สิ่ งที่ส่งมาด้วย 13
ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เกีย่ วกับรายการได้ มาซึ่ง
สิ นทรัพย์ และรายการที่เกีย่ วโยงกัน
ของ บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จากัด (มหาชน)

ที่ 046/2561
วันที่ 27 มีนาคม 2561
เรือ
่ ง

ความเห็นของทีป
่ รึกษาทางการเงินอิสระ เกีย
่ วกับรายการได ้มาซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย
่ วโยงกัน ของ
ั่ จากัด (มหาชน)
บริษัท สยามอีสต์ โซลูชน

เรียน

ผู ้ถือหุ ้น
ั่ จากัด (มหาชน)
บริษัท สยามอีสต์ โซลูชน
ภาพรวมการประกอบธุรกิจและผลการดาเนินงานของ บริษัท ยูทล
ิ ต
ิ ี้ บิสเิ นส อัลลายแอนซ์
จากัด
2) สรุปความเห็นของทีป
่ รึกษากฎหมายเกีย
่ วกับ
การรับโอนสิทธิตามสัญญาระหว่างผู ้ถือหุ ้น
ระหว่าง บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จากัด (มหาชน) และ บริษัท พีพเี อ็มเอ็นจิเนียริง่ จากัด
่ งทีเ่ กิดจากการรับโอนสิทธิตามสัญญา
รวมถึงผลกระทบและความเสีย
3) สรุปสัญญาเงินกู ้จากผู ้ถือหุ ้นของ บริษัท ยูทล
ิ ต
ิ ี้ บิสเิ นส อัลลายแอนซ์ จากัด
ั่ จากัด (มหาชน)
ภาพรวมการประกอบธุรกิจและผลการดาเนินงานของ บริษัท สยามอีสต์ โซลูชน
ั่ จากัด (มหาชน) เรือ
อยูใ่ นข ้อ 19 ของสารสนเทศของ บริษัท สยามอีสต์ โซลูชน
่ งการได ้มาซึง่
สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย
่ วโยงกัน ทีแ
่ นบมากับหนังสือเชิญประชุมผู ้ถือหุ ้นในครัง้ นี้

เอกสารแนบ:

1)

อ ้างถึง:

1)
2)

3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

ั่ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2/2561 ซึง่
มติทป
ี่ ระชุมคณะกรรมการ บริษัท สยามอีสต์ โซลูชน
ประชุมเมือ
่ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561
ั่ จากัด (มหาชน) เกีย
สารสนเทศของ บริษัท สยามอีสต์ โซลูชน
่ วกับการได ้มาซึง่ สินทรัพย์และ
้ หุ ้นของ บริษัท ยูทล
การเข ้าทารายการทีเ่ กีย
่ วโยงกันเกีย
่ วกับการซือ
ิ ต
ิ ี้ บิสเิ นส อัลลายแอนซ์
จากัด จาก บริษัท พีพเี อ็มเอ็นจิเนียริง่ จากัด ฉบับลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ฉบับแก ้ไข
เพิม
่ เติมวันที่ 2 มีนาคม 2561
ั่ จากัด (มหาชน) เกีย
ร่างสารสนเทศของ บริษัท สยามอีสต์ โซลูชน
่ วกับการได ้มาซึง่ สินทรัพย์
้
และการเข ้าทารายการทีเ่ กีย
่ วโยงกันเกีย
่ วกับการซือหุ ้นของ บริษัท ยูทล
ิ ต
ิ ี้ บิสเิ นส อัลลาย
แอนซ์ จากัด จาก บริษัท พีพเี อ็มเอ็นจิเนียริง่ จากัด ฉบับลงวันที่ 27 มีนาคม 2561
ั่ จากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข ้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ของ บริษัท สยามอีสต์ โซลูชน
้
สินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
้ สุดวันที่
งบการเงินรวมทีผ
่ ่านการตรวจสอบโดยผู ้สอบบัญชีรับอนุญาต
สาหรับปี สิน
31
่
ั
ธันวาคม 2560 ของ บริษัท สยามอีสต์ โซลูชน จากัด (มหาชน)
้ สุด วันที่ 31
งบการเงินทีผ
่ ่านการตรวจสอบแล ้วโดยผู ้สอบบัญชีรับอนุญาต สาหรับปี สิน
ธันวาคม 2556 - 2560 ของ บริษัท ยูทล
ิ ต
ิ ี้ บิสเิ นส อัลลายแอนซ์ จากัด
หนังสือรับรอง หนังสือบริคณห์สนธิ ข ้อมูล และเอกสารอืน
่ ๆ ตลอดจนการสัมภาษณ์ผู ้บริหาร
ของ บริษัท ยูทล
ิ ต
ิ ี้ บิสเิ นส อัลลายแอนซ์ จากัด และเจ ้าหน ้าทีท
่ เี่ กีย
่ วข ้อง
จดหมายนาเสนอขายหุ ้นของ บริษัท ยูทล
ิ ต
ิ ี้ บิสเิ นส อัลลายแอนซ์ จากัด ออกโดยบริษัท
ั่ จากัด (มหาชน) ฉบับลงวันที่ 11
พีพเี อ็มเอ็นจิเนียริง่ จากัด ถึง บริษัท สยามอีสต์ โซลูชน
กุมภาพันธ์ 2561
้ หุ ้นของ บริษัท ยูทล
จดหมายนาเสนอราคาซือ
ิ ต
ิ ี้ บิสเิ นส อัลลายแอนซ์ จากัด ออกโดยบริษัท
ั่ จากัด (มหาชน) ถึง บริษัท พีพเี อ็มเอ็นจิเนียริง่ จากัด ฉบับลงวันที่ 20
สยามอีสต์ โซลูชน
กุมภาพันธ์ 2561
้ หุ ้นของ บริษัท ยูทล
จดหมายยอมรับราคาและข ้อเสนอซือ
ิ ต
ิ ี้ บิสเิ นส อัลลายแอนซ์ จากัด ออก
ั่ จากัด (มหาชน) ฉบับลง
โดย บริษัท พีพเี อ็มเอ็นจิเนียริง่ จากัด ถึง บริษัท สยามอีสต์ โซลูชน
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561
รายงานตรวจสอบสถานะทางด ้านกฎหมาย (Legal Due Diligence Report) จัดทาโดยที่
ปรึกษาทางด ้านกฎหมาย บริษัท พิสท
ุ ธิ์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จากัด ฉบับลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์
2561
รายงานตรวจสอบข ้อมูลทางการเงิน (Financial and Tax Due Diligence Report) จัดทาโดย
ทีป
่ รึกษาทางด ้านบัญชี บริษัท เอ็มเอ คอนซัลติง้ จากัด ฉบับลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561
รายงานการประเมินมูลค่าของกิจการของ บริษัท ยูทล
ิ ต
ิ ี้ บิสเิ นส อัลลายแอนซ์ จากัด โดยฝ่ าย
บริหารของ UBA และ SE ฉบับลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561
ความเห็นทางกฎหมายเกีย
่ วกับการรับโอนสิทธิตามสัญญาระหว่างผู ้ถือหุ ้น ระหว่าง บริษัท
เนาวรัตน์พัฒนาการ จากัด (มหาชน) และ บริษัท พีพเี อ็มเอ็นจิเนียริง่ จากัด รวมถึงผลกระทบ
่ งทีเ่ กิดจากการรับโอนสิทธิตามสัญญา ฉบับลงวันที่ 5 มีนาคม 2561
และความเสีย
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ความเห็นของทีป
่ รึกษาทางการเงินอิสระ

ั่ จากัด (มหาชน)
บริษัท สยามอีสต์ โซลูชน

้ ขายสัญญาการซือ
้ ขายหุ ้นระหว่างบริษัท พีพเี อ็มเอ็นจิเนียริง่ จากัด กับ
15) ร่างสัญญาการซือ
ั่ จากัด (Share Purchase Agreement: “SPA”)
บริษัท สยามอีสต์ โซลูชน
16) Shareholders’ Agreement ระหว่างผู ้ถือหุ ้นของบริษัท ยูทล
ิ ต
ิ ี้ บิสเิ นส อัลลายแอนซ์ จากัด
ได ้แก่ บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จากัด (มหาชน) และบริษัท พีพเี อ็มเอ็นจิเนียริง่ จากัด
ลงวันที่ 1 เมษายน 2552
17) Supplementary Agreement (Draft) to the Shareholders’ Agreement ฉบับ
ลงวันที่ 1 เมษายน 2552 ระหว่างบริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จากัด (มหาชน), บริษัท พีพเี อ็ม
ั่
เอ็นจิเนียริง่ จากัด, บริษัท ยูทล
ิ ต
ิ ี้ บิสเิ นส อัลลายแอนซ์ จากัด และ บริษัท สยามอีสต์ โซลูชน
จากัด
18) สัญญาเงินกู ้ยืมระหว่าง บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จากัด (มหาชน) กับบริษัท ยูทล
ิ ต
ิ ี้ บิสเิ นส
อัลลายแอนซ์ จากัด
19) สัญญาเงินกู ้ยืมระหว่าง บริษัท พีพเี อ็มเอ็นจิเนียริง่ จากัด กับบริษัท ยูทล
ิ ต
ิ ี้ บิสเิ นส อัลลาย
แอนซ์ จากัด
20) สัญญาเงินกู ้ยืมระหว่าง นางสาวอรสา วิมลเฉลา กับบริษัท ยูทล
ิ ต
ิ ี้ บิสเิ นส อัลลายแอนซ์ จากัด
21) สัญญาเงินกู ้ยืมระหว่างสถาบันการเงิน กับบริษัท ยูทล
ิ ต
ิ ี้ บิสเิ นส อัลลายแอนซ์ จากัด
22) กรมธรรม์ประกันภัยระหว่าง บริษัทประกันภัย กับบริษัท ยูทล
ิ ต
ิ ี้ บิสเิ นส อัลลายแอนซ์ จากัด
Disclaimers: 1)

2)
3)
4)
5)

ผลการศึกษาของ บริษัท แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จากัด (“ทีป
่ รึกษาทางการเงินอิสระ” หรือ
“CapAd”) ในรายงานฉบับนี้ อยูบ
่ นพืน
้ ฐานของข ้อมูลและสมมติฐานทีไ่ ด ้รับจากผู ้บริหารของ
ั่ จากัด (มหาชน) และ บริษัท ยูทล
บริษัท สยามอีสต์ โซลูชน
ิ ต
ิ ี้ บิสเิ นส อัลลายแอนซ์ จากัด
และข ้อมูลทีบ
่ ริษัทฯ เปิ ดเผยแก่สาธารณะ ในเว็บไซต์ของสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (www.sec.or.th) และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (www.set.or.th)
ทีป
่ รึกษาทางการเงินอิสระจะไม่รับผิดชอบต่อผลกาไรหรือขาดทุน และผลกระทบต่างๆ อัน
เกิดจากการทารายการในครัง้ นี้
ทีป
่ รึกษาทางการเงินอิสระทาการศึกษาโดยใช ้ความรู ้ ความสามารถ และความระมัดระวัง โดย
ตัง้ มั่นอยู่บนพืน
้ ฐานเยีย
่ งผู ้ประกอบวิชาชีพ
ทีป
่ รึกษาทางการเงินอิสระได ้พิจารณาและให ้ความเห็น
ภายใต ้สถานการณ์และข ้อมูลที่
สามารถรับรู ้ได ้ในปั จจุบน
ั หากสถานการณ์และข ้อมูลมีการเปลีย
่ นแปลงอย่างมีนัยสาคัญ อาจ
ส่งผลกระทบต่อผลการศึกษาของทีป
่ รึกษาทางการเงินอิสระได ้
ความเห็นของทีป
่ รึกษาทางการเงินอิสระเป็ นความเห็นทีต
่ งั ้ อยูบ
่ นสมมุตฐิ านของข ้อมูล และ
เอกสารทีไ่ ด ้รับมีความถูกต ้องและเป็ นจริงโดยไม่มก
ี ารเปลีย
่ นแปลงใดๆ
ในสาระสาคัญ
ตลอดจนเป็ นการพิจารณาจากสภาวะเศรษฐกิจ
และข ้อมูลทีเ่ กิดขึน
้ ในขณะทาการศึกษา
เท่านัน
้ หากปั จจัยดังกล่าวข ้างต ้นมีการเปลีย
่ นแปลงจากปั จจุบน
ั อย่างมีนัยสาคัญ บริษัทอาจ
ได ้รับผลกระทบจากการเปลีย
่ นแปลงดังกล่าว และอาจส่งผลต่อการทารายการของบริษัทใน
ครัง้ นี้ ดังนัน
้ การให ้ความเห็นของทีป
่ รึกษาทางการเงินอิสระจึงไม่อาจยืนยันผลกระทบทีอ
่ าจ
เกิดขึน
้ อย่างมีนัยสาคัญต่อบริษัทในภายหน ้าได ้

ั่ จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “SE” หรือ
ตามทีท
่ ป
ี่ ระชุมคณะกรรมการ บริษัท สยามอีสต์ โซลูชน
“ผู ้ขาย”) ครัง้ ที่ 2/2561 ซึง่ ประชุมเมือ
่ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10:00 น. ได ้มีมติอนุมัตใิ ห ้เสนอทีป
่ ระชุม
้ หุ ้นสามัญของ บริษัท ยูทล
สามัญผู ้ถือหุ ้นประจาปี 2561 พิจารณาอนุมัตก
ิ ารเข ้าซือ
ิ ต
ิ ี้ บิสเิ นส อัลลายแอนซ์ จากัด
(“UBA” หรือ“กิจการ”) จานวน 1,599,998 หุ ้นคิดเป็ นสัดส่วนร ้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียนและออกชาระแล ้ว มูลค่า
้ 135,000,000 บาท หรือคิดเป็ นมูลค่าหุ ้นละประมาณ 84.38 บาท จากผู ้ถือหุ ้นเดิม คือ บริษัท พีพเี อ็มเอ็น
รวมทัง้ สิน
จิเนียริง่ จากัด (“PPM” หรือ “ผู ้ขาย”) รวมทัง้ การให ้ความช่วยเหลือทางการเงินตามสัดส่วนการถือหุ ้น เป็ นจานวน
เงินรวมประมาณ 23,621,929.47 บาท และรับภาระผูกพันตามสัญญาระหว่างผู ้ถือหุ ้น ระหว่างบริษัท เนาวรัตน์
พัฒนาการ จากัด (มหาชน) (“NWR”) และ PPM ฉบับลงวันที่ 1 เมษายน 2552 (“สัญญาระหว่างผู ้ถือหุ ้น”) หรือ
Shareholders’ Agreement (“SHA”) ได ้แก่ กรรมการของบริษัทฯ รายนางสาวอรสา วิมลเฉลา จะให ้การค้าประกัน
เงินกู ้สถาบันการเงิน
้ ขายหุ ้นเป็ นรายการได ้มาซึง่ สินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน
ทัง้ นี้ ธุรกรรมการซือ
ที่ ทจ.20/2551 เรือ
่ งหลักเกณฑ์ในการทารายการทีม
่ น
ี ัยสาคัญทีเ่ ข ้าข่ายเป็ นการได ้มาหรือจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์
และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรือ
่ งการเปิ ดเผยข ้อมูลและการปฏิบต
ั ก
ิ ารของ บริษัท
จดทะเบียนในการได ้มาหรือจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์พ.ศ. 2547 และทีไ่ ด ้มีการแก ้ไขเพิม
่ เติม (“ประกาศรายการ
ได ้มาหรือจาหน่ายไป”) โดยมีขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์มล
ู ค่ารวมสิง่ ตอบแทนเท่ากับร ้อยละ 39.38 (อ ้างอิงงบ
้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) ซึง่ มี
การเงินรวมของบริษัทฯ ทีผ
่ ่านการตรวจสอบของผู ้สอบบัญชีรับอนุญาต สิน
ขนาดรายการสูงกว่าร ้อยละ 15 แต่ตา่ กว่าร ้อยละ 50 เข ้าข่ายรายการประเภทที่ 2 ดังนัน
้ บริษัทฯ มีหน ้าทีต
่ ้องเปิ ดเผย
สารสนเทศการทารายการได ้มาซึง่ สินทรัพย์ตอ
่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และจัดส่ง
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ความเห็นของทีป
่ รึกษาทางการเงินอิสระ

ั่ จากัด (มหาชน)
บริษัท สยามอีสต์ โซลูชน

สารสนเทศดังกล่าวให ้แก่ผู ้ถือหุ ้นของบริษัทฯ ภายใน 21 วันนับจากวันทีเ่ ปิ ดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ใน
การนีบ
้ ริษัทฯ ได ้จัดส่งสารสนเทศการทารายการได ้มาซึง่ สินทรัพย์ให ้แก่ผู ้ถือหุ ้นของบริษัทฯ พร ้อมกับหนังสือเชิญ
ประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นประจาปี 2561 ในคราวเดียวกัน
้ ขายหุ ้น UBA ในครัง้ นีเ้ ป็ นการเข ้าทารายการระหว่าง PPM ซึง่ เป็ นบริษัททีม
นอกจากนี้ ธุรกรรมการชือ
่ ผ
ี ู ้ถือ
หุ ้นใหญ่ร่วมกันกับบริษัทฯ เข ้าข่ายเป็ นบุคคลทีเ่ กีย
่ วโยงกันของบริษัทฯ จึงถือเป็ นการเข ้าทารายการระหว่างบริษัท
จดทะเบียนกับบุคคลทีเ่ กีย
่ วโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรือ
่ งหลักเกณฑ์ใน
การทารายการทีเ่ กีย
่ วโยงกัน
และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
ทีต
่ ้องการเปิ ดเผยข ้อมูลและการ
ปฏิบต
ั ก
ิ ารของบริษัทจดทะเบียนในรายการทีเ่ กีย
่ วโยงกัน พ.ศ. 2546 ("ประกาศรายการทีเ่ กีย
่ วโยงกัน”) โดยมี
ขนาดรายการเท่ากับร ้อยละ 53.28 ของมูลค่าสินทรัพย์ทม
ี่ ต
ี ัวตนสุทธิ (“NTA”) ของบริษัทฯ ตามทีป
่ รากฏในงบ
้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึง่ ขนาด
การเงินรวมของบริษัทฯ ทีผ
่ ่านการตรวจสอบของผู ้สอบบัญชีรับอนุญาต สิน
รายการดังกล่าวเกินร ้อยละ 3 ของของมูลค่าสินทรัพย์ทม
ี่ ต
ี วั ตนสุทธิของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ดังนัน
้ บริษัทฯ มี
หน ้าทีต
่ ้องเปิ ดเผยสารสนเทศการทารายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และขออนุมัตก
ิ ารเข ้าทารายการทีเ่ กีย
่ วโยงกัน
ต่อทีป
่ ระชุมผู ้ถือหุ ้นของบริษัทฯ โดยต ้องได ้รับคะแนนเสียงไม่น ้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู ้ถือหุ ้น
ิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู ้ถือหุ ้นทีม
ทีม
่ าประชุมและมีสท
่ ส
ี ว่ นได ้เสีย
้ หุ ้น UBA ไม่ถอ
้ หรือรับโอนกิจการของบริษัทอืน
อนึง่ การเข ้าซือ
ื เป็ นรายการซือ
่ มาเป็ นของบริษัทฯ ตาม
มาตรา 107(2) (ข) แห่งพระราชบัญญัตบ
ิ ริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535
บริษัทฯ ได ้แต่งตัง้ บริษัท แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จากัด เป็ นทีป
่ รึกษาทางการเงินอิสระ (“ทีป
่ รึกษา
ทางการเงินอิสระ” หรือ “CapAd”) เพือ
่ ให ้ความเห็นต่อผู ้ถือหุ ้นเกีย
่ วกับความสมเหตุสมผล และความเป็ นธรรมของ
ราคาและเงือ
่ นไขของรายการได ้มาซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย
่ วโยงกันในครัง้ นี้
ทัง้ นี้ CapAd ได ้ศึกษาข ้อมูลในสารสนเทศเกีย
่ วกับการเข ้าทารายการได ้มาซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย
่ ว
โยงกันของบริษัทฯ รวมถึงข ้อมูลทีไ่ ด ้จากการสัมภาษณ์ผู ้บริหารและฝ่ ายจัดการของบริษัทฯ และ UBA รวมทัง้
เอกสารทีไ่ ด ้รับจากบริษัทฯ และ UBA เช่น งบการเงิน ประมาณการทางการเงิน และเอกสารต่างๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการ
ทารายการ รวมทัง้ ข ้อมูลทีเ่ ผยแพร่ตอ
่ สาธารณะทั่วไป ข ้อมูลทีเ่ ปิ ดเผยในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ สานั กงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สานั กงาน ก.ล.ต.”) และข ้อมูลทางการเงินจากเว็บไซต์ตา่ งๆ
เป็ นต ้น เพือ
่ พิจารณาให ้ความเห็นต่อการทารายการดังกล่าว ทัง้ นี้ CapAd ไม่สามารถรับรองหรือรับประกันความ
ถูกต ้อง หรือความสมบูรณ์ของข ้อมูลทีบ
่ ริษัทฯ และ UBA และ/หรือ ผู ้บริหาร และ/หรือ ฝ่ ายจัดการของบริษัทฯ และ
UBA มอบให ้แก่ทป
ี่ รึกษาทางการเงินอิสระ
ความเห็นของ CapAd ในรายงานฉบับนี้ตงั ้ อยู่บนสมมติฐานว่า ข ้อมูลและเอกสารดังกล่าวเป็ นข ้อมูลที่
ถูกต ้องตามความเป็ นจริงและสมบูรณ์ และการให ้ความเห็นนีเ้ ป็ นการพิจารณาจากสภาวะและข ้อมูลทีส
่ ามารถรับรู ้ได ้
ในปั จจุบน
ั ณ วันทีจ
่ ัดทารายงานฉบับนี้ ทัง้ นี้ หากมีการเปลีย
่ นแปลงใดๆ หรือเกิดเหตุการณ์ใด อาจส่งผลกระทบ
อย่างมีนัยสาคัญต่อการดาเนินธุรกิจและประมาณการทางการเงินของ UBA รวมถึงการตัดสินใจของผู ้ถือหุ ้นต่อการ
ทารายการได ้มาซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย
่ วโยงกันข ้างต ้น
ในการให ้ความเห็นต่อผู ้ถือหุ ้นในครัง้ นี้ CapAd ได ้พิจารณาถึงความสมเหตุสมผล ราคา และเงือ
่ นไข
ประกอบกับปั จจัยต่างๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้อง โดย CapAd ได ้พิจารณาข ้อมูลดังกล่าวด ้วยความรอบคอบ และสมเหตุสมผล
ตามมาตรฐานของผู ้ประกอบวิชาชีพพึงกระทา
เอกสารแนบท ้ายรายงานความเห็นของทีป
่ รึกษาทางการเงินอิสระฉบับนี้
ความเห็นและเป็ นข ้อมูลทีผ
่ ู ้ถือหุ ้นควรพิจารณาร่วมกับรายงานความเห็นฉบับนีด
้ ้วย

ถือเป็ นส่วนหนึง่ ของรายงาน

CapAd ได ้พิจารณาและศึกษาข ้อมูลของรายการได ้มาซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย
่ วโยงกัน โดยสามารถ
สรุปข ้อมูลและผลการศึกษาได ้ดังต่อไปนี้
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ั่ จากัด (มหาชน)
บริษัท สยามอีสต์ โซลูชน

ความเห็นของทีป
่ รึกษาทางการเงินอิสระ

คำย่อ / คำนิยำม
่ ย่อ
ชือ
“สานักงานฯ” หรือ “ก.ล.ต.”
“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”
“ตลาดหลักทรัพย์ mai”
“ประกาศรายการได ้มาหรือจาหน่ายไป”

“ประกาศรายการทีเ่ กีย
่ วโยงกัน”

“PPM” หรือ “ผู ้ขาย”
้ ”
“บริษัทฯ” หรือ “SE” หรือ “ผู ้ซือ
“UBA” หรือ “กิจการ”
“กลุม
่ บริษัท”
“SRT”
“ผู ้เกีย
่ วข ้องกับธุรกรรมรายการทีเ่ กีย
่ วโยงกัน”

“NWR”
“ผู ้ถือหุ ้นกลุม
่ ก”

“ผู ้ถือหุ ้นกลุม
่ ข”

“ทีป
่ รึกษาทางการเงินอิสระ” หรือ “CapAd”
“SPA”
“SHA”
“SUP-SHA”
้ ขายหุ ้น”
“ธุรกรรมการซือ

“NTA”

บริษัท แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จากัด

่ เต็ม
ชือ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
ประกาศคณะกรรมการก ากับ ตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อ ง หลัก เกณฑ์ใ นการทา
ิ และประกาศ
รายการทีม
่ น
ี ัยสาคัญทีเ่ ข ้าข่ายเป็ นการได ้มาหรือจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สน
คณะกรรมการตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ง ประเทศไทย เรื่อ งการเปิ ดเผยข ้อมูล และการ
ปฏิบัตก
ิ ารของบริษัทจดทะเบียนในการได ้มาหรือจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ พ.ศ.2547
และทีไ่ ด ้มีการแก ้ไขเพิม
่ เติม
ประกาศคณะกรรมการก ากับ ตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อ งหลัก เกณฑ์ใ นการท า
รายการทีเ่ กีย
่ วโยงกันลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และฉบับแก ้ไขเพิม
่ เติม และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ง ประเทศไทย เรื่อ ง การเปิ ดเผยข ้อมูล และการ
ปฏิบัต ก
ิ ารของบริษั ทจดทะเบีย นในรายการที่เ กี่ย วโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวัน ที่ 19
พฤศจิกายน และทีไ่ ด ้มีการแก ้ไขเพิม
่ เติม
บริษัท พีพเี อ็มเอ็นจิเนียริง่ จากัด
ั่ จากัด (มหาชน)
บริษัท สยามอีสต์ โซลูชน
บริษัท ยูทล
ิ ต
ิ ี้ บิสเิ นส อัลลายแอนซ์ จากัด
ั่ จากัด (มหาชน) พร ้อมทัง้ บริษัทย่อย บริษัทร่วมและบริษัท
บริษัท สยามอีสต์ โซลูชน
ทีเ่ กีย
่ วโยงกันทัง้ หมด
บริษัท สยามราชธานี จากัด
ั่ จากัด (มหาชน) ในฐานะผู ้เข ้าซือ
้ หุ ้น กับ บริษัท พีพเี อ็มเอ็น
บริษัท สยามอีสต์ โซลูชน
จิเนียริง่ จากัด ในฐานะผู ้จาหน่ายหุ ้น ซึง่ มี นางสาวอรสา วิมลเฉลา นายเกริก ลีเกษม
ั ลีเกษม ซึง่ ถือหุ ้นในบริษัทฯ รวมกันอยูร่ ้อยละ 60.25 ของหุ ้นทีอ
และ นายสิทธิชย
่ อก
และจาหน่ายแล ้วทัง้ หมดเป็ นผู ้ถือหุ ้นร่วมกัน โดยทีน
่ างสาวอรสา วิมลเฉลา และ นาย
ั ลีเกษม เป็ นกรรมการร่วมกันทัง้ สามบริษัท
สิทธิชย
บริษัท เนาวรัตน์พฒ
ั นาการ จากัด (มหาชน)
บริษัท เนาวรัตน์พฒ
ั นาการ จากัด (มหาชน) ในฐานะผู ้ถือหุ ้น บริษัท ยูทล
ิ ต
ิ ี้ บิสเิ นส อัล
ลายแอนซ์ จ ากั ด และบุค คลที่ถ ือ หุ ้นฐานะตั ว แทนผู ้ถือ หุ ้นกลุ่ม บริษั ท เนาวรั ต น์
พัฒนาการ จากัด (มหาชน)
บริษัท พีพเี อ็มเอ็นจิเนียริง่ จากัด ในฐานะผู ้ถือหุ ้น บริษัท ยูทล
ิ ต
ิ ี้ บิสเิ นส อัลลายแอนซ์
จากัด รวมถึงกลุม
่ บริษัททีม
่ ี คุณอรสา วิมลเฉลา เป็ นผู ้มีอานาจควบคุม และบุคคลที่
ถือหุ ้นฐานะตัวแทนผู ้ถือหุ ้นกลุม
่ บริษัท พีพเี อ็มเอ็นจิเนียริง่ จากัด
บริษัท แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จากัด
Share Purchase Agreement
Shareholders’ Agreement
Suplementary Agreement to Shareholders’ Agreement
้ หุ ้นสามัญ บริษัท ยูทล
การเข ้าซือ
ิ ต
ิ ี้ บิสเิ นส อัลลายแอนซ์ จากัด จากผู ้ถือหุ ้นเดิม คือ
้ ขายหุ ้นระหว่าง
บริษัท พีพเี อ็มเอ็นจิเนียริง่ จากัด และการเข ้าลงนามในสัญญาการซือ
บริษั ท พีพ ีเ อ็ ม เอ็ น จิเ นีย ริ่ง จ ากัด กับ บริษั ท สยามอีส ต์ โซลูชั่น จ ากัด (มหาชน)
(Share Purchase Agreement) และสัญ ญาระหว่างผู ้ถือ หุ ้น (ฉบับเพิม
่ เติม) ระหว่าง
บริษัท เนาวรัตน์พฒ
ั นาการ จากัด (มหาชน), บริษัท พีพเี อ็มเอ็นจิเนียริง่ จากัด, บริษัท
ั่ จากัด (มหาชน)
ยูทล
ิ ต
ิ ี้ บิสเิ นส อัลลายแอนซ์ จากัด และ บริษัท สยามอีสต์ โซลูชน
(Suplementary Agreement to Shareholders’ Agreement) ซึง่ เป็ นสัญ ญาเพิม
่ เติม
จาก สัญญาระหว่างผู ้ถือหุ ้นระหว่างบริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จากัด (มหาชน) และ
บริษัท พีพเี อ็มเอ็นจิเนียริง่ จากัด ฉบับลงวันที่ 1 เมษายน 2552 หรือ Shareholders’
Agreement ซึง่ รวมถึงภาระผูกพันในการให ้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่กจิ การตาม
สัดส่วนการถือหุ ้นตามทีร่ ะบุไว ้ในสัญญาข ้อตกลงระหว่างผู ้ถือหุ ้น
สินทรัพย์ทม
ี่ ต
ี วั ตนสุทธิ
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ั่ จากัด (มหาชน)
บริษัท สยามอีสต์ โซลูชน

ความเห็นของทีป
่ รึกษาทางการเงินอิสระ

บทสรุปผูบ
้ ริหำร (Executive Summary)
ั่ จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “SE” หรือ “ผู ้ซือ
้ ”) เดิมชือ
่ “บริษัท สยามราช
บริษัท สยามอีสต์ โซลูชน
ธานี (ตะวันออก) จากัด” จดทะเบียนก่อตัง้ ขึน
้ เมือ
่ วันที่ 13 สิงหาคม 2536 ด ้วยทุนจดทะเบียนเริม
่ แรก 2 ล ้านบาท
ซึง่ ในปั จจุบน
ั ประกอบธุรกิจจัดหา
จาหน่ายสินค ้าอุตสาหกรรม
และให ้บริการต่างๆทีเ่ กีย
่ วข ้องแก่โรงงาน
อุตสาหกรรมซึง่ แบ่งเป็ น 4 กลุม
่ ผลิตภัณฑ์ ได ้แก่ (1) กลุม
่ ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีระบบปั๊ ม (Pumping System
Technology Division) (2) กลุม
่ ผลิตภัณฑ์การจัดการกระบวนการผลิตและระบบท่อ (Process and Piping
Solution Division) และ (3) กลุม
่ ผลิตภัณฑ์วัสดุนวัตกรรม (Innovative Material Division) (4) กลุม
่ ธุรกิจบริการ
(Service Business) ทางฝ่ ายบริหารเห็นว่าบริษัทฯ ควรมีการขยายธุรกิจไปยังกลุม
่ ธุรกิจอืน
่ ทีใ่ กล ้เคียงกัน เพือ
่ เป็ น
การต่อยอดทางธุรกิจทีท
่ าอยูใ่ นปั จจุบน
ั ดังนัน
้ บริษัทฯ จึงมีแผนทีจ
่ ะเข ้าลงทุนในกิจการทีใ่ ห ้บริการด ้านการบริหาร
จัดการน้ าและน้ าเสียแบบครบวงจร ซึง่ จากการพิจารณาเข ้าลงทุนในกิจการทีป
่ ระกอบธุรกิจให ้บริการด ้านการบริหาร
จัดการน้ าและน้ าเสียแบบครบวงจรในครัง้ นี้ บริษัทฯ เห็นว่าเป็ นโอกาสในการขยายฐานธุรกิจและช่วยส่งเสริมและ
สร ้างความเติบโตของรายได ้ทีม
่ ั่นคงให ้แก่บริษัทฯ ในอนาคต และในท ้ายทีส
่ ด
ุ จะช่วยสร ้างผลตอบแทนทีด
่ ใี ห ้แก่ผู ้
้ หุ ้นสามัญของ บริษัท ยูทล
ถือหุ ้นของบริษัทฯ ในระยะยาว โดยบริษัทฯ ได ้พิจารณาการเข ้าซือ
ิ ต
ิ ี้ บิสเิ นส อัลลาย
แอนซ์ จากัด (“UBA” หรือ “กิจการ”) ซึง่ ประกอบธุรกิจการให ้บริการด ้านการบริหารจัดการน้ าและน้ าเสียแบบครบ
วงจรให ้กับหน่วยงานของกรุงเทพมหานครและเอกชนหลายแห่งกว่า 17 ปี
ประว ัติควำมเป็นมำและโครงสร้ำงกำรถือหุน
้ ของ UBA
UBA จดทะเบียนก่อตัง้ ขึน
้ เมือ
่ วันที่ 28 มิถน
ุ ายน 2544 ด ้วยทุนจดทะเบียน 40 ล ้านบาท โดยมีกลุม
่ ผู ้ถือหุ ้น
หลัก 2 กลุม
่ ได ้แก่ (1) กลุม
่ บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จากัด (มหาชน) (“NWR”)1 ถือหุ ้นรวมกันร ้อยละ 50 และ
่ และสัดส่วน
(2) กลุม
่ บริษัท สยามราชธานี จากัด (“SRT”)2 ถือหุ ้นรวมกันร ้อยละ 50 ของหุ ้นทัง้ หมด โดยมีรายชือ
การถือหุ ้น ณ วันที่ 28 มิถน
ุ ายน 2544 ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1

่ ผู ้ถือหุ ้น UBA ณ วันที่ 28 มิถน
รายชือ
ุ ายน 2544

จำนวนหุน
้ ทีถ
่ อ
ื
ส ัดส่วน
รำคำหุน
้ ละ
มูลค่ำหุน
้
(หุน
้ )
กำรถือหุน
้
(บำท)
(บำท)
กลุม
่ บริษัท เนาวรัตน์พฒ
ั นาการ จากัด (มหาชน)
1
บริษัท เนาวรัตน์พฒ
ั นาการ จากัด (มหาชน)
1,999,995
50.00%
10
19,999,950
2
นายพลพัฒ กรรณสูต
1
0.00%
10
10
ั วาลย์
3
นายกมล ลิมปิ ชช
1
0.00%
10
10
่ ยรรยงศิร ิ
4
นายสุข สือ
1
0.00%
10
10
5
นางวัฒนา สัมนาวงศ์
1
0.00%
10
10
6
นายบดินทร์ อุดล
1
0.00%
10
10
รวมผูถ
้ อ
ื หุน
้ กลุม
่ ก
2,000,000
50.00%
20,000,000
กลุม
่ บริษัท สยามราชธานี จากัด
7
บริษัท สยามราชธานี จากัด/1
1,999,998
50.00%
10
19,999,980
8
น.ส. อรสา วิมลเฉลา
1
0.00%
10
10
9
นายเกียรติ วิมลเฉลา
1
0.00%
10
10
รวมผูถ
้ อ
ื หุน
้ กลุม
่ ข
2,000,000
50.00%
20,000,000
รวมผูถ
้ อ
ื หุน
้ ทงหมด
ั้
4,000,000
100.00%
40,000,000
ทีม
่ า: รายงานตรวจสอบสถานะทางด ้านกฎหมาย (Legal Due Diligence Report)
่ ผู ้ถือหุ ้นของ บริษัท สยามราชธานี จากัด ณ วันที่ 6 มีนาคม 2561 ประกอบด ้วย (1) นายไกร วิมลเฉลา ถือหุ ้นร ้อยละ
หมายเหตุ : /1 รายชือ
33.33 ของหุ ้นทัง้ หมด (2) นางเนาวรัตน์ วิมลเฉลา ถือหุ ้นร ้อยละ 8.33 ของหุ ้นทัง้ หมด (3) นายณัฐพล วิมลเฉลา ถือหุ ้นร ้อยละ
8.33 ของหุ ้นทัง้ หมด (4) นายวัชรพล วิมลเฉลา ถือหุ ้นร ้อยละ 8.33 ของหุ ้นทัง้ หมด (5) นายพชรพล วิมลเฉลา ถือหุ ้นร ้อยละ
8.33 ของหุ ้นทัง้ หมด และ (6) บริษัท สยามราช พร็อพเพอร์ต ี้ จากัด ถือหุ ้นร ้อยละ 33.33 ของหุ ้นทัง้ หมด
ลำด ับ

1

2

่ ผูถ
รำยชือ
้ อ
ื หุน
้

NWR ประกอบธุรกิจหลักประเภทรับเหมาก่อสร ้างงานวิศวกรรมโยธาทุกประเภท โดยมีธรุ กิจหลัก คือ การดาเนินโครงการแบบงาน
่ วชาญในศาสตร์และวิทยาการความรู ้ด ้านการ
วิศวกรรม-จัดหา-ก่อสร ้าง (Engineering Procurement and Construction) โดยมีกลุม
่ ผู ้เชีย
จัดการน้าโดยเฉพาะ ซึง่ ครอบคลุมทัง้ การปรับปรุงคุณภาพน้าและการระบายน้า ดังนัน
้ ภายหลังจากจัดตัง้ UBA ร่วมกับกลุม
่ บริษัทฯ กลุม
่
่ วชาญดังกล่าวได ้ย ้ายไปดารงตาแหน่งผู ้บริหารระดับสูงของ UBA
ผู ้เชีย
SRT เป็ นบริษัทของครอบครัววิมลเฉลา (“กงสี”) เดิมประกอบธุรกิจเกีย
่ วกับผลิตภัณฑ์การเกษตร รวมถึงสินค ้าอุปโภคและบริโภค ต่อมา
่ รุ กิจการ
นางสาวอรสา วิมลเฉลา ซึง่ เป็ นบุตรสาวคนโตจากพีน
่ ้องทัง้ หมด 5 คน ของครอบครัววิมลเฉลาได ้ริเริม
่ ขยายธุรกิจครอบครัวเข ้าสูธ
จ ้างเหมาบริการด ้านวิศวกรรม (Engineering Services) ให ้กับกลุม
่ ลูกค ้าทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชน ซึง่ ณ. ขณะทีเ่ ข ้าร่วมทุนกับ NWR เพือ
่
ก่อตัง้ UBA ครอบครัววิมลเฉลาทุกคนรวมถึง คุณอรสา วิมลเฉลา ถือหุ ้น SRT อย่างไรก็ด ี ณ ปั จจุบน
ั SRT อยูภ
่ ายใต ้อานาจควบคุมของ
นายไกร วิมลเฉลา ซึง่ เป็ นบุตรชายคนที่ 4 เป็ นกรรมการผู ้มีอานาจ (ผู ้มีอานาจควบคุม)

บริษัท แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จากัด
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ั่ จากัด (มหาชน)
บริษัท สยามอีสต์ โซลูชน

ความเห็นของทีป
่ รึกษาทางการเงินอิสระ

กำรเปลีย
่ นแปลงโครงสร้ำงกำรถือหุน
้ ของ UBA (ก่อนการเข ้าทารายการ)
การเปลีย
่ นแปลงโครงสร ้างการถือหุ ้นตัง้ แต่เริม
่ จดทะเบียนก่อตัง้ ขึน
้ เมือ
่ วันที่ 28 มิถน
ุ ายน 2544 จนถึง
ปั จจุบน
ั สามารถสรุปได ้ว่ามีการเปลีย
่ นแปลงทีม
่ น
ี ัยสาคัญ 3 ครัง้ ตามแผนภาพที่ 1
แผนภาพที่ 1

สรุปภาพรวมการเปลีย
่ นแปลงโครงสร ้างการถือหุ ้นทีม
่ น
ี ัยสาคัญตัง้ แต่ปี 2544 – ปั จจุบน
ั
(3.1)

Ending: 2,399,995 หุ ้น

60.00%

1,066,667 หุ ้น

26.67%

(2.1)
666,667 หุ ้น

NWR
Beginning: 1,999,995 หุ ้น

16.67%

B&W

50.00%
(2.2)

SRT

(1)
1,999,998 หุ ้น

50.00%

666,666 หุ ้น

PPM

16.67%

(3.2)
Ending: 1,599,998 หุ ้น

3
4
5
6
7

40.00%

266,666 หุ ้น

6.67%

(1)

กำรโอนหุน
้ ในกลุม
่ ผูถ
้ อ
ื หุน
้ กลุม
่ ข เมือ
่ วันที่ 21 สิงหาคม 2546 SRT ได ้ทาการโอนหุ ้นของตนทัง้ หมด
จานวน 1,999,998 หุ ้นให ้แก่ บริษัท พีพเี อ็มเอ็นจิเนียริง่ จากัด (“PPM” หรือ “ผู ้ขาย”)3 และมีการโอนหุ ้น
ั ลีเกษม5 จานวน 1 หุ ้น
จากนายเกียรติ วิมลเฉลา4 ให ้แก่ นายสิทธิชย

(2)

กำรขำยหุน
้ ให้ก ับผูร้ ว
่ มทุนข้ำมชำติ - เมือ
่ วันที่ 9 ธันวาคม 2546 บริษัท แบล็ค แอนด์ วิชช์ (ประเทศ
ไทย) จากัด (“B&W”)6 ซึง่ เป็ นบริษัทวิศวกรรมข ้ามชาติ ได ้แก่ มีความสนใจร่วมทุนใน UBA ในสัดส่วน 1
ใน 3 ของหุ ้น ดังนัน
้ โครงสร ้างการถือหุ ้นจึงมีการเปลีย
่ นแปลงโดยที่
(2.1) NWR โอนหุ ้นให ้แก่ B&W จานวน 666,667 หุ ้น
(2.2) PPM โอนหุ ้นให ้แก่ B&W จานวน 666,666 หุ ้น
่ ยรรยงศิร,ิ นายกมล ลิมปิ ชช
ั วาล, นายพลพัฒ กรรณสูต ได ้โอน
(2.3) นางวัฒนา สัมนาวงศ์, นายสุข สือ
หุ ้นคนละ 1 หุ ้น ให ้แก่ NWR
(2.4) PPM โอนหุ ้นให ้แก่ นายพลพัฒ กรรณสูต จานวน 1 หุ ้น และ
ั ลีเกษม ได ้โอนหุ ้นให ้แก่ นายเกียรติ วิมลเฉลา7 จานวน 1 หุ ้น
(2.5) นายสิทธิชย

(3)

