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รายละเอียดสารสนเทศรายการที่เก่ียวโยงกัน 
ของ 

บริษัท นํา้ประปาไทย จาํกัด (มหาชน) 
  

ด้วยท่ีประชมุคณะกรรมการของบริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ท่ี 6/2011 เม่ือวนัท่ี 

14 พฤศจิกายน 2554 ได้มีมติอนมุตัิให้บริษัทฯ เข้าซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากดั (“CKP”) 

เน่ืองจาก CKP มีความสมัพนัธ์เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัทฯ การเข้าทํารายการดงักล่าวจึงเข้าข่ายเป็น

รายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ�ในการทํา

รายการท่ีเก่ียวโยงกนั บริษัทฯ จงึขอแจ้งสารสนเทศของรายการดงักลา่วดงัตอ่ไปนี ้

 
1. วัน เดือน ปี ที่เกดิรายการ  
  ภายหลงัจากท่ีได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ให้ทํารายการ  

 
2. ช่ือคู่กรณีที่เก่ียวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน 

 ผู้ เสนอขายหลกัทรัพย์ : บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากดั 
 ผู้ ซือ้ : บริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั (มหาชน) 
 จํานวนหุ้น : หุ้นสามญัเพิ่มทนุจํานวน 273,000,000 หุ้น 
 ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ เสนอ

ขายหลกัทรัพย์และผู้ ซือ้ 

: ผู้ เสนอขายหลกัทรัพย์เป็นบริษัทร่วมของผู้ ซือ้ 

โดยปัจจบุนัผู้ ซือ้ถือหุ้นร้อยละ 30.00 และเป็น

นิติบคุคลท่ีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ ซือ้เป็นผู้ ถือ

หุ้นรายใหญ่ และมีกรรมการร่วมกนักบัผู้ ซือ้ 
 
3. รายละเอียดของรายการที่เก่ียวโยงกัน  
 บริษัทฯ ได้เข้าซือ้หุ้นสามญัเดิมของ CKP เม่ือเดือนสิงหาคมและกนัยายนท่ีผ่านมา จํานวนรวม 3,000,000 

หุ้น คดิเป็นร้อยละ 30 ของจํานวนหุ้นจดทะเบียนชําระแล้วทัง้หมด 10,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 10 บาท เท่ากบั

มลูคา่ท่ีตราไว้ของหุ้นโดยมีมลูคา่รวมของรายการเทา่กบั 30,000,000 บาท 

โดยในวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2554 ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นของ CKP มีมติอนมุตัิให้เพิ่มทนุจดทะเบียนจาก 

100 ล้านบาทเป็น 9,200 ล้านบาท โดยให้สิทธิการจองซือ้หุ้นเพิ่มทนุกบัผู้ ถือหุ้นเดิมทกุรายตามสดัสว่นหุ้นท่ีถือ 

ประกอบด้วยบริษัท ช.การช่าง จํากดั ( มหาชน ) ร้อยละ 38 บริษัท ทางดว่นกรุงเทพ จํากดั ( มหาชน ) ร้อยละ 30 

บริษัท ท่ีดินบางปะอิน จํากดั ร้อยละ 2 และ บริษัท ฯ ร้อยละ 30 ดงันัน้ เพ่ือเป็นการรักษาสดัส่วนการถือหุ้นใน 

CKP  บริษัทฯ มีความประสงค์จะเข้าซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของ CKP  จํานวนรวมไม่เกิน 273,000,000 หุ้น ซึง่เม่ือ

รวมกับหุ้นท่ีบริษัทฯ ได้มาก่อนหน้านีจํ้านวน 3,000,000 หุ้นจะทําให้บริษัทฯ ถือหุ้นรวมทัง้สิน้ 276,000,000 หุ้น 

หรือคิดเป็นร้อยละ 30.00 ของจํานวนหุ้นจดทะเบียนชําระแล้วทัง้หมด 920,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 10 บาท 

เทา่กบัมลูคา่ท่ีตราไว้ของหุ้น ทําให้การเข้าทํารายการซือ้หุ้น CKP ในรอบ 6 เดือนท่ีผ่านมามีมลูคา่รวมของรายการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 
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เท่ากบั 2,760,000,000 บาท ซึ่งมีขนาดของรายการคํานวณตามหลกัเกณฑ์ตา่ง ๆ ของประกาศตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่ง

สินทรัพย์ พ.ศ.2547 น้อยกว่าร้อยละ 15.00  บริษัทฯ  จึงไม่มีความจําเป็นต้องปฏิบตัิการใด ๆ ตามประกาศ

ดงักลา่ว 

อย่างไรก็ดี การเข้าทํารายการซือ้หุ้น CKP เข้าข่ายเป็นการทํารายการกบับุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัทฯ 

ประเภทรายการเก่ียวกับสินทรัพย์หรือบริการ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ี ทจ.21/2551 เร่ือง

หลกัเกณฑ์การทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยอ้างอิงประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง 

การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตักิารของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ.2546 โดยมีขนาดรายการ

รวมในรอบ 6 เดือนท่ีผ่านมาเท่ากบั 2,760,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.57 ของมลูคา่สินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิ

ของบริษัทฯ จดัเป็นรายการท่ีมีสาระสําคญัมาก ดงันัน้ บริษัทฯ จึงต้องขออนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 

และเปิดเผยสารสนเทศของรายการตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ 

 
4. รายละเอียดของสินทรัพย์ 

ก.  ลักษณะของกิจการ  
ช่ือ : บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากดั  

ท่ีตัง้ : 587 อาคารวิริยะถาวร ชัน้ 19 ถนนสทุธิสารวินิจฉยั แขวงดนิแดง 

เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 

ลกัษณะธุรกิจ : CKP ประกอบธุรกิจหลกัโดยการถือหุ้นในบริษัทอ่ืน (Holding Company) จด

ทะเบียนจัดตัง้ขึน้เม่ือวันท่ี 8 มิถุนายน 2554 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับ

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มธุรกิจพลงังานไฟฟ้าภายใต้การถือหุ้นของ บริษัท 

ช. การช่าง จํากัด (มหาชน) (“CK”) ให้เข้ามาอยู่ภายใต้บริษัท Holding 

Company เพ่ือรองรับการขยายงานในอนาคตของธุรกิจพลงังานไฟฟ้า ทัง้นี ้

CKP ได้ทําสญัญาท่ีจะซือ้หุ้นสามญัเดิมของบริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี 

จํากดั (“SEAN”) ทัง้หมดท่ีถือโดย CK จํานวน 251,056,499 หุ้น ในราคาหุ้นละ 

25 บาท คิดเป็นเงินจํานวน 6,276,412,475 บาท (หกพนัสองร้อยเจ็ดสิบหก

ล้านส่ีแสนหนึ่งหม่ืนสองพนัส่ีร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) ปัจจบุนั CKP ได้ซือ้หุ้น

ของ SEAN จํานวน 251,056,499 หุ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  

CKP มีทนุจดทะเบียน 100,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจํานวน 

10,000,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยโครงสร้างผู้ ถือหุ้นประกอบ

ไปด้วย CK ถือหุ้นร้อยละ 38.00  BECL ถือหุ้นร้อยละ 30.00 บริษัทฯ ถือหุ้น

ร้อยละ 30.00 และ BLDC ถือหุ้นร้อยละ 2.00 ของทนุจดทะเบียน  ปัจจบุนั 

CKP กําลงัดําเนินการเพ่ิมทนุจาก 100,000,000 บาทเป็น  9,200,000,000 

บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุจํานวน 910,000,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้น
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ละ 10 บาท เงินทุนท่ีได้จากการเพิ่มทนุจะนําไปซือ้หุ้นสามัญจากผู้ ถือหุ้นราย

อ่ืนของ SEAN ซึง่อยู่ระหว่างการเจรจา โดย CKP มีเป้าหมายท่ีจะเข้าถือหุ้นใน 

SEAN ร้อยละ 55 ของทนุชําระแล้ว สําหรับเงินสว่นท่ีเหลือจากการเพิ่มทนุจะ

นําไปใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนของบริษัท  

SEAN ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ออกแบบ ควบคมุ ให้คําปรึกษา 

ดําเนินงาน ติดตัง้ ซ่อมแซม บํารุงรักษา ตรวจสอบ ทดสอบ วิเคราะห์วิจยั 

เก่ียวกบัโรงงานผลิตพลงังานไฟฟ้าทกุประเภท SEAN ได้จดทะเบียนจดัตัง้ขึน้

เม่ือวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2547 เพ่ือดําเนินการเป็นผู้ รับสมัปทานการผลิต

กระแสไฟฟ้าจากเข่ือนนํา้งมึ 2 ขนาด 615 MW โดยเม่ือวนัท่ี 14 มีนาคม 2549 

ได้ลงนามในสญัญาสมัปทานโครงการไฟฟ้าพลงันํา้นํา้งึม 2 กับ รัฐบาล

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นสญัญาโครงการลกัษณะ BOOT 

(Build Own Operate and Transfer) มีระยะเวลาสมัปทาน 25 ปี นบัจากวนั

เร่ิมดําเนินการเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date) และเม่ือระยะเวลา

ตามสัญญาสัมปทานสิน้สุดลง SEAN มีสิทธิตามข้อตกลงท่ีจะขยาย

กําหนดเวลาของสญัญาออกไปได้อีก ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัข้อกําหนดและเง่ือนไขท่ีจะ

