหนดวา 
คาใชนํ้าประปาดังกลาวถือเปนสวนหน่ึงของคาตอบแทน จํานวน 1,400 
ลานบาท ท้ัง น้ี บริษัทจะสูญเสียรายไดจากการท่ีไมสามารถคิดคา
นํ้าประปาจํานวนดังกลาวเปนประมาณ 0.56 ลานบาทตอป  หาก
กําหนดใหอัตราคาขายนํ้าประปาเทากับ 22.50 บาท/ลบ.ม. ซ่ึงเปนอัตรา
คาบริการจริงในปจจุบัน 

6. เงื่อนไขการใหบริษัทรับภาระคาใชจายท่ี BLDC ตองจายชําระใหแก 
กนอ. เปนคากํากับดูแลในอัตรารอยละ 50 ของจํานวนเงินท่ี BLDC ได
จายจริง 

เงื่อนไขน้ีเปนไปตามขอตกลงระหวางบริษัทและ BLDC ซ่ึงบริษัทจะไดรับ
ประโยชนจากเงื่อนไขน้ี เน่ืองจาก คากํากับดูแลท่ี BLDC ตองจายใหแก 
กนอ. ณ ปจจุบัน เปนผลมาจากการท่ี BLDC ขอใชสิทธิในการบริหารและ
จัดการสาธารณูปโภคในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ซ่ึงประกอบดวย4 
บริการหลัก  คือ การใหบริการชุมชน การใหบริการนํ้าประปา การ
ใหบริการบําบัดนํ้าเสีย และการใหบริการกําจัดขยะ ท้ังน้ี การใหบริการ
นํ้าประปาและการใหบริการบําบัดนํ้าเสียจัดเปนรายไดหลัก โดยมีสัดสวน
ประมาณรอยละ 83 ของรายไดจากคาบริการสาธารณูปโภคในป 2551 
ดังน้ัน การจายคากํากับดูแลในอัตรารอยละ 50 จึงถือวาบริษัทไดรับ
ประโยชน เน่ืองจากไมตองจายตามสัดสวนของรายได 

7. เงื่อนไขเกี่ยวกับคาใชจายจากการใชสิทธิในท่ีดิน การกําหนดใหบริษัทเปนผูรับผิดชอบสําหรับคาใชจายจากการใชสิทธิใน
ท่ีดินของบุคคลอื่นเปนเงื่อนไขตามปกติโดยท่ัวไป เน่ืองจากบริษัทเปนผูใช
ประโยชนในทรัพยสินน้ัน บริษัทก็ควรตองรับผิดชอบสําหรับคาใชจายท่ี
เกิดขึ้นจากการใชทรัพยสินน้ัน ท้ังน้ี หากเปนการใชสิทธิในท่ีดินของ 
BLDC บริษัทจะไมตองรับผิดชอบคาใชจายสวนน้ีเพ่ิมเติม โดย BLDC จะ
เปนผูรับผิดชอบคาใชจายดังกลาวท้ังหมด 
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รายละเอียด ความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ 
8. เงื่อนไขท่ีกําหนดใหบริษัทรับผิดชอบคาใชจายและเงินลงทุนใดๆ 
เพ่ิมเติมในทรัพย สินท่ีบริษัทรับมอบจาก  BLDC ตามสิทธิในการ
ดําเนินงาน โดยใหกรรมสิทธิ์ตกเปนของ BLDC ทันทีโดยไมคิดมูลคาใดๆ 
และตองสงมอบทรัพยสินท้ังหมดคืนใหแก BLDC เมื่อครบกําหนดตาม
สัญญา 

เงื่อนไขดังกลาวเปนเงื่อนไขโดยท่ัวไปของสัญญาซ้ือขายสิทธิ เน่ืองจาก
กรรมสิทธิ์ในทรัพยสินยังเปนของ BLDC ดังน้ัน บริษัท ในฐานะผูรับโอน
สิทธิในการบริหารจัดการในทรัพยสิน จะตองรับผิดชอบในคาใชจาย
เกี่ยวกับการดูแล และซอมบํารุง ใหทรัพยสินดังกลาวใชงานได อีกท้ังหาก
บริษัทมีความจําเปนตองลงทุนเพ่ิม เติมเพ่ือทดแทนหรือเ พ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในทรัพยสินน้ันก็ตาม ทรัพยสินน้ันยอมตกเปนของเจาของ
กรรมสิทธิ์ และบริษัทมีหนาท่ีตองสงคืนทรัพยสินดังกลาวใหแก BLDC 
เมื่อครบกําหนดตามสัญญา  

9. สิทธิในการบอกเลิกสัญญา เงื่อนไขดังกลาวเปนเงื่อนไขท่ีกําหนดโดยท่ัวไป เพ่ือปองกันคูสัญญาไม
ปฏิบัติตามสัญญา หรือกระทําการใดๆ เพ่ือใหคูสัญญาอีกฝายหน่ึงไดรับ
ความเสียหาย  

 
ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา เง่ือนไขการชําระเงินมีความเปนธรรมตามธรรมเนียมปฏิบัติในทาง

การคาโดยทั่วไป และมิไดเปนเง่ือนไขที่จะทําใหบริษัทเสียเปรียบแก BLDC แตอยางใด อีกทั้งเง่ือนไขอื่นๆ ที่กําหนดในรางสัญญา
ใหสิทธิดําเนินงานก็เปนไปตามขอตกลงระหวางคูสัญญา และหลักปฏิบัติโดยทั่วไปของสัญญาตามรายละเอียดในความเห็นของ
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระขางตน 
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4. สรุปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 
 4.1 ความสมเหตุสมผลและประโยชนของรายการที่เกี่ยวโยงกัน 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา การซ้ือสิทธิในการดําเนินงานในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน มีความ
สอดคลองกับเปาหมายในการประกอบธุรกิจน้ําประปาของบริษัท เนื่องจากเปนการขยายพื้นที่บริการจายน้ําประปา จากเดิมที่
จําหนายน้ําประปาในพื้นที ่จ.นครปฐม และ จ. สมุทรสาคร ไปสูนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินใน จ. พระนครศรีอยุธยา ซ่ึงจะชวย
สงเสริมภาพลักษณของความเปนผูนําในการประกอบกิจการผลิตน้ําประปาภาคเอกชนรายใหญที่สุดของประเทศไทย นอกจากนี้ 
การซ้ือสิทธิในการดําเนินงานดังกลาว จะชวยทําใหบริษัทสามารถดําเนินธุรกิจน้ําอยางครบวงจร กลาวคือ ดําเนินการต้ังแตผลิต
น้ําประปา จายน้ําประปา และเรียกเก็บเงินจากลูกคาที่เปนผูประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินไดโดยตรง ซ่ึงจะเปนการ
ขยายขอบเขตการใหบริการที่มากกวาปจจุบัน และเปนการลดความเส่ียงจากการพึ่งพิง กปภ. ซ่ึงเปนลูกคารายเดียวไดในระดับ
หนึ่ง อีกทั้งบริษัทจะไดรับสิทธิใหเปนผูประกอบการในการใหบริการทางดานบําบัดน้ําเสียแกผูประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม
บางปะอิน ซ่ึงสอดคลองกับแนวนโยบายของบริษัทที่ตองการขยายธุรกิจไปสูธุรกิจอื่นที่เก่ียวเนื่องกับธุรกิจน้ําประปา ซ่ึงการทํา
รายการนี้จะเปนจุดเร่ิมตนและชวยเปดโอกาสใหแกบริษัทในการขยายขอบเขตการใหบริการไปสูลูกคาภาคเอกชนโดยตรง 
นอกจากนี้ การทํารายการนี้จะทําใหบริษัทมีรายไดจากการประกอบธุรกิจเพิ่มขึ้น ซ่ึงจะเปนการเพิ่มเสถียรภาพดานรายไดในระยะ
ยาว เนื่องจากไดรับสิทธิในการดําเนินงานที่นิคมอุตสาหกรรมบางปะอินเปนเวลา 30 ป  โดยบริษัทจะสามารถนําประสบการณ
และความเช่ียวชาญในการดําเนินงานผลิตน้ําประปามาใชในการดําเนินงานที่นิคมอุตสาหกรรมบางปะอินใหประสบความสําเร็จ
ไดเชนเดียวกัน  

อยางไรก็ตาม ตามที่ไดกลาวไวในหัวขอ 2.4 ปจจัยความเส่ียงจากการทํารายการ หนา 47 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมี
ความเห็นวา การทํารายการในคร้ังนี้มีปจจัยความเส่ียงสําหรับการดําเนินธุรกิจในอนาคต ซ่ึงบริษัทและผูถือหุนของบริษัทควร
พิจารณาปจจัยดังกลาวอยางรอบคอบ เนื่องจาก หากคําช้ีแจงตอปจจัยความเส่ียงตางๆ ของบริษัท และ BLDC ไมไดเปนไป
ตามที่กลาวไว อาจมีผลกระทบตอการดําเนินงานและผลประกอบการที่บริษัทคาดวาจะไดรับจากการใชสิทธิดําเนินงานที่นิคม
อุตสาหกรรมบางปะอิน ซ่ึงจะทําใหการลงทุนในคร้ังนี้ไมไดรับผลตอบแทนตามที่บริษัทคาดหวัง 

 
4.2 ความเปนธรรมของราคา และความเหมาะสมของเง่ือนไขการชําระคาซ้ือสิทธิในการดําเนินงาน และ

เง่ือนไขอ่ืนๆ ในรางสัญญาใหสิทธิดําเนินงาน 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา ราคาซ้ือสิทธิในการดําเนินงานที่ 1,400 ลานบาท เปนราคาที่สมเหตุสมผล 
เนื่องจากภายใตสมมติฐานและอัตราสวนลดที่กําหนด บริษัทจะไดมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิมากกวาศูนย โดยมีคาอยู
ในชวงจํานวน 25.75 ลานบาท ถึง 139.60 ลานบาท ซ่ึงเปนมูลคาผลตอบแทนที่สูงกวามูลคาเงินลงทุน และมีอัตราผลตอบแทน
จากการลงทุนเฉล่ียเทากับรอยละ 12.80 อยางไรก็ตาม ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา การซ้ือสิทธิในการดําเนินงานใน
ราคา 1,400 ลานบาท เปนราคาที่คอนขางใกลเคียงกับมูลคายุติธรรมที่คํานวณไดภายใตสมมติฐานที่กําหนด ดังนั้น ภายหลัง
จากบริษัทเร่ิมดําเนินงานจริง หากปจจัยที่สมมติฐานไวมีการเปล่ียนแปลง โดยเฉพาะปจจัยเก่ียวกับการเติบโตของปริมาณความ
ตองการใชน้ําของผูประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน อาจสงผลกระทบตอผลตอบแทนที่จะไดรับจากการลงทุนในคร้ังนี้
ได 
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สําหรับเง่ือนไขการชําระเงิน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา มิไดเปนเง่ือนไขที่ทําใหบริษัทเสียเปรียบแตอยาง
ใด ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงเห็นวา เง่ือนไขการชําระเงินในคร้ังนี้มีความเปนธรรมตามธรรมเนียมที่ปฏิบัติกันโดยทั่วไป 
อีกทั้งเง่ือนไขอื่นๆ ที่กําหนดในรางสัญญาใหสิทธิดําเนินงานก็เปนไปตามขอตกลงระหวางคูสัญญา และหลักปฏิบัติโดยทั่วไปของ
สัญญาตามรายละเอียดในความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระขางตน 