้ หุน
กำรซือ
้ คืนจำก B&W เมือ
่ วันที่ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2550 ผู ้ถือหุ ้นกลุม
่ ก (NWR) และ ผู ้ถือหุ ้นกลุม
่ ข
(PPM) พบว่า B&W ไม่สามารถให ้การสนับสนุนด ้านการเงินแก่ UBA ตามสัดส่วนการถือหุ ้น กล่าวคือ ไม่
้ หุ ้นคืนจาก B&W ในเวลาต่อมา ดังนัน
สามารถค้าประกัน และ/หรือ ให ้กู ้ยืมเงินจึงได ้ทาการขอซือ
้
โครงสร ้างการถือหุ ้นจึงมีการเปลีย
่ นแปลงโดยที่
(3.1) B&W ได ้ขายหุ ้นให ้แก่ NWR จานวน 1,066,667 หุ ้น
(3.2) B&W ได ้ขายหุ ้นให ้แก่ PPM จานวน 266,666 หุ ้น
(3.3) B&W ได ้ขายหุ ้นให ้แก่ นางวัฒนา สัมนาวงศ์ จานวน 1 หุ ้น และ
ั ลีเกษม จานวน 1 หุ ้น
(3.4) นายเกียรติ วิมลเฉลา โอนหุ ้นให ้แก่ นายสิทธิชย

PPM เป็ นบริษัทของครอบครัววิมลเฉลา (“กงสี”) ซึง่ ประกอบธุรกิจหลักในการนาเข ้าปั๊ มน้าและจาหน่ายปั๊ มน้าและอุปกรณ์ รวมถึงงาน
รับเหมางานก่อสร ้าง ณ ปั จจุบน
ั อยูภ
่ ายใต ้อานาจควบคุมของ นางสาวอรสา วิมลเฉลา
นาย เกียรติ วิมลเฉลา ซึง่ เป็ นบุตรชายคนที่ 5 ของครอบครัววิมลเฉลา ปั จจุบน
ั ดารงตาแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผู ้จัดการ บริษัท
บริษัท สยามราช จากัด (มหาชน) ซึง่ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใหม่ (mai)
ั ลีเกษม เป็ นสามีทไี่ ม่ได ้จดทะเบียนสมรสของ นางสาวอรสา วิมลเฉลา
นายสิทธิชย
่ วชาญด ้าน
B&W เป็ นบริษัทยักษ์ใหญ่ทป
ี่ ระกอบธุรกิจด ้านงานวิศวกรรมและการให ้คาปรึกษาทางด ้านเทคนิคระดับนานาชาติ ซึง่ มีความเชีย
งานวิศวกรรมเกีย
่ วกับสาธารณูปโภคครบวงจร (Infrastructure)
ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2546 PPM ยังคงมีสถานะเป็ นบริษัทของครอบครัววิมลเฉลา (“กงสี”) ซึง่ สมาชิกครอบครัวถือหุ ้นร่วมกัน
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สรุปโครงสร้ำงกำรถือหุน
้ ก่อนและหล ังกำรเข้ำทำรำยกำรระหว่ำงก ันในครงนี
ั้ ้
โครงสร้ำงกำรถือหุน
้ ก่อนกำรเข้ำทำรำยกำร
้ หุ ้นของ UBA กิจการมีโครงสร ้างผู ้ถือหุ ้นดังแผนภาพที่ 2 ซึง่ ผู ้ขาย
ก่อนบริษัทฯ จะเข ้าทารายการซือ
ั ลีเกษม ซึง่ เป็ นบุคคลทีเ่ กีย
(PPM) มีนางสาวอรสา วิมลเฉลา นายเกริก ลีเกษม 8 และนายสิทธิชย
่ วโยงกันกับบริษัท
้ ร ้อยละ 99.999 ของหุ ้นทีอ
ถือหุ ้นรวมกันทัง้ สิน
่ อกและจาหน่ายแล ้วทัง้ หมด
แผนภาพที่ 2

โครงสร ้างผู ้ถือหุ ้น UBA ก่อนการเข ้าทารายรายการระหว่างกันในครัง้ นี้

น

น

%

น

น

น

น
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น

0.0007%

น

0.00%

0.00 %

0.00 %

น

น

0.00%

0.00 %

0.00 %

0.00%

โครงสร้ำงกำรถือหุน
้ หล ังกำรเข้ำทำรำยกำร
้ หุ ้นของ UBA กิจการมีโครงสร ้างผู ้ถือหุ ้นดังแผนภาพที่ 3 ซึง่ ผู ้ซือ
้
ภายหลังจากบริษัทฯ เข ้าทารายการซือ
ั ลีเกษม ซึง่ เป็ นบุคคลทีเ่ กีย
(SE) มีนางสาวอรสา วิมลเฉลา นายเกริก ลีเกษม และนายสิทธิชย
่ วโยงกันกับบริษัท ถือ
้ ร ้อยละ 60.25 ของหุ ้นทีอ
หุ ้นรวมกันทัง้ สิน
่ อกและจาหน่ายแล ้วทัง้ หมด
แผนภาพที่ 3

โครงสร ้างผู ้ถือหุ ้นหลังการเข ้าทารายรายการระหว่างกันในครัง้ นี้
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น
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น
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%
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0.00 %
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0.00 %

0.00%

น

0.00%
0.00 %

น

0.00 %

0.00%

ั ลีเกษม เป็ นบุคคลทีเ่ กีย
นายเกริก ลีเกษม เป็ นบุตรชายของนางสาวอรสา วิมลเฉลา และ นายสิทธิชย
่ วโยงกันเนือ
่ งจากเป็ นผู ้ถือหุ ้นใหญ่
้ 144,600,000 หุ ้น คิดเป็ นร ้อยละ 60.25 ของหุ ้นทีอ
ของบริษัทฯ โดย ณ วันที่ 9 มีนาคม 2561 ถือหุ ้น SE รวมทัง้ สิน
่ อกและจาหน่ายแล ้ว
ทัง้ หมด
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ล ักษณะกำรดำเนินธุรกิจของ UBA
UBA
ประกอบธุรกิจหลักในการบริหารจัดการระบบผลิตน้ าและระบบบาบัดน้ าเสียแบบครบวงจร
โดย
จุดเริม
่ ต ้นของธุรกิจเกิดจากการที่ NWR สามารถประมูลโครงการก่อสร ้างและซ่อมบารุงระบบบาบัดน้ าเสียของ
ภาครัฐโดยเฉพาะ โครงการเดินระบบ บารุงรักษา และบริหารจัดการโรงควบคุมคุณภาพน้ าของสานักงานระบายน้ า
กรุงเทพมหานคร ซึง่ เริม
่ ประมูลงานช่วงแรกในระหว่างปี 2545-2547 ซึง่ ลักษณะของโครงการจะประกอบด ้วยส่วน
หลัก ๆ 3 ส่วน ได ้แก่ (1) งานวิศวกรรมและบริหารจัดการ (Engineering & Operating) ซึง่ NWR ได ้ร่วมกับกลุม
่
ของ SRT หรือ PPM จัดตัง้ UBA ขึน
้ เพือ
่ ดาเนินงานด ้านบริหารจัดการภายใต ้สัญญารูปแบบ Sub-Contractor ในช่วง
่ วชาญของกลุม
แรก (2) งานจัดหาเครือ
่ งจักรและอุปกรณ์ (Procurement) ซึง่ เป็ นความเชีย
่ PPM และ (3) งานซ่อม
บารุงซึง่ เป็ นธุรกิจหลักของ NWR
ต่อมาในปี 2552 ภายหลังจากลงนามในสัญญาระหว่างผู ้ถือหุ ้น (Shareholders’ Agreement: “SHA”)
ฉบับลงวันที่ 1 เมษายน 2552 ระหว่าง NWR และ PPM แล ้วภายใต ้เงือ
่ นไขและข ้อกาหนดเรือ
่ งการไม่ค ้าแข่ง (NonCompetition) และเพือ
่ สร ้าง Track Record ให ้กับ UBA โดยการร่วมกันประมูลงานในรูปแบบ กิจการร่วมค ้า บริษัท
ยูทล
ิ ต
ิ ี้ บิสเิ นส อัลลายแอนซ์ จากัด และบริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จากัด (มหาชน) สาหรับโครงการเดินระบบ
บารุงรักษา และบริหารจัดการโรงควบคุมคุณภาพน้ าของสานักงานระบายน้ ากรุงเทพมหานครในระยะทีส
่ อง และ
โครงการเดินระบบบารุงรักษาและบริหารจัดการอุโมงค์ระบายน้ าของสานั กงานระบายน้ ากรุงเทพมหานคร ระยะแรก
ซึง่ ประมูลงานช่วงปี 2552 – 2554
และหลังจาก UBA มี Track Record จึงสามารถประมูลงำนได้โดยตรงสาหรับโครงการเดินระบบ
บารุงรักษา และบริหารจัดการโรงควบคุมคุณภาพน้ าของสานักงานระบายน้ ากรุงเทพมหานครในระยะทีส
่ าม และ
โครงการเดินระบบบารุงรักษาและบริหารจัดการอุโมงค์ระบายน้ าของสานั กงานระบายน้ ากรุงเทพมหานคร
ระยะที่
สอง ซึง่ ประมูลงานช่วงปี 2557 – 2559
ปั จจุบน
ั
สานั กงานระบายน้ ากรุงเทพมหานครมีแผนแม่บทขยายโครงการบาบัดน้ าเสียและบริหารจัดการ
อุโมงค์ระบายน้ าทีต
่ ้องก่อสร ้างโครงการขึน
้ มาหลายโครงการ (ดูรายละเอียดในเอกสารแนบ 1) NWR ถือเป็ นหนึง่ ใน
ผู ้ประมูลหลักทีด
่ าเนินการก่อสร ้างโครงการต่างๆ ในขณะที่ UBA เป็ นผู ้ดาเนินธุรกิจบริหารจัดการน้ าซึง่ ฺ UBA มี
ประสบการณ์เพียงพอทีจ
่ ะรับงานจากผู ้รับเหมาใดก็ได ้ไม่จาเป็ นต ้องรับงานเฉพาะทีก
่ อ
่ สร ้างโดย NWR
แผนภาพที่ 4

โครงสร ้างการดาเนินธุรกิจของ UBA
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ั่ จากัด (มหาชน)
บริษัท สยามอีสต์ โซลูชน

โครงสร้ำงรำยได้และกำรดำเนินงำนของ UBA
ภายใต ้ความร่วมมือระหว่างกลุม
่ ผู ้ถือหุ ้นและกิจการ ทาให ้ UBA มีธรุ กิจหลักทีก
่ อ
่ ให ้เกิดรายได ้มากกว่าร ้อย
ละ 80 ของกิจการ คือ การให ้บริการเดินระบบและซ่อมบารุงให ้กับโครงการต่างๆ ของสานั กการระบายน้ า
ั ญา 5 ปี ) แบ่งออกเป็ น
กรุงเทพมหานคร ซึง่ ปั จจุบน
ั มีอยู่ 3 สัญญาหลัก (อายุสญ
(1)

โครงการเดินระบบ บารุงรักษา และบริหารจัดการโรงควบคุมคุณภาพน้ า9 2 สัญญา 3 โรงงาน จากโครงการ
ของสานักฯ ทัง้ หมด 5 สัญญา (6 โรงงาน) (Market Share 50%) ประกอบด ้วย
(ก)

(ข)

(2)

สัญญาจ ้างโครงการเดินระบบ บารุงรักษา และบริหารจัดการโรงควบคุมคุณภาพน้ า (ระยะที่ 3)
ั ญา 5 ปี
จานวน 2 แห่ง มูลค่าสัญญา 828,750,000 บาท (รวมภาษี มูลค่าเพิม
่ ร ้อยละ 7) มีอายุสญ
ั ญาในปี 2562 และ/หรือภายใน
(60 เดือน) กาหนดเริม
่ ให ้บริการตัง้ แต่ปี 2557 และจะหมดอายุสญ
วงเงินมูลค่างานตามสัญญา10
สัญญาจ ้างโครงการเดินระบบ บารุงรักษา และบริหารจัดการโรงควบคุมคุณภาพน้ า (ระยะที่ 3)
ั ญา 5 ปี
จานวน 1 แห่ง มูลค่าสัญญา 988,500,000 บาท (รวมภาษี มูลค่าเพิม
่ ร ้อยละ 7) มีอายุสญ
ั ญาในปี 2564 และ/หรือภายใน
(60 เดือน) กาหนดเริม
่ ให ้บริการตัง้ แต่ปี 2559 และจะหมดอายุสญ
วงเงินมูลค่างานตามสัญญา

่ ม่น้ าเจ ้าพระยา11 1 สัญญา จาก
โครงการเดินระบบบารุงรักษาและบริหารจัดการอุโมงค์ระบายน้ าลงสูแ
โครงการของสานักฯ ทัง้ หมด 1 สัญญา (Market Share 100%)
(ค)

สัญญาจ ้างโครงการเดินระบบ บารุงรักษา และบริหารจัดการอุโมงค์ระบายน้ า (ระยะที่ 2) มูลค่า
ั ญา 5 ปี (60 เดือน) กาหนด
สัญญา 488,000,000 บาท (รวมภาษี มล
ู ค่าเพิม
่ ร ้อยละ 7) มีอายุสญ
ั ญาในปี 2564 และ/หรือภายในวงเงินมูลค่างาน
เริม
่ ให ้บริการตัง้ แต่ปี 2559 และจะหมดอายุสญ
ตามสัญญา

โครงการบริหารจัดการน้ าเสียโครงการของกรุงเทพมหานครมีคแ
ู่ ข่งน ้อยราย โดยทีค
่ แ
ู่ ข่งหลักแห่งหนึง่ เป็ น
กิจการร่วมทุนระหว่างองค์กรภาครัฐกับกลุม
่ บริษัทบริหารจัดการน้ าข ้ามชาติ
ซึง่ มุง่ เน ้นธุรกิจบาบัดน้ าเสียให ้กับ
องค์กรขนาดใหญ่ โครงการขนาดใหญ่ ตลอดถึงนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ ในขณะทีค
่ แ
ู่ ข่งอืน
่ ๆ เป็ นบริษัทขนาดกลาง
ทีม
่ ป
ี ระสบการณ์ด ้านการบริหารจัดการน้ าเสียทีใ่ กล ้เคียงกับ UBA
(3)

โครงการทีเ่ กีย
่ วกับวิศวกรรมการบริหารจัดการน้ าอืน
่ ๆ

สัญญาจ ้างโครงการทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการบริหารจัดการน้ าเสียหลากหลายรูปแบบ
ทัง้ จากภาคเอกชนและ
เทศบาลเมืองต่างๆ เป็ นต ้น จานวน 10 สัญญา แบ่งออกได ้เป็ นสัญญาหลักจานวน 2 สัญญาทีค
่ ด
ิ เป็ นรายได ้ถึงร ้อย
ละ 85 ของโครงการอืน
่ ๆทัง้ หมด ส่วนอีกร ้อยละ 15 ทีเ่ หลือเป็ นสัญญาบริการอืน
่ ๆจานวน 8 สัญญา เช่น บริการกาจัด
ตะกอน ดูแล บารุงรักษา ติดตัง้ และปรับปรุงระบบบาบัดน้ าเสีย เป็ นต ้น
9

10

11

โครงการจ ้างเดินระบบบารุงรักษาและบริหารจัดการโรงควบคุมคุณภาพน้า
จ่ายเงินค่าจ ้างตามอัตราค่าใช ้จ่ายรวมในการบาบัดน้าเสียต่อ
เดือนตามสูตรการคิดคานวณค่าใช ้จ่ายในการบาบัดน้าเสีย ซึง่ รายได ้ เรียกว่า “ราคาปั จจุบน
ั ” มีคา่ ตัง้ ต ้นทีร่ ัฐตัง้ ไว ้ไม่ขน
ึ้ กับปริมาณน้า
เรียกว่า “ค่าใช ้จ่ายคงที”่ (Kfix) ประกอบด ้วย ค่าจ ้างฝ่ ายบริหาร ค่าเช่าสานักงาน และค่าใช ้จ่ายหลักอืน
่ ๆ ซึง่ เป็ นต ้นทุนคงที่ (Fixed Cost)
ทีป
่ ระเมินไว ้ล่วงหน ้า (หน่วย บาท/เดือน) รวมกับ “ค่าใช ้จ่ายสาหรับการผันน้าเสียผ่านเฉพาะการบาบัดเบือ
้ งต ้น” (Kbypass) ซึง่ เป็ นต ้นทุน
ผันแปร (Variable Cost) ตาม “ปริมาณน้าเสียทีผ
่ น
ั ผ่านเฉพาะการบาบัดเบือ
้ งต ้น” (Qbypass) รวมกับ “ค่าใช ้จ่ายสาหรับการบาบัดน้าเสีย
่ ารบาบัดน้าเสียขัน
ขัน
้ ที่ 2” (Kplant) ซึง่ เป็ นต ้นทุนผันแปร (Variable Cost) ตาม “ปริมาณน้าเสียทีเ่ ข ้าสูก
้ ที่ 2” (Qplant) เช่นกัน โดยตาม
สูตรมีการปรับผลกระทบของเงินเฟ้ อด ้วยค่าดัชนีผู ้บริโภค (CPI) ตามทีก
่ ระทรวงพาณิชย์กาหนดอีกด ้วย
ั ญาต ้องทาการประมูลใหม่ และ/หรือ ทาสัญญาว่าจ ้างวิธพ
กรณีทวี่ งเงินตามงบประมาณหมดก่อนวันหมดอายุสญ
ี เิ ศษ แต่หากระยะเวลาจ ้าง
เหมาถึงกาหนดก่อนและงบประมาณยังคงเหลืออยู่ และ กรุงเทพมหานคร มีความประสงค์จะจ ้างเหมาต่อ UBA จะต ้องยินยอมขยายสัญญา
ตามความประสงค์ของกรุงเทพมหานคร ตามเงือ
่ นไขของสัญญาเดิม
โครงการจ ้างเดินระบบ บารุงรักษา และบริหารจัดการอุโมงค์ระบายน้าฯ มีการจ่ายเงินค่าจ ้างตามอัตราค่าใช ้จ่ายรวมในการเดินระบบอุโมงค์
ต่อเดือน ซึง่ รายได ้ทีก
่ จิ การจะได ้รับถูกเรียกว่า “ราคาปั จจุบน
ั ” ซึง่ มีคา่ ตัง้ ต ้นทีร่ ัฐตัง้ ไว ้ไม่ขน
ึ้ กับปริมาณน้า เรียกว่า “ค่าใช ้จ่ายคงที”่ (Kfix)
ซึง่ เป็ นค่าจ ้างฝ่ ายบริหาร ค่าเช่าสานักงาน และค่าใช ้จ่ายหลักอืน
่ ๆ ซึง่ เป็ นต ้นทุนคงที่ (Fixed Cost) ทีป
่ ระเมินไว ้ล่วงหน ้า (หน่วย บาท/
เดือน) รวมกับ “ค่าใช ้จ่ายสาหรับการเดินระบบอุโมงค์ระบายน้า” (Kplant) ซึง่ เป็ นต ้นทุนผันแปร (Variable Cost) ตาม “หน่วยกระแสไฟฟ้ า
ทีส
่ ถานีสบ
ู น้าอุโมงค์ระบายน้าใช ้ไป” (Unit) โดยตามสูตรมีการปรับผลกระทบของเงินเฟ้ อด ้วยค่าดัชนีผู ้บริโภค (CPI) ตามทีก
่ ระทรวง
พาณิชย์กาหนดอีกด ้วย ตามประมาณการทางการเงินของกิจการ (Budget) โครงการอุโมงค์ระบายน้าฯ คาดว่าจะได ้โครงการเพิม
่ เติมอีก 2
โครงการซึง่ มีความเป็ นไปได ้สูงทีจ
่ ะได ้รับสัมปทานเนือ
่ งจากเป็ นผู ้มีประสบการณ์เพียงรายเดียว แต่ทป
ี่ รึกษาทางการเงินมีความเห็นว่าการ
พิจารณามูลค่าของกิจการควรพิจารณาจากแผนธุรกิจทีม
่ ค
ี วามแน่นอนสูง ซึง่ โครงการ ณ ปั จจุบน
ั กิจการได ้ดาเนินงานต่อเนือ
่ งเข ้าสูร่ ะยะที่
3 ซึง่ ค่อนข ้างมัน
่ คงในขณะทีก
่ จิ การทีอ
่ ยูร่ ะหว่างเปิ ดประมูลยังมีความไม่แน่นอนสูง
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ความเห็นของทีป
่ รึกษาทางการเงินอิสระ

ั่ จากัด (มหาชน)
บริษัท สยามอีสต์ โซลูชน

ั
สรุปนิตก
ิ รรมสญญำที
เ่ กีย
่ วข้องก ับธุรกรรมกำรเข้ำทำรำยกำรทีเ่ กีย
่ วโยงก ัน
ภายหลังจากได ้รับอนุมัตเิ ข ้าทารายการทีเ่ กีย
่ วโยงกันจากทีป
่ ระชุมผู ้ถือหุ ้นแล ้ว บริษัทฯ จะเข ้าลงนามใน
สัญญาสาคัญๆ ดังต่อไปนี้
(1)

้ ขำยหุน
ั
สญญำซื
อ
้ (Share Purchase Agreement) ซึง่ เป็ นสัญญาระหว่าง PPM (“ผู ้ขาย”) ฝ่ ายหนึง่ และ
้ ”) อีกฝ่ ายหนึง่ ซึง่ คาดว่าจะลงนามหลังจากได ้รับอนุมัตจิ ากทีป
้ ขายหุ ้น
SE (“ผู ้ซือ
่ ระชุมผู ้ถือหุ ้น และการซือ
้ หุ ้นของ
นีต
้ ้องมีขน
ึ้ ภายในกาหนดระยะเวลา 90 วันนับแต่วน
ั ที่ 2 พฤษภาคม 2561 โดยบริษัทฯ จะลงทุนซือ
UBA ที่ PPM ถืออยูท
่ งั ้ หมดจานวน 1,599,998 หุ ้น คิดเป็ นร ้อยละ 40 ของหุ ้นสามัญทีอ
่ อกและจาหน่าย
้ 135.00 ล ้านบาทคิดเป็ นราคาหุ ้นละประมาณ 84.38 บาทต่อหุ ้น
แล ้วทัง้ หมดในมูลค่ารวมทัง้ สิน
เงือ
่ นไขบ ังค ับก่อน
(1.1)

เงือ
่ นไขก่อนการเข ้าขออนุมัตใิ นหลักการจากทีป
่ ระชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
1) จดหมาย หรือคารับรองอืน
่ ใดจากบริษัท สยามราชธานี จากัด ผู ้ถือหุ ้นเดิมของ UBA ซึง่ เป็ น
ผู ้โอนหุ ้นจานวน 1,599,998 หุ ้นซึง่ เป็ นหุ ้นทัง้ หมดทีถ
่ อ
ื อยูใ่ น UBA ให ้แก่ PPM และบริษัท
สยามราชธานี จากัด ไม่มส
ี ถานะเป็ นผู ้ถือหุ ้นใน UBA อีกต่อไป เพือ
่ เป็ นการยืนยันว่า บริษัท
สยามราชธานี จากัด ได ้โอนหุ ้นของตนจานวนดังกล่าวให ้แก่ PPM อย่างถูกต ้องสมบูรณ์

(1.2)

เงือ
่ นไขก่อนการเข ้าขออนุมัตท
ิ ป
ี่ ระชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น
2) ผู ้ขายจะต ้องได ้รับความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อก
ั ษร (Written Consent) จากผู ้ถือหุ ้นใหญ่
ของ UBA คือ บริษัทเนาวรัตน์พัฒนาการ จากัด (มหาชน) (NWR) อนุมัตใิ ห ้เปลีย
่ นผู ้ถือหุ ้น
เป็ นบริษัทฯ พร ้อมทัง้ โอนสิทธิตามสัญญาระหว่างผู ้ถือหุ ้น (Shareholders’ Agreement)
ให ้แก่บริษัทฯ

(1.3)

้ ขายหุ ้น
เงือ
่ นไขก่อนการเข ้าทาธุรกรรมการซือ
้ ขายหุ ้น
3) บริษัทฯ ได ้รับอนุมัตจิ ากทีป
่ ระชุมผู ้ถือหุ ้นของบริษัทฯ ให ้เข ้าทาธุรกรรมการชือ
4) การยืนยัน (Rep. & Warrantee) จากผู ้ขายว่าจะไม่มก
ี ารเปลีย
่ นแปลงหรือเกิดเหตุการณ์ใดๆ
้ ขายหุ ้น
ทีอ
่ าจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสาคัญต่อ UBA ก่อนการเข ้าทาธุรกรรมการซือ
5) การยืนยัน (Rep. & Warrantee) จากผู ้ขายว่าจะไม่มก
ี ารดาเนินการทางกฎหมาย การฟ้ อง
คดี หรือการดาเนินการใดๆ โดยหน่วยงานราชการ หรือบุคคลใดๆ เพือ
่ ขอยุตก
ิ ารทาธุรกรรม
้ ขายหุ ้น
การซือ

(2)

ั
สญญำระหว่
ำงผูถ
้ อ
ื หุน
้ (ฉบ ับเพิม
่ เติม) (Suplementary Agreement to Shareholders’ Agreement:
“SUP-SHA”) ระหว่าง NWR PPM UBA และ SE ซึง่ คาดว่าจะเริม
่ มีผลบังคับใช ้ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2561
ั
เป็ นสัญญาเพิม
่ เติมจาก สญญำระหว่
ำงผูถ
้ อ
ื หุน
้ (Shareholders’ Agreement: “SHA”) ฉบับลงวันที่ 1
เมษายน 2552 ระหว่าง NWR และ PPM โดยบริษัทฯ รับภาระผูกพันตามสัญญาระหว่างผู ้ถือหุ ้นเดิมในฐานะ
“Affiliate” ของ PPM ซึง่ รวมถึงภาระผูกพันในการให ้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่กจิ การตามสัดส่วนการ
ถือหุ ้นตามทีร่ ะบุไว ้ในสัญญาข ้อตกลงระหว่างผู ้ถือหุ ้น

(3)

ั
สญญำเงิ
นกูย
้ ม
ื (Loan Agreement) ระหว่าง SE และ UBA ซึง่ คาดว่าจะเริม
่ มีผลบังคับใช ้ในวันที่ 2
พฤษภาคม 2561 โดยบริษัทฯ จะให ้การสนับสนุนทางการเงินในรูปของเงินกู ้ยืมจากผู ้ถือหุ ้นมูลค่ารวม
้ 23,621,929.47 บาท ภายใต ้ (1) สัญญาเงินกู ้ยืมระหว่าง PPM กับ UBA ซึง่ จะมีมูลค่าคงค ้าง ณ
ทัง้ สิน
วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 จานวน 19,581,374.20 บาท โดยกาหนดผลตอบแทนในรูปแบบของดอกเบีย
้ ใน
อัตราร ้อยละ 6.5 ต่อปี ของต ้นเงินดังกล่าวนับแต่วน
ั ทีบ
่ ริษัทฯ ได ้รับโอนสิทธิตามสัญญาระหว่างผู ้ถือหุ ้น
ั ญาในวันที่ 31 ตุลาคม 2562
(Shareholders’ Agreement) เป็ นระยะเวลา 17 เดือน ซึง่ ครบกาหนดอายุสญ
และ (2) สัญญาเงินกู ้ยืมระหว่าง คุณอรสา วิมลเฉลา กับ UBA ซึง่ มีมล
ู ค่าคงค ้าง ณ วันที่ 2 พฤษภาคม
2561 จานวน 4,040,555.27 บาท โดยกาหนดผลตอบแทนในรูปแบบของดอกเบีย
้ ในอัตราร ้อยละ 6.5 ต่อ
ปี ของต ้นเงินดังกล่าวนั บแต่วน
ั ทีบ
่ ริษัทฯ
ได ้รับโอนสิทธิตามสัญญาระหว่างผู ้ถือหุ ้น
(Shareholders’
ั ญาในวันที่ 30 มิถน
Agreement) เป็ นระยะเวลา 13 เดือน ซึง่ ครบกาหนดอายุสญ
ุ ายน 2562
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ั่ จากัด (มหาชน)
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ความเห็นของทีป
่ รึกษาทางการเงินอิสระ

อนึง่ ทีป
่ รึกษาทางการเงินอิสระได ้ทาการตรวจสอบสัญญาเงินกู ้จากผู ้ถือหุ ้นของ UBA ย ้อนหลัง 3
ปี ตัง้ แต่ปี 2557 – 256012 แล ้วมีเงือ
่ นไขหลักๆ ดังต่อไปนี้
ผู ้กู ้
ผู ้ให ้กู ้
สัดส่วน

: UBA
: ผู ้ถือหุ ้นกลุม
่ ก : NWR และ ผู ้ถือหุ ้นกลุม
่ ข : PPM หรือ นางสาวอรสา วิมลเฉลา
: ผู ้ถือหุ ้นกลุม
่ ก ร ้อยละ 60 / ผู ้ถือหุ ้นกลุม
่ ข ร ้อยละ 40 ของวงเงินกู ้ยืม ณ ขณะใด
ขณะหนึง่ ตามภาระผูกพันดังกล่าวข ้างต ้น
วัตถุประสงค์ : เพือ
่ ดาเนินโครงการตามสัญญาทีไ่ ด ้รับ และเป็ นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ เป็ นการ
ั ญาโครงการไม่เกิน 5 ปี ) ซึง่ ส่วนใหญ่จะผ่อน
กู ้ยืมเพือ
่ ใช ้งานตามโครงการ (อายุสญ
ชาระหมดตามเวลาของโครงการ
ั ญา
อายุสญ
: 3 เดือน - 4 ปี
อัตราดอกเบีย
้ : ร ้อยละ 8.0 ต่อปี (ก่อนเดือนตุลาคมปี 2558) / ร ้อยละ 6.5 ต่อปี (ตัง้ แต่เดือนตุลาคม
2558 เป็ นต ้นมา)
เงือ
่ นไขอืน
่ ๆ : ชาระเงินต ้นและดอกเบีย
้ รายเดือน (ลดต ้นลดดอกเหมือนกับธนาคาร)
ตำรำงเวลำของธุรกรรม
ประชุม

ทีป
่ ระชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ครัง้ ที่ 1/2561 อนุมต
ั จิ ัดจ ้างทีป
่ รึกษาทางการ
เงินอิสระเพือ
่ ให ้ความเห็นกับการเข ้าทารายการทีเ่ กีย
่ วโยงกัน

20 ก.พ. 61

ประชุม

ทีป
่ ระชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ครัง้ ที่ 2/2561 สอบทานข ้อมูลและให ้
ความเห็นเบือ
้ งต ้นเกีย
่ วกับการเข ้าทารายการทีเ่ กีย
่ วโยงกัน
โดยทีป
่ ระชุมมิมติให ้แจ ้ง
เงือ
่ นไขบังคับก่อนว่า ภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัท
ฯ เพือ
่ อนุมต
ั ก
ิ ารเข ้าทาธุรกรรมฯ 1) บริษัทฯ จะต ้องได ้รับ จดหมายหรือคารับรองอืน
่ ใดจาก
บริษัท สยามราชธานี จากัด ผู ้ถือหุ ้นเดิมของ UBA ซึง่ เป็ นผู ้โอนหุ ้นจานวน 1,599,998 หุ ้น
ซึง่ เป็ นหุ ้นทัง้ หมดทีถ
่ อ
ื อยูใ่ น UBA ให ้แก่ PPM และบริษัท สยามราชธานี จากัด ไม่มส
ี ถานะ
เป็ นผู ้ถือหุ ้นใน UBA อีกต่อไป เพือ
่ เป็ นการยืนยันว่า บริษัท สยามราชธานี จากัด ได ้โอนหุ ้น
ของตนจานวนดังกล่าวให ้แก่ PPM อย่างถูกต ้องสมบูรณ์

20 ก.พ. 61

เงือ
่ นไขบังคับก่อน

12 ก.พ. 61

PPM

ให ้กับ

ประชุม

้
ทีป
่ ระชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ ที่ 2/2561 อนุมต
ั ใิ ห ้นาเสนอการเข ้าทาธุรกรรมการซือ
ขายหุ ้นต่อทีป
่ ระชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น ครัง้ 1/2561 โดยทีป
่ ระชุมมิมติให ้แจ ้งเงือ
่ นไขบังคับก่อน
ว่าก่อนการประชุมวิสามัญผู ้ถือหุ ้น 2) ผู ้ขายจะต ้องได ้รับความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อก
ั ษร
(Written Consent) จากผู ้ถือหุ ้นใหญ่ของ UBA คือ บริษัทเนาวรัตน์พฒ
ั นาการ จากัด
(มหาชน) (NWR) อนุมต
ั ใิ ห ้เปลีย
่ นผู ้ถือหุ ้นเป็ นบริษัทฯ พร ้อมทัง้ โอนสิทธิตามสัญญา
ระหว่างผู ้ถือหุ ้น (Shareholders’ Agreement) ให ้แก่บริษัทฯ

7-มี.ค.-61

เงือ
่ นไขบังคับก่อน

2) บริษัท เนาวรัตน์พฒ
ั นาการ จากัด (มหาชน) ("NWR") ได ้ออกจดหมายเรือ
่ ง การโอน
หุ ้นในบริษัท ยูทล
ิ ต
ิ ี้ บิสเิ นส อัลลายแอนซ์ จากัด ว่า NWR ได ้พิจารณาแล ้วเห็นว่า
ั่ จากัด ถือเป็ นบริษัทในเครือ Affiliates ของบริษัท พีพเี อ็ม เอ็น
บริษัท สยามอีส โซลูชน
จิเนียริง่
จากัด
ตามคาจากัดความของสัญญาระหว่างผู ้ถือหุ ้น
(Shareholders'
Agreement: SHA) จึงยินยอม PPM โอนหุ ้นให ้บริษัทฯ พร ้อมทัง้ โอนสิทธิตามสัญญา
ดังกล่าวให ้แก่บริษัทฯ

24 เม.ย. 61

ประชุม และ
เงือ
่ นไขบังคับก่อน

้ ขายหุ ้น ซึง่ จะ
ประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นประจาปี 2561 พิจารณาอนุมต
ั เิ ข ้าทาธุรกรรมการซือ
สามารถปฏิบต
ั ไิ ด ้ตามเงือ
่ นไขบังคับก่อนข ้อ 3) บริษัทฯ ได ้รับอนุมต
ั จิ ากทีป
่ ระชุมผู ้ถือหุ ้น
้ ขายหุ ้น
ของบริษัทฯ ให ้เข ้าทาธุรกรรมการชือ

22 ก.พ. 61

2 พ.ค. 61

ลงนามในสัญญา และ
เงือ
่ นไขบังคับก่อน

2 พ.ค. 61

ลงนามในสัญญา

ภายใน 90 วัน
หรือประมาณ
ไตรมาส 3 ปี 61

ชาระเงินค่าหุ ้น

12

1) บริษัท สยามราชธานี จากัด ออกจดหมายรับรองการโอนหุ ้นให ้กับ
คณะกรรมการบริษัทฯ ตามเงือ
่ นไขบังคับก่อน

้ ขายหุ ้น (Share Purchase Agreement) ซึง่ มีคา
บริษัทฯ พิจารณาลงนามในสัญญาซือ
รับรอง (Rep. & Warrantee) จาก PPM และ UBA ทีจ
่ ะต ้องปฎิบต
ั ต
ิ ลอดสัญญา พร ้อม
ตรวจสอบเงือ
่ นไขบังคับก่อนการชาระเงินตามสัญญา อันได ้แก่
4) การยืนยัน (Rep. & Warrantee) จากผู ้ขายว่าจะไม่มก
ี ารเปลีย
่ นแปลงหรือเกิด
เหตุการณ์ใดๆ ทีอ
่ าจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสาคัญต่อ UBA ก่อนการเข ้าทา
้ ขายหุ ้น
ธุรกรรมการซือ
5) การยืนยัน (Rep. & Warrantee) จากผู ้ขายว่าจะไม่มก
ี ารดาเนินการทางกฎหมาย การ
ฟ้ องคดี หรือการดาเนินการใดๆ โดยหน่วยงานราชการ หรือบุคคลใดๆ เพือ
่ ขอยุตก
ิ ารทา
้ ขายหุ ้น
ธุรกรรมการซือ
บริษัทฯ พิจารณาลงนามในสัญญาระหว่างผู ้ถือหุ ้น (เพิม
่ เติม) (Suplementary Agreement
to Shareholders' Agreement) กับ NWR PPM และ UBA
้ ขายหุ ้นเสร็จสมบูรณ์
ธุรกรรมการซือ

สรุปรายละเอียดแต่ละสัญญาในเอกสารแนบ 3

บริษัท แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จากัด

หน ้าที่ 11/62

ความเห็นของทีป
่ รึกษาทางการเงินอิสระ

ั่ จากัด (มหาชน)
บริษัท สยามอีสต์ โซลูชน

หมำยเหตุ

อย่ำ งไรก็ ด ี มีภ าระผู ก พั น บางกรณี ท ี่ไ ม่ ถ ื อ ว่ า เป็ นภาระผู ก พั น ตามสั ญ ญาระหว่ า งผู ถ
้ ื อ หุ น
้
(Shareholders’ Agreement) ณ ปั จจุบน
ั ได ้แก่

กรณีท ี่ 1

กรรมการของบริษัทฯ คือ นางสาวอรสา วิมล จะยังคงให ้ค้าประกันส่วนบุคคล (Personel
Guarantee) กับสถาบันการเงินแห่งหนึง่ ในฐานะกรรมการบริหารของ UBA เช่นเดียวกับ นาย
พลพัฒ กรรณสูต (กรรมการซึง่ เป็ นตัวแทนของ NWR) โดยภาระค้าประกันดังกล่าวตามสัญญาค้า
้ ประมาณ 431 ล ้านบาท และเป็ นการค้าประกันเต็มวงเงิน ซึง่ หากเกิดการ
ประกันมีวงเงินรวมทัง้ สิน
ผิดนัดชาระหนี้ (Default) สถาบันการเงินดังกล่าวไม่สามารถไล่เบีย
้ กับผู ้ถือหุ ้นทัง้ สองฝ่ าย คือ
NWR และ SE จึงไม่ถอ
ื เป็ นภาระผูกพันทีจ
่ ะส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ ในอนาคต

กรณีท ี่ 2

ผู ้ถือหุ ้นอาจจะนากิจการเข ้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ซงึ่ บริษัทฯ อาจมีภาระการเพิม
่ ทุนเพือ
่
รักษาสัดส่วนการถือหุ ้นในฐานะผู ้ถือหุ ้น UBA ทัง้ นี้ เนือ
่ งจาก แผนการเพิม
่ ทุนดังกล่าวยังไม่ม ี
ความแน่นอนในเรือ
่ งของจานวนเงินเพิม
่ ทุนทีต
่ ้องชาระและการเพิม
่ ทุนว่าจะเกิดขึน
้ เมือ
่ ใด ดังนัน
้
บริษัทฯ จึงไม่นารายการดังกล่าวเข ้ามาคานวณขนาดรายการได ้มาซึง่ สินทรัพย์ในครัง้ นี้ โดย
บริษัทฯ จะพิจารณานาเรือ
่ งดังกล่าวเข ้าขออนุมัตจ
ิ ากทีป
่ ระชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ทีป
่ ระชุม
ผู ้ถือหุ ้น (แล ้วแต่กรณีขน
ึ้ อยูก
่ ับขนาดรายการ) อีกครัง้ เมือ
่ มีความแน่นอน

กรณีท ี่ 3

UBA อาจรับงานโครงการขนาดใหญ่ในอนาคต (ถ ้ามี) และบริษัทฯ อาจมีภาระการเพิม
่ ทุนเพือ
่
รักษาสัดส่วนการถือหุ ้นในฐานะผู ้ถือหุ ้น UBA และ/หรือ ให ้กู ้ยืมเงินเพิม
่ เติมจากการให ้กู ้ยืม ณ
ปั จจุบน
ั ตาม (3) ลักษณะการกู ้ยืมเงินดังกล่าว ทีป
่ รึกษาทางการเงินมีความเห็นว่า (1) ถึงแม ้ว่าจะ
้ ถึงระยะกลาง (1-5 ปี ) แต่ UBA ก็ทาสัญญาเงินกู ้ดังกล่าวเกิดขึน
เป็ นวงเงินกู ้ระยะสัน
้ อย่าง
ต่อเนือ
่ งเสมือนเป็ น “ความต ้องการเงินทุนระยะยาว” (Long Term Requirement) (2) ภาระ
ผูกพันตามสัญญา SHA ไม่ได ้มีความชัดเจนว่า ผู ้ถือหุ ้น “ต ้อง” ให ้ความช่วยเหลือทางการเงิน
เพราะใน SHA ระบุวา่ The Parties “shall assist” ซึง่ แปลว่า “ควรจะ” ดังนัน
้ ทีป
่ รึกษาทางการ
เงินอิสระจึงมีความเห็นว่า ภาระดังกล่าวเป็ นภาระโดยสมัครใจ และทุกฝ่ ายได ้ประโยชน์

้ ขายหุ ้น UBA ในครัง้ นี้เป็ นการเข ้าทารายการระหว่าง PPM ซึง่ เป็ นบริษัททีม
ทัง้ นี้ ธุรกรรมการชือ
่ ผ
ี ู ้ถือหุ ้น
ใหญ่ร่วมกันกับบริษัทฯ เข ้าข่ายเป็ นบุคคลทีเ่ กีย
่ วโยงกันของบริษัทฯ จึงถือเป็ นการเข ้าทารายการระหว่างบริษัทจด
ทะเบียนกับบุคคลทีเ่ กีย
่ วโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรือ
่ งหลักเกณฑ์ในการ
ทารายการทีเ่ กีย
่ วโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ ทีต
่ ้องการเปิ ดเผยข ้อมูลและการ ปฏิบัตก
ิ าร
ของบริษัทจดทะเบียนในรายการทีเ่ กีย
่ วโยงกัน พ.ศ. 2546 และทีไ่ ด ้มีการแก ้ไขเพิม
่ เติม ("ประกาศรายการทีเ่ กีย
่ ว
โยงกัน”) โดยมีขนาดรายการเท่ากับร ้อยละ 53.28 ของมูลค่าสินทรัพย์ทม
ี่ ต
ี ัวตนสุทธิ (“NTA”) ของบริษัทฯ ตามที่
้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ปรากฏในงบการเงินรวมของบริษัทฯ ทีผ
่ ่านการตรวจสอบของผู ้สอบบัญชีรับอนุ ญาต สิน
่
2560 ซึงขนาดรายการดังกล่าวเกินร ้อยละ 3 ของ NTA ดังนัน
้ บริษัทฯ มีหน ้าทีต
่ ้องดาเนินการดังต่อไปนี้
(1)
(2)
(3)

เปิ ดเผยสารสนเทศการเข ้าท าธุ ร กรรมการซื้อ ขายหุ ้นต่อ ตลาดหลั ก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย (“ตลาด
หลักทรัพย์ฯ”) ตามประกาศรายการทีเ่ กีย
่ วโยงกัน
้ ขายหุ ้น โดยผู ้ถือหุ ้นจะต ้อง
จัดให ้มีการประชุมผู ้ถือหุ ้นของบริษัทฯ เพือ
่ ขออนุมัตก
ิ ารเข ้าทาธุรกรรมการซือ
มีมติ อนุมัตก
ิ ารเข ้าทารายการดังกล่าวด ้วยคะแนนเสียงไม่ตา่ กว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู ้
ิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ถือหุ ้นทีม
่ าประชุมและมีสท
แต่ง ตั ง้ ที่ป รึก ษาทางการเงิน อิส ระ เพื่อ แสดงความเห็ น เกี่ย วกั บ ธุ ร กรรมการซื้อ ขายหุ ้น รวมทั ง้ จั ด ส่ง
ความเห็นดังกล่าวต่อสานั กงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์และ
ผู ้ถือหุ ้นของบริษัทฯ