ตกลงกนั  

ตอ่มาในวนัท่ี 21 เมษายน 2549 SEAN ได้จดัตัง้บริษัท ไฟฟ้านํา้งมึ 2 จํากดั 

(“NN2”) ซึ่งเป็นนิติบุคคลท่ีจัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายของสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว และในเดือนมกราคม 2551 NN2 ได้รับโอนสิทธิ

ในผลประโยชน์และภาระผกูพนัทัง้หมดภายใต้สญัญาหลกัของโครงการไฟฟ้า

พลงันํา้นํา้งมึ 2 จาก SEAN และตอ่มา SEAN ได้จําหน่ายหุ้นของ NN2 สดัสว่น

ร้อยละ 25 ให้แก่รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว ดงันัน้ SEAN มีสดัส่วนการถือหุ้นใน 

NN2 ร้อยละ 75 และอีกร้อยละ 25 ถือโดยรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว ปัจจบุนั งาน

ก่อสร้างเข่ือนไฟฟ้าพลงันํา้ นํา้งึม 2 แล้วเสร็จตามแผน และเร่ิมจําหน่าย

กระแสไฟฟ้าได้ในช่วงต้นปี 2554  

ปัจจบุนั SEAN มีทนุจดทะเบียน 6,606,750,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั

จํานวน 660,675,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยโครงสร้างผู้ ถือหุ้น

ประกอบไปด้วย CKP ถือหุ้นร้อยละ 38 บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบรีุโฮลดิง้ จํากดั 

(มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 33 BECL ถือหุ้นร้อยละ 17 และผู้ ถือหุ้นรายอ่ืน ถือหุ้น

ร้อยละ 12 ของทนุจดทะเบียน   
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ข.  คณะกรรมการของ CKP  
คณะกรรมการของ CKP ณ ปัจจบุนั มีทัง้สิน้ 7 ทา่น โดยมีรายช่ือดงัตอ่ไปนี ้ 

1.  นายปลวิ ตรีวิศวเวทย์  ประธานกรรมการบริษัท 

2.  นายสพุงศ์ ชยตุสาหกิจ กรรมการ 

3. นายณรงค์ แสงสริุยะ กรรมการ 

4.  นายประเสริฐ มริตตนะพร  กรรมการ 

5.  นายสมโพธิ ศรีภมิู กรรมการ 

6.  นายสมเกียรต ิปัทมมงคลชยั  กรรมการ 

7.  นายธนวฒัน์ ตรีวิศวเวทย์  กรรมการ 
 
ค.  โครงสร้างการถือหุ้น  

รายช่ือผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 14 กนัยายน 2554 มีดงันี ้ 

รายช่ือผู้ ถือหุ้น จํานวนหุ้น % 

1. บริษัท ช.การช่าง จํากดั (มหาชน) 3,800,000 38.00 

2. บริษัท ทางดว่นกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 3,000,000 30.00 

3. บริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั (มหาชน) 3,000,000 30.00 

4. บริษัท ท่ีดนิบางปะอิน จํากดั 200,000 2.00 

รวม 10,000,000 100.00 

 

ภายหลงัการออกหุ้นเพิ่มทนุ ถ้าหากผู้ ถือหุ้นทัง้หมดของ CKP ใช้สทิธิซือ้หุ้นตามสดัสว่นของตน 

โครงสร้างการถือหุ้นของ CKP จะเป็นดงันี ้ 

 

รายช่ือผู้ ถือหุ้น จํานวนหุ้น % 

1. บริษัท ช.การช่าง จํากดั (มหาชน) 349,600,000 38.00 

2. บริษัท ทางดว่นกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 276,000,000 30.00 

3. บริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั (มหาชน) 276,000,000 30.00 

4. บริษัท ท่ีดนิบางปะอิน จํากดั 18,400,000 2.00 

รวม 920,000,000 100.00 
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ง.  สรุปฐานะทางการเงนิ  
ฐานะทางการเงิน และผลการดําเนินงานของ CKP ตามงบการเงินภายในสําหรับงวด 9 เดือนแรก

ของปี 2554 มีดงันี ้ 

 (หน่วย: พนับาท) 

รายการ 2554 

สนิทรัพย์หมนุเวียน 229,211 

สนิทรัพย์ประจํา 6,447,925 

สนิทรัพย์รวม 6,677,136 

หนีส้นิหมนุเวียน 6,436,479 

หนีส้นิระยะยาว - 

หนีส้นิรวม 6,436,479 

ทนุจดทะเบียนและชําระแล้ว 100,000 

สว่นของผู้ ถือหุ้น 240,658 

รายได้รวม 171,403 

ต้นทนุขาย - 

คา่ใช้จา่ยในการดําเนินงาน 849 

ดอกเบีย้จ่าย 29,897 

กําไรสทุธิ 140,657 

กําไรสทุธิตอ่หุ้น (บาท) 14.07 

จํานวนหุ้น (พนัหุ้น) 10,000 

 
5. มูลค่ารวมของรายการ 

 มลูคา่รวมของรายการ 2,760,000,000 บาท (มลูคา่รวมสําหรับการเข้าทํารายการซือ้หุ้น CKP ใน

รอบ 6 เดือนท่ีผา่นมา) คดิเป็นร้อยละ 28.57 ของมลูคา่สนิทรัพย์ท่ีมีตวัตน

สทุธิของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ณ วนัท่ี 

30 กนัยายน 2554 

 วิธีการชําระราคา เงินสด หรือ เช็ค หรือ การโอนเงินผา่นธนาคาร 

 แหลง่เงินทนุท่ีใช้ เงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงิน และ/หรือหุ้นกู้  และ/หรือเงินสดจากการ

ดําเนินงานของบริษัทฯ  
 
6. เกณฑ์ที่ใช้ในการกาํหนดมูลค่าของสิ่งตอบแทน 
 บริษัทฯ กําหนดมลูคา่ของสิง่ตอบแทนสําหรับหุ้นของ CKP ตามมลูคา่ท่ีตราไว้ 
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7. บุคคลที่เก่ียวโยงกันและขอบเขตของส่วนได้เสีย  
บคุคลท่ีเก่ียวโยงกนักบับริษัทฯ ซึง่จะเข้าทํารายการ ได้แก่ CKP โดยมีลกัษณะความสมัพนัธ์กบับริษัทฯ ดงันี ้

(1) CKP เป็นบริษัทร่วมซึง่ในปัจจบุนั บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 30.00 ของทนุจดทะเบียนและชําระแล้ว 

(2) CKP มีผู้ ถือหุ้นใหญ่ร่วมกบับริษัทฯ คือ บริษัท ช. การช่าง จํากดั (มหาชน) (“CK”) โดย ณ วนัท่ี 14 

กนัยายน 2554 CK ถือหุ้นร้อยละ 38.00 ของทนุจดทะเบียนชําระแล้วของ CKP และถือหุ้นร้อยละ 

30.04 ของทนุจดทะเบียนชําระแล้วของบริษัทฯ ทัง้นี ้ CK มีกรรมการร่วมกนักบับริษัทฯ 4 คน ได้แก่ 

นายปลวิ ตรีวิศวเวทย์ นายณรงค์ แสงสริุยะ นายประเสริฐ มริตตนะพร และนายสมบตั ิกิจจาลกัษณ์  

(3) CKP มีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่รายอ่ืนคือ บริษัท ทางดว่นกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) (“BECL”) เป็นผู้ ถือหุ้น

รายหนึง่ของบริษัทฯ โดย ณ วนัท่ี 14 กนัยายน 2554 BECL ถือหุ้นร้อยละ 30.00 ของทนุจดทะเบียน

ชําระแล้วของ CKP และถือหุ้นร้อยละ 9.24 ของทนุจดทะเบียนชําระแล้วของบริษัทฯ ทัง้นี ้BECL มีผู้

ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกนักบับริษัทฯ คือ CK โดย ณ วนัท่ี 29 กนัยายน 2554 CK ถือหุ้น BECL ร้อยละ 

15.15 ของทนุจดทะเบียนชําระแล้ว และมีกรรมการร่วมกนักบับริษัทฯ 1 คน ได้แก่ นายปลวิ ตรีวิศว

เวทย์  

(4) CKP มีกรรมการร่วมกนักบับริษัทฯ 3 คน ได้แก่ นายปลวิ ตรีวิศวเวทย์ นายณรงค์ แสงสริุยะ และนาย

ประเสริฐ มริตตนะพร 

รายช่ือและข้อมลูของบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั ณ วนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2554 ซึง่เป็นวนัท่ีอนมุตัริายการนี ้ได้แก่ 
ช่ือ ตาํแหน่งใน 

บริษัทฯ 
ตาํแหน่งใน CK ตาํแหน่งใน BECL ตาํแหน่งใน 

CKP 
จาํนวนหุ้นที่ถือ
ของบริษัทฯ 

นายปลวิ ตรีวิศวเวทย์ รองประธาน

กรรมการ 

กรรมการ 

ประธาน

กรรมการบริหาร 

และกรรมการ

ผู้จดัการใหญ่ 

กรรมการ และ

ประธาน

กรรมการบริหาร 

กรรมการ  2,997,000 หุ้น 

นายณรงค์ แสงสริุยะ กรรมการ และ

ประธาน

กรรมการบริหาร 

กรรมการ - กรรมการ  2,000,100 หุ้น 

นายประเสริฐ มริตตนะ

พร 

กรรมการ กรรมการ - กรรมการ  1,000,100 หุ้น 

น า ย ส ม บั ติ  กิ จ จ า

ลกัษณ์ 

กรรมการ กรรมการ - -  3,000,100 หุ้น 

นายสวุิช พึง่เจริญ กรรมการ* - - -  - หุ้น 
หมายเหต ุ * เคยเป็นกรรมการบริหารของบริษัท ทางดว่นกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 
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 ทัง้นี ้ในการประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 6/2011 เม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2554 เม่ือมีการพิจารณาใน