 
4.3 ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

เม่ือพิจารณาจากขอมูลดังกลาวขางตน รวมกับวัตถุประสงคของการทํารายการ เหตุผลทางธุรกิจ ขอดีและขอดอยตางๆ 
ความสมเหตุสมผลของรายการ รวมทั้งความเปนธรรมของราคาและเง่ือนไขของการชําระราคา ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมี
ความเห็นวา หากประเด็นตางๆ ที่กลาวไวในหัวขอ 2.4 ปจจัยความเส่ียงจากการทํารายการ เปนไปตามที่บริษัท และ BLDC 
ช้ีแจง และเง่ือนไขตางๆ ที่จะกําหนดไวในสัญญาใหสิทธิดําเนินงานฉบับสมบูรณไมไดดอยไปกวาที่ระบุไวในรางสัญญาใหสิทธิ
ดําเนินงาน การเขาทํารายการที่เก่ียวโยงกันกับ BLDC ในคร้ังนี้ มีความเหมาะสม จึงใครเสนอใหผูถือหุนของบริษัทลงมติอนุมัติ
การเขาทํารายการที่เก่ียวโยงกันของบริษัทในคร้ังนี้ 

บริษัทหลักทรัพย คันทร่ี กรุป จํากัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของบริษัท ขอรับรองวา ไดทําหนาที่
ศึกษา และวิเคราะหขอมูลตางๆ ดังที่ไดกลาวมาแลวดวยความรอบคอบตามหลักมาตรฐานวิชาชีพ และไดใหเหตุผลบนพื้นฐาน
ของขอมูลและการวิเคราะหอยางเที่ยงธรรม โดยคํานึงถึงประโยชนของผูถือหนรายยอยของบริษัทเปนสําคัญ ทั้งนี้ การให
ความเห็นดังกลาวอางอิงจากขอมูลที่ไดรับจากทางเอกสารและหรือจากการสัมภาษณผูบริหารและผูที่เก่ียวของของบริษัทและ 
BLDC ตลอดจนขอมูลที่เปดเผยตอสาธารณะ และขอมูลอื่นๆ ที่เก่ียวของ โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต้ังขอสมมติฐานวา 
ขอมูลดังกลาวขางตนมีความถูกตองและเปนจริง ดังนั้น หากขอมูลดังกลาวขางตนไมถูกตอง และหรือไมเปนจริง และหรือ มีการ
เปล่ียนแปลงอยางมีนัยสําคัญในอนาคต อาจสงผลกระทบตอความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในคร้ังนี้ได ดวยเหตุนี้ ที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไมอาจยืนยันถึงผลกระทบจากปจจัยดังกลาวที่อาจเกิดขึ้นตอบริษัทและผูถือหุนในอนาคตได อีกทั้ง
ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อใหความเห็นตอคณะกรรมการบริษัทและผูถือหุนของบริษัทตอ
การเขาทํารายการดังรายละเอียดขางตนเทานั้น 

อยางไรก็ตาม การตัดสินใจลงคะแนนเสียงอนุมัติสําหรับการเขาทํารายการในคร้ังนี้อยูในดุลยพินิจของผูถือหุนของ
บริษัทเปนสําคัญ ซ่ึงผูถือหุนควรจะศึกษาขอมูลและพิจารณาเหตุผล ขอดี ขอดอย ปจจัยความเส่ียงและความเห็นในประเด็น
พิจารณาตางๆ เพิ่มเติมในเอกสารตางๆ ที่แนบมาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนในคร้ังนี้ดวย เพื่อใชวิจารณญาณและ
ดุลพินิจประกอบการพิจาณาในการตัดสินใจเพื่อลงมติไดอยางเหมาะสม 

 
         ขอแสดงความนับถือ 
         บริษัทหลักทรัพย คันทร่ี กรุป จํากัด (มหาชน) 
 

 ................................................................  ................................................................ 
 (นายสุรพล ขวัญใจธัญญา)  (นายชูพงศ ธนเศรษฐกร) 
 กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร  กรรมการผูจัดการ สายงานวาณิชธนกิจ 
 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 
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เอกสารแนบ 1 
สรุปสาระสําคัญของรางสัญญาใหสิทธิดําเนินการผลิต จําหนายและใหบริการ ฉบับลงวันที ่2 กรกฏาคม 2552 

ผูใหสิทธิ : บริษัท ที่ดินบางปะอิน จํากัด (“BLDC”) 

ผูรับสิทธิ :  บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “TTW”) 

ระยะเวลาตามสัญญา : 30 ป นับจากวันที่ลงนามในสัญญาใหสิทธิดําเนินการผลิต จําหนาย และใหบริการ 

วัตถุประสงคของสัญญา : 
BLDC ตกลงที่จะใหสิทธิในการบริหาร การดําเนินการ การพัฒนา การดูแล การซอมบํารุง การปรับปรุง การขาย การ

บริการ และการจัดเก็บรายไดที่เก่ียวของกับ (1) ระบบผลิตน้ําประปาเพื่อนําน้ําดิบมาผลิตเปนน้ําประปาเพื่อจําหนาย (2) ระบบ
สูบน้ําบาดาลเพื่อจําหนาย และ (3) ระบบบําบัดน้ําเสียเพื่อใหบริการตามสัญญานี้ (รวมเรียกวา “การประกอบการ”) ที่ BLDC มี
อยูทั้งหมด แกบริษัทแตเพียงผูเดียวเปนเวลา 30 ป นับจากวันเร่ิมประกอบกิจการในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน  

โดยบริษัทตกลงที่จะจายคาตอบแทนสําหรับการใหสิทธิตามสัญญานี้แก BLDC เปนจํานวน 1,400 ลานบาท โดย
กําหนดใหชําระงวดแรก จํานวน 1,000 ลานบาท ภายในวันที่ลงนามในสัญญานี้ และสวนที่เหลือ ใหแบงชําระเปน 2 งวดๆ ละ 
200 ลานบาท ภายใน 365 วัน และ  730 วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญานี้ ตามลําดับ ทั้งนี้ คาตอบแทนดังกลาวเปน
คาตอบแทนเหมาซ่ึงรวมถึงภาษีหรือคาใชจายอื่นใดทั้งหมดที่พึงชําระภายใตสัญญาฉบับนี้ ยกเวนภาษีมูลคาเพิ่ม โดยบริษัทจะ
หักภาษ ีณ ที่จายจากคาตอบแทนดังกลาว (หากมี) เพื่อสงใหกรมสรรพากรกอนจะจายคาใชสิทธิที่เหลือ พรอมหนังสือรับรองของ
ภาษีหัก ณ ที่จาย ใหแก BLDC โดยไมมีการชดเชยภาษีหัก ณ ที่จายหรือภาษีใดๆ ใหแก BLDC 

สิทธิและหนาที่ของคูสัญญา  : 
1) นับแตวันเร่ิมประกอบกิจการ BLDC จะจัดการใหบริษัทไดใชที่ดินหรือไดสิทธิในรูปแบบใดๆ เพื่อการใชที่ดินที่

เก่ียวของกับ โรงผลิตน้ํา ระบบสูบน้ําบาดาล ระบบจายน้ํา โรงบําบัดน้ําเสีย ระบบรับน้ําเสีย และระบบบําบัดน้ําเสีย ตลอดอายุ
สัญญานี ้โดย BLDC จะตองจัดหาสิทธิในการใชที่ดินดังกลาว โดยคาใชจายของ BLDC เอง (เวนแตคาใชที่ดินตามจริงที่เกิดขึ้น
จากการใชที่ดินของบุคคลอื่นอันเกิดในชวงระยะเวลาของสัญญานี้ ซ่ึงบริษัทจะเปนผูรับผิดชอบ) 

2) ตลอดระยะเวลาของสัญญานี ้BLDC จะไมดําเนินการจําหนายจายโอน และหรือกอภาระผูกพันเหนือที่ดิน ส่ิงปลูก
สราง และเคร่ืองจักรของ BLDC ที่ซ่ึงเก่ียวของกับการดําเนินการประกอบการ รวมถึงโรงผลิตน้ํา และโรงบําบัดน้ําเสีย กับบุคคล
ใดๆ เวนแตจะไดรับความยินยอมจากบริษัท 

ทั้งนี้ บริษัทสามารถนําสิทธิภายใตสัญญานี้ไปเปนหลักประกันตอผูสนับสนุนทางการเงินที่ใหการสนับสนุนทาง
การเงินตอการดําเนินการตามโครงการไดเทาที่ไมขัดหรือแยงกับเง่ือนไขที่ระบุในสัญญารวมดําเนินงาน และกฎ ระเบียบ หรือ
ขอบังคับของ กนอ.  