้ ขายหุ ้นเป็ นรายการได ้มาซึง่ สินทรั พย์ของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่
ธุรกรรมการซือ
ทจ.20/2551 เรือ
่ งหลักเกณฑ์ในการทารายการทีม
่ ีนัยสาคัญทีเ่ ข ้าข่ายเป็ นการได ้มาหรือจาหน่ายไปซึง่ สิน ทรั พ ย์
(รวมทัง้ ทีไ่ ด ้มีการแก ้ไขเพิม
่ เติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรือ
่ งการเปิ ดเผย
ข ้อมูลและการปฏิบัตก
ิ ารของ บริษัทจดทะเบียนในการได ้มาหรือจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์พ.ศ. 2547 (รวมทัง้ ทีไ่ ด ้มี
การแก ้ไขเพิม
่ เติม) (“ประกาศรายการได ้มาหรือจาหน่ ายไป”) โดยมีขนาดรายการสูงสุด ตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิง่
ตอบแทนเท่ากับร ้อยละ 39.38 (อ ้างอิงงบการเงินรวมของบริษัทฯ ทีผ
่ ่านการตรวจสอบของผู ้สอบบัญชีรับอนุ ญ าต
้ สุด ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2560) ซึง่ มีข นาดรายการสูง กว่า ร อ้ ยละ 15 แต่ต่า กว่า ร ้อยละ 50 เข ้าข่า ยรายการ
สิน
ประเภทที่ 2 ซึง่ ภายหลัง จากมีก ารตกลงเข ้าท ารายการแล ้ว บริษั ทจดทะเบีย นต ้องจั ด ท ารายงานและเปิ ดเผย
รายการต่อตลาดหลักทรัพย์ทน
ั ทีโดยมีสารสนเทศอย่างน ้อยตามบัญชี (1) ท ้ายประกาศได ้มาหรือจาหน่ายไป
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บริษัท แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จากัด (“ทีป
่ รึกษาทางการเงินอิสระ” หรือ “CapAd”) ในฐานะทีป
่ รึกษา
ทางการเงินอิสระของผู ้ถือหุ ้นทีไ่ ด ้รับการแต่งตัง้ โดยบริษัทฯ ได ้พิจารณาข ้อมูลและเอกสารทีเ่ กีย
่ วข ้อง รวมถึงการ
สัมภาษณ์ผู ้บริหารของบริษัทฯ และบริษัททีเ่ กีย
่ วข ้อง ราคาและเงือ
่ นไขในสาระสาคัญทีเ่ กีย
่ วกับการเข ้าลงทุนใน
UBA และพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลของการเข ้าทารายการ และความเหมาะสมของราคาของการเข ้าทารายการ
่ ง ข ้อดี
ได ้มาซึง่ สินทรัพย์ และรายการทีเ่ กีย
่ วโยงกันในครัง้ นี้ ประกอบกับพิจารณาถึงประโยชน์ ผลกระทบ ปั จจัยเสีย
และข ้อด ้อยของการเข ้าทารายการ โดยสรุปความเห็นของทีป
่ รึกษาทางการเงินอิสระ ได ้ดังนี้
้ หุ ้น UBA และการให ้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ UBA ตามสัดส่วนการถือหุ ้นเป็ นการลงทุนที่
การเข ้าซือ
สอดคล ้องกับนโยบายการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทีจ
่ ะเป็ นผู ้ลงทุนในธุรกิจทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการบริหารจัดการน้ าทุก
รูปแบบ และเป็ นไปตามแผนการลงทุนในอนาคตของบริษัทฯ เพือ
่ เพิม
่ ความมั่นคงของรายได ้พร ้อมทัง้ เปิ ดโอกาส
ให ้กับการเติบโตของธุรกิจในระยะยาว
นอกจากนี้
ยังสามารถใช ้ประโยชน์จากกระแสเงินสดคงเหลือให ้เกิด
ประโยชน์กบ
ั กิจการพร ้อมทัง้ เพิม
่ ผลตอบแทนให ้ผู ้ถือหุ ้น
ทัง้ นี้ การทารายการได ้มาซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย
่ วโยงกันในครัง้ นี้ มีข ้อดีและประโยชน์ ได ้แก่ (1)
เสริมสร ้างประโยชน์ในเชิงธุรกิจร่วมกัน (Synergy); (2) สอดคล ้องกับนโยบายการดาเนินธุรกิจของบริษัทพร ้อมเพิม
่
ความมั่นคงให ้กับกิจการ; (3) การเข ้าลงทุนใน UBA ในช่วงเวลานี้ ทาให ้บริษัทฯ มีโอกาสสร ้างผลตอบแทนจากการ
ิ ทรัพย์และส่วนของผู ้ถือหุ ้นเพิม
ลงทุนได ้มากขึน
้ ; (4) บริษัทฯ จะมีสน
่ ขึน
้ ; (5) UBA มีผู ้ถือหุ ้นรายอืน
่ ทีแ
่ ข็งแกร่ง;
(6) ขจัดความขัดแย ้งทางผลประโยชน์แบบเบ็ดเสร็จ (Conflict of Interest) ในระยะยาว; (7) สร ้างโอกาสในการ
พัฒนาบุคลากรเพือ
่ ดาเนินงานโครงการขนาดใหญ่; (8) ได ้รับผลตอบแทนจากการให ้กู ้ยืมเงิน; และ (9) ช่วยเพิม
่
สภาพคล่องให ้กับบริษัทในเครือ
่ งทีม
อย่างไรก็ตาม การเข ้าทารายการในครัง้ นีม
้ ข
ี ้อด ้อยและความเสีย
่ น
ี ัยสาคัญ ได ้แก่ (1) การพึง่ พิงลูกค ้า
รายใหญ่; (2) ภาระการให ้ความช่วยเหลือด ้านการเงินแก่กจิ การตามสัญญาคงค ้าง ณ ปั จจุบัน; (3) การทีก
่ จิ การต ้อง
้ และกลางไปสนับสนุนความต ้องการ
ใช ้เงินลงทุนจานวนมากเพือ
่ สนั บสนุนโครงการขนาดใหญ่
นาเงินกู ้ระยะสัน
กระแสเงินสดระยะยาว; (4) การลงทุนในธุรกิจทีไ่ ม่มอ
ี านาจควบคุมซึง่ จะเสียเปรียบ NWR และอาจจะเกิด Dead
่ งดังกล่าวข ้างต ้นได ้ถูกลดทอนความเสีย
่ ง (Risk Mitigation) โดย
Lock เหมือนกรณีทข
ี่ ด
ั แย ้งกันทัว่ ไป ซึง่ ความเสีย
การเข ้าทารายการครัง้ นี้ SE จะเพิม
่ ฐานลูกค ้าเอกชนให ้กับ UBA เพือ
่ ลดการพึง่ พิงลูกค ้ารายใหญ่ อีกทัง้ แก ้ไขปั ญหา
เงินทุนระยะยาวด ้วยแผนการระดมทุนหลายรูปแบบ ซึง่ การก่อให ้เกิดผลประโยชน์ (Synergy) นีจ
้ ะส่งผลให ้การ
ดาเนินงานร่วมกันเป็ นไปอย่างมีเสถียรภาพมากขึน
้
่ งทีม
นอกจากนี้ การเข ้าทารายการในครัง้ นีม
้ ข
ี ้อด ้อยและความเสีย
่ น
ี ัยสาคัญปานกลางถึงนัยสาคัญตา่ และ/
หรือ มีโอกาสเกิดขึน
้ ได ้น ้อย และ/หรือ ได ้ผ่านการแก ้ไขเยียวยาแล ้ว ดังต่อไปนี้ (1) การเสียโอกาสการลงทุนใน
โครงการอืน
่ ๆ; (2) การไม่ได ้รับชาระคืนเงินกู ้จากกิจการ; (3) การประกันความเสียหายตามสัญญา; (4) การเพิม
่ ทุน
ตามสัดส่วนเมือ
่ นา UBA เข ้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในอนาคต; (5) ความเป็ นเจ ้าของกรรมสิทธิใ์ นหุ ้นของ
PPM; (6) การขอความยินยอม (Consent) จาก NWR และ สถาบันการเงิน; (7) การดาเนินธุรกิจภายใต ้สัญญากับ
หน่วยงานภาครัฐ; (8) การพึง่ พา และ/หรือ โอกาสทีจ
่ ะเกิดการค ้าแข่งกับ NWR; (9) การมีบริษัทคูแ
่ ข่งจากทัง้ ใน
่ งจากระบบควบคุมภายในเกีย
และต่างประเทศเข ้ามาบุกตลาด; (10) ความเสีย
่ วกับการทาสัญญากับลูกค ้า และการ
่ งจากการลงทุนในรูปแบบ Buildมอบอานาจ; (11) เครือ
่ งหมายการค ้า; (12) การดาเนินคดี; (13) ความเสีย
Transfer-Operate (BTO); (14) รายได ้ทีไ่ ม่มั่นคงช่วงรอยต่อของสัญญา; (15) รายได ้ไม่เพียงพอต่อต ้นทุน
โครงการทีป
่ ระมาณการไว ้; (16) อัตราดอกเบีย
้ ทีเ่ ปลีย
่ นแปลง; (17) การพึง่ พาผู ้บริหารระดับสูงของ UBA; และ
(18) ความเพียงพอของวิศวกรทีม
่ ใี บอนุญาตและประสบการณ์ และบุคลากรอืน
่ ๆ
หลังจากพิจารณาวัตถุประสงค์และความจาเป็ นในการทารายการ ประกอบกับ ข ้อดี ข ้อด ้อย ประโยชน์ และ
่ งทีเ่ กิดขึน
ความเสีย
้ แล ้ว ทีป
่ รึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า บริษัทฯ จะได ้ประโยชน์และโอกาสทางธุรกิจมาก
่ งในหลายๆ ด ้านไว ้แล ้ว อีกทัง้ ราคาเสนอขายนัน
ขึน
้
โดยบริษัทฯ ได ้รับทราบและเตรียมการป้ องกันความเสีย
้
ใกล ้เคียงกับมูลค่ายุตธิ รรม รวมถึงอัตราดอกเบีย
้ ในการให ้กู ้ยืมระหว่างกัน ตามสัญญาระหว่างผู ้ถือหุ ้น (เพิม
่ เติม)
(SUP-SHA) และการค้าประกันโดยกรรมการของ SE ก็มค
ี วามเหมาะสม ดังนัน
้ กำรทำรำยกำรได้มำซึง่ สินทร ัพย์
และรำยกำรทีเ่ กีย
่ วโยงก ันในครงนี
ั้ ้ มีควำมสมเหตุสมผล
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ในการพิจารณาความเหมาะสมด ้านราคาและเงือ
่ นไขของรายการทีเ่ กีย
่ วโยงกัน CapAd มีความเห็นว่า วิธท
ี ี่
เหมาะสมทีส
่ ด
ุ ในการประเมินมูลค่ากิจการของ UBA ในครัง้ นี้ คือ วิธม
ี ล
ู ค่าปั จจุบน
ั สุทธิของกระแสเงินสด เนือ
่ งจาก
สามารถสะท ้อนผลการดาเนินการในอนาคตของ UBA โดยสรุป CapAd เห็นว่ามูลค่าหุ ้นทีเ่ หมาะสมของ UBA
เท่ากับ 98.36 บาทต่อหุ ้น หรือคิดเป็ นมูลค่ากิจการเท่ากับ 393.45 ล ้านบาท ทัง้ นี้ คิดเป็ นมูลค่าของรายการเท่ากับ
157.38 ล ้านบาท ซึง่ สูงกว่าราคาเสนอขายที่ 84.38 บาทต่อหุ ้น อยู่ 13.99 บาทต่อหุ ้น หรือสูงกว่าร ้อยละ 16.58
ของราคาเสนอขาย หรือสูงกว่ามูลค่าของรายการที่ 135.00 ล ้านบาท อยู่ 22.38 ล ้านบาท หรือสูงกว่าร ้อยละ 16.58
ของราคาเสนอขาย นอกจากนี้ ผลจากการวิเคราะห์ความไวจะได ้มูลค่าหุ ้นของ UBA เท่ากับ 81.15 – 121.12 บาท
ต่อหุ ้น ทัง้ นี้ คิดเป็ นมูลค่าของรายการเท่ากับ 129.83 – 193.80 ล ้านบาท ซึง่ สูงกว่า(ตา่ กว่า) ราคาเสนอขายที่
135.00 ล ้านบาท เท่ากับ (5.17) – 58.80 ล ้านบาท หรือสูงกว่า (ตา่ กว่า) ร ้อยละ (3.83) – 43.56 ของราคาเสนอ
ั วนร้อยละ 40 ที่ 135.00 ล้ำนบำท เป็นรำคำทีเ่ หมำะสม
ขาย ด ังนน
ั้ รำคำเสนอขำยกิจกำร UBA ในสดส่
เนือ
่ งจากมีมล
ู ค่าตา่ กว่ามูลค่ายุตธิ รรมจากวิธม
ี ล
ู ค่าปั จจุบน
ั สุทธิของกระแสเงินสด และอยูใ่ นช่วงของมูลค่ายุตธิ รรม
จากผลของการวิเคราะห์ความไว
นอกจากนี้ สาหรับกรณีการให ้การช่วยเหลือทางการเงิน เมือ
่ พิจารณาจากอัตราดอกเบีย
้ อ ้างอิงหลายๆ
กรณีแล ้วพบว่า ปั จจุบน
ั บริษัทฯ ได ้มีการฝากเงินไว ้กับสถาบันการเงินแบบฝากประจา 3 เดือน ซึง่ ได ้รับผลตอบแทน
อยู่ทรี่ ้อยละ 1.40 ต่อปี การนาเงินมาปล่อยกู ้ให ้กับ UBA ซึง่ ได ้ผลตอบแทนอยู่ทรี่ ้อยละ 6.50 ต่อปี นัน
้ สูงกว่าการ
่ กับลูกค ้ารายใหญ่ชน
ั ้ ดี
ฝากประจา อีกทัง้ ดอกเบีย
้ เงินให ้กู ้ยืมร ้อยละ 6.50 ต่อปี นัน
้ ยังสูงกว่าดอกเบีย
้ เงินให ้สินเชือ
(MLR) เฉลีย
่ ของสถาบันการเงินใหญ่ 4 แห่ง ซึง่ อยูท
่ รี่ ้อยละ 6.20 ต่อปี เล็กน ้อย อีกทัง้ ยังใกล ้เคียงกับต ้นทุน
ทางการเงินปั จจุบน
ั ของ
UBA
จากเหตุผลทีก
่ ล่าวข ้างต ้นทาให ้ทีป
่ รึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า อ ัตรำ
้ เท่ำก ับร้อยละ 6.50 ต่อปี เป็นรำยกำรทีม
ดอกเบีย
่ ค
ี วำมเหมำะสม
ท ้ายสุด กรณีท ี่ กรรมการของบริษัทฯ ได ้แก่ นางสาวอรสา วิมลเฉลา จะยังคงมีฐานะเป็ นผู ้ค้าประกันต่อไป
ในนามตัวแทนของ SE ซึง่ ภาระค้าประกันดังกล่าวตามสัญญาค้าประกัน ถือว่ำมีควำมเหมำะสม อย่างไรก็ด ี การค้า
ประกันดังกล่าวไม่ถอ
ื เป็ นภาระตามสัญญาระหว่างผู ้ถือหุ ้น (SHA) และไม่สง่ ผลกระทบต่อบริษัทฯ
้ ขาย อัตราดอกเบีย
เมือ
่ พิจารณาประกอบกันทัง้ ด ้านความสมเหตุสมผล และความเหมาะสมของราคาซือ
้
เงินกู ้ยืมและการค้าประกันโดยกรรมการของบริษัทฯ แล ้ว ทีป
่ รึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า ผู ้ถือหุ ้นของ
บริษัทฯ ควร อนุมัต ิ การทารายการได ้มาซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย
่ วโยงกันในครัง้ นี้
ผู ้ถือหุ ้นควรจะศึกษาข ้อมูลในเอกสารต่างๆ ทีแ
่ นบมากับหนั งสือเชิญประชุมในครัง้ นี้ เพือ
่ ใช ้ประกอบการ
่
่
พิจารณาในการตัดสินใจสาหรับการลงมติ ซึงการพิจารณาอนุมัตริ ายการได ้มาซึงสินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย
่ วโยง
กันดังกล่าว ขึน
้ อยูก
่ ับดุลยพินจ
ิ และการตัดสินใจของผู ้ถือหุ ้นเป็ นสาคัญ
ทัง้ นี้ CapAd ในฐานะทีป
่ รึกษาทางการเงินอิสระ ขอรับรองว่าได ้พิจารณาให ้ความเห็นกรณีข ้างต ้นด ้วย
ความรอบคอบตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผู ้ถือหุ ้นเป็ นสาคัญ
โดยรายละเอียดประกอบความเห็นของทีป
่ รึกษาทางการเงินอิสระ มีดงั ต่อไปนี้

บริษัท แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จากัด

หน ้าที่ 14/62

ั่ จากัด (มหาชน)
บริษัท สยามอีสต์ โซลูชน

ความเห็นของทีป
่ รึกษาทางการเงินอิสระ

ส่วนที่ 1 :

รำยละเอียดโดยทว่ ั ไปของรำยกำร

1.

ล ักษณะและรำยละเอียดของรำยกำร

1.1

ว ัตถุประสงค์ของรำยกำรและทีม
่ ำของรำยกำร

เนือ
่ งจากบริษัทฯ มีแผนทีจ
่ ะขยายธุรกิจในส่วนธุรกิจทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าภายใต ้
ระบบสัญญาบริหารจัดการระยะยาวซึง่ เป็ นธุรกิจต่อเนือ
่ งจากธุรกิจเดิมของบริษัทฯ ด ้วยการเข ้าลงทุนในโครงการทีด
่ ี
และมีศักยภาพในการเติบโตเพิม
่ เติมจากปั จจุบน
ั
ทีม
่ เี ฉพาะธุรกิจจัดหาและจัดจาหน่ายสินค ้าอุตสาหกรรมในกลุม
่
ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีระบบปั๊ ม ระบบท่อ และวัสดุนวัตกรรมทีเ่ กีย
่ วเนื่องเพียงอย่างเดียว ซึง่ ธุรกิจปั จจุบน
ั มีความ
่ งจากการเข ้ามาของคูแ
เสีย
่ ข่งรายใหม่ และมีการเติบโตได ้อย่างจากัด ทางบริษัทฯ จึงมีความประสงค์ทจ
ี่ ะได ้มาซึง่
หุ ้นสามัญของกิจการ บริษัท ยูทล
ิ ต
ิ ี้ บิสเิ นส อัลลายแอนซ์ จากัด (“UBA” หรือ “กิจการ”)ซึง่ ดาเนินธุรกิจให ้บริการ
ด ้านการบริหารจัดการน้ าและน้ าเสียแบบครบวงจร
เพือ
่ ต่อยอดธุรกิจพัฒนาโครงการทีเ่ กีย
่ วเนือ
่ งกับการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ า พร ้อมทัง้ เพิม
่ ศักยภาพในการทากาไรให ้แก่กลุม
่ ธุรกิจของบริษัทฯ ต่อไปในอนาคต ตลอดจนจะ
ช่วยให ้บริษัทฯ สามารถดาเนินธุรกิจต่อไปได ้อย่างมั่นคงและมีสถานภาพทางการเงินทีเ่ ข ้มแข็งและมั่นคงมากยิง่ ขึน
้
่ งในการ
อันจะก่อให ้เกิดประโยชน์ตอ
่ บริษัทฯ และผู ้ถือหุ ้นทุกราย นอกจากนี้ ยังมีวัตถุประสงค์เพือ
่ กระจายความเสีย
ดาเนินธุรกิจ และขจัดความขัดแย ้งทางผลประโยชน์ของกลุม
่ ผู ้ถือหุ ้นใหญ่ในระยะยาวอีกด ้วย
1.2

ว ัน/ เดือน/ ปี ทีท
่ ำรำยกำร

้ ขายหุ ้นได ้รั บอนุ มัตจ
หลังจากทีธ
่ ุรกรรมการชือ
ิ ากทีป
่ ระชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นประจาปี 2561 ซึง่ จะประชุมใน
้ ขายหุ ้น (Share Purchase
วันที่ 24 เมษายน 2561 บริษัทฯ คาดว่าการท ารายการจะเริม
่ ต ้นลงนามในสัญญาซือ
้ ขายหุ ้นจนแล ้วเสร็ จภายใน 90 วัน หรือ
Agreement) ประมาณวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 และดาเนินธุรกรรมการซือ
ั ญาจะสามารถปฏิบัตต
ประมาณไตรมาส 3 ของปี 2561 ทัง้ นี้ขน
ึ้ อยู่กับคูส
่ ญ
ิ ามเงือ
่ นไขบังคับก่อนทีร่ ะบุไว ้ในสัญญา
้ ขายหุ ้น
ซือ
1.3

ั
ั ันธ์ก ับบริษ ัทจดทะเบียน
คูส
่ ญญำที
เ่ กีย
่ วข้องและควำมสมพ

้
ผู ้ซือ
ผู ้ขาย

:
:

ั่ จากัด (มหาชน)
บริษัท สยามอีสต์ โซลูชน
บริษัท พีพเี อ็มเอ็นจิเนียริง่ จากัด ซึง่ เป็ นผู ้ถือหุ ้นเดิมของบริษัท ยูทล
ิ ต
ิ ี้ บิสเิ นส อัลลายแอนซ์ จากัด

ั ันธ์ระหว่ำงคูส
ั
ควำมสมพ
่ ญญำ
PPM และ บริษัทฯ มีผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่แ ละกรรมการร่ วมกัน โดย ณ วันที่ 9 มีนาคม 2560 (ซึง่ เป็ นวัน ที่
ั ลีเกษม
บริษัทฯ ปิ ดสมุดทะเบียนผู ้ถือหุ ้นครัง้ ล่าสุด) นางสาวอรสา วิมลเฉลา นายเกริก ลีเกษม และ นายสิทธิชย
ถือหุ ้นในบริษัทฯ รวมกันอยู่ร ้อยละ 60.25 ของหุ ้นทีอ
่ อกและจาหน่ายแล ้วทัง้ หมด จึงจัดเป็ นผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่ของ
บริษัทฯ และถือเป็ นบุค คลทีเ่ กีย
่ วโยงกัน (รวมเรียกว่า “บุคคลเกีย
่ วโยงฯ”) ซึง่ บุคคลเกีย
่ วโยงฯ ถือหุ ้นใน PPM
รวมกั น ในสั ด ส่ว นร อ้ ยละ 100 ของหุ น
้ ที่อ อกและจ าหน่ า ยแล ้วทั ง้ หมด โดยที่ นางสาวอรสา วิม ลเฉลา และ
ั ลีเกษม ดารงตาแหน่งกรรมการทัง้ 3 บริษัท คือ SE PPM และ UBA ซึง่ เข ้าข่ายเป็ นกรรมการทีม
นายสิทธิชย
่ ส
ี ่วน
ได ้เสีย ดังแผนภาพที่ 5
แผนภาพที่ 5

โครงสร ้างผู ้ถือหุ ้น UBA ก่อนการเข ้าทารายรายการระหว่างกันในครัง้ นี้
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ความเห็นของทีป
่ รึกษาทางการเงินอิสระ

1.4

ั่ จากัด (มหาชน)
บริษัท สยามอีสต์ โซลูชน

ล ักษณะโดยทว่ ั ไปของรำยกำร

้ หุ ้นของ UBA ที่ PPM ถืออยู่ทัง้ หมดจานวน 1,599,998 หุ ้น คิดเป็ นร ้อยละ 40 ของ
บริษัทฯ จะลงทุนซือ
้ 135.00 ล ้านบาทคิดเป็ นราคาหุ ้นละประมาณ 84.38
หุ ้นสามัญทีอ
่ อกและจาหน่ ายแล ้วทัง้ หมดในมูลค่ารวมทัง้ สิน
บาทต่อ หุ ้น ภายหลัง จากทีบ
่ ริษั ทฯ เป็ นผู ้ถือ หุ ้นใน UBA แล ้วบริษั ทฯ จะต ้องลงนามใน สัญ ญาระหว่า งผู ้ถือ หุ ้น
(เพิม
่ เติม) (SUP-SHA) พร ้อมทัง้ รับมาซึง่ ภาระผูกพันเดิมทีก
่ ลุม
่ ผู ้ถือหุ ้นของ PPM มีอยู่ตาม สัญญาระหว่างผู ้ถือหุ ้น
้ 23,621,929.47
(SHA) อันประกอบด ้วย การสนั บสนุนทางการเงินในรูปของเงินกู ้ยืมจากผู ้ถือหุ ้นมูลค่ารวมทัง้ สิน
บาท ภายใต ้ (1) สัญญาเงินกู ้ยืมระหว่าง PPM กับ UBA ซึง่ จะมีมูลค่าคงค ้าง ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 จานวน
19,581,374.20 บาท โดยกาหนดผลตอบแทนในรูปแบบของดอกเบีย
้ ในอัตราร ้อยละ 6.5 ต่อปี ของต ้นเงินดังกล่าว
นั บ แต่วัน ทีบ
่ ริษั ทฯ ได ้รั บ โอนสิท ธิต ามสัญ ญาระหว่า งผู ้ถือ หุ ้น (Shareholders’ Agreement) เป็ นระยะเวลา 17
เดือน ซึง่ ครบกาหนดอายุสัญญาในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 และ (2) สัญญาเงินกู ้ยืมระหว่าง คุณอรสา วิมลเฉลา
กับ UBA ซึง่ มีมูลค่าคงค ้าง ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 จานวน 4,040,555.27 บาท โดยกาหนดผลตอบแทนใน
รูปแบบของดอกเบีย
้ ในอัตราร ้อยละ 6.5 ต่อปี ของต ้นเงินดังกล่าวนั บแต่วันทีบ
่ ริษั ทฯ ได ้รั บโอนสิทธิต ามสัญ ญา
ระหว่า งผู ้ถือ หุ ้น (Shareholders’ Agreement) เป็ นระยะเวลา 13 เดือ น ซึง่ ครบก าหนดอายุ สัญ ญาในวัน ที่ 30
มิถน
ุ ายน 2562
อนึง่ กรรมการของบริษัทฯ คือ นางสาวอรสา วิมล จะยังคงให ้ค้าประกันส่วนบุคคล (Personel Guarantee)
กับสถาบันการเงินแห่งหนึง่ ในฐานะกรรมการบริหารของ PPM เช่นเดียวกับ นายพลพัฒ กรรณสูต (กรรมการซึง่ เป็ น
้ ประมาณ 431 ล ้านบาท และ
ตัวแทนของ NWR) โดยภาระค้าประกันดังกล่าวตามสัญญาค้าประกันมีวงเงินรวมทัง้ สิน
เป็ นการค้าประกันเต็มวงเงิน ซึง่ หากเกิดการผิดนัดชาระหนี้ (Default) สถาบันการเงินดังกล่าวไม่สามารถไล่เบีย
้ กับ
ผู ้ถือหุ ้นทัง้ สองฝ่ าย คือ NWR และ SE จึงไม่ถอ
ื เป็ นภาระผูกพันทีจ
่ ะส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ ในอนาคต
และโดยทีม
่ ไิ ด ้ระบุวา่ เป็ นภาระผูกพันตามสัญญาระหว่างผู ้ถือหุ ้น (Shareholders’ Agreement) กรณีทผ
ี่ ู ้
ถือหุ ้นอาจจะนากิจการเข ้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทฯ อาจมีภาระการเพิม
่ ทุนเพือ
่ รักษาสัดส่วนการถือ
หุ ้นในฐานะผู ้ถือหุ ้น UBA ทัง้ นี้ เนื่องจากกการทางานเพิม
่ ทุนดังกล่าวยังไม่มค
ี วามแน่ นอนในเรือ
่ งของจานวนเงิน
เพิม
่ ทุนทีต
่ ้องชาระและการเพิม
่ ทุนว่าจะเกิดขึน
้ เมือ
่ ใด ดังนั น
้ บริษัทฯ จึงไม่นารายการดังกล่าวเข ้ามาคานวณขนาด
รายการได ้มาซึง่ สินทรัพย์ในครัง้ นี้ โดยบริษัทฯ จะพิจารณานาเรือ
่ งดังกล่าวเข ้าขออนุมัตจิ ากทีป
่ ระชุมคณะกรรมการ
และ/หรือ ทีป
่ ระชุมผู ้ถือหุ ้น (แล ้วแต่กรณีขน
ึ้ อยูก
่ บ
ั ขนาดรายการ) อีกครัง้ เมือ
่ มีค วามแน่นอน
1.5

รำยละเอียดของสินทร ัพย์ทไี่ ด้มำ

1.5.1

ข ้อมูลของบริษัท ยูทล
ิ ต
ิ ี้ บิสเิ นส อัลลายแอนซ์ จากัด

่ บริษัท
ชือ
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ทีต
่ งั ้ สานั กงานใหญ่
ทุนจดทะเบียน
จานวนหุ ้น
มูลค่าหุ ้นทีต
่ ราไว ้ หุ ้นละ
มูลค่าหุ ้นทีช
่ าระแล ้ว
1.5.2

บริษัท ยูทล
ิ ต
ิ ี้ บิสเิ นส อัลลายแอนซ์ จากัด (UBA)
ประกอบธุรกิจให ้บริการด ้านการบริหารจัดการน้ าและน้ าเสียแบบครบวงจร
123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
40,000,000 บาท
4,000,000 หุ ้น
10 บาท
40,000,000 บาท

ประวัตค
ิ วามเป็ นมาและพัฒนาการทีส
่ าคัญของ UBA

บริษัท ยูทล
ิ ต
ิ ี้ บิสเิ นส อัลลายแอนซ์ จากัด (“UBA”) จดทะเบียนก่อตัง้ ขึน
้ เมือ
่ วันที่ 28 มิถุนายน 2544
หลั ง จากประชุม จั ด ตั ง้ บริษั ทเมื่อ วั น ที่ 22 มิถุ น ายน 2544 ด ้วยทุ น จดทะเบีย นก่ อ ตั ง้ 40 ล ้านบาท จากกลุ่ ม
่ วชาญในศาสตร์และวิทยาการความรู ้ด ้านการจัดการน้ าโดยเฉพาะ ซึง่ ครอบคลุมทัง้ การปรั บปรุงคุณภาพน้ า
ผู ้เชีย
และ การระบายน้ า โดยมีกลุ่มผู ้ถือหุ ้นหลัก 2 กลุ่ม ได ้แก่ (1) กลุ่มบริษัท เนาวรั ตน์พัฒนาการ จากัด (มหาชน)
(“NWR”)13 ถือหุ ้นรวมกันร ้อยละ 50 และ (2) กลุ่มบริษัท สยามราชธานี จากัด (“SRT”) ถือหุ ้นรวมกันร ้อยละ 50
่ และสัดส่วนการถือหุ ้น ณ วันที่ 28 มิถน
ของหุ ้นทัง้ หมด โดยมีรายชือ
ุ ายน 2544 ดังตารางที่ 2

13

NWR ประกอบธุรกิจหลักประเภทรับเหมาก่อสร ้างงานวิศวกรรมโยธาทุกประเภท โดยมีธรุ กิจหลัก คือ การดาเนินโครงการแบบงาน
่ วชาญในศาสตร์และวิทยาการความรู ้ด ้านการ
วิศวกรรม-จัดหา-ก่อสร ้าง (Engineering Procurement and Construction) โดยมีกลุม
่ ผู ้เชีย
จัดการน้าโดยเฉพาะ ซึง่ ครอบคลุมทัง้ การปรับปรุงคุณภาพน้าและการระบายน้า ดังนัน
้ ภายหลังจากจัดตัง้ UBA ร่วมกับกลุม
่ บริษัท กลุม
่
่ วชาญดังกล่าวได ้ย ้ายไปดารงตาแหน่งผู ้บริหารระดับสูงของ UBA
ผู ้เชีย

บริษัท แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จากัด

หน ้าที่ 16/62

ั่ จากัด (มหาชน)
บริษัท สยามอีสต์ โซลูชน

ความเห็นของทีป
่ รึกษาทางการเงินอิสระ

ตารางที่ 2

่ ผู ้ถือหุ ้น UBA ณ วันที่ 28 มิถน
รายชือ
ุ ายน 254414

จำนวนหุน
้ ทีถ
่ อ
ื
ส ัดส่วน
(หุน
้ )
กำรถือหุน
้
กลุม
่ บริษัท เนาวรัตน์พฒ
ั นาการ จากัด (มหาชน)
1
บริษัท เนาวรัตน์พฒ
ั นาการ จากัด (มหาชน)
1,999,995
50.00%
2
นายพลพัฒ กรรณสูต
1
0.00%
ั วาลย์
3
นายกมล ลิมปิ ชช
1
0.00%
่ ยรรยงศิร ิ
4
นายสุข สือ
1
0.00%
5
นางวัฒนา สัมนาวงศ์
1
0.00%
6
นายบดินทร์ อุดล
1
0.00%
รวมผูถ
้ อ
ื หุน
้ กลุม
่ ก
2,000,000
50.00%
กลุม
่ บริษัท สยามราชธานี จากัด
7
บริษัท สยามราชธานี จากัด
1,999,998
50.00%
8
น.ส. อรสา วิมลเฉลา
1
0.00%
9
นายเกียรติ วิมลเฉลา
1
0.00%
รวมผูถ
้ อ
ื หุน
้ กลุม
่ ข
2,000,000
50.00%
รวมผูถ
้ อ
ื หุน
้ ทงหมด
ั้
4,000,000
100.00%
ทีม
่ า: รายงานตรวจสอบสถานะทางด ้านกฎหมาย (Legal Due Diligence Report)
่ ผูถ
รำยชือ
้ อ
ื หุน
้

ลำด ับ

รำคำหุน
้ ละ
(บำท)

มูลค่ำหุน
้
(บำท)

10
10
10
10
10
10

19,999,950
10
10
10
10
10
20,000,000

10
10
10

19,999,980
10
10
20,000,000
40,000,000

กำรเปลีย
่ นแปลงโครงสร้ำงกำรถือหุน
้ ของ UBA
(1)

เมือ
่ วันที่ 21 สิงหาคม 2546 SRT ได ้ทาการโอนหุ ้นของตนทัง้ หมด จานวน 1,999,998 หุ ้นให ้แก่ บริษัท พี
พีเอ็มเอ็นจิเนียริง่ จากัด (“PPM” หรือ “ผู ้ขาย”)15 และมีการโอนหุ ้นจากนายเกียรติ วิมลเฉลา16 ให ้แก่ นาย
ั ลีเกษม17 จานวน 1 หุ ้น ส่งผลให ้รายชือ
่ ผู ้ถือหุ ้นเปลีย
สิทธิชย
่ นโครงสร ้างเป็ นดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3
ลำด ับ

่ ผู ้ถือหุ ้น UBA ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2546
รายชือ
จำนวนหุน
้ ทีถ
่ อ
ื
(หุน
้ )

่ ผูถ
รำยชือ
้ อ
ื หุน
้

ส ัดส่วน
กำรถือหุน
้

รำคำหุน
้ ละ
(บำท)

มูลค่ำหุน
้
(บำท)

10
10
10
10
10
10

19,999,950
10
10
10
10
10

กลุม
่ บริษัท เนาวรัตน์พฒ
ั นาการ จากัด (มหาชน)
1
2
3
4
5
6

บริษัท เนาวรัตน์พฒ
ั นาการ จากัด (มหาชน)
นายพลพัฒ กรรณสูต
ั วาลย์
นายกมล ลิมปิ ชช
่ ยรรยงศิร ิ
นายสุข สือ
นางวัฒนา สัมนาวงศ์
นายบดินทร์ อุดล
รวมผูถ
้ อ
ื หุน
้ กลุม
่ ก

7
8
9

บริษัท พีพเี อ็ม เอ็นจิเนียริง่ จากัด
น.ส. อรสา วิมลเฉลา
ั ลีเกษม
นายสิทธิชย

50.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

2,000,000

50.00%

กลุม
่ บริษัท สยามราชธานี จากัด
1,999,998
50.00%
1
0.00%
1
0.00%

รวมผูถ
้ อ
ื หุน
้ กลุม
่ ข
รวมผูถ
้ อ
ื หุน
้ ทงหมด
ั้

1,999,995
1
1
1
1
1

20,000,000
10
10
10

19,999,980
10
10

2,000,000

50.00%

20,000,000

4,000,000

100.00%

40,000,000

ทีม
่ า: รายงานตรวจสอบสถานะทางด ้านกฎหมาย (Legal Due Diligence Report)

14

15
16
17

SRT เป็ นบริษัทของครอบครัววิมลเฉลา (“กงสี”) เดิมประกอบธุรกิจเกีย
่ วกับผลิตภัณฑ์การเกษตร รวมถึงสินค ้าอุปโภคและบริโภค ต่อมา
่ รุ กิจการ
นางสาวอรสา วิมลเฉลา ซึง่ เป็ นบุตรสาวคนโตจากพีน
่ ้องทัง้ หมด 5 คน ของครอบครัววิมลเฉลาได ้ริเริม
่ ขยายธุรกิจครอบครัวเข ้าสูธ
จ ้างเหมาบริการด ้านวิศวกรรม (Engineering Services) ให ้กับกลุม
่ ลูกค ้าทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชน ซึง่ ณ. ขณะทีเ่ ข ้าร่วมทุนกับ NWR เพือ
่
ก่อตัง้ UBA ครอบครัววิมลเฉลาทุกคนรวมถึง คุณอรสา วิมลเฉลา ถือหุ ้น SRTN อย่างไรก็ด ี ณ ปั จจุบน
ั SRTN อยูภ
่ ายใต ้อานาจควบคุมของ
นายไกร วิมลเฉลา ซึง่ เป็ นบุตรชายคนที่ 4 เป็ นกรรมการผู ้มีอานาจ (ผู ้มีอานาจควบคุม)
PPM เป็ นบริษัทของครอบครัววิมลเฉลา (“กงสี”) ซึง่ ประกอบธุรกิจหลักในการนาเข ้าปั๊ มน้าและจาหน่ายปั๊ มน้าและอุปกรณ์ รวมถึงงาน
รับเหมางานก่อสร ้าง ณ ปั จจุบน
ั อยูภ
่ ายใต ้อานาจควบคุมของ นางสาวอรสา วิมลเฉลา
นาย เกียรติ วิมลเฉลา ซึง่ เป็ นบุตรชายคนที่ 5 ของครอบครัววิมลเฉลา ปั จจุบน
ั ดารงตาแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผู ้จัดการ บริษัท
บริษัท สยามราช จากัด (มหาชน) ซึง่ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใหม่ (mai)
ั ลีเกษม เป็ นสามีทไี่ ม่ได ้จดทะเบียนสมรสของ นางสาวอรสา วิมลเฉลา
นายสิทธิชย

บริษัท แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จากัด

หน ้าที่ 17/62

ั่ จากัด (มหาชน)
บริษัท สยามอีสต์ โซลูชน

ความเห็นของทีป
่ รึกษาทางการเงินอิสระ

(2)

เมือ
่ วันที่ 9 ธันวาคม 2546 บริษัทวิศวกรรมข ้ามชาติ ได ้แก่ บริษัท แบล็ค แอนด์ วิชช์ (ประเทศไทย) จากัด
(“B&W”)18 มีความสนใจร่วมทุนใน UBA ในสัดส่วน 1 ใน 3 ของหุ ้น ดังนัน
้ โครงสร ้างการถือหุ ้นจึงมีการ
เปลีย
่ นแปลงโดยที่ (2.1) NWR โอนหุ ้นให ้แก่ B&W จานวน 666,667 หุ ้น (2.2) PPM โอนหุ ้นให ้แก่ B&W
่ ยรรยงศิร,ิ นายกมล ลิมปิ ชช
ั วาล, นายพลพัฒ
จานวน 666,666 หุ ้น (2.3) นางวัฒนา สัมนาวงศ์, นายสุข สือ
กรรณสูต ได ้โอนหุ ้นคนละ 1 หุ ้น ให ้แก่ NWR (2.4) PPM โอนหุ ้นให ้แก่ นายพลพัฒ กรรณสูต จานวน 1
ั ลีเกษม ได ้โอนหุ ้นให ้แก่ นายเกียรติ วิมลเฉลา19 จานวน 1 หุ ้น ส่งผลให ้รายชือ
่
หุ ้น และ (2.5) นายสิทธิชย
ผู ้ถือหุ ้นเปลีย
่ นโครงสร ้างเป็ นดังตารางที่ 4

ตารางที่ 4

่ ผูถ
รำยชือ
้ อ
ื หุน
้

ลำด ับ

1
2
3

่ ผู ้ถือหุ ้น UBA ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2546
รายชือ
จำนวนหุน
้ ทีถ
่ อ
ื
ส ัดส่วนกำรถือหุน
้
(หุน
้ )
กลุม
่ บริษัท เนาวรัตน์พฒ
ั นาการ จากัด (มหาชน)

บริษัท เนาวรัตน์พฒ
ั นาการ จากัด (มหาชน)
นายพลพัฒ กรรณสูต
นายบดินทร์ อุดล
รวมผูถ
้ อ
ื หุน
้ กลุม
่ ก

1,333,332
1
1

33.33%
0.00%
0.00%

1,333,334

33.33%

รำคำหุน
้ ละ
(บำท)

มูลค่ำหุน
้ (บำท)

10
10
10

13,333,320
10
10
13,333,340

กลุม
่ บริษัท สยามราชธานี จากัด
4
5
6

บริษัท พีพเี อ็ม เอ็นจิเนียริง่ จากัด
น.ส. อรสา วิมลเฉลา
นายเกียรติ วิมลเฉลา
รวมผูถ
้ อ
ื หุน
้ กลุม
่ ข

1,333,331
1
1

33.33%
0.00%
0.00%

1,333,333

33.33%

10
10
10

13,333,310
10
10
13,333,330

กลุม
่ บริษัท แบล็ค แอนด์ วิชช์ (ประเทศไทย) จากัด
7

บริษัท แบล็ค แอนด์ วิชช์ (ประเทศไทย) จากัด

1,333,333

33.33%

13,333,330

รวม

4,000,000

100.00%

40,000,000

ทีม
่ า: รายงานตรวจสอบสถานะทางด ้านกฎหมาย (Legal Due Diligence Report)

(3)

เมือ
่ วันที่ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2550 ผู ้ถือหุ ้นกลุม
่ ก (NWR) และ ผู ้ถือหุ ้นกลุม
่ ข (PPM) พบว่า B&W ไม่
สามารถให ้การสนั บสนุนด ้านการเงินแก่ UBA ตามสัดส่วนการถือหุ ้น กล่าวคือ ไม่สามารถค้าประกัน และ/
้ หุ ้นคืนจาก B&W ในเวลาต่อมา ดังนัน
หรือ ให ้กู ้ยืมเงินจึงได ้ทาการขอซือ
้ โครงสร ้างการถือหุ ้นจึงมีการ
เปลีย
่ นแปลงโดยที่ (3.1) B&W ได ้ขายหุ ้นให ้แก่ NWR จานวน 1,066,667 หุ ้น (3.2) B&W ได ้ขายหุ ้น
ให ้แก่ PPM จานวน 266,666 หุ ้น (3.3) B&W ได ้ขายหุ ้นให ้แก่ นางวัฒนา สัมนาวงศ์ จานวน 1 หุ ้น และ
ั ลีเกษม จานวน 1 หุ ้น ส่งผลให ้รายชือ
่ ผู ้ถือหุ ้น
(3.4) นายเกียรติ วิมลเฉลา โอนหุ ้นให ้แก่ นายสิทธิชย
เปลีย
่ นโครงสร ้างเป็ นดังตารางที่ 5