แต่ละวาระของการพิจารณาอนุมัติการเข้าทํารายการท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัทฯ กรรมการท่ีมีส่วนได้เสียท่ีเป็น

บคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัดงักลา่ว ไม่ได้เข้าร่วมประชมุและไม่ได้ออกเสียงในท่ีประชมุ 
 
8. ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัทที่เก่ียวกับการตกลงเข้าทาํรายการ  
 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาเก่ียวกบัการตกลงเข้าทํารายการ และมีความเห็นว่าการซือ้หุ้นของ CKP 

ดังกล่าว เป็นราคาท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ท่ีต้องการขยายธุรกิจไปสู่ธุรกิจอ่ืน

นอกเหนือจากธุรกิจนํา้ประปา ได้แก่ ธุรกิจเก่ียวกบัพลงังาน ธุรกิจเก่ียวกบัสิ่งแวดล้อม เช่น การบําบดันํา้เสีย แล

การกําจดัขยะ เป็นต้น โดยสดัสว่นการถือหุ้นท่ีร้อยละ 30 ของทนุจดทะเบียนใน CKP ทําให้บริษัทฯ มีจํานวนเสียง

ท่ีเพียงพอต่อการลงมติคดัค้านวาระการประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีสําคญั ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น

ด้วยมติพิเศษ เช่น มติเร่ืองการเพิ่มทนุหรือลดทนุ การควบบริษัท การเลิกบริษัท การแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน

จํากัด เป็นต้น และมีสิทธิในการมีผู้แทนจากบริษัทฯ ไปเป็นกรรมการของ CKP ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการลงทนุ

ของบริษัทฯ  

 
9. ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเหน็ของ

คณะกรรมการบริษัท  
 -ไม่มี- 
 
10. ข้อมูลบริษัทฯ และการดาํเนินธุรกจิโดยสรุป  

บริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จดทะเบียนจดัตัง้เม่ือวนัท่ี 11 กนัยายน 2543 โดย

ประกอบธุรกิจหลกัคือผลติและจําหน่ายนํา้ประปาให้กบัการประปาสว่นภมิูภาค (“กปภ.”) ในพืน้ท่ีอําเภอนครชยัศรี 

อําเภอสามพราน และอําเภอพทุธมณฑลในจงัหวดันครปฐม อําเภอเมืองสมทุรสาคร และอําเภอกระทุม่แบนใน

จงัหวดัสมทุรสาคร  

บริษัทฯ ได้ทําสญัญาซือ้ขายนํา้ประปากบั กปภ. โดยมีลกัษณะสญัญาเป็นแบบ Build Own Operate 

(BOO) กลา่วคือ บริษัทฯ เป็นผู้ ดําเนินการก่อสร้างระบบผลตินํา้ประปาและระบบจ่ายนํา้ประปา  โดยบริษัทฯ เป็น

เจ้าของกรรมสทิธ์ิในระบบผลตินํา้ประปาและระบบจ่ายนํา้ประปาและบริษัทฯ ไม่ต้องโอนระบบผลติและระบบจ่าย

ดงักลา่วให้แก่ กปภ. โดย กปภ. ตกลงท่ีจะรับซือ้นํา้ประปาจากบริษัทฯ เป็นเวลา 30 ปี เร่ิมตัง้แตว่นัท่ี 21 

กรกฎาคม 2547 ซึง่ กปภ. รับซือ้นํา้ประปาขัน้ต่ํา (Minimum Off-take Quantity: MOQ) ตลอดอายขุองสญัญา 

โดยเร่ิมต้นท่ี 200,000 ลบ.ม./วนั และเพิ่มขึน้เป็น 250,000 ลบ.ม./วนั ตัง้แตว่นัท่ี 21 กรกฎาคม 2549 จนถึง MOQ 

สงูสดุท่ี 300,000 ลบ.ม./วนั ตัง้แตว่นัท่ี 21 กรกฎาคม 2551 เป็นต้นไป ตอ่มาเม่ือวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2551 บริษัทฯ 

ได้ลงนามในสญัญาแก้ไขเพิ่มเตมิสญัญาซือ้ขายนํา้ประปาเดมิกบั กปภ. โดย กปภ. ตกลงท่ีจะรับซือ้นํา้ประปาขัน้

ต่ําสว่นเพิ่ม ณ วนัเร่ิมซือ้ขายนํา้ประปาสว่นเพิ่มวนัแรกเทา่กบั 9,000 ลบ.ม./วนั และปรับเพิ่มทกุ ๆ รอบปี ๆ ละ 

9,000 ลบ.ม./วนั จนถึง 54,000 ลบ.ม./วนั ดงันัน้ ปริมาณนํา้ประปาขัน้ต่ําท่ี กปภ. รับซือ้ทัง้สิน้จากบริษัทฯ ในปี 

2554 จะเทา่กบั 318,000 ลบ.ม./วนั และปรับเพิ่มทกุปีจนกระทัง่ปริมาณนํา้ประปาขัน้ต่ําท่ี กปภ. รับซือ้จากบริษัท
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ฯ เทา่กบั 354,000 ลบ.ม./วนั ทัง้นี ้ บริษัทฯ ได้ดําเนินการก่อสร้างสว่นขยายกําลงัการผลติและสง่นํา้ประปาจาก 

320,000 ลบ.ม./วนั เป็น 440,000 ลบ.ม./วนั โดย ณ วนัท่ี 1 กนัยายน 2553 ท่ีผา่นมา โครงการดงักลา่วแล้วเสร็จ

ทําให้ปัจจบุนั บริษัทฯ มีกําลงัการผลตินํา้ประปาสงูสดุท่ี 440,000 ลบ.ม./วนั  

ในปี 2550 บริษัทฯ ได้ลงทนุในหุ้นสามญับริษัท ประปาปทมุธานี จํากดั (ประปาปทมุธานี) ในสดัสว่นร้อยละ

98.0 ของทนุจดทะเบียนและชําระแล้ว ประปาปทมุธานี ได้ทําสญัญาให้สทิธิดําเนินการผลิตและจําหน่าย

นํา้ประปากบั กปภ. เป็นระยะเวลา 25 ปี โดยมีลกัษณะสญัญาเป็นแบบ Build Own Transfer (BOT) กลา่วคือ 

ประปาปทมุธานี เป็นผู้ ดําเนินการก่อสร้างระบบผลตินํา้ประปา และระบบจ่ายนํา้ประปา ด้วยกําลงัการผลติสงูสดุท่ี 

388,000 ลกูบาศก์เมตร/วนั ซึง่ ประปาปทมุธานี ต้องโอนระบบผลติและจ่ายนํา้ประปาให้เป็นกรรมสทิธ์ิของ กปภ. 

เม่ือสิน้สดุสญัญาฯ โดย กปภ. ตกลงท่ีจะรับซือ้นํา้ประปาจาก ประปาปทมุธานี เป็นเวลา 25 ปี เร่ิมตัง้แตว่นัท่ี 15 

ตลุาคม 2541 ปัจจบุนั ประปาปทมุธานี มีกําลงัการผลตินํา้ประปาเทา่กบั 388,000 ลบ.ม./วนั  

เม่ือวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2552 บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกนัอาย ุ3 ปี 5 ปี 

และ 7 ปี จํานวนเงินรวม 7,000 ล้านบาท โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือจ่ายชําระคืนเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

ทัง้จํานวนและการขยายกําลงัการผลติและสง่นํา้ประปาของบริษัทฯ รายละเอียดหุ้นกู้สรุปได้ดงันี ้ 
 

หุ้นกู้  วนัท่ีครบกําหนด อตัราดอกเบีย้ 

 

จํานวนเงิน 

(บาท) 

หุ้นกู้ชดุท่ี 1 อาย ุ3 ปี 26 ก.พ. 2555 4.00% ตอ่ปี 3,500,000,000 

หุ้นกู้ชดุท่ี 2 อาย ุ5 ปี 26 ก.พ. 2557 4.75% ตอ่ปี 1,700,000,000 

หุ้นกู้ชดุท่ี 3 อาย ุ7 ปี 26 ก.พ. 2559 5.35% ตอ่ปี 1,800,000,000 
 
การออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในครัง้นี ้ บริษัทฯ ต้องจ่ายคา่ธรรมเนียมการชําระคืนเงินกู้ ยืมก่อนกําหนด

(prepayment fee) จํานวน 116.8 ล้านบาท อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ สามารถลดความเส่ียงของอตัราดอกเบีย้ท่ี

อาจจะเกิดขึน้จากแนวโน้มการปรับขึน้ของอตัราดอกเบีย้ในท้องตลาดในอนาคต 

เม่ือวนัท่ี 7 สงิหาคม 2552 บริษัทฯ ได้ซือ้สทิธิในการบริหารจดัการนํา้ประปาและนํา้เสียในนิคมอตุสาหกรรม

บางปะอิน (สทิธิในการดําเนินงานฯ) จากบริษัท ท่ีดนิบางปะอิน จํากดั เป็นจํานวนเงิน 1,400 ล้านบาท เป็น

ระยะเวลา 30 ปี โดยบริษัทฯ ได้ขอสนิเช่ือเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินทัง้จํานวนเพ่ือเข้าซือ้สทิธิในการ