3) BLDC ตกลงใหสิทธิแกบริษัทในการใชสิทธิของ BLDC ที่มีตอผูรับเหมาในชวงระยะเวลาประกันผลงาน ภายใต
สัญญาดังตอไปนี ้(รวมเรียกวา “สัญญากอสราง”) 

(1) สัญญาจางเหมากอสรางงานกอสรางระบบผลิตน้ําประปา และระบบจายน้ําประปาสําหรับโครงการกอสราง
ระบบผลิตน้ําประปาและระบบจายน้ําประปา นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ระหวาง BLDC และ หางหุนสวนจํากัดพรหมประทาน
กอสราง ลงวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2549 (สัญญาเลขที ่BIIE-01/49) 
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(2) สัญญาซ้ือขายและติดต้ังอุปกรณระบบบําบัดน้ําเสีย โครงการปรับปรุงระบบบําบัดน้ําเสีย นิคมอุตสาหกรรม
บางปะอิน ระหวาง BLDC และ บริษัท ยูนิ แซน โพล จํากัด ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 (สัญญาเลขที ่USPC 009/2551) 

4) BLDC จะตองดําเนินการตออายุใบอนุญาตใดๆ ที่เก่ียวของเพื่อใหบริษัทสามารถใชสิทธิดําเนินงานภายใตสัญญา
นี้ไดตลอดอายุสัญญา และใหความรวมมือในการติดตอ ขออนุญาต รวมถึงเจรจากับ กนอ.และหนวยงานรัฐหรือเอกชนอื่นใด 
เพื่อใหบริษัทไดรับอนุญาตและความยินยอมจาก กนอ.และหนวยงานรัฐหรือเอกชนอื่นใดในการใดๆ อันเก่ียวเนื่องกับการ
ประกอบการตามสัญญานี้ รวมถึงกรณีการขอขึ้นคาน้ําและคาบําบัดน้ําเสีย และในกรณีที่บริษัทประสงคจะดําเนินการขออนุญาต 
ขอใบอนุญาตหรือขอความยินยอมตางๆ ที่เก่ียวกับโครงการตามที่กฎหมายกําหนดหลังจากวันที่ทําสัญญานี้ BLDC จะใชความ
พยายามอยางที่สุดที่จะชวยเหลือใหบริษัทไดรับอนุญาตดังกลาว หรือชวยเจรจาใหหนวยงานที่มีอํานาจในการอนุญาตหรือ
ยินยอมนั้นไดใหความยินยอมหรืออนุมัติคําขอของบริษัท เพื่อใหบริษัทไดเขาดําเนินการประกอบการ และ/หรือ เขาดําเนินงาน
ตามโครงการ โดยบริษัทจะเปนผูรับผิดชอบคาใชจายดังกลาว เวนแตกรณีบริษัทแจงให BLDC ทราบถึงความประสงคจะไมใชน้ํา
บาดาลตอไป ซ่ึงในกรณีดังกลาว หาก BLDC มีความประสงคที่จะตอใบอนุญาตที่เก่ียวของกับการใชน้ําบาดาลตอไป BLDC จะ
เปนผูรับผิดชอบในคาใชจายดังกลาวเอง แตหาก BLDC ไมประสงคที่จะตอใบอนุญาตดังกลาวและทําการปดบอน้ําบาดาล 
BLDC จะเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการปดบอบาดาลดังกลาว อยางไรก็ตาม คาใชจายที่ BLDC ตองจายแก กนอ. BLDC จะ
เปนผูรับผิดชอบเองทั้งจํานวน 

5) หากภายในระยะเวลาของสัญญานี ้
(ก) คํายินยอมใดๆ ที่จําเปน 

(1) ถูกยกเลิก เพิกถอน แกไข หรือตีความไปในทางอื่นอันจะเปนผลเสียอยางสําคัญแกบริษัท (เวนแตการยกเลิก
หรือเพิกถอนนั้นจะเกิดขึ้นจากการที่บริษัทละเมิดสัญญาและปฏิบัติผิดไปจากที่กําหนดไวตามสัญญานี้หรือสัญญาอื่นซ่ึง
เก่ียวของกับโครงการในประการสําคัญ) หรือ 

(2) (ในกรณีที่คํายินยอมที่ไดใหไวมีกําหนดเวลาแนนอนหรือเพื่อวัตถุประสงคอยางใดอยางหนึ่ง) ไดหมดอายุลง
โดยมิไดมีการตออายุความยินยอมนั้นออกไป ถึงแมเม่ือบริษัทไดขอตออายุแลว หรือกอนที่การดําเนินการตามวัตถุประสงคที่
ไดรับความยินยอมนั้นจะเสร็จลง  

 (ข) ในกรณีที่มีการประกาศกําหนดใหตองมีการขอความยินยอม ขออนุญาตหรือขอยกเวนใดๆ เพิ่มเติมจากที่ไดรับ
อนุญาตไปแลว (“ความยินยอมใหม“) และทําใหบริษัท (ตามแตกรณี) อาจตองเสียคาใชจายเพิ่มขึ้นมากในการขอความยินยอม
ใหมดังกลาว 

บริษัทและ BLDC จะเจรจาทําความตกลงกันเพื่อแกไขปญหาดังกลาวเพื่อไมใหเกิดเสียหายอยางรายแรงตอ
ประโยชนของบริษัทและลูกคาภายในนิคมอุตสาหกรรม คูสัญญาทั้งสองฝายจะใชความพยายามที่จะแกปญหาและตกลงกันให
ไดภายในระยะเวลา 14 วัน หลังจากที่บริษัทไดแจงให BLDC ทราบ หากปญหาดังกลาวไมไดรับการการแกไขจนเปนที่พอใจของ
คูสัญญาภายใน 60 วัน นับแตวันที่บริษัทไดแจงแก BLDC แลว (หรือภายในระยะเกินกวานั้นตามที่คูสัญญาจะยินยอม) บริษัท
อาจแจงเปนลายลักษณอักษรไปยัง BLDC เพื่อยกเลิกสัญญานี้  หากปญหาดังกลาวสามารถแกไขไดภายใน 60 วัน บริษัทจะ
เรียกเอาคาใชจายหรือคาเสียหายที่เกิดขึ้นโดยมีเหตุผลสมควรโดยเพิ่มคาน้ําหรือคาบําบัดน้ําเสียหรือโดยวิธีการอื่นตามแต
คูสัญญาจะตกลงกัน 
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6) ตลอดระยะเวลาของสัญญานี ้บริษัทมีสิทธิในกากของเสียจากระบบผลิตน้ําประปา ระบบสูบน้ําบาดาล และระบบ
บําบัดน้ําเสียภายในสัญญานี้แตเพียงผูเดียว บริษัทจะเปนผูจัดการกากของเสียจากระบบผลิตน้ําประปา ระบบสูบน้ําบาดาล และ
ระบบบําบัดน้ําเสียภายใตสัญญานี้เอง โดย BLDC ยินยอมใหบริษัทสามารถนําตะกอนจากการผลิตน้ําประปาหรือจากการบําบัด
น้ําเสียไปทิ้งในบอกลบฝงภายในนิคมอุตสาหกรรม ทั้งนี้หากบอกลบฝงดังกลาวเต็ม บริษัทจะรับผิดชอบจัดหาสถานที่และ
ดําเนินการทิ้งตะกอนดังกลาว ดวยคาใชจายของบริษัทแตผูเดียว 

7) ตลอดระยะเวลาของสัญญานี้ BLDC จะเปนผูรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการระบายน้ําที่บําบัดแลว
ออกสูแหลงน้ําสาธารณะ เพื่อใหมีสถานที่เพียงพอตอการใชบริการตามสัญญานี้โดยไมติดขัด  

8) ตลอดที่สัญญายังมีผลใชบังคับอยู BLDC ตกลงที่จะจัดหาสถานที่อยางเพียงพอและเหมาะสมภายในนิคม
อุตสาหกรรมเพื่อใหบริษัทใชเปนสํานักงาน โดยไมคิดคาตอบแทนใดๆ เพิ่มเติม ตลอดอายุสัญญานี ้

9) บริษัทตกลงที่จะดําเนินการผลิตอยางเพียงพอที่จะสงน้ําใหแกลูกคาในนิคมอุตสาหกรรมในคุณภาพและดวย
ความสามารถในการผลิตน้ําขั้นตํ่าในอัตราเฉล่ียตอวัน สําหรับป 2553 ถึง ป 2555 ดังตอไปนี ้

ป 2553 15,513 ลบ.ม.ตอวัน 
ป 2554 16,429 ลบ.ม.ตอวัน 
ป 2555  18,401 ลบ.ม.ตอวัน 

       และบริษัทจะทําใหโรงบําบัดน้ําเสีย สามารถบําบัดน้ําเสียใหแกลูกคาในนิคมอุตสาหกรรม ในคุณภาพและดวย
ความสามารถในการบําบัดน้ําเสียในอัตราเฉล่ียตอวัน สําหรับป 2553 ถึง ป 2555 ดังตอไปนี้ 

ป 2553 11,480 ลบ.ม.ตอวัน 
ป 2554 12,157 ลบ.ม.ตอวัน 
ป 2555 13,617 ลบ.ม.ตอวัน 

ทั้งนี้ บริษัทมีสิทธิจะไมรับบําบัดน้ําเสียใหแกลูกคาในนิคมอุตสาหกรรมได หากบริษัทเห็นโดยมีเหตุผลอันสมควร
วา น้ําที่ลูกคาสงมาใหบําบัดมีคุณภาพน้ําตํ่ากวาเกณฑอันพึงบําบัดได หรือการบําบัดน้ําเสียดังกลาวอาจกอใหเกิดความเสียหาย
แกโรงบําบัดน้ําเสียได ทั้งนี้ การกระทําดังกลาวตองไมขัดตอระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศอื่นใดของ กนอ. หรือหนวยงาน
ราชการที่เก่ียวของ 

10) นับจากวันเร่ิมประกอบกิจการ บริษัทมีสิทธิเรียกเก็บคาน้ําประปา คาน้ําบาดาล และคาบําบัดน้ําเสีย รวมถึงรายได
อื่นๆ ที่เก่ียวของกับการประกอบการจากลูกคาในนิคมอุตสาหกรรมไดโดยตรง ทั้งนี้ บริษัทมีสิทธิขึ้นคาน้ําและคาบําบัดน้ําเสียที่
เรียกเก็บจากลูกคาในนิคมอุตสาหกรรมได โดย  BLDC  จะตองใหความรวมมือในการขอขึ้นคาน้ําและคาบําบัดน้ําเสียดังกลาว
อยางดีที่สุด  

บริษัทจะใหบริการน้ําประปาที่จายใหแกอาคารหรือสํานักงานของ BLDC และอาคารหรือสํานักงานของ กนอ. หรือ
เจาหนาที่ที่ประจําอยูภายในนิคมอุตสาหกรรม ในปริมาณตอปไมเกิน 25,000 ลบ.ม.โดยถือเปนสวนหนึ่งของคาตอบแทนที่ชําระ
ใหแก BLDC ตามสัญญานี้ 

11) บริษัทตกลงที่จะเปนผูรับภาระคาใชจายที ่BLDC ตองชําระใหแก กนอ. เปนคากํากับดูแลในอัตรารอยละ 50 ของ
จํานวนเงินที่ BLDC ไดจายจริง 



รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 
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12) ตลอดระยะเวลาของสัญญานี ้บริษัทมีหนาที่ตองบํารุงรักษาโรงผลิตน้ํา ระบบผลิตน้ําประปา ระบบสูบน้ําบาดาล 
ระบบจายน้ํา โรงบําบัดน้ําเสีย ระบบรับน้ําเสีย และระบบบําบัดน้ําเสียใหอยูในสภาพที่ใชงานไดดี และอยูในสภาพที่ไมกอใหเกิด
อันตรายแกบุคคลใดๆ ตามมาตรฐานของผูผลิตในลักษณะเดียวกัน รวมทั้งทําการซอมแซมและบํารุงรักษาเคร่ืองจักรและอุปกรณ
ตางๆ ตามระยะเวลาตลอดอายุของสัญญานี้ ดวยคาใชจายของบริษัทเอง ทั้งนี้ เคร่ืองจักร อุปกรณ หรือช้ินสวนใดๆ ที่บริษัท
นําเขามาแทนที่หรือเพิ่มเติมเพื่อใหบริษัทสามารถผลิตน้ําประปาและบําบัดน้ําเสียตามสัญญานี้ได ใหกรรมสิทธิ์ในทรัพยนั้นตก
เปนของ BLDC ทันทีโดยไมคิดมูลคาใดๆ เวนแตจะไดตกลงกันไวเปนอยางอื่น และตลอดระยะเวลาของสัญญานี้ บริษัทจะไม
แกไขเปล่ียนแปลงในประการสําคัญอันเปนผลเสียอยางรายแรงแกโรงผลิตน้ํา รวมถึงระบบผลิตน้ําประปา ระบบสูบน้ําบาดาล 
และระบบจายน้ํา และโรงบําบัดน้ําเสีย รวมถึงระบบรับน้ําเสียและระบบบําบัดน้ําเสีย โดยปราศจากความยินยอมของ BLDC ซ่ึง
จะตองไมถูกยับย้ังหรือหนวงเวลาใหเนิ่นชาไป โดยปราศจากเหตุผลอันสมควร 

13) บริษัทมีอํานาจในการเลือกบุคคลใดก็ตามมาประกอบการ และบํารุงรักษา โรงผลิตน้ํา รวมถึงระบบผลิตน้ําประปา 
ระบบสูบน้ําบาดาล และระบบจายน้ํา และโรงบําบัดน้ําเสีย รวมถึงระบบรับน้ําเสียและระบบบําบัดน้ําเสีย ดวยคาใชจายของ
บริษัท  

14) ภายใตขอกําหนดและเง่ือนไขของสัญญานี ้และในระหวางระยะเวลาของสัญญานี้ เวนแตกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน หาก 
BLDC หรือรัฐบาลเขามากระทําการใดๆ ในบริเวณสถานที่ต้ังของโรงผลิตน้ํา ระบบผลิตน้ําประปา ระบบสูบน้ําบาดาล และระบบ
จายน้ํา โรงบําบัดน้ําเสีย และ/หรือ  สถานที่ต้ังระบบรับน้ําเสีย ระบบบําบัดน้ําเสีย หรือเขามาดําเนินการที่ทําใหเกิดผลกระทบกับ
การผลิตและการจายน้ําประปา และ/หรือ การรับน้ําเสีย หรือการบําบัดน้ําเสีย โดยปราศจากเหตุอันชอบดวยกฎหมาย ซ่ึงเปนการ
รบกวนการประกอบการ และ/หรือ การไหลของน้ํา หรือการทํางานของระบบหรือสวนใดสวนหนึ่งของระบบ บริษัทสามารถเรียก
คาเสียหายจาก BLDC (เฉพาะที่เกิดจากการกระทําของ BLDC) หรือเรียกรองให BLDC เรียกรองคาเสียหายจากรัฐบาลเพื่อ
ชดเชยความเสียหายดังกลาว 

15) ตลอดระยะเวลาของสัญญานี ้หากมีกรณีจําเปนตองมีการขยายระบบบําบัดน้ําเสีย เพื่อรองรับความตองการของ
ลูกคาในนิคมอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้น บริษัทจะเปนผูเขาดําเนินการลงทุนดังกลาวภายใตคาใชจายของบริษัท โดย BLDC ตกลงให
บริษัทเปนผูดําเนินการประกอบการในสวนขยายจนถึงวันส้ินสุดของสัญญานี้ และ BLDC จะจัดที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมที่
เพียงพอและเหมาะสมสําหรับการกอสรางสวนขยายระบบบําบัดน้ําเสียดังกลาวใหแกบริษัท โดยที่บริษัทไมตองชําระคาตอบแทน
เพิ่มเติมใดๆ ใหแก BLDC สําหรับการใหสิทธิในสวนระบบที่ขยายแตอยางใด แตหากระยะเวลาที่เหลือตามสัญญา ณ เวลานั้น 
ไมเพียงพอที่จะทําใหบริษัทไดรับคาตอบแทนคุมทุนที่ตองลงไปเพื่อการนั้น คูสัญญาทั้งสองฝายยินดีที่จะเจรจาเพื่อขยายเวลา
และกําหนดคาตอบแทนสําหรับระยะเวลาที่ขยายออกไปในอัตราคาตอบแทนและระยะเวลาที่เหมาะสม  

16) ตลอดระยะเวลาของสัญญานี้ BLDC จะใหความรวมมือแกบริษัทในการที่บริษัทจะทําประกันภัยแก โรงผลิตน้ํา 
ระบบผลิตน้ําประปา ระบบจายน้ํา ระบบสูบน้ําดิบ ระบบสูบน้ําบาดาล โรงบําบัดน้ําเสีย ระบบรับน้ําเสีย และระบบบําบัดน้ําเสีย 
ดวยคาใชจายของบริษัท และกําหนดใหบริษัทเปนผูรับประโยชน ทั้งนี้ หากเปนเงินชดเชยที่บริษัทไดรับจากผูรับประกันภัยอัน
เก่ียวกับการประกันภัยในทรัพยสินของ BLDC (นอกเหนือจากการประกันภัยเพื่อบุคคลที่สามและ Business Interruption) 
บริษัทตกลงที่จะนําเงินชดเชยดังกลาวมาใชในการซอมแซมความเสียหายตางๆ รวมถึงการเปล่ียนแปลงช้ินสวนที่ไดรับความ
ชํารุดเสียหาย เพื่อใหทรัพยสินนั้นสามารถใชงานไดอยางปกติตลอดระยะเวลาของสัญญานี ้
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17) ตลอดระยะเวลาของสัญญานี้ BLDC จะใชความพยายามที่จะชวยเหลือบริษัทในการขอรับและการรับบริการ
สาธารณูปโภค ในอัตราคาใชบริการที่ไมเกินไปกวาอัตราที่เรียกเก็บจากลูกคาทั่วไปในนิคมอุตสาหกรรม 

ขอตกลงระหวาง BLDC และ บริษัท : 
1) BLDC จะดําเนินการจดทะเบียนปลอดจํานองในที่ดิน ส่ิงปลูกสราง และเคร่ืองจักรที่ซ่ึงสถานีสูบน้ําต้ังอยู ภายใน 15 

วัน นับต้ังแตวันเร่ิมประกอบกิจการ 
2) BLDC ยืนยันและตกลงวา ระบบผลิตน้ําประปา ระบบสูบน้ําบาดาล และระบบบําบัดน้ําเสีย ทํางานไดอยางสมบูรณ

ครบถวนในขณะที่สงมอบสิทธิในการประกอบการใหแกบริษัทภายใตสัญญานี้ ซ่ึงบริษัทไดทําการตรวจสอบการทํางานดังกลาว 
และเห็นวาระบบผลิตน้ําประปา ระบบสูบน้ําบาดาล และระบบบําบัดน้ําเสีย สามารถทํางานไดตามสภาพการใชงานในวันรับ
มอบสิทธิแลว ทั้งนี้ เม่ือส้ินสุดสัญญานี้ไมวาดวยเหตุใดๆ บริษัทจะตอง (ก) สงมอบระบบผลิตน้ําประปาและระบบบําบัดน้ําเสียที่
สามารถทํางานไดตามสภาพการใชงาน และ (ข) สงมอบระบบสูบน้ําบาดาลตามสภาพไมวาจะสามารถทํางานไดสมบูรณหรือไม
ก็ตาม ใหแก BLDC ในวันที่สัญญาส้ินสุดดังกลาว 

3) BLDC ตกลงจะปฏิบัติตามขอกําหนดในสัญญารวมดําเนินงาน ระหวาง BLDC และ กนอ. รวมถึงกฎ ระเบียบ และ
ขอกําหนดของ กนอ. โดยเครงครัด 

4) BLDC จะไมจําหนายจายโอน กอหลักประกันหรือภาระผูกพันใดๆ ในที่ดิน ส่ิงปลูกสราง เคร่ืองจักร เคร่ืองอุปกรณ
และทรัพยสินตางๆ ของระบบผลิตน้ําประปา ระบบสูบน้ําบาดาล และระบบบําบัดน้ําเสียใหแกบุคคลใด  

5) BLDC ตกลงวาในขณะสงมอบสิทธิในการประกอบการใหแกบริษัท โรงบําบัดน้ําเสียมีความสามารถในการบําบัดน้ํา
เสียอยูที่ 18,000 ลบ.ม. ตอวัน ซ่ึงบริษัทไดตรวจสอบจนเปนที่พอใจแลวกอนการรับมอบ และในอนาคตหากมีความจําเปนตอง
ขยายความสามารถในการบําบัดน้ําเสีย BLDC จะปฏิบัติตามขอกําหนดในสัญญานี้โดยเครงครัด  

6) BLDC รับประกันวาปริมาณน้ําเฉล่ียที่บริษัทจะขายไดตอวัน และปริมาณน้ําเสียที่จะถูกนํามาบําบัดตอวัน สําหรับป 
2553 ถึงป 2555 จะมีจํานวนไมตํ่ากวาปริมาณขั้นตํ่าที่กําหนดไว ดังนี ้

ป ปริมาณน้ําเฉล่ียที่บริษัทจะขายไดตอวัน ปริมาณน้ําเสียเฉล่ียที่จะถูกนํามาบําบัดตอวัน 
ป 2553 15,513 ลบ.ม.ตอวัน 11,480 ลบ.ม.ตอวัน 
ป 2554 16,429 ลบ.ม.ตอวัน 12,157 ลบ.ม.ตอวัน 
ป 2555 18,401 ลบ.ม.ตอวัน 13,617 ลบ.ม.ตอวัน 