ตารางที่ 5

่ ผู ้ถือหุ ้น UBA ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2550
รายชือ

จำนวนหุน
้ ทีถ
่ อ
ื
ส ัดส่วน
(หุน
้ )
กำรถือหุน
้
กลุม
่ บริษัท เนาวรัตน์พฒ
ั นาการ จากัด (มหาชน)
1
บริษัท เนาวรัตน์พฒ
ั นาการ จากัด (มหาชน)
2,399,998
60.00%
2
นายพลพัฒ กรรณสูต
1
0.00%
3
นายบดินทร์ อุดล
1
0.00%
4
นางวัฒนา สัมนาวงศ์
1
0.00%
รวมผูถ
้ อ
ื หุน
้ กลุม
่ ก
2,400,001
60.00%
กลุม
่ บริษัท สยามราชธานี จากัด
5
บริษัท พีพเี อ็ม เอ็นจิเนียริง่ จากัด
1,599,997
40.00%
6
น.ส. อรสา วิมลเฉลา
1
0.00%
ั ลีเกษม
7
นายสิทธิชย
1
0.00%
รวมผูถ
้ อ
ื หุน
้ กลุม
่ ข
1,599,999
40.00%
รวมผูถ
้ อ
ื หุน
้ ทงหมด
ั้
4,000,000
100.00%
ทีม
่ า: รายงานตรวจสอบสถานะทางด ้านกฎหมาย (Legal Due Diligence Report)
ลำด ับ

18
19

่ ผูถ
รำยชือ
้ อ
ื หุน
้

รำคำหุน
้ ละ
(บำท)

มูลค่ำหุน
้
(บำท)

10
10
10
10

23,999,980
10
10
10
24,000,010

10
10
10

15,999,970
10
10
15,999,990
40,000,000

่ วชาญด ้าน
B&W เป็ นบริษัทยักษ์ใหญ่ทป
ี่ ระกอบธุรกิจด ้านงานวิศวกรรมและการให ้คาปรึกษาทางด ้านเทคนิคระดับนานาชาติ ซึง่ มีความเชีย
งานวิศวกรรมเกีย
่ วกับสาธารณูปโภคครบวงจร (Infrastructure)
ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2546 PPM ยังคงมีสถานะเป็ นบริษัทของครอบครัววิมลเฉลา (“กงสี”) ซึง่ สมาชิกครอบครัวถือหุ ้นร่วมกัน

บริษัท แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จากัด

หน ้าที่ 18/62

ั่ จากัด (มหาชน)
บริษัท สยามอีสต์ โซลูชน

ความเห็นของทีป
่ รึกษาทางการเงินอิสระ

(4)

เมือ
่ วันที่ 31 มกราคม 2558 นายบดินทร์ อุดล ได ้โอนหุ ้นให ้แก่ PPM จานวน 1 หุ ้น ทาให ้ UBA ส่งผลให ้
่ ผู ้ถือหุ ้นเปลีย
รายชือ
่ นโครงสร ้างเป็ นดังตารางที่ 6 และไม่มก
ี ารเปลีย
่ นแปลงมาจนถึงปั จจุบน
ั 20 (ณ วันที่ 22
กุมภาพันธ์ 2561)
่ ผู ้ถือหุ ้น UBA ณ วันที่ 31 มกราคม 2558
รายชือ

ตารางที่ 6

จำนวนหุน
้ ทีถ
่ อ
ื
ส ัดส่วน
(หุน
้ )
กำรถือหุน
้
กลุม
่ บริษัท เนาวรัตน์พฒ
ั นาการ จากัด (มหาชน)
1
บริษัท เนาวรัตน์พฒ
ั นาการ จากัด (มหาชน)
2,399,998
60.00%
2
นายพลพัฒ กรรณสูต
1
0.00%
3
นางวัฒนา สัมนาวงศ์
1
0.00%
รวมผูถ
้ อ
ื หุน
้ กลุม
่ ก
2,400,000
60.00%
กลุม
่ บริษัท สยามราชธานี จากัด
4
บริษัท พีพเี อ็ม เอ็นจิเนียริง่ จากัด
1,599,998
40.00%
5
น.ส. อรสา วิมลเฉลา
1
0.00%
ั ลีเกษม
6
นายสิทธิชย
1
0.00%
รวมผูถ
้ อ
ื หุน
้ กลุม
่ ข
1,600,000
40.00%
รวมผูถ
้ อ
ื หุน
้ ทงหมด
ั้
4,000,000
100.00%
ทีม
่ า: รายงานตรวจสอบสถานะทางด ้านกฎหมาย (Legal Due Diligence Report)
่ ผูถ
รำยชือ
้ อ
ื หุน
้

ลำด ับ

1.5.3

รำคำหุน
้ ละ
(บำท)

มูลค่ำหุน
้
(บำท)

10
10
10

23,999,980
10
10
24,000,000

10
10
10

15,999,980
10
10
16,000,000
40,000,000

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

UBA คือ ผู ้น าแนวคิด ใหม่ใ นการจั ด การน้ า และผู ้น าด ้านการให ้บริก ารบริห ารจั ด การน้ า ระบบปรั บ ปรุ ง
คุณภาพน้ าใช ้ ระบบบาบัดน้ าเสีย และระบบระบายน้ าแบบครบวงจร โดยมีการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู ้ใหม่ๆ อยู่
เสมอ เพือ
่ สร ้างมาตรฐานทีด
่ ย
ี งิ่ ขึน
้ กว่าเดิม ให ้กับอุตสาหกรรมด ้านการให ้บริการบริหารจัดการมลภาวะทางน้ าและ
สิง่ แวดล ้อม อาทิ การแก ้ปั ญหาด ้านมลภาวะทางน้ าจากโรงงานอุต สาหกรรมทีม
่ ค
ี วามหลากหลายและแตกต่า ง
ทางด ้านองค์ประกอบ การแก ้ปั ญหาด ้านมลภาวะทางน้ าจากน้ าเสียชุมชนขนาดใหญ่ เช่น กรุงเทพมหานคร โดยมี
่ วชาญด ้านการจัดการมลภาวะทางน้ า ทีไ่ ด ้รับการขึน
ทีมผู ้เชีย
้ ทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็ นผู ้ให ้บริการ
1.5.3.1 โครงสร ้างการดาเนินธุรกิจหลัก (แนวทางในการรับงานสัปทานรัฐ)
UBA เริม
่ ต ้นการประกอบธุรกิจด ้วยการบริหารจัดการระบบผลิตน้ าและระบบบาบัดน้ าเสียแบบครบวงจร โดย
จุดเริม
่ ต ้นของธุรกิจเกิดจากการที่ NWR สามารถประมูลโครงการก่อสร ้างและซ่อมบารุงระบบบาบัดน้ าเสียของ
ภาครัฐโดยเฉพาะ โครงการเดินระบบ บารุงรักษา และบริหารจัดการโรงควบคุมคุณภาพน้ าของสานักงานระบายน้ า
กรุงเทพมหานคร ซึง่ เริม
่ ประมูลงานช่วงแรกในระหว่างปี 2545-2547 ซึง่ ลักษณะของโครงการจะประกอบด ้วยส่วน
หลัก ๆ 3 ส่วน ได ้แก่ (1) งานวิศวกรรมและบริหารจัดการ (Engineering & Operating) ซึง่ NWR ได ้ร่วมกับกลุม
่
ของ SRT หรือ PPM จัดตัง้ UBA ขึน
้ เพือ
่ ดาเนินงานด ้านบริหารจัดการภายใต ้สัญญารูปแบบ Sub-Contractor ในช่วง
่ วชาญของกลุม
แรก (2) งานจัดหาเครือ
่ งจักรและอุปกรณ์ (Procurement) ซึง่ เป็ นความเชีย
่ PPM และ (3) งานซ่อม
บารุงซึง่ เป็ นธุรกิจหลักของ NWR ดังแผนภาพที่ 6
แผนภาพที่ 6
โครงสร ้างการดาเนินงานช่วงก่อตัง้ UBA และเริม
่ ดาเนินงานโครงการเดินระบบ บารุงรักษา และ
บริหารจัดการโรงควบคุมคุณภาพน้ าของสานั กงานระบายน้ ากรุงเทพมหานครในระยะแรก (Phase I) ตัง้ แต่ปี 2545

Sub-Contract
(Engineering & Operating)

ุ

น

เปิ ดประมูล
ห นค

Support
(Operation & Maintentance)

(Procurement)

PPM

(Maintenance)

20

่ ผู ้ถือหุ ้นตาม บอจ. 5 ล่าสุด ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561
วันที่ IFA สอบทานรายชือ

บริษัท แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จากัด

หน ้าที่ 19/62

ั่ จากัด (มหาชน)
บริษัท สยามอีสต์ โซลูชน

ความเห็นของทีป
่ รึกษาทางการเงินอิสระ

ต่อมาในปี 2552 ภายหลังจากลงนามในสัญญาระหว่างผู ้ถือหุ ้น (Shareholders’ Agreement: “SHA”)
ฉบับลงวันที่ 1 เมษายน 2552 ระหว่าง NWR และ PPM แล ้วภายใต ้เงือ
่ นไขและข ้อกาหนดเรือ
่ งการไม่ค ้าแข่ง (NonCompetition) และเพือ
่ สร ้าง Track Record ให ้กับ UBA โดยการร่วมกันประมูลงานในรูปแบบ กิจกำรร่วมค้ำ
บริษ ัท ยูทล
ิ ต
ิ ี้ บิสเิ นส อ ัลลำยแอนซ ์ จำก ัด และบริษ ัท เนำวร ัตน์พ ัฒนำกำร จำก ัด (มหำชน) สาหรับโครงการ
เดินระบบ บารุงรักษา และบริหารจัดการโรงควบคุมคุณภาพน้ าของสานั กงานระบายน้ ากรุงเทพมหานครในระยะที่
สอง และ โครงการเดินระบบบารุงรักษาและบริหารจัดการอุโมงค์ระบายน้ าของสานักงานระบายน้ ากรุงเทพมหานคร
ระยะแรก ซึง่ ประมูลงานช่วงปี 2552 – 2554 ดังแผนภาพที่ 7
แผนภาพที่ 7
โครงสร ้างการดาเนินงานโครงการเดินระบบ บารุงรักษา และบริหารจัดการโรงควบคุมคุณภาพน้ า
ของสานักงานระบายน้ ากรุงเทพมหานครในระยะทีส
่ อง (Phase II) และโครงการเดินระบบบารุงรักษาและบริหาร
จัดการอุโมงค์ระบายน้ าของสานักงานระบายน้ ากรุงเทพมหานครระยะแรก (Phase I) ตัง้ แต่ปี 2552-2554

(Engineering & Operating)

น
ุ

ป ป ะ
ห นค

Support
(Operation & Maintentance)

(Procurement) - PPM

PPM

(Maintenance)

ต่อมาหลังจาก UBA มี Track Record จึงสามารถประมูลงานได ้โดยตรงสาหรับโครงการโครงการเดินระบบ
บารุงรักษา และบริหารจัดการโรงควบคุมคุณภาพน้ าของสานักงานระบายน้ ากรุงเทพมหานครในระยะทีส
่ าม และ
โครงการเดินระบบบารุงรักษาและบริหารจัดการอุโมงค์ระบายน้ าของสานั กงานระบายน้ ากรุงเทพมหานคร
ระยะที่
สอง ซึง่ ประมูลงานช่วงปี 2557 – 2559 ดังแผนภาพที่ 8
แผนภาพที่ 8
โครงสร ้างการดาเนินงานโครงการเดินระบบ บารุงรักษา และบริหารจัดการโรงควบคุมคุณภาพน้ า
ของสานักงานระบายน้ ากรุงเทพมหานครในระยะที่ 2 (Phase II) และโครงการเดินระบบบารุงรักษาและบริหาร
จัดการอุโมงค์ระบายน้ าของสานักงานระบายน้ ากรุงเทพมหานครระยะแรก (Phase I) ตัง้ แต่ปี 2552-2554

(Engineering & Operating)

ุ

น

ป ป ะ
ห นค

Support
(Operation & Maintentance)

(Procurement) - PPM

PPM

Support
(Maintenance)

โครงสร้ำงกำรดำเนินธุรกิจของ UBA (ในปัจจุบ ันและอนำคต)
ปั จจุบน
ั
สานั กงานระบายน้ ากรุงเทพมหานครมีแผนแม่บทขยายโครงการบาบัดน้ าเสียและบริหารจัดการ
อุโมงค์ระบายน้ าทีต
่ ้องก่อสร ้างโครงการขึน
้ มามากมายหลายโครงการ (ดูรายละเอียดในเอกสารแนบ 1) NWR ถือ
เป็ นหนึง่ ในผู ้ประมูลหลักทีด
่ าเนินการก่อสร ้างโครงการต่างๆ ในขณะที่ UBA เป็ นผู ้ดาเนินธุรกิจบริหารจัดการน้ าซึง่ ฺ
UBA มีประสบการณ์เพียงพอทีจ
่ ะรับงานจากผู ้รับเหมาใดก็ได ้ไม่จาเป็ นต ้องรับงานเฉพาะทีก
่ อ
่ สร ้างโดย NWR

บริษัท แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จากัด

หน ้าที่ 20/62

ั่ จากัด (มหาชน)
บริษัท สยามอีสต์ โซลูชน

ความเห็นของทีป
่ รึกษาทางการเงินอิสระ

แผนภาพที่ 9

โครงสร ้างการดาเนินธุรกิจของ UBA

Support
(Engineering)

เปิ ดประมูล

Engineering Procurement &
Constuction)

่
.ห
โค

เปิ ดประมูล

่

นให ้
้

นไป

ื น
ห

แ ้

(Operation & Maintentance)

Support
(Procurement)

(Construction)

(Engineering & Operating)

Support
(Procurement) - PPM

Support
(Maintenance)

1.5.3.2 วิธก
ี ารรับรู ้รายได ้ของธุรกิจหลัก
(ก)

วิธก
ี ารรับรู ้รายได ้จากการบริหารโรงควบคุมคุณภาพน้ ากรุงเทพมหานคร

โครงการจ ้างเดินระบบ บารุงรักษา และบริหารจัดการโรงควบคุมคุณภาพน้ ามีการจ่ายเงินค่าจ ้างตามอัตรา
ค่าใช ้จ่ายรวม ในการบาบัดน้ าเสียต่อเดือนตามสูตรการคิดคานวณค่าใช ้จ่ายในการบาบัดน้ าเสีย ซึง่ รายได ้ทีก
่ จ
ิ การ
จะได ้รับถูกเรียกว่า “ราคาปั จจุบน
ั ” ซึง่ มีคา่ ตัง้ ต ้นทีร่ ัฐตัง้ ไว ้ไม่ขน
ึ้ กับปริมาณน้ า เรียกว่า “ค่าใช ้จ่ายคงที”่ (Kfix) ซึง่
เป็ นค่าจ ้างฝ่ ายบริหาร ค่าเช่าสานั กงาน และค่าใช ้จ่ายหลักอืน
่ ๆ ซึง่ เป็ นต ้นทุนคงที่ (Fixed Cost) ทีป
่ ระเมินไว ้
ล่วงหน ้า (หน่วย บาท/เดือน) รวมกับ “ค่าใช ้จ่ายสาหรับการผันน้ าเสียผ่านเฉพาะการบาบัดเบือ
้ งต ้น” (Kbypass) ซึง่
เป็ นต ้นทุนผันแปร (Variable Cost) ตาม “ปริมาณน้ าเสียทีผ
่ ันผ่านเฉพาะการบาบัดเบือ
้ งต ้น” (Qbypass) รวมกับ
“ค่าใช ้จ่ายสาหรับการบาบัดน้ าเสียขัน
้ ที่ 2” (Kplant) ซึง่ เป็ นต ้นทุนผันแปร (Variable Cost) ตาม “ปริมาณน้ าเสียที่
่ ารบาบัดน้ าเสียขัน
เข ้าสูก
้ ที่ 2” (Qplant) เช่นกัน โดยตามสูตรมีการปรับผลกระทบของเงินเฟ้ อด ้วยค่าดัชนีผู ้บริโภค
(CPI) ตามทีก
่ ระทรวงพาณิชย์กาหนดอีกด ้วย
(ข)

่ ม่น้ าเจ ้าพระยากรุงเทพมหานคร
วิธก
ี ารรับรู ้รายได ้จากการบริหารอุโมงค์ระบายน้ าจากบึงลงสูแ

โครงการจ ้างเดินระบบ บารุงรักษา และบริหารจัดการอุโมงค์ระบายน้ าฯ มีการจ่ายเงินค่าจ ้างตามอัตรา
ค่าใช ้จ่ายรวมในการเดินระบบอุโมงค์ตอ
่ เดือน ซึง่ รายได ้ทีก
่ จิ การจะได ้รับถูกเรียกว่า “ราคาปั จจุบน
ั ” ซึง่ มีคา่ ตัง้ ต ้นที่
้จ่
่
รัฐตัง้ ไว ้ไม่ขน
ึ้ กับปริมาณน้ า เรียกว่า “ค่าใช ายคงที”่ (Kfix) ซึงเป็ นค่าจ ้างฝ่ ายบริหาร ค่าเช่าสานั กงาน และ
ค่าใช ้จ่ายหลักอืน
่ ๆ ซึง่ เป็ นต ้นทุนคงที่ (Fixed Cost) ทีป
่ ระเมินไว ้ล่วงหน ้า (หน่วย บาท/เดือน) รวมกับ “ค่าใช ้จ่าย
่
สาหรับการเดินระบบอุโมงค์ระบายน้ า” (Kplant) ซึงเป็ นต ้นทุนผันแปร (Variable Cost) ตาม “หน่วยกระแสไฟฟ้ าที่
สถานีสบ
ู น้ าอุโมงค์ระบายน้ าใช ้ไป” (Unit) โดยตามสูตรมีการปรับผลกระทบของเงินเฟ้ อด ้วยค่าดัชนีผู ้บริโภค (CPI)
ตามทีก
่ ระทรวงพาณิชย์กาหนดอีกด ้วย ตามประมาณการทางการเงินของกิจการ (Budget) โครงการอุโมงค์ระบาย
น้ าฯ คาดว่าจะได ้โครงการเพิม
่ เติมอีก 2 โครงการซึง่ มีความเป็ นไปได ้สูงทีจ
่ ะได ้รับสัมปทานเนือ
่ งจากเป็ นผู ้มี
ประสบการณ์เพียงรายเดียว แต่ทป
ี่ รึกษาทางการเงินมีความเห็นว่าการพิจารณามูลค่าของกิจการควรพิจารณาจาก
แผนธุรกิจทีม
่ ค
ี วามแน่นอนสูง ซึง่ โครงการ ณ ปั จจุบน
ั กิจการได ้ดาเนินงานต่อเนือ
่ งเข ้าสูร่ ะยะที่ 3 ซึง่ ค่อนข ้างมั่นคง
ในขณะทีก
่ จิ การทีอ
่ ยูร่ ะหว่างเปิ ดประมูลยังมีควาไม่แน่นอนสูง

บริษัท แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จากัด

หน ้าที่ 21/62

ความเห็นของทีป
่ รึกษาทางการเงินอิสระ

1.5.4

ั่ จากัด (มหาชน)
บริษัท สยามอีสต์ โซลูชน

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

1.5.4.1 การบริหารจัดการน้ าในกรุงเทพมหานคร
การเดินระบบบาบัดน้ าเสียของโรงควบคุมคุณภาพน้ าในปั จจุบัน
และการก่อสร ้างโครงการในอนาคต21
่ หล่งน้ าจนเกิดเป็ น
กรุงเทพมหานครมีการขยายตัวของเมืองอย่างต่อเนือ
่ ง ก่อให ้เกิดน้ าเสียในปริมาณมากปล่อยสูแ
ปั ญหามลพิษทางน้ าในกรุงเทพมหานครในปั จจุบน
ั สาเหตุสาคัญเกิดจากการระบายน้ าเสียจากอาคารบ ้านเรือนและ
่ หล่งน้ าโดยไม่ได ้รับการบาบัดทีเ่ พียงพอ
ชุมชนทีม
่ ป
ี ริมาณสารอินทรียป
์ ะปนลงสูแ
จากข ้อมูลปริมาณการใช ้
น้ าประปาของการประปานครหลวง ซึง่ กรุงเทพมหานครมีปริมาณน้ าเสียเกิดขึน
้ ในปี 2558 เท่ากับ 2,544,075
ลูกบาศก์เมตรต่อวัน น้ าเสียเหล่านีส
้ ง่ ผลกระทบต่อความเน่าเสียในคูคลองของกรุงเทพมหานคร จากข ้อมูลการ
ตรวจสอบคุณภาพน้ าในคูคลองส่วนใหญ่ในพืน
้ ทีก
่ รุงเทพมหานครพบว่า คุณภาพน้ าคลองส่วนใหญ่ยังประสบปั ญหา
้ ในติดกับแม่น้ าเจ ้าพระยามีคณ
มลภาวะทางน้ าอยูม
่ าก ขณะทีม
่ ค
ี ค
ู ลองในเขตชัน
ุ ภาพทีด
่ เี พราะผลจากการจัดระบบ
ไหลเวียนน้ าในคลองและระบบบาบัดน้ าเสียรวมทีเ่ ปิ ดดาเนินการแล ้ว
แต่ยังมีคค
ู ลองอีกจานวนมากต ้องการการ
แก ้ไขปั ญหาทัง้ ฝั่ งพระนครและฝั่ งธนบุรี
ดังนัน
้ เพือ
่ เป็ นการแก ้ไขปั ญหาน้ าเน่าเสียในเขตกรุงเทพมหานคร สานักงานจัดการคุณภาพน้ า สานักการ
ระบายน้ ากรุงเทพมหานคร (“สานั กงานจัดการคุณภาพน้ า”) ได ้มีการก่อสร ้างและเดินระบบบาบัดน้ าเสีย ตลอดจน
ซ่อมบารุงรักษาระบบท่อรวบรวมน้ าเสียและโรงคุบคุมคุณภาพน้ า ซึง่ ปั จจุบน
ั มีขด
ี ความสามารถในการบาบัดน้ าเสีย
รวม 1,112,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน โดยมีปริมาณน้ าทีผ
่ ่านการบาบัดปี 2559 ประมาณ 755,679 ลูกบาศก์เมตรต่อ
วัน (ประมาณร ้อยละ 30 ของปริมาณน้ าเสียทัง้ หมด) อีกทัง้ ยังมีโครงการบาบัดน้ าเสียในอนาคตอยูอ
่ ก
ี 4 โครงการ
รวมขีดความสามารถในการบาบัดน้ าเสียเพิม
่ เติมอีก 665,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
1.5.4.2 การบริหารจัดการน้ าในกรุงเทพมหานครผ่านอุโมงค์ระบายน้ าขนาดใหญ่22
กรุงเทพมหานครมีพน
ื้ ทีป
่ ระมาณ 1,568 ตารางกิโลเมตร ตัง้ อยู่บนพืน
้ ทีล
่ ม
ุ่ ตา่ ตอนปลายของแม่น้ า
เจ ้าพระยาใกล ้อ่าวไทย ระดับความสูงเฉลีย
่ ประมาณ 0.00 ถึง +1.50 เมตรเหนือระดับน้ าทะเลปานกลาง (ม.รทก.)
โดยบริเวณริมฝั่ งแม่น้ าเจ ้าพระยาและพืน
้ ทีท
่ างทิศเหนือมีระดับสูง +1.50 ม.รทก. ส่วนพืน
้ ทีต
่ อนกลาง ด ้าน
ตะวันออก และด ้านใต ้มีระดับตา่ อยูร่ ะหว่าง 0.00 ถึง +0.50 ม.รทก. บางพืน
้ ทีม
่ รี ะดับตา่ กว่าระดับน้ าทะเลปานกลาง
การระบายน้ าออกจากพืน
้ ทีโ่ ดยใช ้การไหลตามธรรมชาติ ตามแรงโน ้มถ่วงของโลก (Gravity Flow) จึงทาได ้ยาก
และมีประสิทธิภาพตา่
อนึง่
เนือ
่ งจากระดับพืน
้ ดินมีระดับตา่ กว่าระดับน้ าควบคุมในคลองและในแม่น้ าเจ ้าพระยา
ดังนัน
้
การระบายน้ าออกจากพืน
้ ทีโ่ ดยอาศัยขีดความสามารถของสถานีสบ
ู น้ าและคลองระบายน้ าจึงมีความจาเป็ น
แต่ก็มข
ี ด
ี จากัดจากปั ญหาการรุกล้า คู คลอง สาธารณะ ทาให ้ไม่สามารถปรับปรุงขยายความกว ้างของคลองได ้ จึง
เพิม
่ ขีดความสามารถในการระบายน้ าไม่ได ้กรุงเทพมหานครจึงดาเนินการป้ องกันและแก ้ไขปั ญหาน้ าท่วมโดยใช ้
ระบบพืน
้ ทีป
่ ิ ดล ้อม ด ้วยการก่อสร ้างแนวป้ องกันน้ าท่วมล ้อมพืน
้ ที่ เพือ
่ ป้ องกันน้ าจากพืน
้ ทีภ
่ ายนอกไหลบ่าเข ้าท่วม
่ ม่น้ า
พืน
้ ที่ ส่วนภายในพืน
้ ทีป
่ ิ ดล ้อมก่อสร ้างระบบระบายน้ า เพือ
่ ระบายน้ าท่วมขังจากฝนตกในพืน
้ ทีใ่ ห ้ระบายลงสูแ
เจ ้าพระยา
ในอนาคตกรุงเทพมหานคร มีการพัฒนาเพือ
่ เพิม
่ ประสิทธิภาพในการระบายน้ าให ้มีขด
ี ความสามารถมาก
ขึน
้ โดยสร ้างอุโมงค์ระบายน้ าขนาดใหญ่ เพือ
่ ช่วยเพิม
่ ประสิทธิภาพการระบายน้ าบริเวณทีม
่ ป
ี ั ญหาน้ าท่วม ด ้วยการ
่ ม่น้ าเจ ้าพระยาโดยไม่ต ้องระบายผ่านระบบคลองตามปกติ ซึง่ นอกจากจะช่วยลดขีดจากัดของ
เร่งระบายน้ าออกสูแ
ระบบระบายน้ าเดิมแล ้ว ยังช่วยลดระดับน้ าในคลองระบายน้ าสายสาคัญให ้มีระดับตา่ ลงอย่างรวดเร็ว เป็ นการเพิม
่
ประสิทธิภาพการระบายน้ าในคลองได ้ นอกจากนี้ อุโมงค์ระบายน้ ายังสามารถช่วยเจือจางน้ าเสียในคลอง ในพืน
้ ที่
้ ในช่วงฤดูแล ้งโดยไม่สง่ ผลกระทบต่อปั ญหาน้ าท่วมในคลองระบายน้ าในพืน
ชุมชนชัน
้ ทีอ
่ ก
ี ด ้วย ปั จจุบน
ั กทม. มีการ
ดาเนินการก่อสร ้างอุโมงค์ระบายน้ าแล ้ว 7 แห่งความยาวรวม 19 กิโลเมตร มีประสิทธิภาพการระบายน้ ารวม 155.50
ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และในอนาคต ยังมีโครงการก่อสร ้างอุโมงค์ยักษ์ อก
ี 5 แห่ง ในพืน
้ ทีฝ
่ ั่ งพระนครและธนบุรี
ความยาวรวม 40.25 กม. มีประสิทธิภาพการระบายน้ ารวม 260 ลบ.ม./วินาทีนอกจากโครงการอุโมงค์ระบายน้ าบึง
่ ม่น้ าเจ ้าพระยาที่ UBA ได ้รับสัญญาจากกรุงเทพมหานครให ้เป็ นผู ้ให ้บริการบริหารโครงการแล ้ว
มักกะสันลงสูแ
โครงการอืน
่ ๆ อีก 6 แห่ง กรุงเทพมหานครเป็ นผู ้ดาเนินการบริหารจัดการเองทัง้ หมด

21
22

ทีม
่ า: ภาคผนวก จ การจัดการคุณภาพน้าในกรุงเทพมหานคร โดยสานักการระบายน้ากรุงเทพมหานคร
http://203.155.220.119/News_dds/magazine/Plan60/162.pdf
ทีม
่ า: การบริหารจัดการน้าในกรุงเทพมหานครประจาปี 2560 โดยสานักการระบายน้ากรุงเทพมหานค
http://dds.bangkok.go.th/about2_8.php
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1.5.5

ตลาดและการแข่งขัน

1.5.5.1 ลักษณะลูกค ้าและกลุม
่ เป้ าหมาย
UBA ประกอบธุรกิจหลักเป็ นธุรกิจให ้บริการบริหารจัดการน้ า ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ าใช ้ ระบบบาบัดน้ า
เสีย และระบบระบายน้ าแบบครบวงจร มีกลุม
่ ลูกค ้าส่วนใหญ่ คือ องค์กรทัง้ ภาครัฐและเอกชน ทัง้ นี้ เพือ
่ ตอบสนอง
แผนแม่บทในการบริหารจัดการน้ าเสียในช่วงปี 2562 – 2566 ซึง่ มีโครงการขนาดใหญ่ทจ
ี่ ะเปิ ดประมูลมากกว่า 30
โครงการ เฉพาะโครงการบริห ารจั ด การโรงควบคุม คุณ ภาพน้ า ซึง่ ปั จ จุบัน UBA มีส ่ว นแบ่ง การตลาด (Market
Share) ประมาณกึง่ หนึ่ง และอุโมงค์ระบายน้ า ซึง่ ปั จจุบัน UBA มีสว่ นแบ่งการตลาด (Market Share) ร ้อยละร ้อย
มูลค่ำงำนประมำณ 6,420 ล้ำนบำท23 จะมีรายได ้ต่อปี รวมประมาณ 1,284 ล ้านบาท ดังตารางที่ 7 และ 8
ตารางที่ 7

ตารางแสดงแผนแม่บทในการประมูลงานโครงการโรงควบคุมคุณภาพน้ ากรุงเทพมหานคร

โครงกำรโรงควบคุมคุณภำพนำ้
1
2
3
4
5
6
7

ระยะเวลำ
โครงกำร (ปี )
5
5
5
5
5
5
5
รวม

มูลค่ำงำน (ล้ำนบำท)
ตลอดอำยุ
ต่อปี
910
182
680
136
730
146
1,100
220
610
122
40
8
660
132
4,730
946

ปี ทีป
่ ระมูลงำน

ระยะเวลำ
โครงกำร (ปี )

ตลอดอำยุ

ต่อปี

ปี ทีป
่ ระมูลงำน

โรงควบคุมคุณภาพน้าหนองแขม-ทุง่ ครุ
โรงควบคุมคุณภาพน้าช่องนนทรี
่
โรงควบคุมคุณภาพน้าบางซือ
โรงควบคุมคุณภาพน้าดินแดง
โรงควบคุมคุณภาพน้าจตุจักร
โรงควบคุมคุณภาพน้ามีนบุร ี (ใหม่)
โรงควบคุมคุณภาพน้าธนบุร ี (ใหม่)

2562
2562
2562
2564
2564
2564
2566

ตารางแสดงแผนแม่บทในการประมูลงานโครงการอุโมงค์สง่ น้ ากรุงเทพมหานคร

ตารางที่ 8

่ นำ้
โครงกำรอุโมงค์สง

มูลค่ำงำน (ล้ำนบำท)

8

อุโมงค์สง่ น้าบึงมักกะสัน

2564

5

500

100

9

่ (ใหม่) by NWR
อุโมงค์สง่ น้าบางซือ

2563

5

650

130

10

อุโมงค์สง่ น้าบึงหนองบอน (ใหม่)

2564

5

650

130

ทีม
่ า:

รวม
1,800
360
เอกสารแผนธุรกิจจากฝ่ ายบริหารของกิจการ และเอกสารแผนการบริหารจัดการน้าประจาปี 2560 สานักการระบายน้ากรุงเทพมหานคร

1.5.5.2 โครงการตามแผนธุรกิจของ UBA (โครงการทีจ
่ ะเข ้าร่วมประมูลมีความเป็ นไปได ้สูงว่าจะได ้รับงาน)
ตารางที่ 9

ตารางแสดงแผนการประมูลงานของกิจการและเงินลงทุนทีต
่ ้องการ

โครงกำรที่ UBA เตรียมเข้ำประมูล

/1

ปี ทีป
่ ระมูลงำน

ระยะเวลำ
โครงกำร (ปี )

มูลค่ำงำนตำม TOR/2
(ล้ำนบำท)

CAPEX/3

ตลอดอำยุ

ต่อปี

%

(ล้ำนบำท)

1
4
7

โรงควบคุมคุณภาพน้าหนองแขม-ทุง่ ครุ
โรงควบคุมคุณภาพน้าดินแดง
โรงควบคุมคุณภาพน้าธนบุร ี (ใหม่)

2562
2564
2566

5
5
5

800
1,000
660

160
200
132

15%
15%
8%

120
150
52.8

9
8
10

่ (ใหม่)
อุโมงค์สง่ น้าบางซือ
อุโมงค์สง่ น้าบึงมักกะสัน
อุโมงค์สง่ น้าบึงหนองบอน (ใหม่)

2563
2564
2564

5
5
5

650
500
650

130
100
130

8%
8%
8%

52
40
52

4,260

852

รวม
หมายเหตุ :

467

/1

โครงการที่ UBA เตรียมเข ้าประมูลเป็ นโครงการทีพ
่ จิ ารณาเฉพาะที่ UBA คาดว่าจะได ้รับ
มูลค่างานดังกล่าวเป็ นมูลค่างานตาม Term of Reference (TOR)
/3
ร ้อยละของเงินลงทุน (CAPEX) ในโรงควบคุมคุณภาพน้าและอุโมงค์เป็ นไปตามข ้อมูลในอดีตของ UBA
/2

23

มูลค่างาน (ตามตาราง) เป็ นรายได ้ตลอดระยะเวลา 5 ปี ของสัญญางานเดินระบบและบารุงรักษา (Operating & Maintenance: O&M
Contract) ซึง่ เป็ นส่วนงานทีเ่ ป็ นรายได ้จากการประมูลงานโดยตรงของ UBA ไม่นับรวมมูลค่างานก่อสร ้างโครงการซึง่ อาจต ้องมีผู ้รับเหมา
อืน
่ เข ้าร่วมก่อสร ้าง และ/หรือ ซ่อมบารุงโครงการ นอกจากนี้ มูลค่างานดังกล่าวไม่ได ้เป็ นมูลค่าคงทีต
่ ลอดระยะเวลา 5 ปี ขึน
้ อยูก
่ บ
ั ปริมาณ
น้าทีผ
่ า่ นการบาบัด/ระบายจริง แบ่งเป็ น 2 กรณี (1) ปริมาณน้ามากกว่าประมาณการ สัญญาจะหมดอายุกอ
่ นเวลาเมือ
่ งบประมาณหมด และ
ั ญาได ้ตามมูลค่าของสัญญา จากข ้อมูลในอดีตส่วนใหญ่โครงการ
(2) กรณีทป
ี่ ริมาณน้าน ้อยกว่าประมาณการ จะสามารถขยายอายุสญ
ควบคุมคุณภาพน้าจะเป็ นกรณีท ี่ (2) สาหรับโครงการอุโมงค์สง่ น้าจะเป็ นกรณีท ี่ (1) ซึง่ ประมาณน้ามากหรือน ้อยกว่าไม่มากนักก่อนและ
หลังไม่กเี่ ดือน
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สาหรับโครงการโรงควบคุมคุณภาพน้ าหนองแขม-ทุง่ ครุ และโรงควบคุมคุณภาพน้ าดินแดงนั น
้ UBA ได ้รับ
งานอย่างต่อเนือ
่ งตัง้ แต่เริม
่ มีการประมูล โดยเริม
่ จากการเป็ นผู ้รับบริหารโครงการต่อ (Sub-Contractor) ในการ
ประมูลครัง้ แรก และเป็ นผู ้รับบริหารโครงการหลัก (Main Contractor) ในการรับสัญญาครัง้ ที่ 2 และครัง้ ที่ 3 ซึง่ คาด
ว่าการประมูลครัง้ ถัดไปก็ยังคงมีโอกาสค่อนข ้างสูงทีจ
่ ะได ้รับงาน
่ (ใหม่) ทีพ
นอกจากนี้ โครงการอุโมงค์ระบายน้ าบางซือ
่ ร ้อมเปิ ดดาเนินงานในปี 2563 โดย UBA มีโอกาส
จะได ้รับงานดังกล่าวค่อนข ้างสูงเนือ
่ งจากปั จจุบน
ั
UBA เป็ นบริษัทเอกชนเพียงรายเดียว ทีม
่ ป
ี ระสบการณ์ในการ
บริหารจัดการอุโมงค์ระบายน้ าของกรุงเทพมหานคร
อนึง่ หากดาเนินการประมูลงานอย่างต่อเนือ
่ งช่วงปี 2563 – 2566 ตามตารางที่ 9 ซึง่ มีมล
ู ค่าโครงการรวม
ประมาณ 4,260 ล ้านบาท UBA ควรเตรียมเงินลงทุน (CAPEX) ประมาณ 467 ล ้านบาท และมีความต ้องการเงินทุน
้ 535 ล ้านบาท
หมุนเวียนอีกประมาณ 68 ล ้านบาท (ประมาณร ้อยละ 8 ของรายได ้ต่อปี ที่ 852 ล ้านบาท) รวมทัง้ สิน
เพือ
่ ให ้พร ้อมกับการเข ้าประมูล ดังนัน
้ กลุม
่ ผู ้ถือหุ ้นเดิมจึงมีความประสงค์ทจ
ี่ ะเพิม
่ ศักยภาพด ้านการเงินของกิจการ
้ ก่อนการเข ้าจด
โดยอาจนากิจการเข ้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เพือ
่ รองรับการเติบโตดังกล่าว ซึง่ ในระยะสัน
ทะเบียน UBA อาจต ้องมีการเพิม
่ ทุนซึง่ SE มีความพร ้อมมากกว่า PPM ในการเพิม
่ ทุนเพือ
่ รักษาสัดส่วนกับ NWR
1.5.5.3 คูแ
่ ข่งทีส
่ าคัญ
โครงการบริหารจัดการน้ าเสียโครงการของกรุงเทพมหานครมีคแ
ู่ ข่งน ้อยราย
โรงงานควบคุมคุณภาพน้ ามีคแ
ู่ ข่งหลัก 2 รายได ้แก่
(ก)

โครงการบริหารจัดการ

บริษ ัท โกลบอล ยูทล
ิ ต
ิ ี้ เซอร์วส
ิ จำก ัด (“GUSCO”)24

GUSCO ก่อตัง้ ขึน
้ เมือ
่ เดือนเมษายน 2543 เป็ นบริษัททีจ
่ ัดตัง้ ขึน
้ ภายใต ้การร่วมทุนระหว่าง 3 องค์กร ได ้แก่
(1) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เป็ นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ มีหน ้าทีพ
่ ัฒนาและบริหารจัดการนิคม
อุตสาหกรรมในประเทศไทย (2) กลุม
่ บริษัท ส. นภา ซึง่ ให ้บริการเกีย
่ วกับน้ า และ (3) กลุม
่ บริษัท วีโอเลีย วอเตอร์
่ วชาญระดับโลกในการบริหารจัดการด ้านน้ าและน้ าเสีย
ซึง่ เป็ นผู ้เชีย
ปั จจุบน
ั GUSCO ได ้รับสัมปทานในการบริหารจัดการโรงควบคุมคุณภาพน้ าของกรุงเทพมหานคร 2 แห่ง
ได ้แก่ โรงควบคุมคุณภาพน้ าช่องนนทรีและโรงควบคุมคุณภาพน้ าจตุจักร รวมทัง้ บริหารจัดการควบคุมระบบน้ า ณ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ อันได ้แก่ ระบบบาบัดน้ าเสีย ระบบผลิตน้ าประปา ระบบรับน้ าเสียเครือ
่ งบิน และระบบ
ป้ องกันน้ าท่วม และให ้บริการควบคุมระบบบาบัดน้ าเสีย ระบบจ่ายน้ าประปา ระบบน้ าดับเพลิง และบารุงรักษาเส ้นท่อ
เครือ
่ งจักรอุปกรณ์ในระบบสุขาภิบาลทัง้ หมดของท่าอากาศยานดอนเมือง ด ้านการให ้บริการน้ าเพื่ออุตสาหกรรมแก่
บริษัท พีทท
ี ี จีซ ี จากัด และเดินระบบผลิตน้ าเพือ
่ อุตสาหกรรมให ้กับ บริษัท ปตท.จากัด (มหาชน) ด ้านงานเดิน
ระบบบารุงรักษาระบบบาบัดน้ าเสียให ้แก่ ศูนย์การค ้า เมกา บางนา นอกจากนี้ GUSCO ได ้ดาเนินการบริหารจัดการ
ระบบปฏิบต
ั ก
ิ ารน้ า น้ าเสีย และสาธารณูปโภคสิง่ แวดล ้อมอืน
่ ๆ ในนิคมอุตสาหกรรมหลายแห่ง รวมถึงงานควบคุม
ระบบการจราจรทางน้ า บริหารจัดการระบบสาธารณูปโภค การจัดการด ้านความปลอดภัยท่าเรือ การจัดการด ้าน
สิง่ แวดล ้อม ด ้านมวลชนและประชาสัมพันธ์ และด ้านการบริหารสัญญาและจัดเก็บรายได ้ให ้แก่ทา่ เรืออุตสาหกรรม
มาบตาพุด ภายใต ้การกากับดูแลของ "การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย" หรือ "กนอ."
(ข)

บริษ ัท โกลบอล เอ็ นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี จำก ัด (GETCO)25

่ บริษัท เคมีทรีดท์ บีพี จากัด จดทะเบียนก่อตัง้ เมือ
GETCO เดิมชือ
่ 21 กรกฎาคม 2542 ด ้วยทุนจด
ทะเบียนในระยะแรก 20.00 ล ้านบาท โดยได ้เข ้ารับสัมปทานระยะเวลา 30 ปี ในการบริหารโครงการบาบัดน้ าเสีย
ภายในบริเวณนิคมอุตสาหกรรมบางปู ต่อมา GETCO ได ้รับสัญญาจากกรุงเทพมหานครให ้ดาเนินโครงการจ ้างเดิน
่ ซึง่ รวมถึงโรงควบคุมคุณภาพน้ า
ระบบ บารุงรักษา และบริหารจัดการศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์ สงิ่ แวดล ้อมบางซือ
่ ด ้วย
บางซือ