ดําเนินงานฯ ดงักลา่ว โดยมีอตัราดอกเบีย้ประมาณ MLR ลบ 2.00-2.25% ตอ่ปี และมีระยะเวลาการชําระคืนเงิน

ต้น 10 ปี 

เม่ือวนัท่ี 30 ตลุาคม 2552 บริษัทฯ ได้ปรับโครงสร้างเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินของ ประปา

ปทมุธานี โดยบริษัทฯ ได้รับเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินจํานวน 3,500 ล้านบาท มีอตัราดอกเบีย้

ประมาณ MLR ลบ 2.00-2.25% และมีระยะเวลาการชําระคืนเงินต้น 10 ปี ซึง่ภายหลงัจากบริษัทฯ ได้รับเงินกู้ ยืม

ดงักลา่วแล้ว ประปาปทมุธานี ได้กู้ ยืมเงินจากบริษัทฯ จํานวน 3,100 ล้านบาท โดยมีอตัราดอกเบีย้สงูกวา่ท่ีบริษัทฯ 

กู้ ยืมเงินจากสถาบนัการเงินประมาณร้อยละ 0.125 ตอ่ปี และมีระยะเวลาชําระคืนเงินต้น 10 ปี โดยมีวตัถปุระสงค์
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เพ่ือนําไปชําระคืนเงินกู้ ยืมคงเหลืออยูก่บัสถาบนัการเงินทัง้จํานวน การชําระคืนเงินต้นก่อนกําหนด (prepayment 

fee) ในครัง้นี ้ประปาปทมุธานี ต้องจ่ายคา่ธรรมเนียมการชําระคืนเงินกู้ ยืมก่อนกําหนดจํานวน 60.7 ล้านบาท 
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11. รายช่ือผู้บริหาร และรายช่ือผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วันกาํหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นครัง้ล่าสุด ณ วันที่ 
29 พฤศจกิายน 2554 เพื่อเข้าประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้น 
ลําดบัท่ี ช่ือกรรมการ ตําแหน่ง 

1 ดร.ทนง พิทยะ ประธานกรรมการบริษัท 

2 นายปลวิ  ตรีวิศวเวทย์ กรรมการบริษัท 

3 นายณรงค์  แสงสริุยะ กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหาร 

4 นายประเสริฐ  มริตตนะพร กรรมการ / กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน  

กรรมการบริหารความเส่ียง 

5 ดร.สมบติั  กิจจาลกัษณ์ กรรมการ / กรรมการบริหาร 

6 นายสมโพธิ  ศรีภมิู กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบรรษัทภิบาล  

กรรมการบริหารความเส่ียง 

7 นายจนุ อะเกตะ กรรมการ / กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

8 นายโทโมโนริ ซูซกิู กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเส่ียง 

9 นายไพรัช  เมฆอาภรณ์ กรรมการ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน / 

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบรรษัทภิบาล 

10 นายเตชะพิทย์  แสงสงิแก้ว กรรมการ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการ

บริหารความเส่ียง / กรรมการบรรษัทภิบาล 

11 นายสมนึก  ชยัเดชสริุยะ กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล / กรรมการตรวจสอบ 

12 นายสวุิช  พึง่เจริญ กรรมการ / กรรมการบริหาร 

รายช่ือผู้ ถือหุ้นจํานวนสงูสดุ 10 รายแรก ณ วนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2554 

รายช่ือผู้ ถือหุ้น จํานวนหุ้นท่ีถือ สดัสว่นการถือหุ้น 

1. บริษัท ช.การช่าง จํากดั (มหาชน) 1,198,777,400 30.04% 

2. บริษัท มิตซยุ วอเตอร์ โฮลดิง้ส์ (ประเทศไทย) จํากดั* 1,036,500,000 25.98% 

3. บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 368,750,000  9.24% 

4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากดั 160,304,854 4.02% 

5. บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) 131,656,800 3.30% 

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

7. RBC DEXIA INVESTOR SERVICES BANK S.A. 61,333,700 1.54% 

8. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 53,027,200 1.33% 

9. นายมิน เธียรวร 50,000,000 1.25% 

10. AMERICAN INTERNATIONAL ASSURANCE COMPANY, 

LIMITED-TIGER 

40,500,000 1.02% 

 หมายเหต:ุ * ผู้ ถือหุ้นของบริษัท มิตซุย วอเตอร์ โอลดิง้ส์ (ประเทศไทย) จํากดั ประกอบด้วยมิตซุย แอนด์ โค (เอเชีย แปซิฟิค) พีทีอี แอลทีดี ถือ 

8,999,998 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 100.00 มิตซุยแอน์คมัปนี (ไทยแลนด์) จํากดั ถือ 1 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.00 และมิตรสยามอินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั 

ถือ 1 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.00 
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12. รายการระหว่างกันในปี 2553 และไตรมาสสามปี 2554  

บคุคล /   นิติ

บคุคลที่อาจมี

ความขดัแย้ง 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ ลกัษณะของรายการระหว่างกนั 
ปี 2553 

(พนับาท) 

เก้าเดือน 

ปี 2554  

(พนับาท) 

ความจําเป็น / ความสมเหตสุมผลของรายการ นโยบายการกําหนดราคา 

1. บมจ. 

ช.การช่าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกนั 

- เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยมีสดัสว่นการถือ

หุ้น ณ 29 พ.ย. 2554 จํานวน 1,198,777,400 หุ้น

หรือคิดเป็นร้อยละ 30.04 ของทนุจดทะเบียนที่ชําระ

แล้ว 

- กรรมการที่เป็นกรรมการบริหาร ของ ช. การช่าง 4 

ทา่น คือ  

-  1) นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ ดํารงตําแหน่งเป็น 

กรรมการ ของบริษัทฯ และ  

- 2) นายณรงค์ แสงสรุิยะ ดํารงตําแหน่งเป็น กรรมการ 

ของบริษัทฯ และ 

- 3) ดร.สมบตัิ กิจจาลกัษณ์ ดํารงตําแหน่งเป็น 

กรรมการของบริษัทฯ และ 

-  4) นายประเสริฐ มริตตนะพร ดํารงตําแหน่งเป็น

กรรมการของบริษัทฯ 

รายการกับบมจ. ช การช่าง (CK) 
-   บริษัทฯ ได้เข้าทําสญัญาก่อสร้างงาน

โยธากบับมจ. ช.การช่าง ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น

รายใหญ่ของบริษัทฯในโครงการขยาย

กําลงัการผลิตนํา้ประปาจาก 320,000 

ลบ.ม./วนั เป็น 440,000 ลบ.ม./วนั 

ตามมติที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้

ที่ 8/2551 เมื่อวนัที่ 22 ตลุาคม 2551 

และที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯครัง้ที่ 

2/2551 เมื่อวนัที่ 17 ธนัวาคม 2551 ได้มี

มติเหน็ชอบให้บริษัทฯ เข้าทําสญัญา

ก่อสร้างงานโยธากบั บริษัท ช.การช่าง 

จํากดั (มหาชน) ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่

ของบริษัทฯ และถือเป็นรายการที่เกี่ยว

โยงกนัตามหลกัการได้มาหรือจําหน่ายไป

ซึง่สินทรัพย์   

1. ลกูหนีอ้ื่น  

2. เงินจ่ายล่วงหน้าคา่งาน

ก่อสร้าง 

3. เจ้าหนีก้ารค้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

2,069 

 

13,933 
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- 

 

- 

 

- บริษัทฯจะมีรายได้จากการจําหน่ายนํา้ประปา

สําหรับสว่นที่ขยายกําลงัการผลิตจํานวนเงินไม่

เกิน 100,000 ลบ.ม./วนั เป็นมลูคา่รวมอยู่ระหวา่ง 

10,953.10-11,848.45 ล้านบาท 

- บริษัทฯสามารถรักษาความเป็นผู้ นําในการเป็น

ผู้ผลิตนํา้ประปาภาคเอกชนรายใหญ่ที่สดุของ

ประเทศ 

- บริษัทฯจะได้ใช้เทคโนโลยีในการผลิตนํา้ประปา

ที่มีประสิทธิภาพและทนัสมยั 

ข้อดีจากการทาํรายการที่เกี่ยวโยงกัน 
- ช.การช่าง เป็นผู้ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

สาธารณปูโภคพืน้ฐานรายใหญ่ของประเทศ 

รวมทัง้เป็นผู้ ที่มีประสบการณ์การทํางานก่อสร้าง

จํานวนมากทัง้ในและตา่งประเทศ 

- ช.การช่าง เป็นผู้ ดําเนินการก่อสร้างสว่นตอ่

ขยายโรงผลิตนํา้ประปาในปริมาณการผลิต 

100,000 ลบ.ม./วนัให้แก่ บจ.ประปาปทมุธานี

รวมทัง้เป็นผู้ ก่อสร้างโรงผลิตนํา้ประปาของ  

บริษัทฯ ในอดีต 

- ช.การช่าง มีฐานะทางการเงินที่มัน่คงและมีผล

ประกอบการในอดีตที่ผ่านมาอยู่ในเกณฑ์ดีทําให้

ความเสี่ยงที่จะไมส่ามารถดําเนินการก่อสร้างและ

สง่มอบงานตามกําหนดสญัญาอยู่ในเกณฑ์ตํ่า 

ความเหมาะสมของราคา 

ราคาหรือการควบคมุงบประมาณโดย

ผู้ เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคือบริษัท ไทยเอม็เอม็ 

ซึง่เป็นผู้จดัการโครงการขยายกําลงัการผลิต

นํา้ประปา 100,000 ลบ.ม./วนั มีหน้าที่ใน

การออกแบบและจดัทํางบประมาณสําหรับ

โครงการ และเป็นที่ปรึกษางานให้กบับริษัทฯ 

โดยบริษัทฯ ได้ทําการเจรจาตอ่รองราคากบั 

ช.การช่าง โดยราคาสดุท้ายในสญัญาเป็น

ราคาที่ตํ่ากว่าที่ ช.การช่างได้ยื่นเสนอมาใน

ครัง้แรกจํานวนเงิน 36,078,000 บาท หรือ

เทา่กบัร้อยละ 5.34 และยงัเป็นราคาที่ตํ่า

กว่างบประมาณโครงการซึง่ประเมินและ

จดัทําโดยไทยเอม็เอ็ม จํานวนเงิน 

24,493,480 บาทหรือเทา่กบัร้อยละ 3.69  
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บคุคล /   นิติ

บคุคลที่อาจมี

ความขดัแย้ง 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ ลกัษณะของรายการระหว่างกนั 
ปี 2553 

(พนับาท) 

เก้าเดือน 

ปี 2554  

(พนับาท) 

ความจําเป็น / ความสมเหตสุมผลของรายการ นโยบายการกําหนดราคา 

2. บมจ. 