 หากบริษัทขายน้ําและหรือใหบริการบําบัดน้ําเสียในปใดไดตํ่ากวาปริมาณน้ําเฉล่ียตอวันที่กําหนดขางตน BLDC จะ
ชดเชยรายไดสวนที่ขาดจากการขายน้ําและการใหบริการบําบัดน้ําเสียที่ไดตํ่ากวาที่กําหนดใหแกบริษัท ภายในเดือนกุมภาพันธ
ของปถัดไป 

7) BLDC จะจัดใหมีการกอสรางและเร่ิมดําเนินกิจการโรงผลิตไฟฟาขนาดกําลังการผลิตไมตํ่ากวา 120 MW ในนิคม
อุตสาหกรรม และใหโรงผลิตไฟฟาดังกลาวเร่ิมซ้ือน้ําจากบริษัทในปริมาณเฉล่ียไมตํ่ากวา 2,000 ลบ.ม.ตอวัน และใชบริการบําบัด
น้ําเสียจากบริษัทในการประกอบธุรกิจผลิตไฟฟาภายในป 2556 หาก BLDC ไมสามารถจัดหาใหมีการกอสรางและเร่ิมดําเนิน
กิจการโรงผลิตไฟฟาดังกลาวในนิคมอุตสาหกรรมรวมทั้งใหโรงผลิตไฟฟาดังกลาวเร่ิมซ้ือน้ําและใชบริการบําบัดน้ําเสียจากบริษัท
ภายในเวลาที่กําหนด BLDC จะชดเชยกําไรผันแปรที่บริษัทพึงไดรับจากการขายน้ําและการใหบริการบําบัดน้ําเสียใหกับโรงผลิต
ไฟฟา ตามวิธีคํานวณที่กําหนด โดย BLDC จะตองชําระคาชดเชยกําไรผันแปรใหกับบริษัทภายในเดือนกุมภาพันธของปถัดไป 
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8) ในวันเร่ิมประกอบการ BLDC จะดําเนินการใหตนเอง บริษัท และผูรับเหมาในการกอสรางและซอมแซมระบบผลิต
น้ําประปา ระบบสูบน้ําบาดาล และระบบบําบัดน้ําเสีย เขาทําสัญญาในการใหสิทธิแกบริษัทในการใชสิทธิของ BLDC ใน
ระยะเวลาประกันผลงานแทน BLDC ตามสัญญากอสรางที่ระบุไวขางตน 

การบอกเลิกสัญญา : 
1) BLDC มีสิทธิบอกเลิกสัญญาได ในกรณีที่ 

 (ก) บริษัทไมสามารถผลิตน้ําประปาเพื่อขายหรือใหบริการบําบัดน้ําเสียไดตามที่ระบุในสัญญา และโดยไมใช
ความผิดของ BLDC หรือ 

 (ข) บริษัทไมสามารถผลิตน้ําประปาหรือบําบัดน้ําเสียใหตรงตามมาตรฐานน้ําตามที่กําหนด และโดยมิไดมีเหตุ
สุดวิสัยหรือเหตุการณที่เปนขอยกเวน หรือ  

 (ค) บริษัทละเมิดขอสัญญาที่เปนสาระสําคัญ 
BLDC อาจสงคําบอกกลาวเปนลายลักษณอักษรมายังบริษัท โดยระบุถึงการผิดสัญญาและแจงใหบริษัทปฏิบัติให

ถูกตองตามสัญญาภายใน 3 เดือน หรือในระยะเวลาที่ยาวกวาที่ BLDC เห็นสมควร (แตไมเกิน 12 เดือน) ทั้งนี้ ในชวงระยะเวลา
ดังกลาวจนกวาจะมีการเลิกสัญญา หรือมีการแกไขใหถูกตองตามสัญญา BLDC จะหาวิธีการเพื่อปองกันมิใหเกิดผลกระทบใดๆ 
ตอลูกคา ซ่ึงการกระทําดังกลาวไมถือวา BLDC สละสิทธิในการกลาวอางเหตุผิดสัญญานั้น 

หากเหตุการณที่อางถึงขางตนไมไดรับการแกไขกอนส้ินสุดระยะเวลาที่กําหนดไว BLDC สามารถบอกเลิกสัญญาได
ทันที โดย BLDC มีสิทธิริบเงินคาใหสิทธิที่เหลือทั้งหมด และ BLDC มีสิทธิเรียกคาเสียหายที่เกิดขึ้นตามจริงจากบริษัทได 

2) บริษัทมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได ในกรณีที่ 
(ก) BLDC ละเมิดขอสัญญาอันเปนสาระสําคัญ หรือ 
(ข) BLDC ละเมิดขอสัญญารวมดําเนินงาน อันเปนสาระสําคัญเปนเหตุใหถูกเลิกสัญญาดังกลาวได และหรือ

ละเมิดขอกฎหมายอันเก่ียวเนื่องกับสัญญาฉบับนี้ เชน ไมไดรับอนุญาตจากหนวยงานราชการ หรือ  
(ค) หนวยงานใดๆ ของรัฐบาลไดเขามาขัดขวางหรือแทรกแซงการดําเนินการประกอบการหรือการดําเนินงานของ

ระบบผลิตน้ําประปา ระบบสูบน้ําบาดาล และจายน้ําประปา หรือการใหบริการบําบัดน้ําเสียใหแกลูกคาโดยปราศจากเหตุอันชอบ
ดวยกฎหมาย หรือเวนแตมีขอกําหนดในสัญญานี้อนุญาตใหทําได โดยมิไดเปนความผิดของบริษัทหรือ BLDC  

บริษัทอาจสงคําบอกกลาวเปนลายลักษณอักษรมายัง BLDC โดยระบุถึงการปฏิบัติผิดสัญญาและแจงให BLDC 
ปฏิบัติใหถูกตองตามสัญญาภายใน 3 เดือน หรือในระยะเวลาที่ยาวกวาที่บริษัทเห็นสมควร (แตไมเกิน 12 เดือน)  

หากเหตุการณที่อางถึงขางตนไมไดรับการแกไขภายในระยะเวลาที่กําหนดไว บริษัทสามารถเลิกสัญญานี้ไดทันท ี
หากเปนกรณีที่ BLDC ไมปฏิบัติตามขอตกลงระหวาง BLDC และบริษัทตามที่ระบุไวขางตน บริษัทมีสิทธิบอกเลิก

สัญญาไดทันท ี
นอกจากนี้ หากเปนกรณีที่ BLDC ดําเนินการชําระบัญชีเพื่อเลิกกิจการ เลิกบริษัท ถูกฟองคดีลมละลาย ถูกพิทักษ

ทรัพย หรือไดมีการย่ืนคํารองเพื่อขอฟนฟูกิจการของ BLDC บริษัทมีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดทันทีเชนกัน 
เม่ือมีการบอกเลิกสัญญาตามกรณีใดกรณีหนึ่งตามที่ระบุไวขางตน BLDC จะตองคืนเงินคาตอบแทนภายใตสัญญา

นี้ตามสัดสวนของระยะเวลาที่เหลืออยูใหแกบริษัททันที และ BLDC จะตองชดใชคาเสียหายใหกับบริษัททันทีในจํานวนเทากับคา
ขาดกําไร โดยคํานวณจากอัตราสวนลด (Discount Rate) ที่กําหนด  
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3) การเลิกสัญญาโดยเหตุสุดวิสัยหรือเหตุการณที่เปนขอยกเวน ในกรณีที่ 
(ก) เหตุสุดวิสัยหรือเหตุการณที่เปนขอยกเวนนั้นทําใหไมสามารถปฏิบัติตามสัญญาได หรือ   
(ข) เหตุสุดวิสัยหรือเหตุการณที่เปนขอยกเวนดังกลาวไดเกิดขึ้นกอนวันเร่ิมประกอบกิจการและมีผลใหคูสัญญา

ฝายใดฝายหนึ่งไมสามารถปฏิบัติตามสัญญาไดเกินกวา 90 วันติดตอกัน และไมสามารถคาดไดวาเหตุสุดวิสัยหรือเหตุการณที่
เปนขอยกเวนดังกลาวจะส้ินสุดลงเม่ือใด หรือ  

(ค) เหตุสุดวิสัยหรือเหตุการณที่เปนขอยกเวนดังกลาวไดเกิดขึ้นภายหลังวันเร่ิมประกอบกิจการและมีผลให
คูสัญญาไมสามารถปฏิบัติตามสัญญาไดเกินกวา 2  ป ติดตอกัน และไมสามารถคาดไดวาเหตุสุดวิสัยหรือเหตุการณที่เปน
ขอยกเวนดังกลาวจะส้ินสุดลงเม่ือใด 

คูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งอาจบอกเลิกสัญญานี้ได โดยสงคําบอกกลาวเปนลายลักษณอักษรมายังคูสัญญาอีกฝาย ทั้งนี้ 
ในกรณีดังกลาว BLDC จะตองคืนเงินคาตอบแทนภายใตสัญญานี้ตามสัดสวนของระยะเวลาของสัญญาที่เหลืออยูใหแกบริษัท
โดยทันท ีและคูสัญญาตกลงที่จะไมเรียกรองคาเสียหายหรือคาใชจายอื่นใด จากคูสัญญาอีกฝายหนึ่งอีก 

การระงับขอพิพาท : 
1) คูสัญญาจะพยายามเจรจาเพื่อระงับขอพิพาท ขอขัดแยง หรือขอเรียกรองใดๆ อันเกิดจากสัญญานี้กอนเปนเวลา 

30 วันกอนที่จะย่ืนขอเรียกรองตามกฎหมาย หลังจากนั้น หากคูสัญญาไมสามารถตกลงกันไดในขอพิพาท ขอขัดแยง หรือขอ
เรียกรอง ใหย่ืนขอพิพาทดังกลาวตอศาลไทย 

2) สัญญานี้ใหตีความและบังคับตามกฎหมายแหงราชอาณาจักรไทย 
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เอกสารแนบ 2 
สรุปทรัพยสินทีส่ําคัญทีบ่ริษัทจะไดรับสิทธิในการบริหารและจัดการ 
 

1) สินทรัพยที่ใชในการผลิตน้ําประปา ประเภทแหลงน้ําผิวดิน 
ประเภททรัพยสิน ที่ต้ัง วัตถุประสงคการใชงาน 

สถานีสูบน้ําดิบ ซ่ึงประกอบดวย 
- เคร่ืองสูบน้ําดิบ จํานวน 4 ชุด (ทํางาน 3 ชุด สํารอง 1 ชุด) 

สามารถสูบน้ําได 735 ลบ.ม./ชม./ชุด หรือประมาณ 2,200 
ลบ.ม./ชม.  