24
25

ทีม
่ า: http://www.gusco.co.th
ทีม
่ า: https://getco.co.th/en/
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1.5.5.4 ศักยภาพในการแข่งขันด ้านการบริหารจัดการน้ า
เนือ
่ งจาก
UBA
ถือเป็ นบริษัททีม
่ ข
ี นาดปานกลางเมือ
่ เทียบกับคูแ
่ ข่งขนาดใหญ่ซงึ่ ถือเป็ นบริษัททีม
่ ี
ศักยภาพในหลายด ้านซึง่ ให ้บริการบริหารจัดการน้ าครอบคลุมทัง้ ในเขตกรุงเทพมหานคร
และต่างจังหวัดในนิคม
ื่ เสียง ดังนัน
อุตสาหกรรมใหญ่ และบริษัทเอกชนทีม
่ ช
ี อ
้ การทีจ
่ ะเข ้าแข่งขันโดยตรงในการให ้บริการบริหารจัดการน้ า
ในนิคมอุตสาหกรรมและบริษัทเอกชนขนาดใหญ่อาจมีอป
ุ สรรค อย่างไรก็ด ี เนือ
่ งจากการบริหารจัดการน้ าเสียเป็ น
ธุรกิจทีม
่ ต
ี ลาดขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
ผู ้ประกอบการขนาดกลางเริม
่ ทีจ
่ ะให ้ความสาคัญทีจ
่ ะหาผู ้ให ้บริการ
(Outsources) ระยะยาวมากกว่าดาเนินการเองจึงถือเป็ นโอกาสทางธุรกิจของ UBA ในการขยายการให ้บริการแก่
บริษัทเอกชนขนาดกลางทีม
่ ใิ ช่กลุม
่ เป้ าหมายของคูแ
่ ข่ง ประกอบกับการได ้ร่วมมือกับ SE ซึง่ มีคค
ู่ ้าทีเ่ ป็ นภาคเอกชน
ขนาดกลางจานวนมาก จึงคาดว่าจะทาให ้ศักยภาพในการแข่งขันของ UBA เพิม
่ สูงขึน
้
ั ยภาพในการแข่งขัน (Competitive Advantage) ด ้านการบริหารจัดการน้ าใน
อย่างไรก็ด ี UBA มีศก
กรุงเทพมหานครผ่านอุโมงค์ระบายน้ าขนาดใหญ่ สืบเนือ
่ งจากปั จจุบน
ั UBA เป็ นบริษัทเอกชนรายเดียวทีใ่ ห ้บริการ
บริหารจัดการน้ าผ่านอุโมงค์ระบายน้ าขนาดใหญ่ของกรุงเทพมหานคร ทาให ้ UBA มีข ้อมูลเชิงลึกและแนวทางใน
การบริหารจัดการน้ าทีไ่ ด ้เปรียบผู ้อืน
่ ประกอบกับแผนการสร ้างอุโมงค์ระบายน้ าในอนาคตอีก 5 แห่ง โดยที่ 1 แห่ง
อยูใ่ นเขตพืน
้ ทีร่ ับผิดชอบด ้านการบริหารจัดการน้ าของ UBA จึงยิง่ สร ้างความได ้เปรียบในการแข่งขัน แต่ UBA ก็ยัง
่ งหากคูแ
มีความเสีย
่ ข่งหันมาให ้ความสนใจในการบริหารจัดการน้ าผ่านอุโมงค์
1.6

มูลค่ำรวมของสินทร ัพย์ทไี่ ด้มำ และเกณฑ์ทใี่ ชใ้ นกำรกำหนดมูลค่ำสิง่ ตอบแทน

1.6.1

มูลค่ารวมของสิง่ ตอบแทน

(1)

บริษัทฯ จะชาระเงินเป็ นจานวนรวมประมาณ 135.00 ล ้านบาท เพือ
่ เป็ นค่าตอบแทนให ้แก่ PPM ในการเข ้า
้ หุ ้น UBA จานวน 1,599,998 หุ ้น หรือคิดเป็ นสัดส่วนร ้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียน
ซือ

(2)

บริษัทฯ มีภาระผูกพันในการให ้ความช่วยเหลือทางการเงินตามสัญญาในรูปของเงินกู ้ยืมจากผู ้ถือหุ ้นมูลค่า
้ 23,621,929.47 บาท (1) สัญญาเงินกู ้ยืมระหว่าง PPM กับ UBA ซึง่ จะมีมล
รวมทัง้ สิน
ู ค่าคงค ้าง ณ วันที่ 2
พฤษภาคม 2561 จานวน 19,581,374.20 บาท โดยกาหนดผลตอบแทนในรูปแบบของดอกเบีย
้ ในอัตรา
ร ้อยละ 6.5 ต่อปี ของต ้นเงินดังกล่าว นับแต่วน
ั ทีบ
่ ริษัทฯ ได ้รับโอนสิทธิตามสัญญาระหว่างผู ้ถือหุ ้น
ั ญาในวันที่ 31 ตุลาคม 2562
(Shareholders’ Agreement) เป็ นระยะเวลา 17 เดือน ซึง่ ครบกาหนดอายุสญ
่
และ (2) สัญญาเงินกู ้ยืมระหว่าง คุณอรสา วิมลเฉลา กับ UBA ซึงมีมล
ู ค่าคงค ้าง ณ วันที่ 1 พฤษภาคม
2561 จานวน 4,040,555.27 บาท โดยกาหนดผลตอบแทนในรูปแบบของดอกเบีย
้ ในอัตราร ้อยละ 6.5 ต่อ
ปี ของต ้นเงินดังกล่าว นับแต่วน
ั ทีบ
่ ริษัทฯ ได ้รับโอนสิทธิตามสัญญาระหว่างผู ้ถือหุ ้น (Shareholders’
ั ญาในวันที่ 30 มิถน
Agreement) เป็ นระยะเวลา 13 เดือน ซึง่ ครบกาหนดอายุสญ
ุ ายน 2562

1.6.2

เกณฑ์ทใี่ ช ้ในการกาหนดมูลค่าสิง่ ตอบแทน

้ หุ ้น UBA บริษัทฯได ้กาหนดราคาหุ ้น
ในการพิจารณามูลค่ารายการการได ้มาซึง่ สินทรัพย์จากการเข ้าซือ
โดยใช ้วิธ ี Discount Cash Flow โดยคานวณจากกระแสเงินสดในอนาคตของกิจการ ซึง่ เป็ นการประเมินกระแสเงิน
สดของกิจการตามวิธก
ี ารส่วนได ้ส่วนเสีย (Equity Method) เพือ
่ หามูลค่ายุตธิ รรมของกิจการภายใต ้สมมุตฐ
ิ าน
รายได ้การเติบโตจากในปี 2561 รายได ้การเติบโตประมาณ 500 ล ้านบาท เป็ นรายได ้การเติบโตประมาณ 950 ล ้าน
บาทในปี 2570 ภายใต ้สมมุตฐิ านกาไรสุทธิประมาณ 20 – 80 ล ้านบาท ซึง่ การเติบโตดังกล่าวเกิดจากสมมุตฐิ านว่า
UBA เป็ นกิจการเพียงรายเดียวทีม
่ ป
ี ระสบการณ์ (Track Record) ด ้านการบริหารจัดการอุโมงค์สง่ น้ าขนาดใหญ่ของ
ก.ท.ม. จึงทาให ้มีโอกาสได ้รับโครงการขนาดใหญ่ตามแผนของ ก.ท.ม. นอกจากนีภ
้ ายใต ้ความร่วมมือระหว่าง
ั ยภาพในการรับงานจากภาคเอกชนกับ UBA ซึง่ มีศก
ั ยภาพในการรับงานจากภาครัฐ จึงส่งเสริมให ้
บริษัทฯซึง่ มีศก
เกิดโอกาสทีจ
่ ะทาให ้รายได ้จากโครงการบริหารจัดการน้ าเสียขยายตัวร ้อยละ 8 – 10 ต่อปี จึงมีความเป็ นไปได ้สูง
เมือ
่ ดาเนินการประเมินมูลค่ากิจการโดยวิธก
ี ารดังกล่าวแล ้วได ้มูลค่ากิจการสูงกว่ามูลค่าทีเ่ สนอขายโดย
PPM โดยภายใต ้มูลค่าทีเ่ สนอขายโดย PPM บริษัทฯ ได ้รับผลตอบแทน (Equity IRR) ประมาณร ้อยละ 18-23 ซึง่
เกินกว่านโยบายการลงทุนทีบ
่ ริษัทฯ กาหนดทีร่ ้อยละ 8 – 12
อย่างไรก็ด ี ในส่วนของเกณฑ์ทใี่ ช ้ในการกาหนดมูลค่าสิง่ ตอบแทน บริษัทฯได ้จัดจ ้างทีป
่ รึกษาทางการเงิน
อิสระเพือ
่ ให ้ความเห็นเกีย
่ วกับมูลค่ายุตธิ รรมตามประกาศรายการทีเ่ กีย
่ วโยงกันฯ ซึง่ จะมีการจัดทารายงานความเห็น
ของทีป
่ รึกษาทางการเงินอิสระเพือ
่ ประกอบการพิจารณาของทีป
่ ระชุมผู ้ถือหุ ้นต่อไป

บริษัท แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จากัด

หน ้าที่ 25/62

ั่ จากัด (มหาชน)
บริษัท สยามอีสต์ โซลูชน

ความเห็นของทีป
่ รึกษาทางการเงินอิสระ

1.6.3

มูลค่ารวมของสินทรัพย์ทไี่ ด ้มา

บริษัทจะได ้มาซึง่ สินทรัพย์จากการเข ้าทารายการในครัง้ นีใ้ นมูลค่ารวมประมาณ 135.00 ล ้านบาท ได ้แก่
หุ ้นของ UBA จานวน 1,599,998 หุ ้น คิดเป็ นร ้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียนและชาระแล ้ว
1.6.4

การคานวณขนาดรายการ

1.6.4.1 การคานวณขนาดรายการตามประกาศรายการได ้มาหรือจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์
้ หุ ้น UBA มีขนาดรายการสูงสุดทีค
การได ้มาซึง่ สินทรัพย์จากการเข ้าซือ
่ านวณตามเกณฑ์มล
ู ค่ารวมของสิง่
ตอบแทนตามประกาศรายการได ้มาซึง่ สินทรัพย์ รวมเท่ากับร ้อยละ 39.38 ถือเป็ นรายการประเภทที่ 2 ทีม
่ ข
ี นาด
รายการมากกว่าร ้อยละ 15 แต่น ้อยกว่าร ้อยละ 50
ตารางที่ 10

ตารางแสดงเกณฑ์การคานวณขนาดรายการตามประกาศรายการได ้มาหรือจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์

เกณฑ์กำรคำนวณ
ขนำดรำยกำร
ิ ทรัพย์ทม
1. เกณฑ์สน
ี่ ี
ตัวตนสุทธิ (NTA)
2. เกณฑ์กาไรสุทธิ

สูตรกำรคำนวณ
NTA ของกิจการทีท
่ ารายการ x สัดส่วนทีจ
่ าหน่ายไป / NTA ของบริษัทจดทะเบียน
= (130,585,586.00/1 x 40%) / 297,689,225.69/2
กาไรสุทธิของกิจการทีท
่ ารายการ x สัดส่วนทีจ
่ าหน่ายไป / กาไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียน
= (20,388,933.00/3 x 40%) / 35,921,234.03/4

3. เกณฑ์มล
ู ค่ารวมของ
สิง่ ตอบแทน

จานวนเงินทีจ
่ า่ ยหรือได ้รับตามสัดส่วน / สินทรัพย์รวมของบริษัทจดทะเบียน

4. เกณฑ์มล
ู ค่าของ
หลักทรัพย์

จานวนหุ ้นทีอ
่ อกเพือ
่ ชาระค่าสินทรัพย์ / จานวนหุ ้นทีอ
่ อกจาหน่ายและชาระแล ้ว

หมายเหตุ :

1/

2/

3/

4/

= 135,000,000 + 23,621,929.47 / 402,790,783.10/4

ขนำดรำยกำร
ร ้อยละ 17.55
ร ้อยละ 22.70
ร ้อยละ 39.38

ิ
ไม่สามารถคานวณได ้เนือ
่ งจากมิได ้เป็ นการออกหลักทรัพย์เพือ
่ ชาระค่าทรัพย์สน

ิ รวมจานวน 315,391,674.00 บาท –
สินทรัพย์ทม
ี่ ต
ี วั ตนสุทธิของ UBA = สินทรัพย์รวมจานวน 446,128,624.00 บาท - หนีส
้ น
สินทรัพย์ไม่มต
ี วั ตนจานวน 151,364.00 บาท – ส่วนของผู ้มีสว่ นได ้เสียทีไ่ ม่มอ
ี านาจควบคุมของบริษัทย่อยจานวน 0.00 อ ้างอิง
้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ทีผ
จากงบการเงินของ UBA สาหรับปี 2560 สิน
่ า่ นการตรวจสอบโดยผู ้สอบบัญชีรับอนุญาต
ิ รวมจานวน 103,775,026.80 บาท
สินทรัพย์ทม
ี่ ต
ี วั ตนสุทธิของบริษัทฯ = สินทรัพย์รวมจานวน 402,790,783.10 บาท - หนีส
้ น
้ สุดวันที่ 31
– สินทรัพย์ไม่มต
ี วั ตนจานวน 1,326,530.61 บาท อ ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สาหรับปี 2560 สิน
ธันวาคม 2560 ทีผ
่ า่ นการตรวจสอบโดยผู ้สอบบัญชีรับอนุญาต
้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ทีผ
กาไรสุทธิของ UBA อ ้างอิงจากงบการเงินของ UBA สาหรับปี 2560 สิน
่ า่ นการตรวจสอบโดย
ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาต
้ สุดวันที่ 31
กาไรสุทธิของบริษัทฯ และ สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ อ ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สาหรับปี 2560 สิน
ธันวาคม 2560 ทีผ
่ า่ นการตรวจสอบโดยผู ้สอบบัญชีรับอนุญาต

1.6.4.2 การคานวณขนาดรายการตามประกาศรายการทีเ่ กีย
่ วโยงกัน
้ ขายหุ ้นดังกล่าวเข ้าข่ายเป็ นการทารายการกับบุคคลเกีย
การเข ้าทาธุรกรรมการซือ
่ วโยงกันของบริษัท ซึง่ มี
ขนาดของรายการมูลค่ามากกว่าร ้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ทม
ี่ ต
ี ัวตนสุทธิของบริษัท (NTA) จึงต ้องมีการขอ
ิ ธิออก
อนุมัตจิ ากทีป
่ ระชุมผู ้ถือหุ ้นซึง่ ต ้องได ้รับอนุมัตด
ิ ้วยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของผู ้ถือหุ ้นทีเ่ ข ้าประชุมและมีสท
เสียง โดยไม่นับรวมผู ้ถือหุ ้นทีม
่ ส
ี ว่ นได ้เสีย และยังต ้องแต่งตัง้ ทีป
่ รึกษาการเงินอิสระ (IFA) เพือ
่ ให ้ความเห็นต่อการ
ทารายการดังกล่าว โดยมีรายละเอียดการคานวณขนาดรายการทีเ่ กีย
่ วโยงดังนี้
ตารางที่ 11

ตารางแสดงเกณฑ์การคานวณสินทรัพย์ทม
ี่ ต
ี ัวตนสุทธิของบริษัทฯ (Net Tangible Asset)

เกณฑ์กำรคำนวณขนำดรำยกำร
การคานวณสินทรัพย์ทม
ี่ ต
ี วั ตนสุทธิของบริษัท
(Net Tangible Asset)
หมายเหตุ :

1/

สูตรกำรคำนวณ
มูลค่าสิง่ ตอบแทน / NTA ของบริษัท
(135,000,000 + 23,621,929.47) / 297,689,225.69/1

ขนำดรำยกำร
ร ้อยละ 53.28

ิ รวมจานวน 103,775,026.80 บาท
สินทรัพย์ทม
ี่ ต
ี วั ตนสุทธิของบริษัทฯ = สินทรัพย์รวมจานวน 402,790,783.10 บาท - หนีส
้ น
้ สุดวันที่ 31
– สินทรัพย์ไม่มต
ี วั ตนจานวน 1,326,530.61 บาท อ ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สาหรับปี 2560 สิน
ธันวาคม 2560 ทีผ
่ า่ นการตรวจสอบโดยผู ้สอบบัญชีรับอนุญาต

บริษัท แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จากัด

หน ้าที่ 26/62

ความเห็นของทีป
่ รึกษาทางการเงินอิสระ

ั่ จากัด (มหาชน)
บริษัท สยามอีสต์ โซลูชน

เมือ
่ นามูลค่ารวมของสิง่ ตอบแทนทีไ่ ด ้รับชาระซึง่ มีมล
ู ค่าสูงสุด
มาคานวณขนาดรายการตามประกาศ
้ ขายหุ ้นมีขนาดรายการเท่ากับร ้อยละ 53.28 ของมูลค่าสินทรัพย์ทม
รายการทีเ่ กีย
่ วโยงกัน จะพบว่าธุรกรรมการซือ
ี่ ี
้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ทีผ
ตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ สาหรับปี 2560 สิน
่ า่ นการ
ตรวจสอบโดยผู ้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังนัน
้ บริษัทฯจึงมีหน ้าทีต
่ ้องเปิ ดเผยสารสนเทศการทารายการของบริษัทฯ
ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และจัดให ้มีการประชุมผู ้ถือหุ ้นเพือ
่ ขออนุมัตก
ิ ารตกลงเข ้าทารายการ โดยต ้องได ้รับอนุมัตด
ิ ้วย
ิ ธิออกเสียงลงคะแนน
คะแนนเสียงไม่น ้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู ้ถือหุ ้นทีม
่ าประชุมและมีสท
โดยไม่นับส่วนของผู ้ถือหุ ้นทีม
่ ส
ี ว่ นได ้เสีย ซึง่ บริษัทต ้องจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู ้ถือหุ ้น พร ้อมกับความเห็นของที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระ ให ้แก่ผู ้ถือหุ ้นเป็ นระยะเวลาล่วงหน ้าไม่น ้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันประชุมผู ้ถือหุ ้น
1.6.5

วิธก
ี ารชาระราคาและเงือ
่ นไขในการเข ้าทารายการ

บริษัทฯ จะชาระค่าหุ ้นเป็ นเช็ค หรือ โอนเงินผ่านระบบธนาคารในวันทีม
่ ก
ี ารชาระค่าหุ ้นเพิม
่ ทุน หรือวิธก
ี าร
ั ญาจะตกลงกันเป็ นอย่างอืน
ทีค
่ ส
ู่ ญ
่ ในภายหลัง
1.7

แหล่งเงินทุนทีใ่ ชใ้ นกำรเข้ำทำรำยกำร

้ หุ ้นของ UBA ร ้อยละ 40 จาก PPM ในมูลค่ารวมประมาณ 135,000,000 บาทและให ้การ
การเข ้าซือ
้ 158,621,929.47 บาทนัน
สนับสนุนทางการเงินจานวน 23,621,929.47 บาท รวมทัง้ สิน
้ บริษัทฯ มีแหล่งเงินทุนที่
ใช ้ในการเข ้าทารายการมาจาก กระแสเงินสดคงเหลือทีฝ
่ ากประจา 3 เดือนไว ้ที่ ธนาคารทิสโก ้ จากัด (มหาชน)
้ 189,077,000 บาท ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ภายใต ้อัตราดอกเบีย
จานวนทัง้ สิน
้ เงินฝากร ้อยละ 1.40 ต่อปี
1.8

เงือ
่ นไขในกำรทำรำยกำร

้ หุ ้น UBA ร ้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียนของ UBA จาก PPM จะเป็ นไปตามสัญญาซือ
้
เงือ
่ นไขในการเข ้าซือ
ขายหุ ้นแบบมีเงือ
่ นไขบังคับก่อน
โดยมีเงือ
่ นไขบังคับก่อนทีส
่ าคัญซึง่ บริษัทฯ
ต ้องได ้รับมติอนุมัตก
ิ อ
่ นเข ้าทา
รายการดังนี้
1.8.1

เงือ
่ นไขก่อนการเข ้าขออนุมัตใิ นหลักการจากทีป
่ ระชุมคณะกรรมการบริษัทฯ (22 กุมภาพันธ์ 2561)
1)

1.8.2

เงือ
่ นไขก่อนการเข ้าขออนุมัตท
ิ ป
ี่ ระชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น (24 เมษายน 2561)
2)

1.8.3

จดหมาย หรือคารับรองอืน
่ ใดจากบริษัท สยามราชธานี จากัด ผู ้ถือหุ ้นเดิม ของ UBA ซึง่ เป็ นผู ้โอน
หุ ้นจานวน 1,599,998 หุ ้นซึง่ เป็ นหุ ้นทัง้ หมดทีถ
่ อ
ื อยูใ่ น UBA ให ้แก่ PPM และบริษัท สยามราช
ธานี จากัด ไม่มส
ี ถานะเป็ นผู ้ถือหุ ้นใน UBA อีกต่อไป เพือ
่ เป็ นการยืนยันว่า บริษัท สยามราชธานี
จากัด ได ้โอนหุ ้นของตนจานวนดังกล่าวให ้แก่ PPM อย่างถูกต ้องสมบูรณ์

ผู ้ขายจะต ้องได ้รับความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อก
ั ษร (Written Consent) จากผู ้ถือหุ ้นใหญ่ของ
UBA คือ บริษัทเนาวรัตน์พัฒนาการ จากัด (มหาชน) (NWR) อนุมัตใิ ห ้เปลีย
่ นผู ้ถือหุ ้นเป็ นบริษัท
ฯ พร ้อมทัง้ โอนสิทธิตามสัญญาระหว่างผู ้ถือหุ ้น (Shareholders’ Agreement) ให ้แก่บริษัทฯ

้ ขายหุ ้น (2 พฤษภาคม 2561)
เงือ
่ นไขก่อนการเข ้าทาธุรกรรมการซือ
3)
4)
5)

้ ขายหุ ้น
บริษัทฯ ได ้รับอนุมัตจิ ากทีป
่ ระชุมผู ้ถือหุ ้นของบริษัทฯ ให ้เข ้าทาธุรกรรมการชือ
การยืนยัน (Rep. & Warrantee) จากผู ้ขายว่าจะไม่มก
ี ารเปลีย
่ นแปลงหรือเกิดเหตุการณ์ใดๆ ที่
้ ขายหุ ้น
อาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสาคัญต่อ UBA ก่อนการเข ้าทาธุรกรรมการซือ
การยืนยัน (Rep. & Warrantee) จากผู ้ขายว่าจะไม่มก
ี ารดาเนินการทางกฎหมาย การฟ้ องคดี
้
หรือการดาเนินการใดๆ โดยหน่วยงานราชการ หรือบุคคลใดๆ เพือ
่ ขอยุตก
ิ ารทาธุรกรรมการซือ
ขายหุ ้น

บริษัท แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จากัด
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ั่ จากัด (มหาชน)
บริษัท สยามอีสต์ โซลูชน

ความเห็นของทีป
่ รึกษาทางการเงินอิสระ

1.9

โครงสร้ำงกลุม
่ บริษ ัท

1.9.1

่ ผู ้ถือหุ ้นของ UBA ก่อนการเข ้าทารายการ
รายชือ

่ ผู ้ถือหุ ้นของ UBA/1 ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561
ตารางที่ 12 ตารางแสดงรายชือ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

่
รำยชือ
บริษัท เนาวรัตน์พฒ
ั นาการ จากัด(มหาชน)
บริษัท พีพเี อ็มเอ็นจิเนียริง่ จากัด/2
นายพลพัฒ กรรณสูต
นางวัฒนา สัมนาวงศ์
นางสาวอรสา วิมลเฉลา
ั ลีเกษม
นายสิทธิชย
รวม

หมายเหตุ :

/1
/2

1.9.2

จำนวนหุน
้
2,399,998
1,599,998
1
1
1
1
4,000,000

1.9.4

ส ัดส่วน
60.00%
39.99%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%

่ คณะกรรมการของ UBA ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561
ตารางแสดงรายชือ

่
รำยชือ
นางสาวผกาทิพย์ โลพันธ์ศรี
นายปสันน สวัสดิบ
์ รุ ี
นายพลพัฒ กรรณสูต
นางสาวอรสา วิมลเฉลา
ั ลีเกษม
นายสิทธิชย
นายสมชาติ สังหิตกุล

หมายเหตุ :

ตำแหน่ง
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ และกรรมการผู ้จัดการ

กรรมการผู ้มีอานาจลงนามผูกพันได ้แก่ (ก) นางสาวผกาทิพย์ โลพันธ์ศรี หรือ นายปสันน สวัสดิบ
์ รุ ี หรือ นายพลพัฒ กรรณสูต
่ ร่วมกบ นางสาวอรสา วิมลเฉลา หรือ นายสิทธิชย
ั ลีเกษม รวมเป็ นสองคนและประทับตราสาคัญของบริษัท
ลงลายมือชือ

่ คณะกรรมการของกิจการภายหลังการเข ้าทารายการ
รายชือ

ตารางที่ 15
1.
2.
3.
4.
5.
6.

่ ผู ้ถือหุ ้นของ UBA ภายหลังจากการเข ้าทารายการ
ตารางแสดงรายชือ

่ คณะกรรมการของกิจการก่อนการเข ้าทารายการ
รายชือ

ตารางที่ 14
1.
2.
3.
4.
5.
6.

60.00%
39.99%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%

ข ้อมูลจากแบบ บอจ. 5 วันทีอ
่ อกเอกสาร 22 กุมภาพันธ์ 2561
่ ผู ้ถือหุ ้นอืน
ผู ้มีอานาจควบคุมของ PPM คือ นางสาวอรสร วิมลเฉลา ถือหุ ้นร ้อยละ 99.99 ของหุ ้นทัง้ หมด ซึง่ รายชือ
่ ของ PPM
ั ลีเกษม และ (3) นายเสรี ลีเกษม
ประกอบด ้วย (1) นายเกริก วิมลเฉลา (2) นายสิทธิชย

่
รำยชือ
บริษัท เนาวรัตน์พฒ
ั นาการ จากัด(มหาชน)
ั่ จากัด (มหาชน)
บริษัท สยามอีสต์ โซลูชน
นายพลพัฒ กรรณสูต
นาง วัฒนา สัมมนาวงศ์
นางสาวอรสา วิมลเฉลา
ั ลีเกษม
นายสิทธิชย
รวม

1.9.3

ส ัดส่วน

่ ผู ้ถือหุ ้นของ UBA ภายหลังจากการเข ้าทารายการ
รายชือ

ตารางที่ 13
1.
2.
3.
4.
5.
6.

จำนวนหุน
้
2,399,998
1,599,998
1
1
1
1
4,000,000

่ คณะกรรมการของ UBA ภายหลังการเข ้าทารายการ
ตารางแสดงรายชือ

่
รำยชือ
นางสาวผกาทิพย์ โลพันธ์ศรี
นายปสันน สวัสดิบ
์ รุ ี
นายพลพัฒ กรรณสูต
นางสาวอรสา วิมลเฉลา
นายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช
นายสมชาติ สังหิตกุล

บริษัท แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จากัด

ตำแหน่ง
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ และกรรมการผู ้จัดการ
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ั่ จากัด (มหาชน)
บริษัท สยามอีสต์ โซลูชน

ความเห็นของทีป
่ รึกษาทางการเงินอิสระ

ส่วนที่ 2 :

ควำมเห็ นของทีป
่ รึกษำทำงกำรเงินอิสระ
สินทร ัพย์และรำยกำรทีเ่ กีย
่ วโยงก ัน

เกีย
่ วก ับควำมสมเหตุสมผลของรำยกำรได้มำซึง่

1.

ว ัตถุประสงค์และควำมจำเป็น

1.1.

้ หุน
ว ัตถุประสงค์และควำมจำเป็นของบริษ ัทฯ ในกำรเข้ำทำรำยกำรซือ
้ ของ UBA

1.1.1.

เพือ
่ ขยายฐานการลงทุนในธุรกิจหลัก

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักในการจัดหาและจาหน่ายสินค ้าอุตสาหกรรมในกลุม
่ ผลิตภัณฑ์ทเี่ กีย
่ วข ้องกับ
การบริหารจัดการน้ า เริม
่ ต ้นด ้วยเทคโนโลยีระบบปั๊ ม ทีค
่ รอบคลุมทุกลักษณะการใช ้งานทัง้ น้ า ของเหลว ของหนืด
และอุปกรณ์ทเี่ กีย
่ วข ้องให ้แก่โรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดระยอง
และจังหวัดใกล ้เคียงในภาคตะวันออกของ
ประเทศ ต่อมาบริษัทฯ เริม
่ ขยายธุรกิจโดยเพิม
่ การจัดหาและจาหน่ายสินค ้าอุตสาหกรรมอีก 2 กลุม
่ ผลิตภัณฑ์ ได ้แก่
กลุม
่ ผลิตภัณฑ์การจัดการกระบวนการผลิตและระบบท่อ และกลุม
่ ผลิตภัณฑ์วัสดุนวัตกรรม รวมถึงงานบริการต่างๆ
ทีเ่ กีย
่ วข ้อง เพือ
่ รองรับความต ้องการทีห
่ ลากหลายของโรงงานอุตสาหกรรม
บริษัทฯ มีนโยบายการลงทุนต่อเนือ
่ งในบริษัทอืน
่ ทีป
่ ระกอบธุรกิจเกีย
่ วกับการบริหารจัดการน้ าทุกรูปแบบ
เพือ
่ เสริมสร ้างศักยภาพในการเติบโตทางธุรกิจทีเ่ กีย
่ วข ้องและเอือ
้ ประโยชน์ (Synergy) ต่อการดาเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ โดยจะลงทุนในโครงการทีค
่ าดว่าจะได ้รับอัตราผลตอบแทนการลงทุน (IRR) ร ้อยละ 8-12 รวมทัง้ โครงการ
ทีใ่ ห ้ผลตอบแทนทางการเงินอืน
่ ซึง่ สามารถสร ้างมูลค่าเพิม
่ ให ้แก่ผู ้ถือหุ ้นของบริษัทฯ
1.1.2.

เพือ
่ เพิม
่ ความมั่นคงของรายได ้พร ้อมทัง้ เปิ ดโอกาสในการเติบโตในระยะยาว

่ งหลักอย่างหนึง่ ของธุรกิจจัดหาและเป็ นตัวแทนจาหน่ายสินค ้า คือ ความไม่แน่นอน
สืบเนือ
่ งจากความเสีย
ของรายได ้ และการเข ้ามาของคูแ
่ ข่งรายใหม่ กล่าวคือ ธุรกิจจัดหาและจาหน่ายสินค ้าเป็ นธุรกิจทีไ่ ม่มค
ี วามซับซ ้อน
ด ้านการดาเนินงาน และไม่จาเป็ นต ้องใช ้เงินทุนมากนั ก จึงทาให ้ผู ้ประกอบการรายใหม่สามารถเข ้ามาในตลาดได ้
ซึง่ การเข ้ามาของคูแ
่ ข่งรายใหม่นอ
ี้ าจทาให ้เกิดการแข่งขันทีเ่ พิม
่ สูงขึน
้ ซึง่ ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการ
แข่งขันและผลการดาเนินงานของกิจการในธุรกิจจัดหาและเป็ นตัวแทนจาหน่ายสินค ้า
เพือ
่ เพิม
่ ความแน่นอนของ
รายได ้พร ้อมทัง้ เปิ ดโอกาสในการเติบโต บริษัทฯ จึงตัดสินใจลงทุนใน UBA ซึง่ ส่งผลให ้ความแน่นอนของรายได ้
เพิม
่ ขึน
้ ตามมูลเหตุ (Rational) หลักดังต่อไปนี้
แผนภาพที่ 10

แผนภาพแสดงโครงสร ้างรายได ้และกาไรสุทธิของบริษัท
ไ ้

แ ะ

(หน่

:

475.24
410.82

383.19

้น

)

ไ

426.65

403.18

ุ

( ห น่

:

้ น

)
35.92

34.53
31.06
27.07

2556

2557

2558

2559

2560

2556

2557

26.81
2558

2559

2560

จากการศึกษาโครงสร ้างรายได ้ของ SE ย ้อนหลัง 5 ปี พบว่า ถึงแม ้ว่า บริษัทฯ มีความแตกต่างจากธุรกิจ
จัดหาและเป็ นตัวแทนจาหน่ายสินค ้าทัว่ ไป กล่าวคือ บริษัทฯ มีรายได ้ค่อนข ้างมั่นคง เฉลีย
่ แล ้วอยูใ่ นช่วงประมาณ
420 ล ้านบาทต่อปี กาไรสุทธิเฉลีย
่ ประมาณ 31 ล ้านบาทต่อปี ด ้วยอัตรากาไรสุทธิร ้อยละ 6-9 แต่ก็ยังคงมีลก
ั ษณะ
ของการเพิม
่ ขึน
้ ลดลงไม่ได ้เติบโตอย่างต่อเนื่อง
แผนภาพที่ 11
1. โค

แผนภาพแสดงโครงสร ้างรายได ้และกาไรสุทธิของ UBA
ุ

ห นค ฯ

2. โค

น / หน่

น น
ื / นๆ
ื

ไ

ุ

หน่

:

้ น
20.39
17.22

437.61
286.42

333.20

351.79

351.58

9.14
4.47

199.61
105.04

2556

56.30

2557

บริษัท แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จากัด

2558

54.28

2559

68.90

2560

(16.16)
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ความเห็นของทีป
่ รึกษาทางการเงินอิสระ

ั่ จากัด (มหาชน)
บริษัท สยามอีสต์ โซลูชน

ในขณะทีโ่ ครงสร ้างรายได ้ของ UBA ย ้อนหลัง 5 ปี จะพบว่ารูปแบบ (Pattern) มีความแตกต่างจาก SE
กล่าวคือ รายได ้จากโครงการของกรุงเทพมหานคร มีการเติบโตอย่างต่อเนือ
่ งสาเหตุหลักเพราะการขยายตัวของ
ชุมชนเมืองส่งผลต่ออัตราการเติบโตของปริมาณน้ าเสีย ในขณะทีร่ ายได ้ภาคเอกชนมีความผันผวนกว่า โดยเฉพาะ
ในปี 2556 – 2558 ซึง่ UBA มีแผนการเพิม
่ งานในรูปแบบของการก่อสร ้างโครงการและบริหารจัดการโครงการขนาด
ใหญ่ซงึ่ ณ ขณะนัน
้ UBA ตัดสินใจเพิม
่ หน่วยงานวิศวกรรมใหม่พร ้อมรับงานใหญ่ ซึง่ ต่อมาพบว่า ทีมงานดังกล่าวไม่
มีความพร ้อมกับการขยายกิจการแบบก ้าวกระโดดส่งผลให ้เกิดการขาดทุนในปี 2557 จากโครงการใหญ่ทท
ี่ าให ้
รายได ้ภาคเอกชนเพิม
่ ขึน
้ สูงถึงเกือบ 200 ล ้านบาท ซึง่ ต่อมาในปี 2558 UBA ตัดสินใจยุบหน่วยงานดังกล่าวและ
่ วชาญแต่แรก ซึง่ ทัง้ รายได ้และกาไรก็ขยายตัวอย่างต่อเนือ
กลับไปมุง่ เน ้นธุรกิจที่ UBA มีความเชีย
่ ง ซึง่ จาก
โครงสร ้างรายได ้ของ UBA ทีม
่ อ
ี ป
ุ สงค์ (Demand) เพิม
่ ขึน
้ อย่างต่อเนือ
่ งนี้จะช่วยทาให ้เกิดเสถียรภาพในด ้านการ
เจริญเติบโตของบริษัทฯ ร่วมกัน (Synergy)
อย่างไรก็ด ี ในอนาคต บริษัทฯ อาจจะพิจารณาร่วมลงทุนในโครงการให ้บริการด ้านการบริหารจัดการน้ า
ั ญาทีม
่ ถือ ในฐานะผู ้จัดหาและจาหน่ายสินค ้าอุตสาหกรรมทีเ่ กีย
รูปแบบต่างๆ กับคูส
่ ญ
่ ค
ี วามน่าเชือ
่ วข ้องกับสัญญา
ั ญาของโครงการ ตลอดจนการลงทุนในโครงการใหม่ๆ
บริหารจัดการน้ า ตลอดอายุสญ
่ งของ
อนึง่ การเข ้าลงทุนในโครงการ บริษัทฯ ต ้องมั่นใจในความสามารถในการพัฒนา พร ้อมทัง้ ความเสีย
โครงการต ้องอยูใ่ นระดับทีบ
่ ริหารจัดการได ้ ซึง่ การเข ้าลงทุนใน UBA ทีป
่ ระกอบธุรกิจหลักในการบริหารจัดการและ
ดูแลรักษาระบบบาบัดน้ าเสียของโรงควบคุมคุณภาพน้ า โดยลูกค ้าหลัก คือ สานั กการระบายน้ ากรุงเทพมหานคร ซึง่
ิ ทรัพย์ทต
มีสน
ี่ ้องบริหารจัดการหลักๆ ประกอบด ้วย (1) โรงควบคุมคุณภาพน้ าทีส
่ ามารถบาบัดน้ าเสียได ้ถึง 858,000
ลูกบาศก์เมตรต่อวัน; (2) โครงข่ายท่อระบายน้ าความยาวรวม 135 กิโลเมตร; (3) สถานีสบ
ู น้ า 20 แห่ง; (4) อุโมงค์
้
ระบายน้ า 1 แห่ง; (5) อาคารรับน้ า 4 แห่ง เป็ นต ้น บริษัทฯ เห็นว่าเป็ นโอกาสในการขยายฐานธุรกิจจากกิจการซือ
่ รุ กิจการให ้บริการทีม
ั ญาระยะยาวชัดเจนก่อให ้เกิดอุปทานทีต
มาขายไป สูธ
่ ส
ี ญ
่ อ
่ เนือ
่ ง พร ้อมทัง้ ช่วยเสริมสร ้างความ
เติบโตของรายได ้ทีม
่ ั่นคงให ้แก่บริษัทฯ
1.1.3.

เพือ
่ ใช ้กระแสเงินสดคงเหลือให ้เกิดประโยชน์กับกิจการ เพิม
่ ผลตอบแทนให ้ผู ้ถือหุ ้น

ภายหลังจาก บริษัทฯ ได ้ดาเนินการระดมทุนโดยการเข ้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
เมือ
่ เดือนกุมภาพันธ์ 2560 เพือ
่ นากระแสเงินสดไปเป็ นเงินทุนสนับสนุนศูนย์บริการวิศวกรรม (Workshop) และเป็ น
เงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ณ ปั จจุบน
ั บริษัทฯ มีฐานะทางการเงินทีแ
่ ข็งแกร่งขึน
้ และมีความสามารถในการระดมทุน
มากขึน
้ พร ้อมทัง้ มีกระแสเงินสดเหลือมากพอทีจ
่ ะเข ้าลงทุนใน UBA บริษัทฯ จึงพิจารณาจะเข ้าลงทุนใน UBA เพือ
่
ปรับโครงสร ้างธุรกิจให ้มีความเหมาะสม
เพือ
่ ให ้เกิดความโปร่งใสลดความขัดแย ้งทางผลประโยชน์ในระยะยาว
(กรณีทอ
ี่ าจนา UBA เข ้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในอนาคต) พร ้อมทัง้ สร ้างการเติบโตทางธุรกิจและ สร ้าง
ผลตอบแทนทีด
่ ใี ห ้แก่ผู ้ถือหุ ้นในอนาคต
1.2.

ว ัตถุประสงค์และควำมจำเป็นของบริษ ัทฯ ในกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินแก่ UBA

ภายหลังจากทีบ
่ ริษัทฯ เป็ นผู ้ถือหุ ้นใน UBA แล ้ว บริษัทฯ จะต ้องลงนามใน สัญญาระหว่างผู ้ถือหุ ้น
(เพิม
่ เติม) (SUP-SHA) พร ้อมทัง้ รับมาซึง่ ภาระผูกพันเดิมทีก
่ ลุม
่ ผู ้ถือหุ ้นของ PPM มีอยู่ ตามสัญญาระหว่างผู ้ถือหุ ้น
้ 23,621,929.47
(SHA) อันประกอบด ้วย การสนับสนุนทางการเงินในรูปของเงินกู ้ยืมจากผู ้ถือหุ ้นมูลค่ารวมทัง้ สิน
บาท ภายใต ้ (1) สัญญาเงินกู ้ยืมระหว่าง PPM กับ UBA ซึง่ จะมีมล
ู ค่าคงค ้าง ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 จานวน
19,581,374.20 บาท โดยกาหนดผลตอบแทนในรูปแบบของดอกเบีย
้ ในอัตราร ้อยละ 6.5 ต่อปี ของต ้นเงินดังกล่าว
นับแต่วน
ั ทีบ
่ ริษัทฯ ได ้รับโอนสิทธิตามสัญญาระหว่างผู ้ถือหุ ้น (Shareholders’ Agreement) เป็ นระยะเวลา 17
ั ญาในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 และ (2) สัญญาเงินกู ้ยืมระหว่าง คุณอรสา วิมลเฉลา กับ
เดือน ซึง่ ครบกาหนดอายุสญ
UBA ซึง่ มีมล
ู ค่าคงค ้าง ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 จานวน 4,040,555.27 บาท โดยกาหนดผลตอบแทนในรูปแบบ
ของดอกเบีย
้ ในอัตราร ้อยละ 6.5 ต่อปี ของต ้นเงินดังกล่าวนับแต่วน
ั ทีบ
่ ริษัทฯ ได ้รับโอนสิทธิตามสัญญาระหว่างผู ้ถือ
ั ญาในวันที่ 30 มิถน
หุ ้น (Shareholders’ Agreement) เป็ นระยะเวลา 13 เดือน ซึง่ ครบกาหนดอายุสญ
ุ ายน 2562
หมำยเหตุ

กรรมการของบริษัทฯ คือ นางสาวอรสา วิมล จะยังคงให ้ค้าประกันส่วนบุคคล (Personel Guarantee)
กับสถาบันการเงินแห่งหนึง่ ในฐานะกรรมการบริหารของ UBA เช่นเดียวกับ นายพลพัฒ กรรณสูต
(กรรมการซึง่ เป็ นตัวแทนของ NWR) โดยภาระค้าประกันดังกล่าวตามสัญญาค้าประกันมีวงเงินรวม
้ ประมาณ 431 ล ้านบาท และเป็ นการค้าประกันเต็มวงเงิน ซึง่ หากเกิดการผิดนั ดชาระหนี้
ทัง้ สิน
(Default) สถาบันการเงินดังกล่าวไม่สามารถไล่เบีย
้ กับผู ้ถือหุ ้นทัง้ สองฝ่ าย คือ NWR และ SE จึงไม่
ถือเป็ นภาระผูกพันทีจ
่ ะส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ ในอนาคต

บริษัท แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จากัด

หน ้าที่ 30/62

ความเห็นของทีป
่ รึกษาทางการเงินอิสระ

ั่ จากัด (มหาชน)
บริษัท สยามอีสต์ โซลูชน

1.3.

ว ัตถุประสงค์และควำมจำเป็นของ PPM ในกำรเข้ำทำรำยกำรขำยหุน
้ ของ UBA

1.3.1.