ทางด่วนกรุงเทพ 

 

 

 

 

 

 

3. บริษัท ที่ดิน

บางปะอิน 

จํากดั 

 

 

 

 

 

 

- เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกนั 

- มีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกนักบับริษัทฯ คือ บมจ. ช.การ

ช่าง (CK) โดย CK ถือหุ้น BECL ร้อยละ 15.15 ของ

ทนุจดทะเบียนที่ชําระแล้วของ BECL และ CK ถือหุ้น

บริษัทฯ ร้อยละ 30.04 

- มีกรรมการร่วมกนัคือ นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ ดํารง

ตําแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ และของ BECL  

 

-  เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกนั 

- มีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกนักบับริษัทฯ คือ  นายปลิว 

ตรีวิศวเวทย์ และญาติสนิท ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมใน 

CK และเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ใน BLDC 

- มีกรรมการร่วมกนัคือ นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ ดํารง

ตําแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ และของ BLDC  

 

รายการกับบมจ. ทางด่วนกรุงเทพ 
(BECL) 

ลกูหนีอ้ื่น 

 

 

 

 

 
รายการกับบจ. ที่ดินบางปะอิน 
(BLDC) 

 ลกูหนีอ้ื่น 

 เจ้าหนีอ้ื่น 

 เจ้าหนีค้่าซือ้สิทธิในการบริหาร

จดัการนํา้ประปาและบริการ

บําบดันํา้เสีย 

  

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

- 

804 

214,000 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

168 

1,277 

- 

 

- บริษัทฯ มีหน้าที่จ่ายนํา้ประปาและบําบดันํา้

เสียให้แก่ลกูค้าในนิคมอตุสาหกกรรมบางปะ

อินทกุรายโดย BECL เป็นลกูค้ารายหนึง่ใน

นิคมอตุสาหกรรมฯ  

  

 

 

 

-  บริษัทฯ ซือ้สิทธิในการบริหารจดัการ

นํา้ประปาและการให้บริการบําบดันํา้เสียจาก

บริษัท ที่ดินบางปะอิน จํากดั ดงันัน้ บริษัทฯ 

มีหน้าที่จ่ายนํา้ประปาและบําบดันํา้เสียให้แก่

ลกูค้าในนิคมอตุสาหกกรรมบางปะอินทกุราย  

- ตามสญัญาฯ บริษัทฯ จะจ่ายชําระค่าสิทธิใน

การบริหารจดัการนํา้ประปาและการ

ให้บริการบําบดันํา้เสียกบับริษัท ที่ดินบางปะ

อิน จํากดั เป็นจํานวน 1,400 ล้านบาท โดยมี

งวดสดุท้ายที่ต้องชําระในเดือนสิงหาคม 

2554จํานวน 214 ล้านบาทรวม

ภาษีมลูคา่เพิ่ม  
ข้อดีจากการทาํรายการที่เกี่ยวโยงกัน 
บริษัทฯ ขยายธุรกิจเกี่ยวกบันํา้ประปานอกพืน้ที่ที่

บริษัทฯ ให้บริการอยู่ในปัจจบุนั และขยายธุรกิจ

การให้บริการบําบดันํา้เสีย 

 

ความเหมาะสมของราคา 

ราคาค่านํา้ประปาและคา่บริการบําบดันํา้

เสียที่เรียกเก็บจาก BECL เป็นราคาที่คิดกบั

ลกูค้าทัว่ไป 

 

 

 

 

ความเหมาะสมของราคา 

คํานวณมลูค่าสิทธิในการบริหารจดัการ

นํา้ประปาและบริการบําบดันํา้เสียโดยใช้

วิธีการสว่นลดกระแสเงินสด (Discounted 

Cash Flow) ราคาค่านํา้ประปาและ

คา่บริการบําบดันํา้เสียที่เรียกเก็บจาก BLDC 

เป็นราคาที่คิดกบัลกูค้าทัว่ไป 
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13. ตารางสรุปงบการเงนิในรอบระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมาจนถงึไตรมาสสามปี 2554   
 งบแสดงฐานะทางการเงิน 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด          868.94        4.86       2,285.59      10.85       2,073.89        9.65       1,311.94        6.17

เงินลงทุนชั่วคราว          281.65        1.57       1,084.84        5.15       1,909.34        8.89       2,924.09      13.76

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผูกพนั          257.68        1.44                  -              -                    -              -                    -              - 

ลูกหนีก้ารค้า          346.80        1.94          384.02        1.82          401.44        1.87          418.27        1.97

สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น          185.95        1.04          193.00        0.92            87.14        0.41            78.52        0.37

รวมสินทรัพยห์มนุเวียน       1,941.02      10.85       3,947.45      18.74       4,471.81      20.82       4,732.82      22.27

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน

เงินลงทุนในบริษัทร่วม                  -              -                    -              -                    -              -              36.10        0.17

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ       8,925.50      49.88       9,125.40      43.32       9,504.08      44.23       9,319.71      43.86

สินทรัพย์ในการผลตินํา้ประปาท่ีต้องโอนเม่ือสิน้สุด

อายุสัญญาฯ -สุทธิ       4,134.41      23.10       3,884.25      18.44       3,620.89      16.85       3,438.76      16.18

สิทธิในการดําเนินการผลติและจําหน่ายนํา้ประปา

และการให้บริการบําบัดนํา้เสีย - สุทธิ                  -              -         1,400.32        6.65       1,364.21        6.35       1,336.91        6.29

สิทธิในการดําเนินการผลติและจําหน่ายนํา้ประปา - 

สุทธิ       2,884.14      16.12       2,689.19      12.77       2,494.25      11.61       2,348.92      11.05

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอืน่              9.58        0.05            17.65        0.08            33.04        0.14            36.42        0.18

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน     15,953.63      89.15     17,116.81      81.26     17,016.47      79.18     16,516.82      77.73

รวมสินทรัพย์     17,894.65    100.00     21,064.26    100.00     21,488.28    100.00     21,249.64    100.00

31 ธ.ค. 2553 30 ก.ย. 2554รายการ

งบการเงินรวม

31 ธ.ค. 2551 31 ธ.ค. 2552
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งบแสดงฐานะทางการเงิน (ตอ่) 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

หนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีส้ินหมนุเวียน

เงินเบกิเกนิบญัชีธนาคาร              0.35            -                    -              -                    -              -                    -              - 

เจ้าหนีก้ารค้า            49.21        0.27            40.61        0.19            32.69        0.15            19.47        0.09

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินท่ีถึงกําหนด

ชําระภายในหน่ึงปี       1,103.96        6.17          420.00        1.99          450.00        2.09          465.00        2.19

หุ้นกู้ ท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงปี                  -              -                    -              -                    -              -         3,500.00      16.47

หนีส้ินหมนุเวียนอืน่          199.35        1.11          544.42        2.58          603.74        2.81          284.59        1.34

รวมหนีส้ินหมุนเวียน       1,352.87        7.55       1,005.03        4.76       1,086.43        5.05       4,269.06      20.09

หนีส้ินไม่หมนุเวียน

เจ้าหนีร้ะยะยาวอืน่ - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน                  -              -            214.00        1.02                  -              -                    -              - 

หุ้นกู้  - สุทธิ                  -              -         6,988.48      33.18       6,992.26      32.54       3,495.21      16.45

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิจาก

ส่วนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงปี       8,205.39      45.85       4,162.00      19.76       3,926.00      18.27       3,787.50      17.82

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน                  -              -                    -              -                    -              -              11.36        0.05

รวมหนีส้ินไม่หมนุเวียน       8,205.39      45.85     11,364.48      53.96     10,918.26      50.81       7,294.07      34.32

รวมหนีส้ิน       9,558.26      53.40     12,369.51      58.72     12,004.69      55.86     11,563.13      54.41

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

ทุนออกจําหน่ายและชําระเต็มมลูค่าแล้ว       3,990.00      22.30       3,990.00      18.94       3,990.00      18.57       3,990.00      18.78

ส่วนเกินมลูค่าหุ้น       2,637.77      14.74       2,637.77      12.52       2,637.77      12.28       2,637.77      12.41

กําไรสะสม            -              -              -              - 

จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย          399.00        2.23          399.00        1.89          399.00        1.86          399.00        1.88

จัดสรรแล้ว - สํารองอื่น            72.45        0.40          172.45        0.82          320.99        1.49          516.86        2.43