- ตะแกรงดักขยะชนิดหยาบ (Trash Rack) จํานวน 2 ชุด 
สามารถรับอัตราการไหลไดชุดละ 2,200 ลบ.ม./ชม. 

- อาคารควบคุม – ระบบ SCADA 
- ทอสงน้ํา HDPE จํานวน 2 ทอ 
- เคร่ืองผลิตไฟฟาสํารอง ขนาด 250 KW 

เลขที ่2 หมู 1 ตําบลบางกระ
ส้ัน อ.บางปะอิน จ.
พระนครศรีอยุธยา 

เพื่อใช สูบน้ํ า ดิบจากแหลงน้ํ า
ธรรมชาติ (คลองวัว) ซ่ึงเปนสวน
แยกจากแมน้ําเจาพระยา เพื่อสง
ตอไปยังโรงผลิตน้ําประปา 

โรงผลิตน้ําประปา ซ่ึงประกอบดวย 
- ระบบผลิตน้ําประปา มีกําลังการผลิตสูงสุด 48,000 ลบ.ม./

วัน 
- อาคารสารเคมี 
- ถังเก็บน้ํา จํานวน 2 ถัง ขนาดความจุ 3,880 ลบ.ม.ตอถัง 
- หนวยเก็บตะกอน ซ่ึงมีบอรับตะกอน จํานวน 3 บอ ปริมาตร

เก็บกักตะกอน 4,300 ลบ .ม. /บอ และบอเก็บตะกอน 
จํานวน 1 บอ ขนาดความจุ 12,600 ลบ.ม. 

- อาคารควบคุม – ระบบ SCADA 
- อุปกรณตรวจวัด 
- เคร่ืองผลิตไฟฟาสํารอง ขนาด 600 KW 

เลขที ่139 หมู 2 ต.คลองจิก 
อ.บางปะอิน จ.
พระนครศรีอยุธยา 

เพื่อใชในการผลิตน้ําประปา และ
สงน้ําไปที่สถานีจายน้ํา 

ระบบจายน้ํา ซ่ึงประกอบดวย 
- เคร่ืองสูบน้ํา จํานวน 5 ชุด เปนแบบความเร็วรอบคงที่ 3 ชุด 

(ทํางาน 2 ชุด สํารอง 1 ชุด) และแบบปรับความเร็วรอบได 
2 ชุด (ทํางานทั้ง 2 ชุด) 

- ทอสงน้ํา HDPE ระยะทางประมาณ 5.7 กม. และทอ ACP 
แยกเขาพื้นที่ของผูประกอบการ ระยะทางประมาณ 28.2 
กม. 

เลขที ่139 หมู 2 ต.คลองจิก 
อ.บางปะอิน จ.
พระนครศรีอยุธยา 

เ พื่ อ ใ ช จ า ยน้ํ า ป ร ะปา ให แ ก
ผู ป ร ะ ก อ บ ก า ร ใ น นิ ค ม
อุตสาหกรรมบางปะอิน 
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2) สินทรัพยที่ใชในการผลิตน้ําประปา ประเภทน้ําบาดาล 
ประเภททรัพยสิน ที่ต้ัง วัตถุประสงคการใชงาน 

- บอน้ําบาดาล จํานวน 18 บอ สามารถสูบน้ําได 18,050 
ลบ.ม./วัน 

- มาตรวัดน้ํา 
- มอเตอร 
- ถังน้ําใสขนาดบรรจุ 1,000 ลบ.ม. จํานวน 3 ถัง 
- หมอแปลงไฟฟา 

เลขที ่139 หมู 2 ต.คลองจิก 
อ.บางปะอิน จ.
พระนครศรีอยุธยา 

เพื่อใชสูบน้ําบาดาล เพื่อสงตอไป
ยังสถานีจายน้ํ า  เพื่อสงตอให
ผู ป ร ะ ก อ บ ก า ร ใ น นิ ค ม
อุตสาหกรรมบางปะอิน อยางไรก็
ตาม บริษัทมีแผนที่จะเก็บบอน้ํา
บาดาลไวใชเปนแหลงน้ําสํารอง
สําหรับใชทดแทนในกรณีที่ เกิด
ภ า ว ะ แ ล ง  ทํ า ใ ห แ ห ล ง น้ํ า
ธรรมชาติมีปริมาณไมพอเพียง 

 
3) สินทรัพยที่ใชในการใหบริการบําบัดน้ําเสีย 

ประเภททรัพยสิน ที่ต้ัง วัตถุประสงคการใชงาน 
- ระบบบําบัดน้ําเสีย ดวยระบบ Bio-Activated SDO ขนาด

ขีดความสามารถสูงสุด 18,000 ลบ.ม./วัน 
- ทอรับน้ําเสีย 
- ทอสงน้ําที่บําบัดแลวไปยังแหลงน้ําธรรมชาติ 

เลขที ่139 หมู 2 ต.คลองจิก 
อ.บางปะอิน จ.
พระนครศรีอยุธยา 

เพื่อใชในการใหบริการบําบัดน้ํา
เสีย 

 
  



รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

 หนาที่ 83 ของจํานวนหนาทั้งหมด 92 หนา 

เอกสารแนบ 3 
โครงสรางผูถือหุนของบริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) ณ วันที ่ 16 มิถุนายน 2552 และรายละเอียดของผูที่
เกี่ยวของ 
 

ช่ือ จํานวนหุน (หุน) % ของทุนชําระแลว 
1. บริษัท ช.การชาง จํากัด (มหาชน) 1/ 1,408,777,400 35.31 
2. บริษัท มิตซุย วอเตอร โฮลด้ิงศ (ประเทศไทย) จํากัด  2/ 1,032,500,000 25.88 
3. บริษัท ทางดวนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 3/ 368,750,000 9.24 
4. HSBC (Singapore) Nominees Pte Ltd 202,992,100 5.09 
5. State Street Bank and Trust Company for London 147,630,000 3.70 
6. บริษัท ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)  73,895,000 1.85 
7. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด 71,919,700 1.80 
8. Chase Nominees Limited1 61,141,000 1.53 
9. State Street Bank and Trust Company for Australia 31,327,200 0.79 
10. American International Assurance Company-APEX 25,000,000 0.63 

รวม 3,423,932,400 85.81 
           ท่ีมา : ทะเบียนรายช่ือผูถือหุนของบริษัท 
 หมายเหตุ :  
 1/ บริษัท ช.การชาง จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจเก่ียวกับ รับเหมากอสราง 

   - คณะกรรมการ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2552 ประกอบดวย 

รายชื่อกรรมการ  ตําแหนง 
1. นายอัศวิน คงสิริ ประธานกรรมการ 
2. นายปลิว ตรีวิศวเวทย กรรมการ 
3. นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร กรรมการ 
4. นายดอน ปรมัตถวินัย กรรมการ 
5. นายถวัลยศักดิ์ สุขะวรรณ กรรมการ 
6. นายภาวิช ทองโรจน กรรมการ 
7. นายณรงค แสงสริุยะ กรรมการ 
8. นายรัตน สันตอรรณพ กรรมการ 
9. นายประเสริฐ มริตตนะพร กรรมการ 
10. นายสมบัติ กิจจาลักษณ กรรมการ 
11. นายอนุกูล ตันติมาสน กรรมการ 
12. นายกําธร ตรีวิศวเวทย กรรมการ 

  ท่ีมา : หนังสือรับรองของ บริษัท ช.การชาง จํากัด (มหาชน)  



รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

 หนาที่ 84 ของจํานวนหนาทั้งหมด 92 หนา 

           - ผูถือหุน ณ วันที่ 6 พฤษภาคม  2552 ประกอบดวย 

รายช่ือผูถือหุน  จํานวนหุน  % ของทุนชําระแลว 
1. บริษัท มหาศิริสยาม จํากัด       295,481,360  20.43 
2. บริษัท ช.การชาง โฮลด้ิง จํากัด 4/       151,707,400  10.49 
3. บริษัท ซีเค.ออฟฟซ ทาวเวอร จํากัด         75,000,000  5.19 
4. บริษัท ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)         72,044,700  4.98 
5. นางปราณี ทองกิตติกุล         55,362,420  3.83 
6. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด      52,940,000 3.66 
7. นายชาญณรงค วงศสีนิล         27,000,000  1.87 
8. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY FOR LONDON         26,600,000  1.84 
9. นายถาวร ตรีวิศวเวทย         21,277,200  1.47 
10. นายปลิว ตรีวิศวเวทย         20,847,620  1.44 
11. บริษัท ที่ดินบางปะอิน จํากัด         18,935,000  1.31 
12. นายประเสริฐ ตรีวิศวเวทย         11,600,048  0.80 
13. CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD UBS AG LONDON         10,039,200  0.69 

รวม       821,793,448 58.00 
                ท่ีมา : www.set.or.th 

 
2/ บริษัท มิตซุย วอเตอร โฮลด้ิง (ประเทศไทย) จํากัด ประกอบธุรกิจเก่ียวกับการลงทุนในธุรกิจระบบการบําบัดน้ํา การ

ผลิตและจําหนายน้ํา 
- คณะกรรมการ  ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2552 ประกอบดวย 

รายช่ือกรรมการ  ตําแหนง 
1. นายคาซูซิเกะ คาตามูระ กรรมการ 
2. นายฮิเดคุน ินากายามา กรรมการ 
3. นายโคอิชิ วาคานะ กรรมการ 
ท่ีมา : www.bol.co.th 

http://www.set.or.th
http://www.bol.co.th


รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

 หนาที่ 85 ของจํานวนหนาทั้งหมด 92 หนา 

- ผูถือหุน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2551 ประกอบดวย 

รายช่ือผูถือหุน  จํานวนหุน % ของทุนชําระแลว 
1. มิตซุย แอนด โค ลิมิเต็ด            8,999,993  99.99 
2. นางสาวจุฑารัตน อนรรฆธนะกุล                         2  0.00 
3. นายคมสัน สันตธีรพร                         1  0.00 
4. นางสาวชฎาพร เรืองธุวกุล                         1  0.00 
5. นายณัชพล ผดุงกิตติมาลย                         1  0.00 
6. นางสาวธุมาวดี อัตวาวุฒิชัย                         1  0.00 
7. นายโยธิน อินทรประสงค                         1  0.00 