เพือ
่ ปรับโครงสร ้างกลุม
่ บริษัทสาหรับรองรับการเติบโตของ UBA และการเป็ นบริษัทจดทะเบียน

สาหรับวัตถุประสงค์และความจาเป็ นของ PPM ในการขายหุ ้นให ้กับ SE นัน
้ ก็เพือ
่ ให ้ SE สามารถสนับสนุน
แผนธุรกิจของ UBA ทีจ
่ ะต ้องเติบโตอย่างต่อเนือ
่ งได ้ ทัง้ นี้ เพือ
่ ตอบสนองแผนแม่บทในการบริหารจัดการน้ าเสีย
ในช่วงปี 2562 – 2566 ซึง่ มีโครงการขนาดใหญ่ทจ
ี่ ะเปิ ดประมูลมากกว่า 30 โครงการ เฉพาะโครงการโรงควบคุม
คุณภาพน้ า และอุโมงค์ระบายน้ า มูลค่างานประมาณ 6,420 ล ้านบาท จะมีรายได ้ต่อปี รวมประมาณ 1,284 ล ้านบาท
อนึง่ หากดาเนินการประมูลงานอย่างต่อเนือ
่ ง UBA จะมีความต ้องการเงินทุนหมุนเวียนเพือ
่ ให ้พร ้อมกับการ
เข ้าประมูล ดังนัน
้ กลุม
่ ผู ้ถือหุ ้นเดิมจึงมีความประสงค์ทจ
ี่ ะเพิม
่ ศักยภาพด ้านการเงินของกิจการโดยอาจนากิจการเข ้า
้ ก่อนการเข ้าจดทะเบียน UBA อาจต ้องมี
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เพือ
่ รองรับการเติบโตดังกล่าว ซึง่ ในระยะสัน
การเพิม
่ ทุนซึง่ SE มีความพร ้อมมากกว่า PPM ในการเพิม
่ ทุนเพือ
่ รักษาสัดส่วนกับ NWR
2.

เปรียบเทียบข้อดีและข้อด้อยของกำรเข้ำทำรำยกำร

2.1.

ข้อดีและประโยชน์ของกำรเข้ำทำรำยกำร

2.1.1.

เสริมสร ้างประโยชน์ในเชิงธุรกิจร่วมกัน (Synergy)

เนือ
่ งด ้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า 24 ปี ของบริษัทฯ ในการจัดจาหน่ายสินค ้าให ้กับโรงงานอุตสาหกรรม
ผนวกกับประสบการณ์บริหารจัดการน้ าในภาคราชการและเอกชนมายาวนานกว่า 17 ปี ของ UBA จะช่วยเสริมสร ้าง
ประโยชน์ในเชิงธุรกิจร่วมกัน (Synergy) ดังต่อไปนี้
(1)

เสริมสร้ำงรำยได้ใหม่ โดยอาศัยการทางานเป็ นทีมร่วมกันทีด
่ ี

เสริมสร ้างรายได ้ให ้กับ SE ในการจัดจาหน่ายกลุม
่ ผลิตภัณฑ์ป๊ ั มนานาชนิด ให ้ครอบคลุมลักษณะการใช ้
งานมากยิง่ ขึน
้ รวมไปถึงการจาหน่ายกลุม
่ ผลิตภัณฑ์อน
ื่ ๆ ด ้วยสินค ้าคุณภาพ บริการทีด
่ ี และราคายุตธิ รรม เพือ
่ ช่วย
้จ่
ลดต ้นทุนค่าใช าย เพิม
่ ประสิทธิภาพ และประหยัดพลังงานให ้กับงานบริการของ UBA ตลอดจนเสริมสร ้างรายได ้
ให ้กับ UBA โดยการนาสินค ้า เทคโนโลยี รวมถึงนวตกรรมใหม่ๆไปจาหน่าย และให ้บริการฐานลูกค ้าเดิมของ UBA
เพิม
่ บริการให ้ครบวงจร และเพิม
่ ความสามารถในการแข่งขัน ภายใต ้การทางานร่วมกันทีด
่ ก
ี ับ SE ผู ้มีประสบการณ์มา
ยาวนาน
(2)

ั
ั
เสริมสร้ำงโอกำสใหม่รว
่ มก ันโดยอำศยประสบกำรณ์
และศกยภำพของท
งั้ 2 บริษท
ั

่ ลาด
สาหรับโอกาสของ SE คือ การขยายงานขายในส่วนของอุปกรณ์ทเี่ กีย
่ วกับระบบบริหารจัดการน้ าสูต
ใหม่ กลุม
่ ราชการ และงานอาคารเอกชน เพิม
่ จากฐานลูกค ้าเดิมกลุม
่ โรงงานอุตสาหกรรมทีท
่ าการตลาดมามากกว่า
่ ลุม
24 ปี ส่วนโอกาสของ UBA คือ การขยายงานบริการสูก
่ โรงงานอุตสาหกรรมให ้แพร่หลายยิง่ ขึน
้ สอดคล ้องกับ
แนวทางธุรกิจของ UBA ทีต
่ ้องการจะเพิม
่ สัดส่วนรายได ้จากกลุม
่ งานภาคเอกชน จากเดิมทีร่ ายได ้หลักมาจากกลุม
่
ราชการเป็ นหลัก
(3)

เสริมสร้ำงรำยได้งำนบริกำรให้ก ับ SE และลดต้นทุนงำนบริกำรให้ก ับ UBA

กลุม
่ ธุรกิจใหม่ของ SE คือ ธุรกิจงานบริการ (Service Business) ซึง่ ให ้บริการงานด ้วยค่าบริการทีย
่ ุตธิ รรม
และมีคณ
ุ ภาพ สามารถนาไปประยุกต์ในการลดต ้นทุนงานซ่อมบารุง รวมถึงลดค่าใช ้จ่ายพลังงานไฟฟ้ าให ้กับ UBA
ได ้ ซึง่ จะทาให ้ทัง้ 2 บริษัทได ้ประโยชน์ร่วมกัน
(4)

กำรบูรณำกำรองค์ควำมรูแ
้ ละเทคโนโลยี เพือ
่ พ ัฒนำกระบวนกำรงำนบริกำรทีด
่ ก
ี ว่ำ

้ นา
ภายใต ้แนวคิดทางธุรกิจ “Solutions Excellence” ของ SE บวกกับการมีคค
ู่ ้าทางธุรกิจ (Partner) ชัน
ของโลก จึงสามารถนาเสนอทางเลือกใหม่ๆ ทีด
่ ก
ี ว่า คุ ้มค่ากว่า อาทิ เช่น iSOLUTIONS ของ Grundfos การพัฒนา
ระบบ และอุปกรณ์ทเี่ กีย
่ วกับน้ าให ้มีประสิทธิภาพ ประหยัดพลังงาน และลดค่าซ่อมบารุง หรือ Surface Engineering
Technology ของ Loctite เพือ
่ ลดค่าใช ้จ่ายในงานซ่อมบารุงด ้วยงานเคลือบพืน
้ ผิวได ้ และสามารถนามาบูรณาการ
เพือ
่ สร ้างประโยชน์งานบริหารจัดการน้ าของ UBA ได ้เป็ นอย่างดี
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(5)

ั่ จากัด (มหาชน)
บริษัท สยามอีสต์ โซลูชน

้
มีรำยได้และสถำนะกำรเงินทีแ
่ ข็งแกร่งขึน

SE มีรายได ้จากการขายและบริการทัง้ 4 ข ้อ ดังทีก
่ ล่าว รวมไปถึงการรับรู ้กาไร/ขาดทุนสุทธิของ UBA (ใน
อัตรา 39.99% ตามสัดส่วนการถือหุ ้น) โดย UBA มีมูลค่างานค ้างในมือเพือ
่ รับรู ้รายได ้ในอนาคต (back log)มูลค่า
สูงในหลายปี ข ้างหน ้า ส่งผลให ้ SE มีความสามารถเพิม
่ กาไรสุทธิได ้ดียงิ่ ขึน
้ ทัง้ นี้ เมือ
่ เปรียบเทียบกับธุรกิจเดิมซึง่
้ มา-ขายไป และมีปัจจัยความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจค่อนข ้างสูง UBA จะมีรายได ้และกาไรสุทธิ
เป็ นธุรกิจซือ
เพิม
่ ขึน
้ จากการขายและบริการจากทัง้ 4 ข ้อ และยังมีสถานะการเงินทีแ
่ ข็งแกร่งขึน
้ อันเนือ
่ งจากมี NWR และ SE ใน
ฐานะผู ้ถือหุ ้นใหม่ ซึง่ ทัง้ สองเป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงมีความสามารถระดมทุนจากตลาด
หลักทรัพย์ฯ หรือช่องทางอืน
่ ๆได ้มากกว่าเดิม พร ้อมทัง้ ต ้นทุนทางการเงินทีอ
่ าจจะตา่ กว่าเดิม
่ เป็ นโอกาสให ้ UBA มี
ความสามารถทีจ
่ ะขยายกิจการ หรือ เสนอโครงการขนาดใหญ่ๆ ได ้มากยิง่ ขึน
้ ภายใต ้ความเห็นชอบและสนันสนุน
ของผู ้ถือหุ ้นทัง้ สองราย
(6)

้ จำกสถำนะกำรเป็นบริษท
เพิม
่ โอกำสในกำรชนะกำรประมูลงำนต่ำงๆ ได้มำกขึน
ั ร่วม

ภายหลังการเข ้าทารายการ UBA จะมีสถานะเป็ นบริษัทร่วมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะรับรู ้ส่วนแบ่งกาไร
้ หุ ้นของกิจการ บริษัทฯ จะมีรายได ้
ตามวิธส
ี ว่ นได ้เสียในงบการเงินรวมของบริษัทฯ ทัง้ นี้ ภายหลังจากการเข ้าซือ
เพิม
่ ขึน
้ และมีโอกาสในการได ้รับเงินปั นผลจาก UBA ซึง่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (งบการเงินล่าสุด) UBA มีกาไร
้ 90.74 ล ้านบาท
สะสมอยู่ทงั ้ สิน
นอกจากนี้ การเป็ นบริษัทร่วมยังมีโอกาสเพิม
่ ศักยภาพในการดาเนินธุรกิจในระยะยาวให ้กับบริษัทฯ เช่น
เปิ ดโอกาสทีจ
่ ะประกอบกิจการร่วมค ้าระหว่าง บริษัทฯ กับ UBA ในการร่วมประมูลโครงการต่างๆ โดยบริษัทฯ ทา
หน ้าทีจ
่ ัดหาสินค ้ากลุม
่ ผลิตภัณฑ์ระบบปั๊ ม ระบบท่อ และอืน
่ ๆ ในขณะที่ UBA ทาหน ้าทีบ
่ ริหารจัดการโครงการ ซึง่
ความร่วมมือดังกล่าวจะเปิ ดโอกาสให ้ต ้นทุนโครงการลดลง และมีโอกาสชนะการประมูลโครงการต่างๆ มากขึน
้
2.1.2.

สอดคล ้องกับนโยบายการดาเนินธุรกิจของบริษัทพร ้อมเพิม
่ ความมั่นคงให ้กับกิจการ

การเข ้าลงทุนใน UBA สอดคล ้องกับนโยบายการลงทุนของบริษัทฯ ทีจ
่ ะมุง่ เน ้นการลงทุนในธุรกิจที่
เกีย
่ วเนือ
่ งกับการบริหารจัดการน้ า อีกทัง้ การบริหารจัดการน้ าและน้ าเสียแบบครบวงจรของ UBA จะทาให ้บริษัทฯ มี
รายได ้จากงานบริการเพิม
่ เติมจากรายได ้การขายสินค ้า อาทิเช่น บริการออกแบบจัดหาและติดตัง้ เครือ
่ งจักรและ
อุปกรณ์ รวมถึงการดาเนินการติดตัง้ ระบบบาบัดน้ าเสียแบบครบวงจร เนือ
่ งจากกิจการบริหารจัดการน้ าและน้ าเสียที่
บริษัทฯ จะเข ้าลงทุน ได ้ทาสัญญากับภาครัฐและภาคเอกชน ตามลักษณะของการให ้บริการทีแ
่ ตกต่างกันไปอย่าง
ชัดเจน
ประกอบกับประสบการณ์การเข ้าประมูลโครงการบาบัดน้ าเสียของภาครัฐ
ทีช
่ นะการประมูลในพืน
้ ที่
รับผิดชอบมาอย่างต่อเนือ
่ งกว่า 15 ปี และมีแผนการประมูลในพืน
้ ทีใ่ หม่เพือ
่ ขยายฐานลูกค ้าอย่างต่อเนือ
่ ง
2.1.3.

การเข ้าลงทุนใน UBA ในช่วงเวลานี้ ทาให ้บริษัทฯ มีโอกาสสร ้างผลตอบแทนจากการลงทุนได ้มากขึน
้

ปั จจุบน
ั UBA เป็ นกิจการทีไ่ ด ้รับความไว ้วางใจจากกรุงเทพมหานครในการบริหารจัดการโครงการภายใต ้
แผนแม่บทในการบริหารจัดการน้ าของสานั กงานระบายน้ ากรุงเทพมหานคร และในฐานะทีเ่ ป็ นบริษัทเดียวทีไ่ ด ้รับ
สัญญาการบริหารจัดการอุโมงค์ระบายน้ า ดังนัน
้
UBA จึงมีโอกาสเติบโตอย่างก ้าวกระโดดจากโครงการบริหาร
จัดการอุโมงค์ระบายน้ า26 ในอนาคต ดังนัน
้ การลงทุนในช่วงเวลานี้ บริษัทฯ อาจยังไม่รวมอัตราผลตอบแทนจาก
้ หุ ้นของกิจการ ซึง่ หากในอนาคต UBA สามารถประมูลงานดังกล่าวได ้ตามแผนงาน
โครงการดังกล่าวในการซือ
บริษัทฯ จะมีโอกาสสร ้างผลตอบแทนจากการลงทุนได ้สูงขึน
้ (Upside Gain)
2.1.4.

ิ ทรัพย์และส่วนของผู ้ถือหุ ้นเพิม
บริษัทฯ จะมีสน
่ ขึน
้

ิ ทรัพย์ทใี่ หญ่ขน
ภายหลังการทารายการในครัง้ นี้ บริษัทฯ จะมีสน
ึ้ จากเงินลงทุนใน UBA โดยเฉพาะในกรณี
ทีร่ ่วมกับ UBA ในการดาเนินงานโครงการต่างๆ และจะเพิม
่ ขึน
้ อย่างต่อเนือ
่ ง เมือ
่ บริษัทฯ รับรู ้กาไรจาก UBA ตามวิธ ี
ส่วนได ้ส่วนเสีย (Equity Method) ซึง่ อาจจะส่งผลให ้ มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization)
ของบริษัทฯ เพิม
่ ขึน
้

26

่ ก่อสร ้างโดย NWR
โครงการอุโมงค์สง่ น้าของกรุงเทพมหานครทีอ
่ ยูร่ ะหว่างก่อสร ้าง 2 แห่ง ประกอบด ้วย (1) โครงการอุโมงค์สง่ น้าบางซือ
่ จากัด (มหาชน) ซึง่ โครงการ
และ (2) โครงการอุโมงค์สง่ น้าบึงหนอบอน ก่อสร ้างโดย บริษัทซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริง่ แอนด์ คอนสตรัคชัน
ดังกล่าวจะแล ้วเสร็จและเริม
่ Commercial Operation Date (COD) ในช่วงปี 2563 และ 2564 ตามลาดับ โดยทีแ
่ ต่ละโครงการมีประมาณ
ั ญาประมาณ 650 ล ้านบาท (ต่อโครงการ) หรือคิดเป็ นปี ละ 130 ล ้านบาท
การรายได ้ตลอดอายุสญ
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2.1.5.

ั่ จากัด (มหาชน)
บริษัท สยามอีสต์ โซลูชน

UBA มีผู ้ถือหุ ้นรายอืน
่ ทีแ
่ ข็งแกร่ง

นอกเหนือจากบริษัทฯ ทีจ
่ ะเป็ นผู ้ถือหุ ้นของ UBA ร ้อยละ 40 ภายหลังการทารายการในครัง้ นี้ ปั จจุบน
ั UBA
มีผู ้ถือหุ ้นรายอืน
่ ทีแ
่ ข็งแกร่งและมีฐานะทางการเงินดีถอ
ื หุ ้นร ้อยละ 60 ได ้แก่ บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จากัด
(มหาชน) (“NWR”) ประกอบธุรกิจหลักประเภทรับเหมาก่อสร ้างงานวิศวกรรมโยธาทุกประเภท ซีง่ ปั จจุบน
ั NWR อยู่
ระหว่างก่อสร ้างอุโมงค์ระบายน้ าขนาดใหญ่ แสดงให ้เห็นถึงโครงสร ้างการถือหุ ้นของ UBA มีความแข็งแรงและเป็ น
่ มั่น
ทีเ่ ชือ
2.1.6.

ขจัดความขัดแย ้งทางผลประโยชน์แบบเบ็ดเสร็จ (Conflict of Interest)

ในอดีต บริษัทฯ เคยมีความจาเป็ นต ้องลดราคาขายสินค ้าให ้ตา่ ลงกว่าการขายสินค ้าโดยปกติเพือ
่ สนับสนุน
กิจการของ UBA แต่ภายหลังเข ้าเป็ นบริษัทจดทะเบียน บริษัทฯ ได ้ทาการแก ้ไขตามความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพือ
่ ให ้ได ้ราคายุตธิ รรม (arm length’s basis) อย่างไรก็ด ี การเข ้าทาธุรกรรมนีจ
้ ะทาให ้ทัง้ SE และ UBA
ได ้ประโยชน์เบ็ดเสร็จโดยหากจะมีการให ้การสนับสนุนในอนาคตก็จะไม่เกิดเป็ นความขัดแย ้งทางผลประโยชน์
(Conflict of Interest)
2.1.7.

สร ้างโอกาสในการพัฒนาบุคลากรเพือ
่ ดาเนินงานโครงการขนาดใหญ่

การเข ้าลงทุนใน UBA ทาให ้บริษัทฯ สามารถพัฒนาและสร ้างโอกาสให ้กับบุคลากรของบริษัทฯ ใน
การศึกษาขัน
้ ตอนควบคุมและดาเนินงานโครงการขนาดใหญ่ทใี่ ช ้เทคโนโลยีสงู อันจะเป็ นการสร ้างทรัพยากรบุคคล
และองค์ความรู ้ทีม
่ ค
ี ณ
ุ ค่าในการดาเนินโครงการทีม
่ ข
ี นาดใหญ่ตอ
่ ไป
2.1.8.

บริษัทฯ ได ้รับผลตอบแทนจากการให ้กู ้เงิน (รายการให ้ความช่วยเหลือทางการเงิน)

การให ้ความช่วยเหลือทางการเงินในครัง้ นี้ บริษัทฯ จะได ้รับผลตอบแทนสูงกว่าอัตราดอกเบีย
้ เงินฝากปกติ
และ/หรือ ต ้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ คือ เพิม
่ จากอัตราดอกเบีย
้ เงินฝากประจาทีไ่ ด ้รับอยูร่ ้อยละ 1.4 ต่อปี เป็ น
ร ้อยละ 6.5 ต่อปี
2.1.9.

ช่วยเพิม
่ สภาพคล่องให ้กับ UBA (รายการให ้ความช่วยเหลือทางการเงิน)

การให ้ความช่วยเหลือทางการเงินตามความจาเป็ นที่ UBA ต ้องใช ้เงินเพือ
่ บริหารโครงการทาให ้ UBA มี
สภาพคล่องในการดาเนินงานสูงขึน
้ และมีรายได ้จากการดาเนินงานโครงการใหม่ๆ ซึง่ จะส่งผลดีตอ
่ ภาพรวมธุรกิจ
ในฐานะผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่ของ UBA
2.2.

ข้อด้อยของกำรเข้ำทำรำยกำร

2.2.1.

บริษัทฯ มีภาระต ้องให ้ความช่วยเหลือด ้านการเงินแก่กจ
ิ การ

้ หุ ้นของกิจการจาก PPM แล ้ว บริษัทฯ จะต ้องลงนามในสัญญา
ภายหลังการเข ้าทารายการโดยการเข ้าซือ
ระหว่างผู ้ถือหุ ้น (เพิม
่ เติม) (SUP-SHA) และรับมาซึง่ ภาระผูกพันเดิมทีก
่ ลุม
่ ผู ้ถือหุ ้นของ PPM มีอยู่ตามสัญญา
ระหว่างผู ้ถือหุ ้น (SHA) Article 9 ข ้อ 9.1 ซึง่ ระบุวา่ “The Parties27 shall assist the Company28 in fulfilling its
obligations and, in particular, in meeting tender or other requirements necessary for carrying out its
activities. However, no Party shall be obligated to provide loans, guarantees or other financial support
without the other Party’s prior written consent.”
้
ซึง่ ภาระดังกล่าว บริษัทฯ จะให ้การสนั บสนุนทางการเงินในรูปของเงินกู ้ยืมจากผู ้ถือหุ ้น มูลค่ารวมทัง้ สิน
23,621,929.47 บาท ภายใต ้ (ก) สัญญาเงินกู ้ยืมระหว่าง PPM กับ UBA ซึง่ จะมีมูลค่าคงค ้าง ณ วันที่ 2 พฤษภาคม
2561 จานวน 19,581,374.20 บาท โดยกาหนดผลตอบแทนในรูปแบบของดอกเบีย
้ ในอัตราร ้อยละ 6.5 ต่อปี ของ
ต ้นเงินดังกล่าว นั บแต่วน
ั ทีบ
่ ริษัทฯ ได ้รับโอนสิทธิตามสัญญาระหว่างผู ้ถือหุ ้น (SHA) เป็ นระยะเวลา 17 เดือน ซึง่
ั ญาในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 และ (ข) สัญญาเงินกู ้ยืมระหว่าง คุณอรสา วิมลเฉลา กับ UBA ซึง่
ครบกาหนดอายุสญ
มีมล
ู ค่าคงค ้าง ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 จานวน 4,040,555.27 บาท โดยกาหนดผลตอบแทนในรูปแบบของ
ดอกเบีย
้ ในอัตราร ้อยละ 6.5 ต่อปี ของต ้นเงินดังกล่าว นับแต่วันทีบ
่ ริษัทฯ ได ้รับโอนสิทธิตามสัญญาระหว่างผู ้ถือหุ ้น
ั ญาในวันที่ 30 มิถน
(SHA) เป็ นระยะเวลา 13 เดือน ซึง่ ครบกาหนดอายุสญ
ุ ายน 2562

27
28

Parties หมายถึง กลุม
่ ผู ้ถือหุ ้นสองกลุม
่ ได ้แก่ Group A คือ กลุม
่ NWR และ Group B คือ กลุม
่ PPM
Company ในวรรคนีห
้ มายถึง UBA

บริษัท แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จากัด

หน ้าที่ 33/62

ความเห็นของทีป
่ รึกษาทางการเงินอิสระ

2.2.2.

ั่ จากัด (มหาชน)
บริษัท สยามอีสต์ โซลูชน

การเสียโอกาสการลงทุนในโครงการอืน
่ ๆ

้ หุ ้น UBA คิดเป็ นมูลค่าเงินลงทุนทีจ
การเข ้าซือ
่ ะเข ้าทารายการในครัง้ นี้ รวม 158.62 ล ้านบาท แบ่งเป็ นเงิน
ลงทุนเพือ
่ ชาระค่าหุ ้น 135.00 ล ้านบาท และเงินให ้กู ้ยืมจานวน 23.62 ล ้านบาท ซึง่ หากบริษัทฯ มีโครงการลงทุน
อืน
่ ทีน
่ ่าสนใจ บริษัทฯ อาจมีข ้อจากัดในการเข ้าลงทุนในโครงการนัน
้ ๆ เนือ
่ งจากการเข ้าทารายการในครัง้ นีใ้ ช ้เงิน
ลงทุนสูง
อย่างไรก็ตาม ผู ้บริหารเห็นว่าหากในอนาคตบริษัทฯ มีโครงการลงทุนอืน
่ ๆ ทีน
่ ่าสนใจ และมีอต
ั รา
ผลตอบแทนทีด
่ ี บริษัทฯ สามารถจัดหาแหล่งเงินทุนเพิม
่ เติมได ้จากการกู ้ยืมจากสถาบันการเงิน หรือระดมทุนผ่าน
ตลาดหลักทรัพย์ฯได ้ อีกทัง้ บริษัทฯ มีกระแสเงินสดมากพอสาหรับการลงทุนในครัง้ นี้
2.2.3.

่ งจากการไม่ได ้รับชาระคืนเงินจาก UBA (รายการให ้ความช่วยเหลือทางการเงิน)
บริษัทฯ อาจมีความเสีย

ถึงแม ้ว่าการให ้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ UBA จะมีการทาสัญญาระหว่างกันชัดเจน แต่ยังคงมีความ
่ งทีเ่ ป็ นหนี้สน
ิ แบบไม่มห
่ งทีจ
เสีย
ี ลักประกัน (Clean Loan) ซึง่ มีความเสีย
่ ะไม่ได ้รับการชาระเงินคืนหากผลการ
ดาเนินงานของกิจการขาดสภาพคล่อง ซึง่ ในสัญญาระบุอัตราดอกเบีย
้ ผิดนัดไว ้ทีร่ ้อยละ 15
3.

เปรียบเทียบประโยชน์และผลกระทบระหว่ำงกำรทำรำยกำรก ับบุคคลทีเ่ กีย
่ วโยงก ัน ก ับกำรทำ
รำยกำรก ับบุคคลภำยนอก

3.1.

ข้อดีของกำรเข้ำทำรำยกำรก ับบุคคลทีเ่ กีย
่ วโยงก ัน

3.1.1.

ได ้รับประโยชน์ร่วมกัน และสามารถดาเนินการได ้อย่างต่อเนื่อง

การเข ้าลงทุนในกิจการทีเ่ กีย
่ วโยงกัน นอกจากจะเป็ นกิจการทีด
่ าเนินธุรกิจหลักทีม
่ ก
ี ารเอือ
้ ประโยชน์ซงึ่ กัน
และกัน (Synergy) แล ้วยังทาให ้ฝ่ ายบริหาร (ทีเ่ ป็ นผู ้บริหารร่วม) สามารถดาเนินงานร่วมกันได ้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.1.2.

ลดการเกิดความขัดแย ้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ในระยาว

ก่อนการเข ้าทารายการ บริษัทฯ ได ้มีการจาหน่ายสินค ้าให ้กับ UBA ซึง่ มี PPM เป็ นผู ้ถือหุ ้นร ้อยละ 40 โดย
มีคณ
ุ อรสา วิมลเฉลา ซึง่ เป็ นผู ้ถือหุ ้นใหญ่ของบริษัทฯ เป็ นผู ้ถือหุ ้นร ้อยละ 99.99 จึงถือว่าเป็ นการทารายการกับ
บุคคลทีเ่ กีย
่ วโยงกัน และอาจเกิดความขัดแย ้งทางผลประโยชน์ และการถ่ายเทผลประโยชน์ได ้ ดังนัน
้ การเข ้าทา
รายการจึงลดการเกิดความขัดแย ้งทางผลประโยชน์ลง
โดยคุณอรสา
วิมลเฉลา
ในฐานะผู ้ถือหุ ้นใหญ่ของ
้ สินค ้าจากบริษัทฯ
บริษัทฯ จะไม่มส
ี ว่ นเกีย
่ วข ้องใน UBA ซึง่ เป็ นผู ้ซือ
3.1.3.

้ สินทรัพย์
บริษัทฯ ไม่มภ
ี าระในการวางเงินมัดจาก่อนการเข ้าพิจารณาการซือ

การเข ้าทารายการกับ PPM โดยมีคณ
ุ อรสา วิมลเฉลา เป็ นผู ้ถือหุ ้นร ้อยละ 99.99 และคุณอรสาก็ยังเป็ นผู ้ถือ
หุ ้นใหญ่ของบริษัทฯ ทาให ้บริษัทฯ ไม่จาเป็ นต ้องวางเงินมัด จาเพือ
่ การสอบทานความถูกต ้องของข ้อมูลทีเ่ กีย
่ วข ้อง
้ สินทรัพย์จากบุคคลภายนอก
กับการเข ้าลงทุนเมือ
่ เทียบกับการซือ
ซึง่ ทาให ้บริษัทลดภาระในการจัดหาเงินมัดจา
ดังกล่าวและส่งผลให ้การดาเนินการพิจารณาเข ้าลงทุนเป็ นไปได ้อย่างรวดเร็วก่อให ้เกิดประโยชน์ทางธุรกิจร่วมกัน
3.2.

ข้อด้อยของกำรเข้ำทำรำยกำรก ับบุคคลทีเ่ กีย
่ วโยงก ัน

3.2.1.

้ ขณะเข ้าทารายการ
มีโอกาสเกิดความขัดแย ้งทางผลประโยชน์ ในระยะสัน

การเข ้าลงทุนใน UBA ซึง่ มี PPM ในฐานะผู ้ถือหุ ้นใหญ่มส
ี ว่ นได ้เสีย ถือเป็ นการเข ้าทารายการกับบุคคลที่
่ าร
เกีย
่ วโยงกันซึง่ รายการทีเ่ กีย
่ วโยงกันเป็ นรายการทีอ
่ าจเกิดความขัดแย ้งทางผลประโยชน์
และอาจนาไปสูก
ถ่ายเทผลประโยชน์ให ้กับบุคคลทีเ่ กีย
่ วโยงกันได ้ อีกทัง้ อาจทาให ้ไม่สามารถเจรจาต่อรอง หรือ กาหนดเงือ
่ นไข
ต่างๆ ได ้อย่างเต็มทีเ่ หมือนกับการทารายการกับบุคคลภายนอก ซึง่ จะส่งผลกระทบต่อผู ้ถือหุ ้นรายย่อยของบริษัทฯ
ทัง้ นี้ จากการสอบทานกระบวนการพิจารณาการเข ้าทารายการตามนโยบายและขัน
้ ตอนการกากับดูแลทีด
่ ี
โดยยึดหลัก Arms Length Basis พบว่า บริษัทฯ มีนโยบายและขัน
้ ตอนการกากับดูแลทีด
่ ี มีคณะกรรมการตรวจสอบ
ทาหน ้าทีร่ ่วมกับคณะกรรมการทีไ่ ม่มส
ี ว่ นได ้เสียในการพิจารณาการเข ้าทารายการระหว่างกัน และ/หรือ รายการที่
เกีย
่ วโยงกันอย่างละเอียดและต่อเนือ
่ ง เช่น มีการขอเอกสารการประชุมล่วงหน ้าก่อนการประชุมหลายวัน อีกทัง้ มี
การจัดประชุมย่อยเพือ
่ เก็บข ้อมูลและซักถามรายละเอียดเกีย
่ วกับการเข ้าทารายการก่อนการตัดสินใจ
และมีการ
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ั่ จากัด (มหาชน)
บริษัท สยามอีสต์ โซลูชน

เจรจาต่อรองเงือ
่ นไขการลงทุน (เป็ นลายลักษณ์อักษร) เพือ
่ ให ้เกิดความมั่นใจว่า คณะกรรมการทีไ่ ม่ได ้มีสว่ น
เกีย
่ วข ้องทุกท่านได ้ปฏิบต
ั ต
ิ ามประกาศรายการทีเ่ กีย
่ วโยงกันฯ อย่างเต็มความสามารถแล ้ว
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ในฐานะทีเ่ ป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ การทารายการระหว่าง
บริษัทฯ กับ PPM บริษัทฯ ต ้องปฏิบัตต
ิ ามหลักเกณฑ์ทเี่ กีย
่ วกับรายการทีเ่ กีย
่ วโยงกัน และเข ้าทารายการดังกล่าว
เสมือนทารายการกับบุคคลภายนอก โดยคานึงถึงประโยชน์สงู สุดของบริษัทฯ เป็ นสาคัญ เพือ
่ ไม่ให ้ผู ้ถือหุ ้นรายย่อย
ได ้รับผลกระทบจากการทารายการทีเ่ กีย
่ วโยงกันดังกล่าว นอกจากนี้ ยังต ้องได ้รับอนุมัตจ
ิ ากผู ้ถือหุ ้นของบริษัทฯ
ด ้วยคะแนนเสียงไม่น ้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู ้ถือหุ ้นซึง่ มาประชุมและลงคะแนนเสียง โดยไม่
นับส่วนของผู ้ถือหุ ้นทีม
่ ส
ี ว่ นได ้ส่วนเสีย
ซึง่ เป็ นการเปิ ดโอกาสให ้ผู ้ถือหุ ้นทีไ่ ม่มส
ี ว่ นได ้เสียเป็ นผู ้เลือกว่าจะอนุมัต ิ
ธุรกรรมนีห
้ รือไม่
3.2.2.

เสียโอกาสในการพิจารณาเข ้าลงทุนในโครงการอืน
่

การเข ้าลงทุนในกิจการบริหารจัดการน้ าและน้ าเสีย กับบุคคลทีเ่ กีย
่ วโยงกัน จะทาให ้บริษัทฯ เสียโอกาสใน
การพิจารณาการเข ้าลงทุนกับบุคคลภายนอก
ทีอ
่ าจสร ้างผลตอบแทนได ้สูงกว่าการเข ้าลงทุนในกิจการบริหาร
จัดการน้ าและน้ าเสีย
อย่างไรก็ตาม
การเข ้าลงทุนในกิจการบริหารจัดการน้ าและน้ าเสียในครัง้ นี้
ไม่กระทบต่อแผนการ
ดาเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ ถึงแม ้มูลค่าการเข ้าลงทุนในครัง้ นี้จะมีจานวนค่อนข ้างสูง เมือ
่ เทียบกับสินทรัพย์รวม
ิ ทรัพย์จานวน 402.79
ของบริษัทฯ จากงบการเงินฉบับล่าสุดของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัท มีสน
ล ้านบาท โดยมูลค่าการเข ้าลงทุนในครัง้ นีค
้ ด
ิ เป็ นร ้อยละ 39.38 เมือ
่ เทียบกับสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ และบริษัทฯ
เล็งเห็นถึงประโยชน์ในการดาเนินธุรกิจในระยะยาวของการเข ้ารายการดังกล่าวเป็ นสาคัญ
4.

่ งทีอ
้ จำกกำรเข้ำทำรำยกำร
ควำมเสีย
่ ำจจะเกิดขึน

4.1.

้ หุน
่ งเกีย
ควำมเสีย
่ วก ับกำรซือ
้ และร ับโอนหุน
้ ของกิจกำรจำก PPM

4.1.1.

่ งทีบ
ความเสีย
่ ริษัทฯ ตัดสินใจลงทุนในธุรกิจทีไ่ ม่มอ
ี านาจควบคุม ในขณะทีก
่ จ
ิ การมีผู ้ถือหุ ้นใหญ่ทม
ี่ ี
อานาจควบคุม

ภายหลังการเข ้าทารายการ บริษัทฯ จะถือหุ ้น UBA ร ้อยละ 40 ซึง่ เป็ นสัดส่วนทีไ่ ม่มอ
ี านาจควบคุม ในขณะ
ทีผ
่ ู ้ถือหุ ้นใหญ่ คือ NWR เป็ นผู ้ถือหุ ้นใหญ่ทม
ี่ อ
ี านาจควบคุม (Absolute Control) ซึง่ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์29 SE มีข ้อเสียเปรียบ NWR ซึง่ เป็ นผู ้ถือหุ ้นทีม
่ อ
ี านาจควบคุม
่ งทีจ
อย่างไรก็ตาม ถึงแม ้ว่า SE จะมีความเสีย
่ ะเสียเปรียบ แต่กรณีทก
ี่ จิ การต ้องมีการอนุมัตใิ นเรือ
่ งทีม
่ ี
่ งในการควบคุมอานาจเบ็ดเสร็จจะถูกลดทอน
นัยสาคัญ
ความเสีย
(Risk
Mitigation)
ด ้วยมติพเิ ศษจาก
คณะกรรมการ ตามสัญญาระหว่างผู ้ถือหุ ้น (SHA) ซึง่ ได ้จดทะเบียนเป็ นข ้อบังคับบริษัทของ UBA ดังต่อไปนี้
มติทป
ี่ ระชุมคณะกรรมการจะต ้องได ้รับคะแนนเสียงข ้างมากของจานวนกรรมการทัง้ หมดของบริษัท เว ้นแต่
เป็ นเรือ
่ งสาคัญ ต ้องอาศัยมติคะแนนเสียงข ้างมาก โดยประกอบด ้วยคะแนนเสียงจากกรรมการกลุม
่ ก. อย่างน ้อย 1
เสียง และกรรมการกลุม
่ ข. อย่างน ้อย 1 เสียง หากเรือ
่ งใดทีม
่ ค
ี ะแนนเสียงเท่ากัน ให ้คณะกรรมการเสนอเรือ
่ ง
ิ ธิออกเสียงชีข
้ าด
ดังกล่าวให ้ทีป
่ ระชุมผู ้ถือหุ ้นพิจารณา และประธานทีป
่ ระชุมไม่มส
ี ท
นอกจากนี้ ภายใต ้อานาจของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ SE ในฐานะผู ้ถือหุ ้นทีม
่ ห
ี ุ ้นมากกว่าร ้อยละ
25 ยังคงสามารถควบคุมสิทธิออกเสียงในการทารายการทีส
่ าคัญๆ ทีจ
่ ะต ้องได ้รับคะแนนเสียงของทีป
่ ระชุมผู ้ถือหุ ้น
ิ ธิออกเสียง เช่น การเพิม
้ หรือรับโอนกิจการ
ไม่น ้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู ้ถือหุ ้นทีม
่ าประชุมและมีสท
่ ทุน ลดทุน การซือ
อืน
่ การขายหรือโอนกิจการทัง้ หมด เป็ นต ้น
่ งดังกล่าวข ้างต ้นส่งผลให ้การลงทุนครัง้ นี้ บริษัทฯ ไม่สามารถเข ้าไปกาหนดนโยบายหลัก
สรุปว่า ความเสีย
ในการดาเนินกิจการ และไม่สามารถจัดทางบการเงินรวม (Consolidate) โดยถือให ้กิจการเป็ นบริษัทย่อยได ้ แต่
อย่างไรก็ด ี การทีบ
่ ริษัทฯ รับรู ้ส่วนแบ่งกาไรตามวิธส
ี ว่ นได ้เสียในงบการเงินรวมก็สามารถทาให ้บริษัทฯ เพิม
่ รายได ้
และศักยภาพในการดาเนินธุรกิจในระยะยาว อีกทัง้ ข ้อบังคับบริษัทของกิจการ ยังกาหนดให ้ SE สามารถร่วมบริหาร
จัดการในฐานะกรรมการ พร ้อมทัง้ กาหนดนโยบาย / คัดค ้านนโยบาย ทีม
่ น
ี ัยสาคัญกับกิจการได ้
29

ทีม
่ า : http://www.laslaws.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=538723132&Ntype=2
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4.1.2.

ั่ จากัด (มหาชน)
บริษัท สยามอีสต์ โซลูชน

่ งทีจ
ความเสีย
่ ะเกิดกรณีทไี่ ม่สามารถหาข ้อสรุปได ้ (Dead Lock) ในการบริหารจัดการ UBA

อ ้างถึงความเห็นของทีป
่ รึกษากฎหมายเกีย
่ วกับการรับโอนสิทธิตามสัญญาระหว่างผู ้ถือหุ ้น (SHA) รวมถึง
่ งทีเ่ กิดจากการรับโอนสิทธิตามสัญญา ข ้อ 1.8 กรณีทไี่ ม่สามารถหาข ้อสรุปได ้ (Dead
ผลกระทบและความเสีย
Lock) หมายถึง เหตุการณ์ในกรณีทไี่ ด ้มีการเสนอมติทป
ี่ ระชุมในทีป
่ ระชุมผู ้ถือหุ ้น หรือทีป
่ ระชุมคณะกรรมการในครัง้
แรกแล ้ว แต่ไม่สามารถลงมติได ้ และได ้มีการจัดประชุมครัง้ ใหม่ หากในการประชุมครัง้ ทีส
่ องไม่สามารถตกลงกันได ้
ั ญาทัง้ สองฝ่ ายไม่ประสงค์เข ้าร่วมประชุม จะถือเป็ นเหตุการณ์ทไี่ ม่อาจ
หรือการประชุมครัง้ ดังกล่าวไม่เกิด หรือคูส
่ ญ
ั ญาฝ่ ายทีเ่ ริม
้ หุ ้นไปยังคูส
ั ญาอีกฝ่ ายหนึง่ และภายใน 2 สัปดาห์
หาข ้อสรุปได ้ คูส
่ ญ
่ กระบวนการต ้องส่งคาเสนอซือ
่ ญ
้ ว่า จะขายให ้แก่ผู ้เสนอตามราคาทีผ
นับจากวันทีไ่ ด ้รับคาเสนอ ผู ้รับคาเสนอต ้องแจ ้งไปยังผู ้เสนอซือ
่ ู ้เสนอกาหนด
้ หุ ้นจากผู ้เสนอตามราคาทีผ
หรือ จะซือ
่ ู ้เสนอกาหนด หรือ ตกลงทีจ
่ ะขายตามราคาทีผ
่ ู ้รับคาเสนอกาหนดซึง่ สูงกว่า
้ หุ ้นของผู ้เสนอด ้วย
ราคาทีผ
่ ู ้เสนอกาหนด และคาเสนอใหม่ถอ
ื เป็ นคาเสนอซือ
่ งทีจ
ดังนัน
้
ตามความเห็นของทีป
่ รึกษากฎหมายและทีป
่ รึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่ามีความเสีย
่ ะเกิด
สถานการณ์ทไี่ ม่สามารถหาทางออกได ้ เนือ
่ งจากเป็ นเหตุการณ์ปกติทอ
ี่ าจเกิดขึน
้ ได ้ในการทาธุรกิจ ทัง้ นี้ สัญญา
่ งปกติ ไม่แตกต่างจากความขัดแย ้ง
ระหว่างผู ้ถือหุ ้น (SHA) ไม่มป
ี ระเด็นเรือ
่ งการบังคับขายจึงถือเป็ นความเสีย
ั ญาระหว่างผู ้ถือหุ ้น
ระหว่างผู ้ถือหุ ้นทีไ่ ม่มส
ี ญ
4.1.3.

่ งทีก
ความเสีย
่ จิ การต ้องใช ้เงินลงทุนเพือ
่ พัฒนาโครงการในอนาคตจานวนมาก

สืบเนือ
่ งจากแผนแม่บทในการบริหารจัดการน้ าเสียในช่วงปี 2562 – 2566 มีโครงการขนาดใหญ่ทจ
ี่ ะเปิ ด
ประมูลจานวนมาก ดังนัน
้ กรณีท ี่ UBA สามารถเติบโตได ้ตามแผนโดยเข ้าบริหารโครงการข ้างต ้น ตลอดถึงนโยบาย
การขยายฐานลูกค ้าเอกชน ทาให ้บริษัทฯ ต ้องรับภาระในการสนับสนุนทางการเงินให ้กับกิจการเพือ
่ ขยายกิจการ
ตามสัดส่วน
่ งดังกล่าวถูกลดทอน (Mitigate) ด ้วยแผนการนากิจการเข ้าจดทะเบียนในตลาด
อย่างไรก็ตาม ความเสีย
หลักทรัพย์ในอนาคต เพือ
่ รองรับแผนการดาเนินงานดังกล่าวซึง่ จะส่งผลให ้กิจการสามารถก่อหนีไ้ ด ้มากขึน
้ และมี
ต ้นทุนทางการเงินทีล
่ ดลง แต่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ ในฐานะผู ้ถือหุ ้นของกิจการจากการลดลงของราคาหุ ้น
(Price Dilution)
4.1.4.