ยังไม่ได้จดัสรร       1,811.24      10.12       2,067.97        9.82       2,706.58      12.60       2,715.70      12.78

ผลแตกต่างของการจัดโครงสร้างการดําเนินธุรกจิ

ของกลุ่มบริษัท        (600.36)       (3.35)        (600.36)       (2.85)        (600.36)       (2.79)        (600.36)       (2.83)

ส่วนของผู้ มีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคุมของ

บริษัทยอ่ย            26.29        0.16            27.92        0.14            29.61        0.13            27.54        0.14

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น       8,336.39      46.60       8,694.75      41.28       9,483.59      44.14       9,686.51      45.59

รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น     17,894.65    100.00     21,064.26    100.00     21,488.28    100.00     21,249.64    100.00

รายการ

งบการเงินรวม

31 ธ.ค. 2551 31 ธ.ค. 2552 31 ธ.ค. 2553 30 ก.ย. 2554
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งบกําไรขาดทนุ 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

รายได้

รายได้จากการขายนํา้ประปาและบริการ    3,605.27      99.08    4,048.46      99.54    4,394.92      99.44    3,410.32      98.79

ดอกเบีย้รับ         30.59        0.84         14.97        0.37         18.49        0.42         23.66        0.69

รายได้อื่น           2.93        0.08           3.65        0.09           6.38        0.14         18.16        0.53

รวมรายได้    3,638.79    100.00    4,067.08    100.00    4,419.79    100.00    3,452.14    100.01

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนขายนํา้ประปาและต้นทนุการบริการ    1,176.90      32.34    1,198.56      29.47    1,293.97      29.28       957.25      27.73

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร       168.24        4.62       207.58        5.10       196.94        4.46       155.55        4.51

ค่าสิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหน่าย

นํา้ประปาและการให้บริการบําบัดนํา้เสียตัด

จําหน่าย               -              -             9.76        0.24         36.11        0.82         27.30        0.79

ค่าสิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหน่าย

นํา้ประปาตัดจําหน่าย       195.48        5.37       194.95        4.79       194.95        4.41       145.32        4.21

รวมค่าใช้จ่าย    1,540.62      42.33    1,610.85      39.60    1,721.97      38.97    1,285.42      37.24

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้    2,098.17      57.67    2,456.23      60.40    2,697.81      61.03    2,166.71      62.77

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน      (728.70)     (20.03)      (667.00)     (16.40)      (442.12)     (10.00)      (383.16)     (11.10)

กําไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล    1,369.47      37.64    1,789.23      44.00    2,255.69      51.03    1,783.55      51.67

ภาษีเงินได้นิติบุคคล          (2.13)       (0.06)      (187.98)       (4.62)      (181.72)       (4.11)      (164.09)       (4.75)

ส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้ นส่วนน้อยของบริษัทย่อย          (8.93)       (0.25)          (7.63)       (0.19)        (11.07)       (0.25)          (8.75)       (0.25)

กําไรสําหรับงวด    1,358.41      37.33    1,593.62      39.19    2,062.90      46.67    1,610.71      46.67

กําไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน (บาท)           0.37           0.40           0.52           0.40

จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํา้หนัก (พันหุ้ น)

งบการเงินรวม

รายการ

                  3,718,415                   3,990,000                   3,990,000                   3,990,000

9 เดือนปี 25542551 2552 2553

 
หมายเหต:ุ งบการเงินก่อนวนัท่ี 30 กนัยายน 2554 มีการจดัประเภทรายการใหม่เพ่ือใช้ในการเปรียบเทียบงบการเงิน ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2554 
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งบกระแสเงินสด 

2551 2552 2553 9 เดอืน 2554

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน 

กําไรสุทธิก่อนภาษี 1,369.47           1,789.23           2,255.69           1,783.55           

รายการปรับกระทบยอดกําไรสุทธิก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

   จากกิจกรรมดําเนินงาน:

   ค่าเสือ่มราคาและค่าตัดจําหน่าย 582.22              598.64              643.76              466.82              

   ค่าสิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหน่ายนํา้ประปาตัดจําหน่าย 195.48              194.95              194.95              145.32              

   ค่าสิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหน่ายนํา้ประปา

      และการให้บริการบําบดันํา้เสียตัดจําหน่าย -                   9.76                  36.11                27.30                

   สํารองผลประโยชน์พนกังาน -                   -                   -                   2.12                  

   ขาดทุน (กําไร) จากการจําหน่ายอปุกรณ์ (1.27)                (0.44)                0.18                  (2.10)                

   ตัดจําหน่ายภาษี หกั ณ ท่ีจ่าย -                   -                   2.79                               -

   ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ 702.38              482.15              447.60              382.44              

กําไรจากการดําเนินงานกอ่นการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์

   และหนีส้ินดําเนินงาน 2,848.28           3,074.29           3,581.08           2,805.45           

สินทรัพย์ดําเนินงาน (เพิ่มขึน้) ลดลง 

   ลูกหนีก้ารค้า (54.09)              (37.22)              (17.42)              (16.83)              

   ลูกหนีอ้ื่น - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน (0.07)                0.07                  0.01                  (0.20)                

   วัตถุดิบและวัสดุคงเหลือ (4.21)                (4.18)                (1.17)                1.99                  

   สินทรัพยห์มนุเวียนอืน่ 34.95                (7.52)                26.51                11.31                

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น (1.48)                (0.29)                (1.62)                (10.93)              

หนีส้ินดําเนินงานเพิ่มขึน้ (ลดลง) 

   เจ้าหนีก้ารค้า - กิจการท่ีไม่เกีย่วข้องกนั (9.69)                (8.60)                (7.93)                (13.22)              

   เจ้าหนีก้ิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน (105.71)            (102.07)            (28.86)              (13.46)              

   เจ้าหนีอ้ื่น - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน -                   -                   (214.00)            (214.00)

   เจ้าหนีอ้ื่น - กิจการท่ีไม่เกีย่วข้องกนั 6.70                  (2.34)                (1.29)                (1.59)

   หนีส้ินหมุนเวียนอื่น 7.01                  11.18                9.46                  24.44                

เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 2,721.69           2,923.32           3,344.77           2,572.96           

   จ่ายดอกเบีย้ (714.87)            (368.56)            (443.77)            (459.78)

   จ่ายภาษีเงินได้ (25.17)              (115.30)            (163.05)            (207.91)

   รับคืนภาษีเงินได้นิติบคุคลถกูหกั ณ ท่ีจา่ย -                   -                   -                   12.61

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 1,981.65           2,439.46           2,737.95           1,917.88           

งบการเงินรวมรายการ
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งบกระแสเงินสด (ตอ่) 

2551 2552 2553 9 เดอืน 2554

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน 

  เงินลงทุนชัว่คราวลดลง (เพิ่มขึน้) 463.65              (803.19)            (817.50)            (1,019.84)         

  เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผูกพันลดลง (เพิ่มขึน้) (73.19)              257.68              -                   -                   

  เงินจา่ยล่วงหน้าค่างานก่อสร้าง - กิจการท่ีเกีย่วข้องกนัลดลง 42.59                54.39                39.38                2.07                  

  เงินจา่ยล่วงหน้าค่างานก่อสร้าง - กิจการท่ีไม่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึน้) -                   (48.72)              39.85                2.15                  

  เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึน้ -                   -                   -                   (36.10)              

  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึน้ (67.03)              (461.65)            (645.39)            (58.72)              

  เจ้าหนีค่้างานก่อสร้าง -                   -                   (14.50)              (15.13)              

  สินทรัพย์ในการผลิตนํา้ประปาท่ีต้องโอนเม่ือสิน้สุดอายุสัญญาฯเพิ่มขึน้ (114.41)            (2.36)                (8.14)                (28.81)              

  จา่ยซือ้สิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหน่ายนํา้ประปา

      และการให้บริการบําบดันํา้เสีย -                   (1,010.07)         -                   -                   

  จา่ยดอกเบีย้ส่วนท่ีบันทึกเป็นส่วนหน่ึงของสินทรัพย์ (30.37)              (37.18)              (40.53)              -                   

  เงินสดรับจากการจําหน่ายอุปกรณ์ 3.71                  1.05                  3.07                  2.19                  

  เจ้าหนีเ้งินประกันผลงาน - กจิการท่ีเกี่ยวข้องกันเพิม่ขึน้ (ลดลง) -                   7.90                  (7.90)                             -

  เจ้าหนีเ้งินประกันผลงาน - กจิการท่ีไม่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึน้ (ลดลง) (0.53)                5.09                  (6.87)                2.74                  

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 224.42              (2,037.06)         (1,458.53)         (1,149.45)         

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจดัหาเงิน 

  เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน - สุทธิ 2,854.77           -                   -                   -                   

  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบันการเงินลดลง (3,004.48)         (0.35)                -                   -                   

  เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิม่ขึน้ 83.00                4,672.00           214.00              214.00              

  เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลง (1,446.77)         (9,399.35)         (420.00)            (337.50)            

  เงินสดรับสุทธิจากการออกหุ้นกู้ -                   6,984.86           -                   -                   

  เงินปันผลจา่ยให้แก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย (2.00)                (6.02)                (9.37)                (10.79)              

  เงินปันผลจา่ย (598.50)            (1,236.89)         (1,275.75)         (1,396.09)         

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (2,113.98)         1,014.25           (1,491.12)         (1,530.38)         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้สุทธิ 92.09                1,416.65           (211.70)            (761.95)            