รวม           9,000,000  100.00 
 ท่ีมา: www.bol.co.th 

 
3/ บริษัท ทางดวนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจเก่ียวกับการดําเนินการกอสรางและบริหารโครงการระบบทาง

ดวนขั้นที่ 2 
- คณะกรรมการ  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ประกอบดวย 

รายช่ือกรรมการ  ตําแหนง 
1. ดร.วีรพงษ รามางกูร  ประธานกรรมการ 
2. ศ.ศุภชัย พิศิษฐวานิช กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ 
3. พล อ.สําเภา ชูศรี กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
4. ศ. ดร.กนก วงษตระหงาน กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
5. นายปลิว ตรีวิศวเวทย กรรมการและประธานกรรมการบริหาร 
6. นายสุพงศ ชยุตสาหกิจ กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร 
7. ม.ล.ประสบชัย เกษมสันต กรรมการและกรรมการบริหาร 
8. นายปณิต ตุลยวัฒนจิต กรรมการและกรรมการบริหาร 
9. น.ส.อาริศรา ธรมธัช กรรมการและกรรมการบริหาร 
10. นางวัลลภา โปษยานนท กรรมการและกรรมการบริหาร 
11. นายสินธพ สิริสิงห กรรมการ 
12. นางพเยาว มริตตนะพร กรรมการ กรรมการบริหารและกรรมการผูจัดการ 

       ท่ีมา : www.becl.co.th 
 
 
 

http://www.bol.co.th
http://www.becl.co.th


รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

 หนาที่ 86 ของจํานวนหนาทั้งหมด 92 หนา 

- ผูถือหุน ณ วันที่  16 เมษายน 2552  ประกอบดวย 
รายช่ือผูถือหุน จํานวนหุน % ของทุนชําระแลว 

1. บริษัท ช.การชาง จํากัด (มหาชน)       117,974,750  15.32 
2. บริษัทธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)         55,295,390  7.18 
3. บริษัทธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)         38,500,550  5.00 
4. HSBC(SINGAPORE) NOMINEES         33,743,227 4.38 
5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด         25,116,853  3.26 
6. บริษัทกรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)         22,000,000  2.86 
7. บริษัทธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)         20,400,763  2.65 
8. MELLON NOMINEES (UK) LIMITED         21,503,600  2.79 
9. NORBAX INC., 13         16,181,600  2.10 
10. บริษัทธนาคารยูโอบ ีจํากัด (มหาชน)         13,421,470  1.74 
11. บริษัททุนลดาวัลย จํากัด        13,592,500  1.77 
12. บริษัท ช.การชาง โตกิว คอนสตรัคช่ัน จํากัด 5/           9,551,140  1.24 
13. สํานักงานประกันสังคม (2 กรณี)           9,548,700  1.24 
14. กองทุนเปดบัวหลวงหุนระยะยาว           9,339,800  1.21 
15. นายณฤทธิ์ เจียอาภา           8,773,800  1.14 
16. AMERICAN INTERNATIONAL ASSURANCE COMPANY 
LIMITED -APEX           8,665,800  1.13 

รวม       423,609,943k 55.01 
ที่มา : www.set.or.th 

 
4/ บริษัท ช.การชาง โฮลด้ิง จํากัด ประกอบธุรกิจเก่ียวกับการลงทุนในตราสารทุนและรับเหมากอสราง 
- คณะกรรมการ  ณ วันที่  27 เมษายน 2552 ประกอบดวย 

รายช่ือกรรมการ  ตําแหนง 
1. นายปลิว ตรีวิศวเวทย กรรมการ 
2. นายประเสริฐ ตรีวิศวเวทย กรรมการ 
3. นายเทพ ตรีวิศวเวทย กรรมการ 
4. นายย้ิม ตรีวิศวเวทย กรรมการ 
5. นายกําธร ตรีวิศเวทย กรรมการ 

    ท่ีมา : หนังสือรับรองของ บริษัท ช.การชาง โฮลดิ้ง จํากัด  
 
 

http://www.set.or.th


รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

 หนาที่ 87 ของจํานวนหนาทั้งหมด 92 หนา 

 
- ผูถือหุน ณ วันที่ 29 เมษายน 2551 ประกอบดวย 

รายช่ือผูถือหุน จํานวนหุน % ของทุนชําระแลว 
1. บริษัท มหาศิริสยาม จํากัด           2,100,000  25.00 
2. บริษัท ชลเวทยโยธา จํากัด 6/           1,050,000  12.50 
3. นายณัฐพงษ คุมมี           1,050,000  12.50 
4. บริษัท ถาวรวงศ จํากัด 7/           1,050,000  12.50 
5. บริษัท นําพลกอสราง จํากัด 8/           1,050,000  12.50 
6. บริษัท เวทยประเสริฐ จํากัด 9/           1,050,000  12.50 
7. บริษัท เอกกําธร จํากัด 10/           1,050,000  12.50 

รวม           8,400,000  100.00 
      ท่ีมา : www.bol.co.th 
 
5/ บริษัท ช.การชาง-โตกิว คอนสตรัคช่ัน จํากัด ประกอบธุรกิจเก่ียวกับรับเหมากอสรางและบริการ 
- กรรมการ  ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2552 ประกอบดวย 

รายช่ือกรรมการ  ตําแหนง 
1. นายปลิว ตรีวิศวเวทย   กรรมการ 
2. นายกําธร ตรีวิศวเวทย กรรมการ 
3. นายเทพ ตรีวิศวเวทย กรรมการ 
4. นายย้ิม ตรีวิศวเวทย กรรมการ 
5. นายณรงค แสงสุริยะ กรรมการ 
6. นายประเสริฐ มริตตนะพร กรรมการ 
7. นายมาซามิ อิจิคาวา กรรมการ 
8. นายฮิเดโอะ มิยากาวา กรรมการ 
9. นายนาโอโตะ โอคะดะ กรรมการ 
10. นายคูนิโตะ ซาไค กรรมการ 
11. นายเซอิยิโร โมโตมูระ กรรมการ 

   ท่ีมา : หนังสือรับรองของบริษัท ช.การชาง โตกิว คอนสตรัคช่ัน จํากัด  

http://www.bol.co.th


รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

 หนาที่ 88 ของจํานวนหนาทั้งหมด 92 หนา 

- ผูถือหุน ณ วันที่ 30  เมษายน 2552 ประกอบดวย 
รายช่ือผูถือหุน จํานวนหุน % ของทุนชําระแลว 

1. บริษัท ช.การชาง จํากัด (มหาชน)              549,994  55.00 
2. บริษัท โตคิว คอนสตรัคช่ัน จํากัด              450,000  45.00 
3. นายปลิว ตรีวิศวเวทย                         2 0.000002 
4. นายกําธร ตรีวิศวเวทย                         1  0.000001 
5. นายถาวร ตรีวิศวเวทย                         1  0.000001 
6. นายเทพ ตรีวิศวเวทย                         1  0.000001 
7. นายประเสริฐ ตรีวิศวเวทย                         1  0.000001 

รวม             1,000,000 100.0000 
   ท่ีมา : สําเนาบัญชีรายช่ือผูถือหุนของ บริษัท ช.การชาง โตกิว คอนสตรัคช่ัน จํากัด  

 
6/ บริษัท ชลเวทย โยธา จํากัด ประกอบธุรกิจเก่ียวกับเงินลงทุน 
- กรรมการ  ณ วันที่ 27 เมษายน 2552 ประกอบดวย 

รายช่ือกรรมการ  ตําแหนง 
1. นายปลิว ตรีวิศวเวทย   กรรมการ 
2. นางสายเกษม ตรีวิศวเวทย กรรมการ 
3. นายชาญณรงค วงศสีนิล กรรมการ 
4. นายประเสริฐ มริตตนะพร กรรมการ 
5. น.ส.สุภามาส ตรีวิศวเวทย กรรมการ 
6. นายธนวัฒน ตรีวิศวเวทย กรรมการ 

   ท่ีมา : หนังสือรับรองของบริษัท ชลเวทย โยธา จํากัด  
- ผูถือหุน ณ วันที่ 29 เมษายน 2551 ประกอบดวย 

รายช่ือผูถือหุน จํานวนหุน  % ของทุนชําระแลว 
1. นายปลิว ตรีวิศวเวทย              140,000  70.00 
2. นางสายเกษม ตรีวิศวเวทย               59,550  29.78 
3. นายชาญณรงค วงศสีนิล                    150  0.08 
4. นางทิพยวารี อรรถกฤษณ                    149  0.07 
5. นายประเสริฐ มริตตนะพร                    149  0.07 
6. นางปราณี ทองกิตติกุล                       1  0.00 
7. นางปยะภรณ เศรษฐโอฬาร                       1  0.00 

รวม              200,000  100.00 
                   ท่ีมา : www.bol.co.th 

http://www.bol.co.th


รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

 หนาที่ 89 ของจํานวนหนาทั้งหมด 92 หนา 

7/ บริษัท ถาวรวงศ จํากัด ประกอบธุรกิจเก่ียวกับเงินลงทุนทั่วไปและรับเหมากอสราง  
- คณะกรรมการ  ณ วันที่ 27 เมษายน 2552 ประกอบดวย 

รายช่ือกรรมการ  ตําแหนง 
1. นายอนุกูล ตันติมาสน   กรรมการ 
2. นางโสภิดา ตรีวิศวเวทย กรรมการ 
3. นายกฤษดา ตรีวิศวเวทย กรรมการ 

  ท่ีมา : หนังสือรับรองของ บริษัท ถาวรวงศ จํากัด 
- ผูถือหุน ณ วันที่ 30 เมษายน 2548 ประกอบดวย 
รายช่ือผูถือหุน  จํานวนหุน % ของทุนชําระแลว 
1.นายถาวร ตรีวิศวเวทย              120,000  60.00 
2.นายกฤษดา ตรีวิศวเวทย               39,998  20.00 
3. นางโสภิดา ตรีวิศวเวทย               39,998  20.00 
4. นายกฤษ ตรีวิศวเวทย                       1  0.00 
5. น.ส.นันทพรรษ ตรีวิศวเวทย                       1  0.00 
6. น.ส.มณีรัตน ตรีวิศวเวทย                       1  0.00 
7. น.ส.รัชนก ตรีวิศวเวทย                       1  0.00 