่ งทีก
ความเสีย
่ จิ การมีตอ
่ การค้าประกันความเสียหายให ้กับลูกค ้า (โดยเฉพาะสัญญากับทางราชการ)

จากการตรวจสอบข ้อมูลเกีย
่ วกับสัญญาของกิจการโดยทีป
่ รึกษากฎหมาย พบว่า สัญญาบางสัญญาได ้มี
ิ ของทางราชการและเอกชน และ
ข ้อตกลงถึงการประกันความเสียหายไว ้ อันได ้แก่ประกันความเสียหายต่อทรัพย์สน
่
ั
้อยู
้
่
ความเสียหายต่อชีวต
ิ ร่างกาย ซึงมีสญญาทีย
่ ังมีผลบังคับใช ท
่ งั ้ สินสีฉบับ (1) สัญญาบริหารจัดการโรงควบคุม
คุณภาพน้ าดินแดง (2) สัญญาบริหารจัดการโรงควบคุมคุณภาพน้ าหนองแขม – ทุง่ ครุ (3) สัญญาบริหารจัดการ
่ ม่น้ าเจ ้าพระยา โดยแต่ละสัญญา บริษัทฯ เป็ นผู ้ประกันภัยความเสียหายต่อ
อุโมงค์ระบายน้ าจากบึงมักกะสันลงสูแ
ิ ของทางราชการและเอกชนไม่น ้อยกว่า 500,000,000 บาท และสาหรับความเสียหายต่อชีวต
ทรัพย์สน
ิ ร่างกายหรือ
ิ รวมกันต่อครัง้ 10,000,000 บาท นอกจากนี้ (4) สัญญาให ้บริการกับ บริษัท เซฟสกิน เมดดิคอล แอนด์
ทรัพย์สน
ิ เป็ นจานวน
ไซเอนทิฟิก (ประเทศไทย) จากัด โดย ผู ้รับจ ้างจะรับผิดในความเสียหายในชีวต
ิ ร่างกายและทรัพย์สน
1,000,000 บาท
่ งดังกล่าวถูกลดทอน (Mitigate) ด ้วยการทาประกันภัยตามสัญญาดังกล่าว กับบริษัท
อย่างไรก็ด ี ความเสีย
นิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์ (New Hampshire Insurance Company: AIG) นอกจากนี้ PPM และ UBA ควรรับรอง
่ บับยังคงมีผลบังคับใช ้อยู่ และ
แก่ SE ว่ามีความเสียหายใดๆ เกิดขึน
้ หรืออาจเกิดขึน
้ หรือไม่ เนือ
่ งจากสัญญาทัง้ สีฉ
UBA ยังมีหน ้าทีใ่ นการปฏิบัตต
ิ ามสัญญาดังกล่าว
4.1.5.

บริษัทฯ ต ้องเพิม
่ ทุนตามสัดส่วนเมือ
่ นา UBA เข ้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในอนาคต

้ หุ ้น UBA แล ้วหากกิจการมีความจาเป็ นต ้องเพิม
ภายหลังจากบริษัทฯ เข ้าซือ
่ ทุนจดทะเบียนเพือ
่ เข ้าจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยเป็ นการเพิม
่ ทุนใน UBA ตามสัดส่วนการถือหุ ้น บริษัทฯ อาจต ้องระดมทุนจาก
่ งให ้กับบริษัทฯ กรณีออกหุ ้นสามัญเพิม
แหล่งเงินทุนต่างๆ ซึง่ หากได ้รับเงินทุนจากแหล่งเงินกู ้ยืมก็จะเพิม
่ ความเสีย
่
ทุนก็อาจจะเกิดการลดลงของราคาหุ ้น และ/หรือ ส่วนแบ่งกาไร (Dilution Effect) ในอนาคต
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4.1.6.

ั่ จากัด (มหาชน)
บริษัท สยามอีสต์ โซลูชน

่ งจากการที่ PPM มีความเป็ นเจ ้าของกรรมสิทธิใ์ นหุ ้นจริงหรือไม่ ตลอดถึง เรือ
่ ผู ้ถือ
ความเสีย
่ งบัญชีรายชือ
หุ ้นไม่สอดคล ้องกันกับสมุดทะเบียนผู ้ถือหุ ้น

่ ผู ้ถือหุ ้นโดยทีป
จากการตรวจสอบบัญชีรายชือ
่ รึกษากฎหมาย พบว่า การโอนหุ ้นจากบริษัทสยามราชธานี
จากัด (“SR”) ให ้แก่ PPM ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2546 ไม่ปรากฎหลักฐานตราสารการโอนหุ ้นในการทาการโอนหุ ้น
่ ผู ้ถือหุ ้นไม่สอดคล ้องกันกับสมุดทะเบียนผู ้ถือหุ ้น เนือ
ครัง้ ดังกล่าว อีกทัง้ รายชือ
่ งจาก UBA มีการทารายการโอนหุ ้น
ระหว่างผู ้ถือหุ ้นกันเองและระหว่างผู ้ถือหุ ้นกับบุคคลภายนอกหลายช่วงระยะเวลา
่ งดังกล่าวถูกลดทอน (Mitigate) ด ้วยเอกสารหลักฐานจากทางสยามราชธานีวา่ การ
อย่างไรก็ด ี ความเสีย
้ สมบูรณ์
โอนหุ ้นดังกล่าวเสร็จสิน
4.1.7.

่ งทีอ
ั ญาตามสัญญาระหว่างผู ้ถือหุ ้น (SHA)
ความเสีย
่ าจต ้องรับความยินยอม (Consent) จากคูส
่ ญ

จากการตรวจสอบเรือ
่ งข ้อจากัดในการโอนหุ ้นโดยทีป
่ รึกษากฎหมาย พบว่าสัญญาระหว่างผู ้ถือหุ ้น (SHA)
ั ญาฝ่ ายใด จานา จาหน่าย โอนหรือ
กาหนดว่า เว ้นแต่ระบุไว ้เป็ นอย่างอืน
่ ในสัญญาหรือข ้อบังคับของ UBA ห ้ามคูส
่ ญ
ประการใดๆซึง่ หุ ้นของ UBA หรือก่อให ้เกิดภาระติดพันใดๆแก่หุ ้น โดยปราศจากความยินยอมล่วงหน ้าเป็ นลาย
ลักษณ์อก
ั ษรจากอีกฝ่ ายหนึง่
ั ญาอาจโอนหุ ้นของตนให ้แก่บริษัทในเครือ30 “Affiliates” โดยมีเงือ
อย่างไรก็ด ี คูส
่ ญ
่ นไข ต่อไปนี้
ั ญาดังกล่าวต ้องค้าประกันการปฏิบต
คูส
่ ญ
ั ห
ิ น ้าทีต
่ ามสัญญาของบริษัทในเครือดังกล่าวภายใต ้สัญญาฉบับนี้
ั ญา ไม่วา่ โดยตรงหรือโดยอ ้อม และ
บริษัทในเครือดังกล่าวไม่ประกอบกิจการแข่งขันกับคูส
่ ญ
ั ญาภายใต ้สัญญาฉบับนี้
บริษัทในเครือดังกล่าวจะกลายเป็ นคูส
่ ญ

1.
2.
3.

ั ญาฝ่ ายทีป
ในการโอนขายหุ ้นใดๆ คูส
่ ญ
่ ระสงค์จะทาการโอนหุ ้น (“ผูท
้ ำคำเสนอ”) ต ้องดาเนินการเสนอ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึง่ (“ผูท
ั ญาฝ่ ายทีป
ขายหุ ้นเป็ นลายลักษณ์อักษรให ้แก่คส
ู่ ญ
้ ำคำสนอง”) ตามราคาคูส
่ ญ
่ ระสงค์จะทา
การโอนหุ ้นกาหนด โดยผู ้ทาคาสนองต ้องตอบรับคาเสนอดังกล่าวภายใน 10 วันนับแต่วน
ั ทีไ่ ด ้รับหนังสือเสนอขาย
้ ขายหุ ้นและ
ดังกล่าว หากผู ้ทาคาสนองสนองรับภายในกาหนดระยะเวลาดังกล่าว ให ้ดาเนินการจัดตัง้ ทาสัญญาซือ
้ ทัง้ นี้ หากผู ้ทาคาสนองตกลงเข ้าซือ
้ หุ ้นแต่
แก ้ไขเปลีย
่ นแปลงสัญญาฉบับนีใ้ ห ้สอดคล ้องกับหุ ้นทีข
่ ายหรือได ้รับซือ
มิได ้ตกลงตามราคาทีท
่ าคาเสนอกาหนด
ให ้ผู ้สอบบัญชีกาหนดราคาตามบัญชีสท
ุ ธิของหุ ้นตามรายการแสดงงบ
การเงินของบริษัททีไ่ ด ้รับการตรวจสอบล่าสุด เมือ
่ ได ้รับราคาทีผ
่ ู ้สอบบัญชีกาหนดแล ้ว ให ้ผู ้ทาคาเสนอและผู ้ทาคา
สนองทัง้ สองฝ่ ายตัดสินใจว่าประสงค์จะทาการขายหรือไม่ตอ
่ ไป
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง่ กลายเป็ นบุคคลล ้มละลาย หนีส
ิ ล ้นพ ้นตัว หรือถูกดาเนินคดีล ้มละลาย
ในกรณีทค
ี่ ส
ู่ ญ
้ น
่
หรือเข ้าสูกระบวนการฟื้ นฟูกจ
ิ การ หรือได ้รับผลกระทบจากการเปลีย
่ นแปลงในการถือหุ ้นข ้างมาก หรือ ได ้ผิดสัญญา
ั ญาอีกฝ่ ายหนึง่
ในส่วนทีเ่ ป็ นสาระสาคัญและไม่สามารถเยียวยาได ้ภายใน 15 วันนั บแต่วน
ั ทีไ่ ด ้รับการแจ ้งจากคูส
่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึง่ มีสท
ิ ธิในการเข ้าชือ
่ ซือ
้ หุ ้นทัง้ หมดคืนจากคูส
ั ญาฝ่ ายดังกล่าวในราคาตามบัญชีสท
ให ้คูส
่ ญ
่ ญ
ุ ธิของ
หุ ้น ตามรายการแสดงงบการเงินของบริษัททีไ่ ด ้รับการตรวจสอบล่าสุดซึง่ ผู ้สอบบัญชีกาหนทัง้ นี้ ในการโอนหุ ้นหรือ
ก่อให ้เกิดภาระติดพันใดๆ แก่หุ ้นต ้องได ้การอนุมัตจ
ิ ากคณะกรรมการก่อนเสมอ
่ งดังกล่าวถูกลดทอน (Mitigate) ด ้วยการที่ บริษัทฯ ได ้ดาเนินการขอความเห็นชอบ
อย่างไรก็ด ี ความเสีย
(Consent) จาก NWR ตามคาแนะนาของทีป
่ ระชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เป็ นทีเ่ รียบร ้อยแล ้ว
4.1.8.

่ งทีอ
ความเสีย
่ าจจะต ้องรับความยินยอม (Consent) จากเจ ้าหนีส
้ ถาบันการเงิน

ในการเข ้าทารายการครัง้ นี้
กิจการอาจจะต ้องได ้รับความยินยอมจากเจ ้าหนีส
้ ถาบันการเงินในกรณีมก
ี าร
ั ญากู ้ยืมเงิน
เปลีย
่ นแปลงโครงสร ้างผู ้ถือหุ ้น ซึง่ ปั จจุบน
ั ทีป
่ รึกษากฎหมายตรวจสอบแล ้วพบว่า ไม่ปรากฏว่ามีสญ
ฉบับใดระบุให ้การเปลีย
่ นแปลงโครงสร ้างผู ้ถือหุ ้นในบริษัท UBA โดยไม่ได ้รับความยินยอมเป็ นเหตุแห่งการผิด
สัญญากู ้ยืมเงินดังกล่าว คงมีแต่เพียงสัญญากู ้ยืมเงินระหว่าง ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) จานวนเงินรวม 120
ล ้านบาท มีข ้อสัญญากู ้ยืมเงินข ้อ 6.2 ระบุวา่ หากมีการเปลีย
่ นแปลงสาระสาคัญของการประกอบกิจการของผู ้กู ้ ให ้
ต่างไปจากทีเ่ ป็ นอยู่ ณ วันทีท
่ าสัญญานี้ หรือเปลีย
่ นแปลงผู ้มีอานาจกระทาการแทนของผู ้กู ้ หรือเปลีย
่ นแปลง
อานาจของมีอานาจกระทาการแทนของผู ้กู ้ หรือเปลีย
่ นแปลงแก ้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข ้อบังคับ หรือตรา
ประทับของผู ้กู ้ ผู ้กู ้จะต ้องแจ ้งให ้ธนาคารทราบเป็ นลายลักษณ์อก
ั ษรภายใน 15 วันนับจากวันเปลีย
่ นแปลง พร ้อมทัง้
แนบเอกสารประกอบการเปลีย
่ นแปลงนัน
้ ด ้วย

30

ตามความเห็นของทีป
่ รึกษากฎหมาย PPM และ SE ถือว่าเป็ นบริษัทในเครือ (Affiliates) ภายใต ้อานาจควบคุมเดียวกัน (Common Control)
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ความเห็นของทีป
่ รึกษาทางการเงินอิสระ

ั่ จากัด (มหาชน)
บริษัท สยามอีสต์ โซลูชน

ั
่ งเกีย
ควำมเสีย
่ วก ับรำยได้ ลูกค้ำ และภำระผูกพ ันตำมสญญำที
ม
่ ก
ี ับลูกค้ำ
4.1.9.

่ งเรือ
ความเสีย
่ งการพึง่ พิงลูกค ้ารายเดียว และ การพึง่ พิงผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่ในการเข ้าประมูล

สืบเนือ
่ งจากรายได ้ของ UBA มาจากโครงการของกรุงเทพมหานครซึง่ เป็ นลูกค ้ารายใหญ่และมีรายได ้กว่า
่ งจากการพึง่ พิงลูกค ้ารายใหญ่ ประกอบกับในอดีต UBA ร่วมมือ
ร ้อยละ 80 ของรายได ้ทัง้ หมด ส่งผลให ้เกิดความเสีย
กับ NWR โดยใช ้เป็ นกิจการร่วมค ้า ในการเข ้าร่วมประมูลโครงการของกรุงเทพมหานคร ซึง่ ทาให ้มองว่า UBA ต ้อง
พึง่ พิง NWR จึงจะสามารถประมูลโครงการได ้ แต่ในปั จจุบน
ั NWR ไม่มผ
ี ลงานอ ้างอิง (Reference) และ UBA ประมูล
โครงการโดยใช ้ของ UBA เพียงรายเดียวก็สามารถได ้รับการประมูล จึงกล่าวได ้ว่า UBA มีประสิทธิภาพในการ
บริหารงานและสามารถดาเนินธุรกิจได ้ด ้วยตนเอง
่ งดังกล่าวถูกลดทอน (Mitigate) เพิม
นอกจากนี้ ความเสีย
่ เติมด ้วยการที่ บริษัทฯ เตรียมการทีจ
่ ะสนับสนุน
UBA ให ้มีฐานลูกค ้าเอกชนมากขึน
้ โดยอาศัยฐานทีมงานการตลาดและฐานลูกค ้าของบริษัทฯ อนึง่ เพือ
่ ลดความ
่ งเรือ
เสีย
่ งการพึง่ พาลูกค ้าภาครัฐ UBA ควรมีลก
ู ค ้าเอกชนประมาณ 300 ล ้านบาทเพือ
่ ให ้ได ้จุดคุ ้มทุน (Break Even)
่ งเนือ
4.1.10. ความเสีย
่ งจากการดาเนินธุรกิจภายใต ้สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ
UBA เป็ นผู ้ดาเนินงาน (1) โครงการโรงควบคุมคุณภาพน้ าหนองแขม-ทุง่ ครุ และ (2) โครงการโรงควบคุม
คุณภาพน้ าดินแดง ได ้อย่างต่อเนือ
่ งตัง้ แต่เริม
่ โครงการจนถึงปั จจุบน
ั และเป็ นรายเดียวทีไ่ ด ้ดาเนินงาน (3) โครงการ
่ ม่น้ าเจ ้าพระยา โดยได ้ดาเนินธุรกิจกับกรุงเทพมหานคร ภายใต ้สัญญาดาเนินงานอายุ
อุโมงค์สง่ น้ าบึงมักกะสันลงสูแ
5 ปี ซึง่ การดาเนินธุรกิจกับหน่วยงานรัฐอาจต ้องขึน
้ อยู่กบ
ั ความไม่แน่นอนของเสถียรภาพทางการเมือง และการ
เปลีย
่ นแปลงในการบริหารงานภาครัฐจากฝ่ ายการเมืองทีเ่ ข ้ามากากับดูแล
ซึง่ อาจมีการเปลีย
่ นแปลงในนโยบาย
กฎหมาย หรือ กฎเกณฑ์ตา่ งๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้อง อันอาจทาให ้กรุงเทพมหานคร ไม่สามารถปฏิบัตไิ ด ้ตามสัญญา หรือมี
่ งดังกล่าวอาจจะส่งผลให ้
ความประสงค์อน
ื่ ให ้ UBA ปฏิบัตท
ิ น
ี่ อกเหนือจากสัญญาหรือข ้อตกลง ซึง่ ประเด็นความเสีย
UBA ไม่สามารถประมูลโครงการของกรุงเทพมหานครได ้อย่างต่อเนือ
่ ง
อย่างไรก็ด ี เพือ
่ ลดผลกระทบดังกล่าว UBA ได ้สร ้างระบบการบริหารงานร่วมกันกับหน่วยงานรัฐทัง้ ระดับ
บริหารและระดับปฏิบต
ั ก
ิ าร มีการให ้ข ้อมูลทีเ่ พียงพอซึง่ กันและกันเพือ
่ ให ้เกิดความเข ้าใจทีด
่ ต
ี อ
่ กัน รวมทัง้ ติดตาม
สถานการณ์การเมือง และการเปลีย
่ นแปลงด ้านนโยบายอย่างใกล ้ชิดสมา่ เสมอ โดยเฉพาะทีเ่ กีย
่ วข ้องกับธุรกิจของ
กิจการ และทบทวนกลยุทธ์และแผนงานให ้เหมาะสมกับสถานการณ์อย่างสมเหตุสมผล และได ้รับผลประโยชน์
่ งดังกล่าวอาจถูกลดทอน (Mitigate) ด ้วยปั จจัยหลักๆ ดังต่อไปนี้
ร่วมกันในระยะยาว นอกจากนี้ ความเสีย
(1)
(2)

(3)
(4)

Track Record - การรับงานภาครัฐ ต ้องอาศัยผลงานจากอดีต และต ้องเป็ นผลงานภายในระยะเวลาที่
กาหนด เช่น สานั กงานระบายน้ ากรุงเทพมหานคร กาหนดให ้ผู ้ยืน
่ ประมูลต ้องมีผลงานภายในระยะเวลา 5 ปี
ก่อนการประมูลงานใหม่ ดังนัน
้ จึงไม่ใช่แค่มค
ี วามรู ้ความสามารถก็จะสามารถดาเนินการได ้
Information – เนื่องจากปั จจุบน
ั ระบบ E-Bidding / E-Auctions ทาให ้ Bidder ไม่สามารถฮัว้ ประมูลได ้
สิง่ สาคัญทีต
่ ้องมี คือ ข ้อมูลทีถ
่ ก
ู ต ้องทีส
่ ด
ุ (Accurate) ซึง่ เมือ
่ ผู ้ประกอบการรายใดได ้โครงการใดใน
ิ ให ้กรุงเทพมหานคร
ระยะแรก (Phase I) ผู ้ประกอบการรายนัน
้ จะต ้องทาหน ้าทีส
่ ารวจและส่งมอบทรัพย์สน
พร ้อมทัง้ คาแนะนาว่า ในระยะต่อไปต ้องซ่อมบารุงอะไรบ ้าง ซึง่ Bidder รายอืน
่ ๆ ทีป
่ ระมูลโครงการจะขาด
ข ้อมูลส่วนนี้ ทาให ้ต ้องประมาณการแบบเผือ
่ ๆ ไว ้ก่อน ในขณะที่ UBA สามารถจัดราคาประมูลได ้ในราคา
ค่อนข ้างตา่ และใกล ้เคียงราคากลาง จึงมีโอกาสประมูลได ้สูงกว่า อนึง่ องค์กรภาครัฐรู ้ดีวา่ ระบบกาจัดน้ า
เสียส่งผลกระทบในวงกว ้าง ดังนัน
้ จึงค่อนข ้างไว ้ใจกลุม
่ บุคลากรทีด
่ าเนินงานมานาน และมีข ้อมูลในการ
บริหารจัดการทีเ่ พียงพอ
Certificates & Experiences – วิศวกรของกิจการจาเป็ นต ้องมีประสบการณ์ยาวนานเพราะเป็ น
โครงการเฉพาะทาง พร ้อมทัง้ มีใบทะเบียนควบคุมระบบบาบัดมลพิษน้ าอีกด ้วย ซึง่ วิศวกรส่วนใหญ่ของ
UBA จะมีทะเบียนดังกล่าว ซึง่ เป็ นกลุม
่ วิศวกรในวงจากัด
Portfolio – ฝ่ ายบริหารเล็งเห็นประเด็นการพึง่ พาดังกล่าวจึงได ้พยายามกระจาย (Diversify) ไปยังกลุม
่
ลูกค ้าในภูมภ
ิ าค และองค์กรเอกชน พร ้อมทัง้ ค่อยๆ เติบโตอย่างต่อเนื่ อง เพือ
่ ให ้มาทดแทนกรณีทบ
ี่ าง
โครงการหลุดไป

่ งที่ UBA จะต ้องพึง่ พา NWR และความเสีย
่ งที่ NWR จะเปิ ดกิจการใหม่เพือ
4.1.11. ความเสีย
่ แข่งขัน
เนือ
่ งจาก UBA เป็ นบริษัทลูกทีแ
่ ตกแขนง (Spin Off) มาจาก NWR แม ้แต่ผู ้บริหารระดับสูงทีส
่ าคัญ (Key
Persons) ก็ย ้ายมาจาก NWR ตัง้ แต่ปี 2544 – 2545 โดยเริม
่ ต ้นจากการดาเนินธุรกิจเป็ น กิจการร่วมค ้า ระหว่าง UBA
่ งทีว่ า่ หาก NWR นา UBA เข ้าจดทะเบียนในตลาด
กับ NWR เพือ
่ สร ้าง Track Record ดังนัน
้ จึงมีความเสีย
หลักทรัพย์แล ้วทิง้ หุ ้นหลังจากหมด Silence Period แล ้วไปตัง้ บริษัทลูกใหม่เพือ
่ ค ้าแข่ง กัน UBA จะมีปัญหาเรือ
่ ง
่ งดังกล่าวถูกลดทอน (Mitigate) ด ้วยปั จจัยหลักๆ ดังต่อไปนี้
Going Concern หรือไม่ อย่างไรก็ด ี ความเสีย

บริษัท แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จากัด

หน ้าที่ 38/62

ความเห็นของทีป
่ รึกษาทางการเงินอิสระ

(1)
(2)
(3)
(4)

ั่ จากัด (มหาชน)
บริษัท สยามอีสต์ โซลูชน

Track Record – ปั จจุบน
ั NWR ใช ้ UBA เป็ นเครือ
่ งมือในการบริหารจัดการกิจการทีเ่ กีย
่ วข ้องกับน้ าเสีย
และน้ าประปาภายใต ้ สัญญาระหว่างผู ้ถือหุ ้น (SHA) ว่าจะไม่ประกอบกิจการแข่งขัน ดังนัน
้ Track Record
ทีเ่ กีย
่ วกับกิจการบริหารจัดการน้ าประปาและน้ าเสียในกลุม
่ NWR จึงมีเฉพาะ UBA
Net Profit – นอกจากการบริหารหลังการขายของ UBA จะทาให ้ NWR มีโอกาสได ้รับรายได ้ทางตรงสูง
แล ้ว ณ ปั จจุบน
ั UBA ยังเป็ นบริษัททีม
่ ก
ี าไรอันดับต ้นๆ ของกลุม
่ NWR อีกด ้วย
Loyalty – ผู ้บริหารระดับสูงขององค์กร (Key Persons) อยู่กบ
ั UBA ตัง้ แต่กอ
่ ตัง้ ยาวนานถึง 17 ปี ภายใต ้
ความภาคภูมใิ จทีไ่ ด ้สร ้างองค์กรมากับมือ ดังนัน
้ หากกิจการสามารถให ้ผลตอบแทนทีด
่ แ
ี ก่ผู ้บริหารและ
พนักงานและสามารถรักษา Key Persons เหล่านีไ้ ว ้ได ้ องค์กรก็มค
ี วามยั่งยืนในระยะยาว
Support from SE – เนือ
่ งจาก SE มีธรุ กิจทีใ่ ห ้การสนั บสนุน UBA ในเรือ
่ งของความพยายามในการลด
ต ้นทุนการจัดหาอุปกรณ์เพือ
่ ให ้มีกาไรเพิม
่ มากขึน
้

ภายใต ้มาตรการดังกล่าวข ้างต ้น พบว่า UBA สามารถดารงอยูไ่ ด ้ด ้วยตนเองอย่างมั่นคงรุ่งเรืองต่อไปใน
อนาคต ภายใต ้การสนับสนุนจากผู ้ถือหุ ้นทัง้ สองฝ่ าย
่ งจากการมีบริษัทคูแ
4.1.12. ความเสีย
่ ข่งจากทัง้ ในและต่างประเทศเข ้ามาบุกตลาด
ั ยภาพใน
เนือ
่ งจากคูแ
่ ข่งทีอ
่ ยูใ่ นอุตสาหกรรมเดียวกันกับ UBA แห่งหนึง่ เป็ นบริษัททีม
่ ข
ี นาดใหญ่และมีศก
ื่ เสียง ทัง้ ในเขต
การให ้บริการการบริหารจัดการน้ าทีห
่ ลากหลายในกลุม
่ นิคมอุตสาหกรรม และบริษัทเอกชนทีม
่ ช
ี อ
กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ประกอบกับความเข ้มแข็ง จากการเป็ นกิจการร่วมทุนระหว่างองค์กรภาครัฐกับกลุม
่
บริษัทบริหารจัดการน้ าข ้ามชาติ ส่งผลให ้คูแ
่ ข่งเป็ นผู ้นาตลาดและมีความเข ้มแข็งเมือ
่ เทียบกับ UBA ซึง่ เป็ นบริษัท
ขนาดเล็ก
่ งดังกล่าวอาจจะถูกลดทอน (Mitigate) ด ้วยการทีต
อย่างไรก็ด ี ความเสีย
่ ลาดการบริหารจัดการน้ าเสียมี
ขนาดใหญ่ ดังนัน
้ UBA ไม่จาเป็ นต ้องแข่งขันกับคูแ
่ ข่งโดยตรง แต่จะเน ้นการให ้บริการบริหารจัดการน้ าเสียในเขตที่
ตนเองมีประสบการณ์ และขยายฐานลูกค ้าทีเ่ ป็ นเอกชนเฉพาะกลุม
่ ทีเ่ ป็ นบริษัทขนาดกลาง ทีไ่ ม่ใช่เป้ าหมายหลัก
ของคูแ
่ ข่ง โดยการร่วมมือกับ SE ซึง่ มีฐานลูกค ้าทีเ่ ป็ นธุรกิจขนาดกลางอยูแ
่ ล ้ว
่ งเกีย
4.1.13. ความเสีย
่ วกับระบบควบคุมภายในเกีย
่ วกับการทาสัญญากับลูกค ้า
อานาจลงนามให ้กับผู ้รับมอบอานาจ

และการมอบอานาจกรรมการผู ้มี

ั ญาบาง
จากการตรวจสอบข ้อมูลเกีย
่ วกับข ้อตกลงและสัญญาต่างๆ ของทีป
่ รึกษากฎหมาย พบว่า (1) มีสญ
่
ั
้
้
รายการทีไ่ ม่มก
ี ารลงลายมือชือคูส
่ ญญาทัง้ สิน 2 สัญญา แต่ทงั ้ นี้ ระยะเวลาในสัญญาได ้สินสุดลงแล ้ว และ (2)
สัญญาบางรายการทีล
่ งนามโดยผู ้รับมอบอานาจ พบว่า กรรมการผู ้ลงนามผูกพันบริษัทได ้ทาหนังสือมอบอานาจ
ให ้แก่ผู ้รับมอบอานาจ โดยจะทาเป็ นรายกรณี ตามสัญญาจ ้างแต่ละฉบับ และหนังสือมอบอานาจดังกล่าวได ้ทาการ
ติดอากรแสตมป์ เป็ นทีเ่ รียบร ้อยแล ้ว
่ งดังกล่าวถูกลดทอน (Mitigate) ด ้วยการเพิม
้ ขายหุ ้น (SPA)
อย่างไรก็ด ี ความเสีย
่ เงือ
่ นไขในสัญญาซือ
โดยที่ ผู ้ขายให ้คารับรอง (Rep. & Warrantee) ว่าในการดาเนินโครงการต่างๆ ให ้แก่ลก
ู ค ้า UBA ได ้เข ้าทาความ
ตกลงตามสัญญาโดยกรรมการผู ้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัท
หรือผู ้ได ้รับมอบอานาจจากบริษัทโดยชอบด ้วย
กฎหมาย
่ งเกีย
4.1.14. ความเสีย
่ วกับเครือ
่ งหมายการค ้า
ปั จจุบน
ั UBA มีเครือ
่ งหมายการค ้า 2 ประเภท ได ้แก่ เครือ
่ งหมายทางการค ้าประเภทสินค ้าจาพวก บริการ
บาบัดน้ าเสีย ยืน
่ คาขอจดทะเบียนเมือ
่ วันที่ 17 ตุลาคม 2550 และ เครือ
่ งหมายทางการค ้าประเภทสินค ้าจาพวก
บริหารจัดการสาธารณู ปโภค (ช่วยจัดการทางอุตสาหกรรม) ยืน
่ คาขอจดทะเบียนเมือ
่ วันที่ 18 ตุลาคม 2550 ซึง่ ต ้อง
ได ้รับจดทะเบียนตามพระราชบัญญติเครือ
่ งหมายการค ้า พ.ศ. 2534 แก ้ไขเพิม
่ เติมโดยพระราชบัญญัตเิ ครือ
่ งหมาย
การค ้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 โดยเครือ
่ งหมายการค ้าทีไ่ ด ้รับการจดทะเบียนแล ้วจะมีอายุคุ ้มครอง 10 ปี นับแต่วน
ั ที่
จดทะเบียน และต่ออายุการคุ ้มครองได ้คราวละ 10 ปี โดยการยืน
่ ขอต่ออายุการจดทะเบียนให ้ยืน
่ คาขอต่ออายุตอ
่
้ อายุ หรือภายใน 6 เดือนนับแต่วน
้ อายุการจดทะเบียนหากไม่ดาเนินการ
นายทะเบียนภายใน 3 เดือนก่อนวันสิน
ั สิน
ภายในระยะเวลาทีก
่ าหนดเครือ
่ งหมายการค ้าดังกล่าวจะถูกถอนจากการจดทะเบียน
ิ ทางปั ญญาของทีป
จากการตรวจสอบข ้อมูลเกีย
่ วกับทรัพย์สน
่ รึกษากฎหมาย พบว่า คาขอเครือ
่ งหมายทาง
การค ้าประเภทสินค ้าจาพวก บริการบาบัดน้ าเสีย เครือ
่ งหมายนีค
้ รบกาหนดต่ออายุแล ้วในวันที่ 16 ตุลาคม 2560
และเมือ
่ ตรวจสอบสถานะคาขอเครือ
่ งหมายทางการค ้าประเภทสินค ้าจาพวก บริหารจัดการสาธารณู ปโภค (ช่วย
จัดการทางอุตสาหกรรม) เครือ
่ งหมายนีค
้ รบกาหนดต่ออายุแล ้วในวันที่ 17 ตุลาคม 2560 อย่างไรก็ดย
ี ังไม่ปรากฎว่า
ได ้มีการยืน
่ คาขอต่ออายุในระบบ แต่จากการสอบถามจากผู ้จัดการฝ่ ายบุคคลและวางแผนของ UBA ได ้รับการยืนยัน
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ว่า UBA กาลังอยูใ่ นระหว่างจัดเตรียมคาขอต่ออายุเครือ
่ งหมายการค ้าทัง้ 2 ดังกล่าว ทัง้ นี้ UBA สามารถยืน
่ คาขอ
้ อายุการจดทะเบียน คือ ภายในวันที่ 16 เมษายน 2561 และ 17 เมษายน 2561
ต่ออายุภายใน 6 เดือนนับแต่วันสิน
ตามลาดับ พร ้อมทัง้ ชาระค่าธรรมเนียมเพิม
่ ร ้อยละ 20 จากค่าธรรมเนียมปกติ หาก UBA ทาการต่ออายุหลังจาก 6
เดือนแล ้ว จะไม่สามารถต่ออายุได ้ เนือ
่ งจากเครือ
่ งหมายการค ้าดังกล่าวได ้ถูกเพิกถอนไปแล ้ว
่ งดังกล่าวถูกลดทอน (Mitigate) ด ้วยการเพิม
้ ขายหุ ้น (SPA)
อย่างไรก็ด ี ความเสีย
่ เงือ
่ นไขในสัญญาซือ
โดยที่ PPM และ UBA ให ้คารับรอง (Rep. & Warrantee) ว่า UBA จะดาเนินการต่ออายุเครือ
่ งหมายการค ้าของ UBA
ซึง่ UBAเป็ นเจ ้าของ ภายในกาหนดเวลาโดยเร็ว เพือ
่ ประโยชน์ของ UBA และเพือ
่ ป้ องกันการถูกเพิกถอนซึง่
้ ขายหุ ้น (SPA) โดยทีผ
เครือ
่ งหมายทางการค ้าดังกล่าวและ ระบุในสัญญาซือ
่ ู ้ขาย ให ้คารับรอง (Rep. &
Warrantee) ว่าบริษัทจะดาเนินการต่ออายุใบอนุญาตต่างๆ รวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะ เครือ
่ งหมายการค ้า สิทธิบต
ั ร
ิ ทางปั ญญาอืน
ลิขสิทธิ์ หรือสิทธิทางทรัพย์สน
่ ใดตามทีก
่ ฎหมายกาหนด
่ งเกีย
4.1.15. ความเสีย
่ วกับการดาเนินคดี
จากการตรวจสอบข ้อมูลเกีย
่ วกับการดาเนินคดีของทีป
่ รึกษากฎหมาย พบว่า มีคดีฟ้อง NWR เป็ นจาเลย
้ 26 คดี โดยมีคดีทถ
รวมทัง้ สิน
ี่ งึ ทีส
่ ด
ุ แล ้ว 25 คดี และจาหน่ายคดีชวั่ คราว 1 คดี และนายพลพัฒ กรรณสูต ถูกฟ้ อง
้ รือนัดสืบ
คดีเป็ นจาเลย จานวน 6 คดี โดยมีคดีทถ
ี่ งึ ทีส
่ ด
ุ แล ้ว 3 คดี ไม่พบสถานะของคดี 1 คดี และ มีคดีทน
ี่ ัดชีห
ั ลีเกษม
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 จานวน 1 คดี นอกจากนีส
้ านักงานยังพบว่า คุณอรสร วิมลเฉลา และนายสิทธิชย
เคยถูกฟ้ องเป็ นจาเลยคนละ 1 คดี โดยคดีดงั กล่าวถึงทีส
่ ด
ุ แล ้ว และ PPM ถูกฟ้ องเป็ นจาเลย 1 คดี โดย นัด
สืบพยานโจทก์ วันที่ 20 มีนาคม 2561 ศาลนัดสืบพยานจาเลย วันที่ 21 -22 มีนาคม 2561
โดยคดีฟ้องร ้อง PPM เป็ นจาเลย ข ้อหาละเมิดและเรียกค่าเสียหาย โดยทุนทรัพย์ในการฟ้ องร ้องมีมล
ู ค่า
1,024,429.08 บาท และ คดีฟ้องร ้อง NWR เป็ นจาเลย ข ้อหาละเมิด รับช่วงสิทธิ เรียกค่าเสียหาย โดยทุนทรัพย์ใน
การฟ้ องร ้องมีมล
ู ค่า 300,000 บาท ซึง่ คดีฟ้องร ้องดังกล่าวไม่กระทบกับการทาธุรกรรมในครัง้ นี้
่ งดังกล่าวถูกลดทอน (Mitigate) ด ้วย การเพิม
้ ขายหุ ้น (SPA)
อย่างไรก็ด ี ความเสีย
่ เงือ
่ นไขในสัญญาซือ
โดยที่ PPM และ UBA ให ้คารับรอง (Rep. & Warrantee) ว่า ไม่ปรากฎการดาเนินคดีใด ๆ ไม่วา่ จะเป็ นการฟ้ องร ้อง
การระงับข ้อพิพาทด ้วยอนุญาโตตุลาการ หรือการดาเนินการทางกฎหมาย อันเป็ นการข่มขู่ หรือต่อต ้านบริษัท
พนักงาน เจ ้าหน ้าที่ กรรมการ หรือผู ้ถือหุ ้นของบริษัท นอกจากนีผ
้ ู ้ขายไม่ทราบถึงข ้อเท็จจริงใด ๆ ทีอ
่ าจส่งผลหรือ
ทาให ้เกิดการดาเนินการฟ้ องร ้องหรือการดาเนินการอืน
่ ๆ ไม่วา่ ด ้วยประการใด ๆ
่ งเกีย
ควำมเสีย
่ วก ับบ ัญชีและกำรเงินของกิจกำร
่ งเกีย
4.1.16. ความเสีย
่ วกับการลงทุนในโครงการของรัฐทีเ่ ป็ นรูปแบบ Build–Transfer-Operate (BTO)
ิ ของรัฐรูปแบบ Build–Transfer
เงินลงทุน และ/หรือ ค่าใช ้จ่ายจ่ายล่วงหน ้าสาหรับการลงทุนในทรัพย์สน
้ ำ่ ยรอกำรต ัดบ ัญชี (Deferred Expense) หมายถึง
Operate (BTO) จะถูกตัง้ รายการในบัญชีเป็ น ค่ำใชจ
ิ หรือบริการทีจ
้ สุดปี
ทรัพย์สน
่ ะได ้รับประโยชน์ในอนาคต และจะใช ้หมดไปในระยะเวลานาน ซึง่ ตัดเป็ นรายปี และสิน
ิ ของกิจการทีล
สุดท ้ายเมือ
่ ครบกาหนดสัญญา ซึง่ นอกจากจะไม่ได ้บันทึกเป็ นทรัพย์สน
่ งทุนไปแล ้ว UBA ยังมีความ
่ งหากกรุงเทพมหานครยกเลิกสัญญาก่อนกาหนด ค่าใช ้จ่ายรอการตัดบัญชีดงั กล่าวจะถือเป็ นค่าใช ้จ่ายของงวด
เสีย
นัน
้ ทัง้ จานวน และค่าใช ้จ่ายดังกล่าวมีจานวนทีไ่ ม่แน่นอนส่งผลกระทบต่อการทากาไรในแต่ละรอบสัญญา
่ งดังกล่าวถูกลดทอน (Mitigate) ด ้วย (1) ก่อนการส่งมอบงาน UBA เป็ นผู ้สารวจและ
อย่างไรก็ด ี ความเสีย
่ งยังมีความเป็ นไปได ้ (2)
นาเสนอจานวนเงินลงทุน / ค่าใช ้จ่ายล่วงหน ้าในงวดถัดไป ดังนัน
้ การบริหารความเสีย
ิ ของรัฐ เกิดความเสียหายนอกเหนือจากแผนการลงทุน UBA ได ้ดาเนินการจัดทา
กรณีทเี่ กิดเหตุทท
ี่ าให ้ทรัพย์สน
ประกันภัยไว ้รองรับ และ (3) ตลอดระยะเวลาการดาเนินงาน 15 ปี ทีผ
่ า่ นมากรุงเทพมหานครไม่เคยบอกเลิกสัญญา
ั ญา
ก่อนหมดอายุสญ
่ งกรณีทก
4.1.17. ความเสีย
ี่ ารลงทุนในโครงการของกรุงเทพมหานครไม่ได ้รับความเห็นชอบจากทางหน่วยงานที่
เกีย
่ วข ้องของสานั กระบายน้ ากรุงเทพมหานคร
มีบางกรณีทก
ี่ ารลงทุนในโครงการของกรุงเทพมหานคร ไม่ได ้รับความเห็นชอบจากสานั กงานระบายน้ าฯ
แต่ทางทีมงานของ UBA มีความเห็นว่าการลงทุนดังกล่าวส่งผลให ้ ต ้นทุนการบริหารจัดการ (Variable Cost) ลดลง
่ งและยังคงมีภาระในการจัดหาเงินลงทุน
และคุ ้มทุนภายในระยะเวลาตามสัญญา (ไม่เกิน 5 ปี ) UBA จึงมีความเสีย
่ งเหมือนกับ 4.1.16
และยังคงบันทึกบัญชีเป็ น ค่าใช ้จ่ายรอการตัดบัญชี (Deferred Expense) มีความเสีย
่ งดังกล่าวถูกลดทอน (Mitigate) ด ้วยตลอดระยะเวลาการดาเนินงาน 15 ปี ทีผ
อย่างไรก็ด ี ความเสีย
่ ่านมา
ั ญา
กรุงเทพมหานครไม่เคยบอกเลิกสัญญาก่อนหมดอายุสญ
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่ งจากรายได ้ทีไ่ ม่มั่นคงช่วงรอยต่อของสัญญา
4.1.18. ความเสีย
ถึงแม ้ว่าหน่วยงานของสานักงานระบายน้ ากรุงเทพมหานคร จะเป็ นหน่วยงานราชการประจา แต่การทา
สัญญา UBA ต ้องทาสัญญาโดยตรงกับกรุงเทพมหานคร ดังนัน
้ บางกรณีทก
ี่ รุงเทพมหานครอยูร่ ะหว่างว่างเว ้นจากผู ้
มีอานาจลงนาม สัญญาก็อาจไม่ตอ
่ เนือ
่ งทาให ้รายได ้บางช่วงหายไป
่ งดังกล่าวถูกลดทอน (Mitigate) ด ้วย (1) หน่วยงานราชการออกสัญญาจ ้างชัว่ คราว
อย่างไรก็ด ี ความเสีย
หรือ (2) UBA ดาเนินงานต่อเนื่องโดยหน่วยงานราชการชดเชยรายได ้ให ้ช่วงต ้นของสัญญาใหม่
่ งจากกรณีรายได ้ไม่เพียงพอต่อต ้นทุนโครงการทีป
4.1.19. ความเสีย
่ ระมาณการไว ้
่ งด ้านรายได ้หลักๆ จากความผันผวนของปริมาณน้ า (Flows) ซึง่ ส่งผล
กิจการบริหารจัดการน้ า มีความเสีย
กระทบโดยตรงต่อรายได ้ของกิจการ
สาหรับโครงการบริหารจัดการน้ าเสียมีอต
ั ราการเติบโตค่อนข ้างแน่นอน
เนือ
่ งจากปริมาณน้ าเสียทีป
่ ระชากรใช ้มีอัตราการเติบโตในแต่ละปี ตามจานวนประชากรทีเ่ พิม
่ ขึน
้
แต่สาหรับกรณี
อุโมงค์ระบายน้ า ปริมาณน้ าเสียในแม่น้ าลาคลองและปริมาณน้ าฝนเป็ นปั จจัยหลักทีจ
่ ะส่งผลกระทบต่อรายได ้ในการ
บริหารจัดการน้ า จากสูตรการคานวณรายได ้ สาหรับปี ทีม
่ ป
ี ริมาณน้ ามาก (High Flows) กิจการก็จะได ้กาไรสูง แต่
่ งทีจ
สาหรับปี ทม
ี่ ป
ี ริมาณน้ าน ้อยแม ้จะมีความเสีย
่ ะได ้รับกาไรน ้อย
กรณีทป
ี่ ริมาณน้ ามามากเกินกว่ากาลังการผลิต
การบริหารจัดการก็จะได ้กาไรเท่ากับกาลังการผลิตสูงสุด แต่ถ ้าเกิดน้ าท่วมก็ไม่มป
ี ระโยชน์เพราะไม่สามารถบริหาร
จัดการได ้
ในขณะทีด
่ ้านต ้นทุนโครงการ
เนือ
่ งจากโครงการของภาครัฐ
หลังประมูลได ้แล ้วต ้องมีการบารุงรักษา
เครือ
่ งจักร ซึง่ หากเกิดการชารุดเสียหายขึน
้
ค่าบริการอาจจะไม่เพียงพอกับค่าซ่อม นอกจากนี้ UBA มีความ
จาเป็ นต ้องอาศัยบุคลากรทีม
่ ป
ี ระสบการณ์และความชานาญเป็ นอย่างมาก เนือ
่ งจากโครงการมีมล
ู ค่าการลงทุนสูง
นอกจากจะต ้องควบคุมเครือ
่ งจักรและอุปกรณ์เพือ
่ ให ้ได ้คุณภาพน้ าทีต
่ ้องการแล ้ว ยังจะต ้องบริหารจัดการปริมาณ
น้ าซึง่ เป็ นสิง่ ทีอ
่ ยูน
่ อกเหนือการควบคุม เพือ
่ ให ้มีปริมาณเพียงพอจุดคุ ้มทุน เพือ
่ ให ้ได ้ทัง้ ปริมาณ คุณภาพ และความ
มีเสถียรภาพของการบริหารจัดการน้ าเสีย ตามทีร่ ะบุในสัญญาให ้บริการ ซึง่ หากการบริหารจัดการปริมาณน้ า หรือ
การเดินเครือ
่ งผลิตไฟฟ้ ารวมถึงอุปกรณ์ตา่ งๆ มีความผิดพลาดเกิดขึน
้ จะส่งผลกระทบต่อรายได ้และผลประกอบการ
่ งทีร่ ายได ้กับค่าใช ้จ่ายไม่ได ้ตามประมาณการ
ของ UBA ได ้ ดังนัน
้ โครงการจึงมีความเสีย
่ งดังกล่าวถูกลดทอน (Mitigate) ด ้วยสูตรการคานวณรายได ้ในสัญญาโครงการของ
อย่างไรก็ด ี ความเสีย
กรุงเทพมหานคร ทีม
่ ก
ี ารกาหนด ต ้นทุนคงที่ (Kfix) ซึง่ ได ้แก่ ค่าใช ้จ่ายคงที่ เช่น ค่าจ ้าง ค่าสานักงาน และค่าใช ้จ่าย
อืน
่ ๆ โดยให ้คิดคานวณค่าใช ้จ่ายในการบาบัดน้ าเสียเป็ นรายเดือน รวมเป็ นระยะเวลา 60 เดือน (5 ปี ) ซึง่ ผลรวมของ
ค่า Kfix ทัง้ 60 เดือนจะต ้องมีคา่ ไม่เกินร ้อยละ 40 ของราคาค่าใช ้จ่ายในการบาบัดน้ าเสียทัง้ หมดทีผ
่ ู ้รับจ ้างเสนอต่อ
กรุงเทพมหานคร ซึง่ UBA ได ้ประมาณการค่าใช ้จ่ายดังกล่าวให ้เพียงพอต่อการบริหารจัดการระดับหนึง่ นอกจากนี้
ก่อนการประมูล UBA ได ้ศึกษาความเพียงพอของปริมาณน้ าในอดีตก่อนการออกแบบโครงการ และฝ่ ายจัดการมีการ
้ ประกันภัย (Insurance) ไว ้สาหรับ Machines Breakdown เนือ
ิ ของรัฐ ความเสียหายทีเ่ กิดขึน
ซือ
่ งจากเป็ นทรัพย์สน
้
จะกระทบประชาชนในวงกว ้าง ดังนัน
้ จึงมีองค์กรประกันภัยทีร่ ับให ้ประกันธุรกิจเฉพาะกับธุรกิจนี้
่ งจากอัตราดอกเบีย
4.1.20. ความเสีย
้ ทีเ่ ปลีย
่ นแปลง
ิ อยูใ่ นระดับสูง เนือ
UBA มีภาระหนีส
้ น
่ งจากการดาเนินธุรกิจภายใต ้สัญญาภาครัฐมีความมั่นคงด ้านรายได ้
ั ยภาพในการการกู ้ยืมเงินโครงการ (Project Finance) ในรูปแบบเงินกู ้ยืมระยะกลาง ส่วนใหญ่จะมี
ส่งผลให ้มีศก
ระยะเวลาเดียวกับระยะเวลาของแต่ละโครงการประมาณ 5 ปี ดังนัน
้ ดอกเบีย
้ จ่ายจึงเป็ นค่าใช ้จ่ายรายการใหญ่ของ
กิจการ การเปลีย
่ นแปลงอัตราดอกเบีย
้ เงินกู ้ทีป
่ รับสูงขึน
้ อาจส่งผลต่อผลการดาเนินเงานของกิจการ เนือ
่ งจากต ้นทุน
่ บางส่วนเป็ นอัตราลอยตัว
่ งจากอัตราดอกเบีย
ดอกเบีย
้ ในส่วนของสินเชือ
ทาให ้กิจการมีความเสีย
้ ในกรณีทอ
ี่ ัตรา
ดอกเบีย
้ ในตลาดเงินมีความผันผวนหรือปรับตัวสูงขึน
้
่ งดังกล่าวจึงได ้แบ่งส่วนการกู ้ยืมเงินเป็ นเงินกู ้ยืมจากผู ้
อย่างไรก็ตาม ผู ้ถือหุ ้นเดิมได ้ตระหนักถึงความเสีย
ถือหุ ้นบางส่วน ในอัตราดอกเบีย
้ คงที่
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่ งเกีย
ควำมเสีย
่ วก ับบุคลำกร
่ งเกีย
4.1.21. ความเสีย
่ วกับการพึง่ พาผู ้บริหารระดับสูงของ UBA
UBA
ได ้ตระหนั กถึงความสาคัญและคุณค่าของบุคลากรทีม
่ ต
ี อ
่ กิจการ
ซึง่ ถือเป็ นปั จจัยหลักในการ
่ วามสาเร็จ โดยเฉพาะ UBA มีบค
ขับเคลือ
่ นองค์กรไปสูค
ุ ลากรระดับบริหารจัดการ (Key Management) ทีเ่ ป็ นปั จจัย
่ ถือในองค์กรส่วนหนึง่ ก็มาจากฝ่ าย
หลักในการขับเคลือ
่ นองค์กรตลอดระยะเวลา 17 ปี ทีผ
่ า่ นมาซึง่ ความน่าเชือ
่ งเกีย
บริหารขององค์กร ดังกล่าว UBA จึงอาจมีความเสีย
่ วกับการพีง่ พาผู ้บริหารระดับสูงขององค์กร
่ งดังกล่าวอาจถูกลดทอน (Mitigate) ด ้วย (1) การพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนและ
อย่างไรก็ด ี ความเสีย
สวัสดิการต่างๆ ทีเ่ หมาะสมและเป็ นธรรม (2) การจัดทาแผนการสืบทอดตาแหน่ง (Succession Plan) และ (3) จัด
ให ้มีการรวบรวมองค์ความรู ้เฉพาะงาน (Knowledge Management)
่ งเกีย
4.1.22. ความเสีย
่ วกับความเพียงพอของวิศวกรทีม
่ ใี บอนุญาตและประสบการณ์ และบุคลากรอืน
่ ๆ
UBA
มีความจาเป็ นทีจ
่ ะต ้องมีวศ
ิ วกรทีม
่ ใี บอนุญาตเป็ นผู ้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ตาม
พระราชบัญญัตวิ ศ
ิ วกร พ.ศ. 2542 ทีก
่ าหนดห ้ามมิให ้ผู ้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม เว ้นแต่จะได ้รับใบอนุญาต
ในสาขานัน
้ จากสภาวิศวกร โดยผู ้ประกอบวิศวกรรมควบคุมมี 4 ระดับ คือ วุฒวิ ศ
ิ วกร สามัญวิศวกร ภาคีวศ
ิ วกร และ
ภาคีวศ
ิ วกรพิเศษ โดยเจตนารมณ์ในการตราพระราชบัญญัตน
ิ ี้ เพือ
่ ประสงค์จะควบคุมกลัน
่ กรองความรู ้ความสามารถ
ของผู ้ประกอบวิชาชีพและเพือ
่ ติดตามดูแลการประกอบวิชาชีพให ้ใกล ้ชิด เนือ
่ งจากในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ิ ของประชาชน ซึง่ สาขาวิศวกรรมควบคุม ได ้แก่ วิศวกรรมโยธา
อาจส่งผลกระทบต่อชีวต
ิ ร่างกายและทรัพย์สน
วิศวกรรมไฟฟ้ า วิศวกรรมไฟฟ้ ากาลัง วิศวกรรมเครือ
่ งกล วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมเหมืองแร่ วิศวกรรมเคมี
และวิศวกรรมสิง่ แวดล ้อม ซึง่ จากการตรวจสอบจากผู ้จัดการฝ่ ายบุคคลและการวางแผนธุรกิจองค์กร และสาเนา
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรบางส่วน พบว่า วิศวกรของ UBA ทีป
่ ฏิบต
ั งิ านให ้แก่ลก
ู ค ้า ได ้รับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัตวิ ศ
ิ วกร
พ.ศ.
2542
แต่ไม่สามารถยืนยันได ้ว่าวิศวกรที่
ปฏิบต
ั งิ านในแต่ละโครงการได ้รับใบอนุญาตครบทุกคนหรือไม่
อีกทัง้
UBA
มีความจาเป็ นต ้องมีวศ
ิ วกรทีม
่ ใี บทะเบียนผู ้ควบคุมระบบบาบัดมลพิษน้ า
มลพิษกาก
อุตสาหกรรม ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรือ
่ ง การกาหนดชนิดและขนาดของโรงงาน กาหนดการควบคุม
การปล่อยของเสีย มลพิษ หรือสิง่ ใด ๆ ทีม
่ ผ
ี ลกระทบต่อสิง่ แวดล ้อม กาหนดคุณสมบัตข
ิ องผู ้ควบคุมดูแล
ผู ้ปฏิบัตงิ านประจา และหลักเกณฑ์การขึน
้ ทะเบียน ผู ้ควบคุมดูแล สาหรับระบบป้ องกันสิง่ แวดล ้อมเป็ นพิษ พ.ศ.
2554
โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมเห็นสมควรทีจ
่ ะต ้องมีหลักเกณฑ์เกีย
่ วกับขึน
้ ทะเบียนเป็ นผู ้ควบระบบบาบัด
มลพิษน้ าหรือผู ้ควบคุมระบบบาบัดมลพิษอากาศ หรือผู ้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม และเพือ
่ ให ้
การปฏิบต
ั งิ านของผู ้ควบคุมเกิดประโยชน์สงู สุดต่อผู ้ประกอบกิจการโรงงาน
รวมทัง้ ก่อให ้เกิดผลดีตอ
่ สิง่ แวดล ้อม
ภายในและภายนอกโรงงาน
นอกจากนี้ UBA มีความจาเป็ นต ้องมีเจ ้าหน ้าทีค
่ วามปลอดภัยในการทางาน และ คณะกรรมการความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล ้อมการทางาน เมือ
่ พิจารณาลักษณะกิจการของ UBA คือ เดินระบบ
บารุงรักษา และดาเนินงานต่างๆ ทีเ่ กีย
่ วกับระบบบาบัดน้ าทิง้ และกากของเสียทีเ่ กิดจากชุมชน และอุตสาหกรรม
กิจการของ UBA จึงตกอยู่ในบังคับสถานประกอบกิจการทีต
่ ้องมีเจ ้าหน ้าทีค
่ วามปลอดภัยตามข ้อ 1(2) ของ
กฎกระทรวงดังกล่าว โดยในการดาเนินการของ UBA จะมีพนักงานปฏิบต
ั งิ านประจาในแต่ละโครงการเพือ
่ ทาการ
่ เพือ
ติดตัง้ เดินระบบต่างๆ ตามสัญญาให ้บริการกับลูกค ้า ซึง่ UBA มีการแต่งตัง้ และแจ ้งชือ
่ ขึน
้ ทะเบียนเจ ้าหน ้าที่
ความปลอดภัยในการทางานระดับหัวหน ้างาน ระดับบริหาร และลูกจ ้างสาหรับโครงการติดตัง้ ระบบ และ มีการ
แต่งตัง้ และแจ ้งขึน
้ ทะเบียนเจ ้าหน ้าทีค
่ วามปลอดภัยในการทางานระดับหัวหน ้างาน ระดับเทคนิค และลูกจ ้างสาหรับ
โครงการอุโมงค์ อีกทัง้ UBA ได ้มีการแต่งตัง้ คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล ้อมการ
่ คณะกรรมการ
ทางานและส่งสาเนารายชือ
และหน ้าทีร่ ับผิดชอบให ้แก่สานั กงานสวัสดิการและคุ ้มครองแรงงาน
กรุงเทพมหานครเป็ นทีเ่ รียบร ้อยแล ้ว
โดยปั จจุบน
ั UBA มีวศ
ิ วะกรทีไ่ ด ้รับใบอนุญาตเป็ นผู ้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม จานวน 28 คน มีวศ
ิ วกรทีม
่ ี
ใบทะเบียนผู ้ควบคุมระบบบาบัดมลพิษน้ า มลพิษกากอุตสาหกรรม จานวน 20 คน ซึง่ เพียงพอและครอบคลุมหน ้าที่
ในการดูแลระบบต่างๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้องใน ซึง่ จากการสอบถามข ้อมูลจากผู ้จัดการทั่วไป สายปฎิบต
ั ก
ิ าร ซึง่ มีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและมีประสบการณ์ทางานด ้านบริหารจัดการระบบบาบัดน้ าเสียกว่า 21 ปี พบว่า ใน
การบริหารจัดการ และควบคุมระบบในแต่ละพืน
้ ทีจ
่ ะมีความแตกต่างกันไปตามลักษณะของโครงการและความกว ้าง
ของพืน
้ ที่ ซึง่ ใช ้วิศวกรผู ้ควบคุมดูแลประมาณ 3 - 8 คน
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่ งดังกล่าวถูกลดทอน (Mitigate) ด ้วยการเพิม
้ ขายหุ ้น (SPA)
อย่างไรก็ด ี ความเสีย
่ เงือ
่ นไขในสัญญาซือ
โดยที่ PPM และ UBA ให ้คารับรอง (Rep. & Warrantee) ว่า บริษัทได ้จัดให ้มีวศ
ิ วกรผู ้ได ้รับใบอนุญาตเป็ นผู ้
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายกาหนดในการดาเนินงานต่างๆตามโครงการทีไ่ ด ้จัดทาให ้แก่ลก
ู ค ้า
ของบริษัท รวมถึง เจ ้าหน ้าทีค
่ วามปลอดภัยในการทางานทีไ่ ด ้รับแต่งตัง้ จากบริษัทสดคล ้องกับขนาดของกิจการใน
แต่ละโครงการตามทีก
่ ฎหมายกาหนด
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: ควำมเห็ นของทีป
่ รึกษำทำงกำรเงินอิสระเกีย
่ วก ับควำมเหมำะสมของมูลค่ำสินทร ัพย์ทจ
ี่ ะ
ได้มำและเงือ
่ นไขของรำยกำรได้มำซึง่ สินทร ัพย์