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 776.85              868.94              2,285.59           2,073.89           

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 868.94              2,285.59           2,073.89           1,311.94           

รายการ งบการเงินรวม
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อตัราสว่นทางการเงินท่ีสําคญั 

อัตราส่วนทางการเงิน 2551 2552 2553 9 เดือนปี 2554

อัตราส่วนสภาพคล่อง(เท่า)                    1.43                    3.93                    4.12                    1.11

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) 0.89                    2.07                    2.62                    0.58

อัตราส่วนกําไรขัน้ต้น (%) 67.03% 69.99% 69.98% 71.37%

อัตราส่วนกําไรจากการดําเนินงาน (%) 58.78% 61.50% 62.59% 64.81%

อัตราส่วนกําไรสุทธิ (%) 37.58% 39.37% 46.92% 46.91%

อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) 20.82% 18.80% 22.82% 22.24%

อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 7.43% 8.22% 9.75% 10.10%

อัตราส่วนการหมนุของสินทรัพย์ (เท่า) 0.20 0.21 0.21 0.16

อัตราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ถือหุ้ น (เท่า)                    1.15                    1.42                    1.27                    1.19

 
 

คําอธิบาย การวิเคราะห์ฐานะการเงิน และผลการดําเนินงาน 

การวิเคราะห์ฐานะการเงิน 

สนิทรัพย์รวม 

สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยส่วนใหญ่ประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงิน

ลงทนุชัว่คราว ท่ีดนิ อาคาร และอปุกรณ์ สนิทรัพย์ในการผลิตนํา้ประปาของบริษัทย่อย สิทธิในการดําเนินการผลิต

และจําหน่ายนํา้ประปาและการให้บริการบําบดันํา้เสีย และสทิธิในการดําเนินการผลติและจําหน่ายนํา้ประปา 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 21,064.2 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 3,169.6 

ล้านบาท เม่ือเปรียบเทียบกับ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2551 เน่ืองจากบริษัทฯ ซือ้สิทธิในการดําเนินงานฯ จํานวน 

1,400 ล้านบาท และบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสทุธิเพิ่มขึน้ระหว่างปีจํานวน 

1,416.7 ล้านบาท 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 21,488.3 ล้านบาท เพิ่มขึน้สทุธิ 424.1  

ล้านบาท เม่ือเปรียบเทียบกับ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2552 เน่ืองจากในปี 2553 บริษัทฯ บนัทึกต้นทุนการขยาย

กําลงัการผลิตและส่งนํา้ประปาเพิ่มขึน้จํานวน 568.1 ล้านบาท และบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินสดและรายการ

เทียบเทา่เงินสดสทุธิเพิ่มขึน้ระหวา่งปีจํานวน 612.8 ล้านบาท 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2554 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 21,249.6 ล้านบาท ลดลงสทุธิ 238.7 

ล้านบาท เม่ือเปรียบเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 เน่ืองจากในระหว่างงวดเก้าเดือนปี 2554 บริษัทฯ จ่าย

ชําระคา่เงินลงทนุในบริษัทร่วม ท่ีดนิ อาคาร และอปุกรณ์ และเงินปันผลจ่ายเพิ่มขึน้ 215 ล้านบาท 

หนีส้นิรวม 

หนีส้นิรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยสว่นใหญ่ประกอบด้วยหุ้นกู้  และเงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงิน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนีส้ินรวม 12,369.5 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 2,811.3  ล้าน

บาทเม่ือเปรียบเทียบกับ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2551 เน่ืองจาก 1) ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2552 บริษัทฯ ได้ออกและ
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เสนอขายหุ้นกู้ ไม่ด้อยสทิธิและไม่มีประกนัอาย ุ3 ปี 5 ปี และ 7 ปี จํานวนเงินรวม 7,000 ล้านบาท โดยหุ้นกู้ จํานวน 

1,000 ล้านบาท บริษัทฯ มีวตัถุประสงค์เพ่ือขยายกําลงัการผลิตและส่งนํา้ประปาของบริษัทฯ 2) บริษัทฯ ได้รับ

เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินเพ่ือซือ้สทิธิในการดําเนินงานฯ จํานวน 1,072 ล้านบาท และเจ้าหนีอ่ื้นกิจการ

ท่ีเก่ียวข้องกันจํานวน 428 ล้านบาท และ 3) บริษัทฯ ได้รับเงินกู้ ยืมส่วนเกินจํานวน 500 ล้านบาทจากการปรับ

โครงสร้างเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินของบริษัท ประปาปทมุธานี จํากดั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีหนีส้นิรวม 12,004.7 ล้านบาท ลดลง 364.8  ล้านบาท

เม่ือเปรียบเทียบกับ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2552 เน่ืองจากบริษัทฯ จ่ายชําระคืนเงินกู้ ยืมระยะยาว 420 ล้านบาท

และเจ้าหนีอ่ื้น ๆ เพิ่มขึน้ 44.8 ล้านบาท 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2554 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีหนีส้นิรวม 11,563.1 ล้านบาท ลดลง 441.6  ล้านบาท

เม่ือเปรียบเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 เน่ืองจากบริษัทฯ หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืนลดลง 319.1 ล้านบาท และ

เงินกู้ ยืมลดลงสทุธิ 123.5 ล้านบาท 

สว่นของผู้ ถือหุ้น 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯ มีส่วนผู้ ถือหุ้ น 8,694.7 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 358.4 ล้านบาท เม่ือ

เปรียบเทียบกับ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2551 เน่ืองจากในปี 2552 บริษัทฯ มีกําไรสทุธิจํานวน 1,593.6 ล้านบาท 

และจ่ายเงินปันผลจํานวน 1,236.9 ล้านบาท 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ มีส่วนผู้ ถือหุ้ น 9,483.6 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 788.9 ล้านบาท เม่ือ

เปรียบเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 เน่ืองจากในปี 2553 บริษัทฯ มีกําไรสทุธิรวมจํานวน 2,062.9 ล้านบาท 

และจ่ายเงินปันผลจํานวน 1,275.7 ล้านบาท 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2554 บริษัทฯ มีส่วนผู้ ถือหุ้น 9,686.5 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 202.9 ล้านบาท เม่ือ

เปรียบเทียบกับ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 เน่ืองจากในงวดเก้าเดือนปี 2554 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิรวมจํานวน 

1,610.7 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลจํานวน 1,396.1 ล้านบาท 

การวิเคราะห์ผลการดําเนินงาน 

ก. รายได้รวม 

ในปี 2552 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้รวมทัง้สิน้ 4,067.1 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 428.3 ล้านบาทเม่ือ

เปรียบเทียบกบัรายได้รวมปี 2551 รายได้รวมเพิ่มขึน้เน่ืองจากปริมาณขายนํา้ประปาของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

เพิ่มขึน้ 3.1 ล้านลบ.ม. และราคาขายนํา้ประปาปรับเพิ่มขึน้ตามสญัญาฯ นอกจากนี ้ในเดือนสิงหาคม 2552 

บริษัทฯ ซือ้สิทธิในการบริหารจัดการนํา้ประปาและนํา้เสียในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ทําให้มีรายได้จากท่ี

ดงักลา่วจํานวน 67 ล้านบาท 

ในปี 2553 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้รวมทัง้สิน้ 4,419.8 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 352.7 ล้านบาทเม่ือ

เปรียบเทียบกบัรายได้รวมปี 2552 รายได้รวมเพิ่มขึน้เน่ืองจากปริมาณขายนํา้ประปาของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

เพิ่มขึน้ 19.6 ล้านลบ.ม. และราคาขายนํา้ประปาปรับเพิ่มขึน้ตามสญัญาฯ นอกจากนี ้บริษัทฯ มีรายได้จากการ

บริหารจดัการนํา้ประปาและนํา้เสียในนิคมอตุสาหกรรมบางปะอิน เพิ่มขึน้จากปี 2552 จํานวน 93 ล้านบาท  
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ข. ต้นทนุขายนํา้ประปาและต้นทนุบริการ 

 ในปี 2552 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีต้นทนุขายนํา้ประปาและต้นทนุบริการรวมทัง้สิน้ 1,198.6 ล้าน

บาท เพิ่มขึน้ 21.7 ล้านบาทเม่ือเปรียบเทียบกบัต้นทนุขายนํา้ประปาและต้นทนุบริการรวมปี 2551 ต้นทนุขาย

นํา้ประปาและต้นทุนบริการรวมเพิ่มขึน้เน่ืองจากต้นทุนในการบริหารจัดการนํา้ประปาและนํา้เสียท่ีนิคม

อตุสาหกรรมบางปะอินจํานวน 12.6 ล้านบาทและยอดขายนํา้ประปาท่ีเพิ่มขึน้   

ในปี 2553 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีต้นทนุขายนํา้ประปาและต้นทนุบริการรวมทัง้สิน้ 1,294 ล้านบาท 

เพิ่มขึน้ 95.4 ล้านบาทเม่ือเปรียบเทียบกบัต้นทนุขายนํา้ประปาและต้นทนุบริการรวมปี 2552 ต้นทนุขายนํา้ประปา

และต้นทนุบริการรวมเพิ่มขึน้เน่ืองจากบริษัทฯ มีค่ารือ้ย้ายแนวท่อเพิ่มขึน้ 6 ล้านบาท และยอดขายนํา้ประปาท่ี

เพิ่มขึน้ 

ค. คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 

 ในปี 2552 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีคา่ใช้จ่ายในการบริหารรวมทัง้สิน้ 207.6 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 39.4 