รวม              200,000  100.00 
    ท่ีมา ; www.bol.co.th 

 
8/ บริษัท นําพลกอสราง จํากัด ประกอบธุรกิจเก่ียวกับรับเหมากอสราง  
- คณะกรรมการ  ณ วันที่ 27 เมษายน 2552  ประกอบดวย 

รายช่ือกรรมการ  ตําแหนง 
1. นายเทพ ตรีวิศวเวทย   กรรมการ 
2. นายสมมาตร ตรีวิศวเวทย กรรมการ 
3. นายสมบัติ ตรีวิศวเวทย กรรมการ 

                   ท่ีมา : หนังสือรับรองของ บริษัท นําพลกอสราง จํากัด 

http://www.bol.co.th


รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

 หนาที่ 90 ของจํานวนหนาทั้งหมด 92 หนา 

- ผูถือหุน ณ วันที่ 29 เมษายน 2551 ประกอบดวย 
รายช่ือผูถือหุน จํานวนหุน % ของทุนชําระแลว 

1.นายเทพ ตรีวิศวเวทย               80,000  40.00 
2.นางสาวศรีวิไล ตรีวิศวเวทย               20,000  10.00 
3. นางสาวศิราภรณ ตรีวิศวเวทย               20,000 10.00 
4. นายสมบัติ ตรีวิศวเวทย               20,000 10.00 
5. นายสมมาตร ตรีวิศวเวทย               20,000 10.00 
6. นายสรคม ตรีวิศวเวทย               20,000 10.00 
7. นางสาวสุรัฐา ตรีวิศวเวทย               20,000 10.00 

รวม             200,000  100.00 
 ท่ีมา ; www.bol.co.th 

 
9/ บริษัท เวทยประเสริฐ จํากัด ประกอบธุรกิจเก่ียวกับเงินลงทุนทั่วไปและรับเหมากอสรางอาคาร  
- คณะกรรมการ  ณ วันที่ 27 เมษายน 2552  ประกอบดวย 

รายช่ือกรรมการ  ตําแหนง 
1. นายประเสริฐ ตรีวิศวเวทย     กรรมการ 
2. นางปราณี ทองกิตติกุล กรรมการ 
3. นายสมนึก ตรีวิศวเวทย กรรมการ 
4. นางสายใจ ตรีวิศวเวทย กรรมการ 
5. นายสิทธิเดช ตรีวิศวเวทย กรรมการ 
6. นางกรกช ตรีวิศวเวทย กรรมการ 

    ท่ีมา : หนังสือรับรองของ บริษัท เวทยประเสริฐ จํากัด   
- ผูถือหุน ณ วันที่ 29 เมษายน 2551 ประกอบดวย 

รายช่ือผูถือหุน จํานวนหุน % ของทุนชําระแลว 
1. นายประเสริฐ ตรีวิศวเวทย              100,000  50.00 
2. นางปราณี ทองกิตติกุล               20,000  10.00 
3. นายสมนึก ตรีวิศวเวทย               20,000  10.00 
4. นางสายใจ ตรีวิศวเวทย               20,000  10.00 
5. นายสิทธิเดช ตรีวิศวเวทย               20,000  10.00 
6. นางกรกช ตรีวิศวเวทย               19,999  10.00 
7. นางสาวสุนันท ตรีวิศวเวทย                       1  0.00 

รวม              200,000  100.00 
    ท่ีมา ; www.bol.co.th 

http://www.bol.co.th
http://www.bol.co.th


รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

 หนาที่ 91 ของจํานวนหนาทั้งหมด 92 หนา 

10/ บริษัท เอกกําธร จํากัด ประกอบธุรกิจเก่ียวกับเงินลงทุนทั่วไปและรับเหมากอสรางอาคาร 
- คณะกรรมการ  ณ วันที่ 27 เมษายน 2552  ประกอบดวย 

รายช่ือกรรมการ  ตําแหนง 
1. นายกําธร ตรีวิศวเวทย กรรมการ 
2. นางอรอนงค ตรีวิศวเวทย กรรมการ 
3. นายกําพล ตรีวิศวเวทย กรรมการ 

 ท่ีมา : หนังสือรับรองของ บริษัท เอกกําธร จํากัด 
- ผูถือหุน ณ วันที่ 29 เมษายน 2551 ประกอบดวย 

รายช่ือผูถือหุน  จํานวนหุน % ของทุนชําระแลว 
1. นายกําธร ตรีวิศวเวทย              120,000  60.00 
2. นายกําพล ตรีวิศวเวทย               39,998  20.00 
3. นางอรอนงค ตรีวิศวเวทย               39,998  20.00 
4. นางสาวทิพยวารี อรรถกฤษณ                       1  0.00 
5. นายประเสริฐ มริตตนะพร                       1  0.00 
6. นางสาวมารยาท ขอพึ่ง                       1  0.00 
7. นายย้ิม ตรีวิศวเวทย                       1  0.00 

รวม              200,000  100.00 
                   ท่ีมา ; www.bol.co.th 

 

http://www.bol.co.th


รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

                                                                        หนาที ่92 ของจํานวนหนาทั้งหมด 92 หนา 

เอกสารแนบ 4 
ประมาณการกระแสเงินสดสุทธิ โดยใชอัตราสวนลดพ้ืนฐาน ที่รอยละ 11.20  
 
หนวย: ลานบาท 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566
กําไรกอนดอกเบ้ียและภาษี 27.14 84.75 91.93 99.77 130.93 127.43 134.77 137.52 139.39 141.69 157.70 161.58 158.52 155.87 153.11
หัก ภาษี (8.14) (25.43) (27.58) (29.93) (39.28) (38.23) (40.43) (41.26) (41.82) (42.51) (47.31) (48.48) (47.56) (46.76) (45.93)
กําไรกอนดอกเบ้ีย 19.00 59.33 64.35 69.84 91.65 89.20 94.34 96.27 97.57 99.18 110.39 113.11 110.96 109.11 107.18
บวก คาเส่ือมราคา 0.11 0.34 0.36 0.38 0.46 0.47 0.49 0.50 0.51 0.53 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54

คาใชจายตัดจาย 9.88 31.02 32.43 34.56 42.05 43.19 44.36 45.69 46.81 48.09 49.41 49.55 49.41 49.41 49.41
การเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน 396.16 (208.20) (200.87) (1.02) (3.70) (0.12) (0.67) (0.50) (0.40) (0.46) (1.94) (0.23) 0.17 0.11 0.12
การปรับปรุงการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน

หัก เงินลงทุนเพ่ิมเติม (15.38) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
คาซื้อสิทธิในการดําเนินงาน (1,400.00) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

กระแสเงินสดสุทธิสําหรับโครงการ (990.24) (117.51) (103.73) 103.76 130.46 132.75 138.51 141.96 144.50 147.34 158.41 162.97 161.09 159.18 157.25
หัก ดอกเบ้ียจายหลังหักภาษี (17.03) (61.32) (66.43) (60.18) (52.66) (45.14) (37.62) (30.09) (22.57) (15.05) (7.52) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00)

เงินกูยืม (เงินชําระคืน) 1,000.00 100.00 77.78 (147.22) (147.22) (147.22) (147.22) (147.22) (147.22) (147.22) (147.22) 0.00 0.00 0.00 0.00
กระแสเงินสดสุทธิสําหรับผูถือหุน (7.27) (78.83) (92.39) (103.65) (69.42) (59.61) (46.32) (35.35) (25.29) (14.93) 3.66 162.97 161.09 159.18 157.25
ระยะเวลาคิดสวนลด 0.33 1.33 2.33 3.33 4.33 5.33 6.33 7.33 8.33 9.33 10.33 11.33 12.33 13.33 14.33
ปจจัยสวนลด 0.97 0.87 0.78 0.70 0.63 0.57 0.51 0.46 0.41 0.37 0.33 0.30 0.27 0.24 0.22
มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ (NPV) (7.02) (68.43) (72.11) (72.76) (43.82) (33.84) (23.65) (16.23) (10.44) (5.54) 1.22 48.93 43.50 38.65 34.34

หนวย: ลานบาท 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582
กําไรกอนดอกเบ้ียและภาษี 165.07 168.27 165.16 161.93 159.11 169.82 173.99 170.19 166.82 162.10 173.02 177.60 173.57 168.06 162.98 105.09
หัก ภาษี (49.52) (50.48) (49.55) (48.58) (47.73) (50.95) (52.20) (51.06) (50.05) (48.63) (51.91) (53.28) (52.07) (50.42) (48.89) (31.53)
กําไรกอนดอกเบ้ีย 115.55 117.79 115.61 113.35 111.37 118.88 121.79 119.13 116.77 113.47 121.11 124.32 121.50 117.64 114.09 73.56
บวก คาเส่ือมราคา 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.36

คาใชจายตัดจาย 49.55 49.41 49.41 49.41 49.55 49.41 49.41 49.41 49.55 49.41 49.41 49.41 49.55 49.41 49.41 32.94
การเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน (1.50) (0.13) 0.13 0.14 0.07 (1.43) (0.22) 0.16 0.09 0.24 (1.55) (0.24) 0.12 0.28 0.21 8.54
การปรับปรุงการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน 17.65

หัก เงินลงทุนเพ่ิมเติม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
คาซื้อสิทธิในการดําเนินงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

กระแสเงินสดสุทธิสําหรับโครงการ 164.15 167.62 165.70 163.44 161.54 167.41 171.54 169.25 166.96 163.67 169.52 174.04 171.71 167.88 164.26 132.03
หัก ดอกเบ้ียจายหลังหักภาษี (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00)

เงินกูยืม (เงินชําระคืน) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
กระแสเงินสดสุทธิสําหรับผูถือหุน 164.15 167.62 165.70 163.44 161.54 167.41 171.54 169.25 166.96 163.67 169.52 174.04 171.71 167.88 164.26 132.03
ระยะเวลาคิดสวนลด 15.33 16.33 17.33 18.33 19.33 20.33 21.33 22.33 23.33 24.33 25.33 26.33 27.33 28.33 29.33 30.33
ปจจัยสวนลด 0.20 0.18 0.16 0.14 0.13 0.12 0.10 0.09 0.08 0.08 0.07 0.06 0.05 0.05 0.04 0.04
มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ (NPV) 32.23 29.60 26.31 23.34 20.75 19.33 17.81 15.81 14.02 12.36 11.51 10.63 9.43 8.29 7.30 5.27

ยอดรวมของมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ 76.80
อัตราสวนลด 11.20%
อัตราผลตอบแทน (IRR) 12.80%  