ล้านบาทเม่ือเปรียบเทียบกบัค่าใช้จ่ายในการบริหารรวมปี 2551 คา่ใช้จ่ายในการบริหารรวมเพิ่มขึน้เน่ืองจากค่า

โฆษณาประชาสมัพนัธ์ กิจกรรมการตลาดจํานวน 14.6 ล้านบาท คา่ใช้จ่ายพนกังานและกรรมการเพิ่มขึน้ 10 ล้าน

บาท   

ในปี 2553 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายในการบริหารรวมทัง้สิน้ 196.9 ล้านบาท ลดลง 10.7 

ล้านบาทเม่ือเปรียบเทียบกบัคา่ใช้จ่ายในการบริหารรวมปี 2552 คา่ใช้จ่ายในการบริหารรวมลดลงเน่ืองจากค่าท่ี

ปรึกษาทางกฎหมายและคา่ธรรมเนียมธนาคารลดลงจํานวน 8.2 ล้านบาท  

ง. คา่ใช้จ่ายทางการเงิน 

ในปี 2552 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีคา่ใช้จ่ายทางการเงินรวมทัง้สิน้ 667 ล้านบาท ลดลง 61.7 ล้าน

บาทเม่ือเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายทางการเงินรวมปี 2551 ค่าใช้จ่ายทางการเงินรวมลดลงเน่ืองจากในเดือน

พฤษภาคม 2551 บริษัทฯ จ่ายชําระคืนเงินกู้ ยืมระยะสัน้จํานวน 3,000 ล้านบาท อตัราดอกเบีย้ MLR และในเดือน

กมุภาพนัธ์ 2552 บริษัทฯ ออกหุ้นกู้ จํานวน 7,000 ล้านบาท โดยมีอตัราดอกเบีย้ถวัเฉล่ียเท่ากบัร้อยละ 4.53 ตอ่ปี 

ทําให้ลดต้นทนุทางการเงินได้ประมาณร้อยละ 1 ตอ่ปี  

ในปี 2553 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายทางการเงินรวมทัง้สิน้ 442.1 ล้านบาท ลดลง 224.9 

ล้านบาทเม่ือเปรียบเทียบกบัคา่ใช้จ่ายทางการเงินรวมปี 2552 คา่ใช้จ่ายทางการเงินรวมลดลงเน่ืองจากในปี 2552 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยบนัทึกค่าธรรมเนียมการจ่ายชําระคืนเงินกู้ ยืมก่อนกําหนด (prepayment fee) จํานวน 

177.5 ล้านบาท (2553: ไม่มี) 

จ. ภาษีเงินได้นิตบิคุคล 

 ในปี 2552 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีภาษีเงินได้นิติบคุคลรวมทัง้สิน้ 188 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 185.9 ล้าน

บาทเม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2551 ภาษีเงินได้นิติบคุคลเพิ่มขึน้เน่ืองจากสํานกังานสรรพากรพืน้ท่ีประเมินว่า ประปา

ปทมุธานี จะต้องเสียภาษีเงินได้นิติบคุคลตัง้แต่ปี 2552 เป็นต้นไป ดงันัน้ เพ่ือลดความเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึน้ 

ประปาปทมุธานี จงึจ่ายและบนัทกึภาษีเงินได้นิตบิคุคลดงักลา่ว 
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การวิเคราะห์กระแสเงินสด 

ในปี 2552 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน 2,439.5 ล้านบาท มีกระแสเงินสด

จากการลงทนุจํานวน (2,037.1) ล้านบาท และกระแสเงินสดจากการจดัหาเงินจํานวน 1,014.3 ล้านบาท โดยในปี 

2552 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีการดําเนินการท่ีสําคญัดงัตอ่ไปนี ้

1.  ในเดือนกมุภาพนัธ์ 2552 บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้อาย ุ3 ปี 5 ปี และ 7 ปี จํานวน 7,000 ล้านบาท  

2.  ในเดือนสิงหาคม 2552 บริษัทฯ ได้ซือ้สิทธิในการบริหารจัดการนํา้ประปาและนํา้เสียในนิคม

อตุสาหกรรมบางปะอิน        

3.  ในเดือนตุลาคม 2552 บริษัทฯ ได้ปรับโครงสร้างเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินของบริษัท 

ประปาปทมุธานี จํากดั   

4.  ในระหว่างปี 2552 บริษัทฯ ได้ดําเนินการขยายกําลงัการผลิตเพิ่มขึน้จากเดิมท่ีบริษัทฯ มีกําลงัการผลิต

สงูสดุท่ี 320,000 ลบ.ม.ตอ่วนั เป็น 440,000 ลบ.ม.ตอ่วนั โดยได้จ่ายชําระงานระหว่างก่อสร้างจํานวน 537.1 ล้าน

บาท 

5.  ในระหวา่งปี 2552 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลจํานวน 1,236.9 ล้านบาท 

ในปี 2553 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมการดําเนินงาน 2,737.9 ล้านบาท มีกระแส

เงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจํานวน (1,458.5) ล้านบาท และกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 

(1,491.1) ล้านบาท โดยในปี 2553 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีการดําเนินการท่ีสําคญัดงัตอ่ไปนี ้

1.  บริษัทฯ บนัทกึต้นทนุการขยายกําลงัการผลติและสง่นํา้ประปาเพิ่มขึน้ จํานวน 568.1 ล้านบาท   

2.  บริษัทฯ จ่ายชําระคืนเงินกู้ ยืมระยะยาวจํานวน 420 ล้านบาท  

3.  บริษัทฯ เบิกเงินกู้ ยืมจากธนาคารเพ่ือจ่ายชําระคา่สทิธิในการดําเนินงานฯ จํานวน 214 ล้านบาท  

4.  บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลให้ผู้ ถือหุ้นจํานวน 1,275.7 ล้านบาท 

ในงวดเก้าเดือนปี 2554 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมการดําเนินงาน 1,917.9 ล้าน

บาท มีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทนุจํานวน (1,149.5) ล้านบาท และกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจดัหา

เงินจํานวน (1,530.4) ล้านบาท โดยในงวดเก้าเดือนปี 2554 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการดําเนินการท่ีสําคญั

ดงัตอ่ไปนี ้

1.  บริษัทฯ บนัทึกเงินลงทนุในบริษัทร่วม ค่าท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ และปรับปรุงสินทรัพย์ในการผลิต

นํา้ประปาเพิ่มขึน้ ต้นทนุการขยายกําลงัการผลติและสง่นํา้ประปาเพิ่มขึน้ จํานวน 124 ล้านบาท   

2.  บริษัทฯ จ่ายชําระคืนเงินกู้ ยืมระยะยาวจํานวน 338 ล้านบาท  

3.  บริษัทฯ เบิกเงินกู้ ยืมจากธนาคารเพ่ือจ่ายชําระคา่สทิธิในการดําเนินงานฯ จํานวน 214 ล้านบาท  

4.  บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลให้ผู้ ถือหุ้นจํานวน 1,396 ล้านบาท 

 

การวิเคราะห์อตัราสว่นทางการเงิน 

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง 

อัตราส่วนสภาพคล่องของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม ดีขึน้อย่างต่อเน่ืองถึงปี 2553 

เน่ืองจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินสดคงเหลือเพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ือง อย่างไรก็ตาม อตัราส่วนสภาพคล่องของ
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บริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2554 ลดลงเน่ืองจากบริษัทฯ มีหุ้นกู้ จํานวน 3,500 ล้านบาท ซึง่จะ

ครบกําหนดชําระในเดือนกมุภาพนัธ์ 2555 

อตัราสว่นแสดงความสามารถในการทํากําไร 

อตัราสว่นกําไรสทุธิของบริษัทฯ และบริษัทย่อยดีขึน้อย่างตอ่เน่ืองถึงปี 2553 เน่ืองจากรายได้รวมของบริษัท

ฯ และบริษัทย่อยเติบโตอย่างต่อเน่ือง ในขณะท่ีคา่ใช้จ่ายรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเติบโตช้ากว่าการเติบโต

ของรายได้ 

อตัราสว่นแสดงประสทิธิภาพในการดําเนินงาน 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเติบโตอย่างต่อเน่ือง เน่ืองจากบริษัทฯ และ

บริษัทย่อยมีผลกําไรสทุธิท่ีเติบโตอย่างต่อเน่ือง โดยเป็นผลจากการเติบโตของรายได้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

การปรับโครงสร้างต้นทนุทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย  

อตัราสว่นวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน 

อตัราสว่นหนีส้นิตอ่ทนุของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ณ 31 ธนัวาคม 2552 สงูกวา่ปีอ่ืน ๆ เน่ืองจากในปี 2552 

บริษัทฯ กู้ เงินจากธนาคารจํานวน 1,400 ล้านบาทเพ่ือซือ้สิทธิในการบริหารจดัการนํา้ประปาและการให้บริการ

บําบดันํา้เสียในนิคมอตุสาหกรรมบางปะอิน รวมถึงการออกหุ้นกู้ จํานวน 1,000 ล้านบาทเพ่ือใช้สําหรับขยายกําลงั

การผลิตและสง่นํา้ประปาจาก 320,000 ลบ.ม./วนัเป็น 440,000 ลบ.ม./วนั หลงัจากปี 2552 บริษัทฯ และบริษัท

ยอ่ยมีอตัราสว่นหนีส้นิตอ่ทนุลดลงเน่ืองจากบริษัทฯ ทยอยจ่ายชําระคืนเงินกู้ ยืมระยะยาวตามสญัญาเงินกู้  

 

 

 