CapAd ได ้พิจารณาความเหมาะสมของมูลค่าหุ ้นสามัญของ UBA ด ้วยวิธก
ี ารต่างๆ จานวน 6 วิธ ี ได ้แก่
1)
2)
3)
4)
5)
6)

วิธม
ี ล
ู ค่าตามบัญชี (Book Value Approach)
วิธม
ี ล
ู ค่าตามบัญชีทป
ี่ รับปรุงแล ้ว (Adjusted Book Value Approach)
วิธม
ี ล
ู ค่าหุ ้นตามราคาตลาด (Market Value Approach)
วิธอ
ี ต
ั ราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี (Price to Book Value Ratio Approach: P/BV Ratio)
วิธอ
ี ต
ั ราส่วนราคาต่อกาไรต่อหุ ้น (Price to Earnings Ratio Approach: P/E Ratio)
วิธม
ี ล
ู ค่าปั จจุบน
ั สุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach)

อย่างไรก็ตาม ทีป
่ รึกษาทางการเงินอิสระไม่สามารถประเมินมูลค่าหุ ้นสามัญของ UBA โดยวิธม
ี ล
ู ค่าหุ ้นตาม
้ ขายหลักทรัพย์
ราคาตลาดได ้ เนือ
่ งจาก UBA ไม่ได ้เป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือตลาดรองซือ
ใดๆ จึงไม่มรี าคาตลาดอ ้างอิง ดังนัน
้ การประเมินมูลค่าหุ ้นสามัญของ UBA จะทาการประเมินจาก 5 วิธท
ี เี่ หลือ
หลังจากทีไ่ ด ้ศึกษาข ้อมูล และเอกสาร รวมทัง้ ข ้อมูลอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้องแล ้ว CapAd สามารถสรุปความเห็น
้ หุ ้นสามัญของ UBA ได ้ดังนี้
เกีย
่ วกับความเหมาะสมของราคาซือ
1.

วิธม
ี ูลค่ำตำมบ ัญชี (Book Value Approach)

การประเมินมูลค่าหุ ้นโดยวิธน
ี ี้ จะแสดงให ้เห็นถึงมูลค่าของ UBA ซึง่ ปรากฏตามบัญชี ณ ขณะใดขณะหนึง่
โดยในทีน
่ เี้ ป็ นการประเมินจากมูลค่าตามบัญชีของ UBA ตามงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึง่ ตรวจสอบ
โดยผู ้สอบบัญชีรับอนุญาต และเป็ นงบการเงินฉบับล่าสุด ทัง้ นี้ สามารถนางบการเงินดังกล่าวมาคานวณหามูลค่า
ตามบัญชีของ UBA ได ้ดังนี้
รำยกำร ณ 31 ธ ันวำคม 2560
ทุนทีอ
่ อกชาระแล ้ว
กาไรสะสม
จัดสรรแล ้ว - สารองตามกฎหมาย
ยังไม่จัดสรร
รวมส่วนของผูถ
้ อ
ื หุน
้
มูลค่าทีต
่ ราไว ้ (บาทต่อหุ ้น)
จานวนหุ ้นทีอ
่ อกชาระแล ้วทัง้ หมด (ล ้านหุ ้น)
มูลค่ำตำมบ ัญชีตอ
่ หุน
้ (บำท)
มูลค่ำของรำยกำร (ล้ำนบำท)

จำนวนเงิน (ล้ำนบำท)
40.00
4.00
86.74
130.74
10.00
4.00
32.68
52.29

จากการประเมินมูลค่าหุ ้นโดยวิธน
ี ี้ จะได ้มูลค่าหุ ้นของ UBA เท่ากับ 32.68 บาทต่อหุ ้น หรือมูลค่ากิจการ
(ร ้อยละ 100) เท่ากับ 130.74 ล ้านบาท ทัง้ นี้ คิดเป็ นมูลค่ากิจการ UBA ในสัดส่วนร ้อยละ 40 หรือ มูลค่าของรายการ
เท่ากับ 52.29 ล ้านบาท ซึง่ ตา่ กว่ามูลค่าเสนอขายที่ 135.00 ล ้านบาท เท่ากับ 82.71 ล ้านบาท หรือตา่ กว่าร ้อยละ
61.26 ของราคาเสนอขาย
อย่างไรก็ด ี วิธก
ี ารประเมินมูลค่าหุ ้นด ้วยวิธน
ี จ
ี้ ะสะท ้อนมูลค่าส่วนของผู ้ถือหุ ้น (Equity Value) หรือมูลค่า
กิจการ (Equity Value) ตามสถานะทางการเงินของกิจการ ณ เวลาใดเวลหนึง่ ยังมิได ้ทาการปรับปรุงมูลค่าของ
ิ ทีแ
สินทรัพย์ตา่ งๆ ให ้สะท ้อนถึงมูลค่าทรัพย์สน
่ ท ้จริง รวมทัง้ มิได ้สะท ้อนถึงความสามารถในการทากาไรของกิจการ
ในอนาคตตลอดจนแนวโน ้มภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมโดยรวม ทีป
่ รึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า การ
ประเมินมูลค่าหุ ้นตามวิธม
ี ล
ู ค่าหุ ้นตามบัญชีนี้ อาจไม่สะท ้อนถึงสถานะในปั จจุบน
ั ของ UBA ส่งผลให ้การประเมิน
มูลค่าส่วนของผู ้ถือหุ ้นมีความคลาดเคลือ
่ นและไม่เหมำะสมทีจ
่ ะนามาใช ้ประเมินมูลค่าหุ ้นของกิจการ
ทีป
่ รึกษา
ทางการเงินอิสระจึงไม่ได ้เลือกวิธน
ี ม
ี้ าใช ้ในการประเมินมูลค่าหุ ้นของ UBA
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วิธม
ี ูลค่ำตำมบ ัญชีทป
ี่ ร ับปรุงแล้ว (Adjusted Book Value Approach)

ิ ทัง้ หมด รวมทัง้ ภาระผูกพัน
การประเมินมูลค่าหุ ้นด ้วยวิธน
ี ี้ เป็ นการนาสินทรัพย์รวมของ UBA หักด ้วยหนี้สน
ิ ทีอ
และหนี้สน
่ าจจะเกิดขึน
้ ในอนาคต (Commitments and Contingent Liabilities) ซึง่ ปรากฏตามงบการเงิน ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึง่ ตรวจสอบโดยผู ้สอบบัญชีรับอนุญาต และเป็ นงบการเงินฉบับล่าสุด และปรับปรุงด ้วย
รายการต่างๆ ทีเ่ กิดขึน
้ ภายหลังจากวันทีใ่ นงบการเงิน หรือรายการทีม
่ ผ
ี ลกระทบทาให ้มูลค่าตามบัญชีสะท ้อนมูล
ิ ทีย
ค่าทีแ
่ ท ้จริงมากขึน
้
เช่น ส่วนเพิม
่ หรือส่วนลดจากการประเมินราคาทรัพย์สน
่ ังไม่ได ้บันทึกในงบการเงิน และ
รายการขาดทุนทีส
่ ามารถนามาลดภาษี ได ้ในอนาคต (Tax Saving from Losses Carried Forward) เป็ นต ้น
หลังจากนัน
้ จึงนาผลลัพธ์ทค
ี่ านวณได ้หารด ้วยจานวนหุ ้นทีช
่ าระแล ้วทัง้ หมดของ UBA
ในการประเมินมูลค่าหุ ้นของ UBA โดยวิธน
ี ี้ CapAd ได ้ใช ้มูลค่าตามบัญชีซงึ่ ปรากฏตามงบการเงินล่าสุด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ของ UBA มาปรับปรุง
ิ และ/หรือ หนีส
ิ รายการใด
อย่างไรก็ตาม ในครัง้ นี้ ทีป
่ รึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า ไม่มท
ี รัพย์สน
้ น
ิ ทรัพย์ถาวรเพียง 6.38 ล ้านบาท หรือคิดเป็ นสัดส่วนต่อสินทรัพย์
ทีเ่ ป็ นสาระสาคัญควรปรับปรุง เนือ
่ งจาก UBA มีสน
ิ ทรัพย์ถาวรน ้อยเนือ
รวมอยู่ทรี่ ้อยละ 1.43 ซึง่ ถือว่าไม่มน
ี ัยสาคัญ เหตุผลหลักทีม
่ ส
ี น
่ งจากการลงทุนในโครงการส่วน
ิ ทีล
ใหญ่เป็ นรูปแบบ Build-Transfer-Operate (“BTO”) ดังนัน
้ ทรัพย์สน
่ งทุนส่วนใหญ่เป็ นของรัฐ ในขณะทีก
่ จิ การ
้ ำ
ลงบัญชีเป็ น ค่ำใชจ
่ ยรอต ัดจ่ำย (Defferred Expenses) ซึง่ ทีป
่ รึกษาการเงินได ้ดาเนินการสอบทานผ่าน
รายงานสอบทานข ้อมูลด ้านบัญชี จากทีป
่ รึกษาทางบัญชีอส
ิ ระแล ้วพบว่า มาตรฐานการลงบัญชีดงั กล่าวเหมาะสม
กับลักษณะธุรกิจของกิจการแล ้ว
ิ และภาระผูกพันทีอ
สาหรับภาระหนี้สน
่ าจเกิดขึน
้ ในอนาคตตามสัญญาค้าประกันของกิจการทีม
่ ต
ี อ
่ ราชการ
่ งจากหนีส
ิ
และเอกชนต่างๆ ภายหลังจากทีป
่ รึกษาทางการเงินอิสระสอบทานแล ้วพบว่า กิจการมีป้องกันความเสีย
้ น
้ ประกันภัย ซึง่ คุ ้มครองทัง้ กรณีเกิดความเสียหาย และ/
ทีอ
่ าจจะเกิดขึน
้ จากการบริหารจัดการทีผ
่ ด
ิ พลาดด ้วยการซือ
หรือ มีผู ้บาดเจ็บ และ/หรือมีผู ้เสียชีวต
ิ อีกทัง้ ในอดีตทีผ
่ า่ นมากิจการไม่เคยมีกรณีทถ
ี่ ก
ู ลูกค ้า เรียกร ้องให ้ชดใช ้
ค่าเสียหาย (Claim) จากการดาเนินงานผิดพลาด นอกจากนี้ กิจการยังมีการ เรียกร ้องให ้ชดใช ้ค่าเสียหาย (Claim)
จากประกันภัย กรณีทเี่ ครือ
่ งจักรมีการเสียหายมากกว่าทีภ
่ าครัฐกาหนดไว ้เกือบทุกโครงการ ดังนัน
้ CapAd จึงไม่เห็น
ิ ใดทีอ
ว่ามีหนีส
้ น
่ าจจะเกิดขึน
้ ทีเ่ ป็ นสาระสาคัญควรต ้องนามาปรับปรุง รวมถึงไม่มเี หตุการณ์สาคัญใดภายหลังวันที่
ในงบการเงิน ทีส
่ ามารถนามาพิจารณาเพือ
่ ปรับปรุงบัญชีได ้
ดังนัน
้ การประเมินมูลค่าหุ ้นโดยวิธน
ี ี้ จะได ้มูลค่าหุ ้นของ UBA เท่ากับมูลค่าหุ ้นตามวิธม
ี ล
ู ค่าตามบัญชี
กล่าวคือ มูลค่าหุ ้นของ UBA เท่ากับ 32.68 บาทต่อหุ ้น หรือมูลค่ากิจการ (ร ้อยละ 100) เท่ากับ 130.74 ล ้านบาท
ทัง้ นี้ คิดเป็ นมูลค่ากิจการ UBA ในสัดส่วนร ้อยละ 40 หรือ มูลค่าของรายการเท่ากับ 52.29 ล ้านบาท ซึง่ ตา่ กว่ามูลค่า
เสนอขายที่ 135.00 ล ้านบาท เท่ากับ 82.71 ล ้านบาท หรือตา่ กว่าร ้อยละ 61.26 ของราคาเสนอขาย
วิธก
ี ารประเมินมูลค่าหุ ้นด ้วยวิธน
ี จ
ี้ ะสะท ้อนมูลค่าส่วนของผู ้ถือหุ ้น (Equity Value) หรือมูลค่ากิจการ
(Equity Value) ตามสถานะทางการเงินของกิจการ ณ เวลาใดเวลหนึง่ และได ้ทาการปรับปรุงมูลค่าของสินทรัพย์
ิ ทีแ
ต่างๆ ให ้สะท ้อนถึงมูลค่าทรัพย์สน
่ ท ้จริง อย่างไรก็ด ี วิธป
ี รับปรุงมูลค ้าทางบัญชีมไิ ด ้สะท ้อนถึงความสามารถใน
การทากาไรของกิจการในอนาคตตลอดจนแนวโน ้มภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมโดยรวม ทีป
่ รึกษาทางการเงิน
อิสระมีความเห็นว่าการประเมินมูลค่าหุ ้นตามวิธม
ี ล
ู ค่าหุ ้นตามบัญชีนี้
อาจทาให ้มูลค่าส่วนของผู ้ถือหุ ้นมีความ
คลาดเคลือ
่ นและไม่เหมำะสมทีจ
่ ะนามาใช ้ประเมินมูลค่าหุ ้นของกิจการ ทีป
่ รึกษาทางการเงินอิสระจึงไม่ได ้เลือกวิธ ี
นีม
้ าใช ้ในการประเมินมูลค่าหุ ้นของ UBA
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่ รึกษาทางการเงินอิสระ

3.

วิธอ
ี ัตรำส่วนรำคำต่อมูลค่ำตำมบ ัญชี (Price to Book Value Ratio Approach: P/BV Ratio)

CapAd ได ้ประเมินมูลค่าหุ ้นสามัญของ UBA โดยการนามูลค่าทางบัญชี (Book Value per Share) ตามที่
ปรากฏในงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึง่ ตรวจสอบโดยผู ้สอบบัญชีรับอนุญาต และเป็ นงบการเงินฉบับ
ล่าสุด คูณด ้วยค่ามัธยฐาน (Median) ของ P/BV Ratio ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ หมวดพลังงาน
และสาธารณูปโภค กลุม
่ ทรัพยากร จานวน 3 บริษัท ทีด
่ าเนินธุรกิจเกีย
่ วกับการบริหารจัดการน้ า และ/หรือ เกีย
่ วกับ
การบาบัดน้ าเสียทีใ่ กล ้เคียงกับธุรกิจของ UBA ประกอบด ้วย
่ บริษ ัท
ชือ

่ ย่อ
ชือ

ตลำด

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้า
ภาคตะวันออก จากัด (มหาชน)

EASTW

SET

บริษัท ไฮโดรเท็ค จากัด (มหาชน)

HYDRO

mai

บริษัท ทีทด
ี บ
ั บลิว จากัด (มหาชน)

TTW

SET

ล ักษณะกำรดำเนินธุรกิจ
บริษัทเป็ นผู ้พัฒนาและบริหารจัดการระบบท่อส่งน้าสายหลัก
ในพืน
้ ที่
ชายฝั่ งทะเลภาคตะวันออก
โดยจาหน่ายน้าดิบให ้แก่นค
ิ มอุตสาหกรรม
โรงงานทัว่ ไป กิจการเกีย
่ วกับการประปา และบาบัดน้าเสีย
บริษัทเป็ นผู ้รับก่อสร ้างและรับบริหารจัดการงานวิศวกรรมสิง่ แวดล ้อม
ได ้แก่ 1. ระบบผลิตน้า ได ้แก่ ระบบผลิตน้าประปา ระบบผลิตน้าบริสท
ุ ธิ์
หรือผลิตน้าปราศจากแร่ธาตุ ระบบผลิตน้าจืดจากน้าทะเล ระบบผลิตน้า
แบบเคลือ
่ นย ้าย 2. ระบบบาบัดน้าเสีย ได ้แก่ ระบบบาบัดน้าเสียเพือ
่ นา
กลับมาใช ้ใหม่ ระบบบาบัดน้าเสียเพือ
่ ให ้ได ้มาตรฐาน 3. ระบบกาจัดขยะ
4. การแปรรูปวัสดุเหลือใช ้ให ้เป็ นพลังงานทดแทน
บริษัทเป็ นผู ้ผลิตและจาหน่ายน้าประปาให ้กับการประปาส่วนภูมภ
ิ าค
(กปภ.) โดยบริษัทดาเนินการครอบคลุมพืน
้ ที่ อ.นครชัยศรี อ.สามพราน อ.
พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม และ อ.เมืองสมุทรสาคร อ.กระทุม
่ แบน
จังหวัดสมุทรสาคร สาหรับบริษัทย่อยดาเนินการในเขต จ. ปทุมธานี

โดยเป็ นข ้อมูลถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ซึง่ สามารถสรุปได ้ดังนี้
อ ัตรำส่วน P/BV เฉลีย
่ ย้อนหล ัง ณ 31 ธ ันวำคม 2560
ลำด ับ

หล ักทร ัพย์

1
2
3

EASTW
HYDRO
TTW

7 ว ัน
2.06
26.09
4.77

15 ว ัน
2.03
26.08
4.80

30 ว ัน
2.04
24.28
4.75

60 ว ัน
2.02
25.36
4.61

90 ว ัน
2.04
23.30
4.42

120 ว ัน

180 ว ัน

360 ว ัน

2.04
20.06
4.24

2.04
16.22
4.01

2.02
10.96
3.88

ค่ำม ัธยฐำนของ 3 บริษ ัท

4.77

4.80

4.75

4.61

4.42

4.24

4.01

3.88

มูลค่าทางบัญชีของ UBA (บาทต่อหุ ้น)

32.68

32.68

32.68

32.68

32.68

32.68

32.68

32.68

มูลค่ำหุน
้ UBA (บำทต่อหุน
้ )

155.79

156.80

155.20

150.55

144.33

138.66

131.04

126.87

มูลค่ำกิจกำร UBA (ล้ำนบำท)

623.16

627.19

620.79

602.18

577.32

554.63

524.17

507.48

มูลค่ำของรำยกำร (ล้ำนบำท)

249.26

250.88

248.32

240.87

230.93

221.85

209.67

202.99

ทีม
่ า: SETSMART

สาเหตุหลักทีเ่ ลือกสามบริษัท EASTW HYDRO และ TTW เนือ
่ งจากทัง้ สามบริษัทมีธรุ กิจบริหารจัดการน้ า
ซึง่ เป็ นธุรกิจทีใ่ กล ้เคียงกับกิจการทีส
่ ด
ุ
อนึง่
เนือ
่ งจากธุรกิจของกิจการค่อนข ้างแคบ (Nitch Market) จึงมี
ผู ้ประกอบการค่อนข ้างน ้อยโดยเฉพาะกิจการทีม
่ งุ่ เน ้นเฉพาะการบริหารจัดการน้ าเสียมีน ้อยมาก อย่างไรก็ด ี EASTW
เป็ นกิจการบริหารจัดการน้ าแบบครบใกล ้เคียง UBA ในขณะที่ HYDRO นอกจากจะดาเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร ้างวาง
ระบบเกีย
่ วกับน้ าประปาแล ้วยังมีการบริหารจัดการน้ าและของเสีย
ซึง่ แม ้ธุรกิจจะมีความใกล ้เคียงแต่โครงสร ้าง
ต ้นทุนอาจมีความแตกต่าง ส่วน TTW เป็ นบริษัทในเครือของการประปาส่วนภูมภ
ิ าคทีม
่ งี านหลัก คือ บริหารจัดการ
น้ าประปาซึง่ ลักษณะการบริการมีความคล ้ายคลึง แต่ลก
ั ษณะของผลิตภัณฑ์มค
ี วามแตกต่าง
การประเมินมูลค่าหุ ้นโดยวิธน
ี ี้ จะได ้มูลค่าหุ ้นของ UBA เท่ากับ 126.87 – 156.80 บาทต่อหุ ้น หรือมูลค่า
กิจการ (ร ้อยละ 100) เท่ากับ 507.48 – 627.19 ล ้านบาท ทัง้ นี้ คิดเป็ นมูลค่ากิจการ UBA ในสัดส่วนร ้อยละ 40 หรือ
มูลค่าของรายการเท่ากับ 202.99 – 250.88 ล ้านบาท ซึง่ สูงกว่าราคาเสนอขายที่ 135.00 ล ้านบาท เท่ากับ 67.99
– 115.88 ล ้านบาท หรือสูงกว่าร ้อยละ 50.36 – 85.84 ของราคาเสนอขาย
อย่างไรก็ตาม การประเมินมูลค่าหุ ้น (Equity Value) ด ้วยวิธน
ี เี้ ป็ นวิธก
ี ารประเมินมูลค่าตลาดของกิจการ
โดยเลือกบริษัทจดทะเบียนทีม
่ ล
ี ก
ั ษณะใกล ้เคียงกับกิจการ มาเปรียบเทียบเพือ
่ หาราคาตลาดทีเ่ หมาะสม แต่วธิ น
ี ไ
ี้ ม่
คานึงถึงความสามารถในการดาเนินงานของกิจการ
อีกทัง้ บริษัทจดทะเบียนทีส
่ ามารถนามาเปรียบเทียบมีจานวน
น ้อย และมีโครงสร ้างธุรกิจ และ/หรือ ลักษณะการให ้บริการทีแ
่ ตกต่างจากกิจการ นอกจากนี้ HYDRO ซึง่ เป็ นบริษัท
จดทะเบียนหนึง่ ทีม
่ ค
ี วามใกล ้เคียงกับกิจการมีอต
ั ราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชีสงู ผิดปกติ ซึง่ อาจทาให ้ไม่สามารถ
สะท ้อนมูลค่าทีแ
่ ท ้จริงของกิจการ ดังนัน
้ ทีป
่ รึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่า การประเมินมูลค่าหุ ้นด ้วยวิธ ี
อัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชีนไ
ี้ ม่เหมำะสมทีจ
่ ะนามาประเมินมูลค่าหุ ้นของ UBA ทีป
่ รึกษาทางการเงินอิสระจึง
ไม่ได ้เลือกวิธน
ี ม
ี้ าใช ้ในการประเมินมูลค่าหุ ้นของ UBA
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4.

วิธอ
ี ัตรำส่วนรำคำต่อกำไรต่อหุน
้ (Price to Earnings Ratio Approach: P/E Ratio)

CapAd ได ้ประเมินมูลค่าหุ ้นสามัญของ UBA โดยการนาผลรวมของกาไรสุทธิตอ
่ หุ ้นของ UBA (Earnings
้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึง่ ตรวจสอบโดย
per Share) ตามทีป
่ รากฏในงบการเงินงวด 12 เดือนย ้อนหลัง สิน
ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาต และเป็ นงบการเงินฉบับล่าสุด คูณด ้วยค่ามัธยฐาน (Median) ของ P/E Ratio ของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค กลุม
่ ทรัพยากร จานวน 3 บริษัท ทีด
่ าเนินธุรกิจ
เกีย
่ วกับการบริหารจัดการน้ า และ/หรือ เกีย
่ วกับการบาบัดน้ าเสียทีใ่ กล ้เคียงกับธุรกิจของ UBA โดยเป็ นข ้อมูลถึง
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ซึง่ สามารถสรุปได ้ดังนี้
อ ัตรำส่วน P/E เฉลีย
่ ย้อนหล ัง ณ 31 ธ ันวำคม 2560
ลำด ับ

หล ักทร ัพย์

1
2
3

EASTW
HYDRO
TTW

120 ว ัน

180 ว ัน

360 ว ัน

16.82
N.A.
20.77

16.53
N.A.
20.91

16.55
N.A.
20.69

16.43
N.A.
20.08

16.46
N.A.
19.53

16.39
N.A.
19.02

16.36
N.A.
18.47

15.23
N.A.
17.73

18.80

18.72

18.62

18.25

17.99

17.70

17.41

16.48

5.10

5.10

5.10

5.10

5.10

5.10

5.10

5.10

95.80

95.42

94.93

93.03

91.72

90.24

88.77

84.02

มูลค่ำกิจกำร UBA (ล้ำนบำท)

383.21

381.69

379.72

372.12

366.88

360.95

355.07

336.09

มูลค่ำของรำยกำร (ล้ำนบำท)
ทีม
่ า: SETSMART

153.28

152.67

151.89

148.85

146.75

144.38

142.03

134.44

ค่ำม ัธยฐำนของ 3 บริษ ัท
กาไรต่อหุ ้นของ UBA (บาทต่อหุ ้น)
มูลค่ำหุน
้ UBA (บำทต่อหุน
้ )

7 ว ัน

15 ว ัน

30 ว ัน

60 ว ัน

90 ว ัน

การประเมินมูลค่าหุ ้นโดยวิธน
ี ี้ จะได ้มูลค่าหุ ้นของ UBA เท่ากับ 84.02 – 95.80 บาทต่อหุ ้น หรือมูลค่า
กิจการเท่ากับ 336.09 – 383.21 ล ้านบาท ทัง้ นี้ คิดเป็ นมูลค่าของรายการเท่ากับ 134.44 – 153.28 ล ้านบาท ซึง่
สูงกว่า (ตา่ กว่า) ราคาเสนอขายที่ 135.00 ล ้านบาท เท่ากับ (0.56) – 18.28 ล ้านบาท หรือสูงกว่า (ตา่ กว่า) ร ้อยละ
(0.42) – 13.54 ของราคาเสนอขาย
อย่างไรก็ตาม การประเมินมูลค่าหุ ้น (Equity Value) ด ้วยวิธน
ี เี้ ป็ นวิธก
ี ารประเมินทีค
่ านึงถึงความสามารถใน
การทากาไรของกิจการในปั จจุบน
ั แต่มไิ ด ้คานึงถึงการทากาไรของกิจการในอนาคตโดยการเลือกบริษัทจดทะเบียน
ทีม
่ ล
ี ักษณะใกล ้เคียงกับกิจการมาเปรียบเทียบกับกิจการเพือ
่ หาราคาตลาดทีเ่ หมาะสม อนึง่
เนือ
่ งจากบริษัทจด
ทะเบียนทีส
่ ามารถนามาเปรียบเทียบได ้มีจานวนน ้อย และมีโครงสร ้างธุรกิจ และ/หรือ ลักษณะการให ้บริการที่
แตกต่างจากกิจการ ซึง่ อาจทาให ้ไม่สามารถสะท ้อนมูลค่าทีแ
่ ท ้จริงของกิจการ นอกจากนี้ HYDRO ซึง่ เป็ นบริษัทจด
ทะเบียนหนึง่ ทีม
่ ค
ี วามใกล ้เคียงกับกิจการประสบปั ญหาขาดทุนจึงไม่สามารถนามาประกอบการพิจารณาได ้ และอาจ
ทาให ้ไม่สามารถสะท ้อนมูลค่าทีแ
่ ท ้จริงของกิจการ ดังนัน
้ ทีป
่ รึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่า การประเมิน
มูลค่าหุ ้นด ้วยวิธอ
ี ต
ั ราส่วนราคาต่อกาไรต่อหุ ้นนี้ไม่เหมำะสมทีจ
่ ะนามาประเมินมูลค่าหุ ้นของ UBA ทีป
่ รึกษาทางการ
เงินอิสระจึงไม่ได ้เลือกวิธน
ี ม
ี้ าใช ้ในการประเมินมูลค่าหุ ้นของ UBA
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5.

ั่ จากัด (มหาชน)
บริษัท สยามอีสต์ โซลูชน

วิธม
ี ูลค่ำปัจจุบ ันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach)

การประเมินมูลค่าหุ ้นด ้วยวิธน
ี ี้ คานึงถึงผลการดาเนินงานของ UBA ในอนาคต โดยการคานวณหามูลค่า
ปั จจุบน
ั ของประมาณการกระแสเงินสดสุทธิด ้วยอัตราส่วนลดทีเ่ หมาะสม ทัง้ นี้ ธุรกิจหลักของ UBA ทีก
่ อ
่ ให ้เกิด
รายได ้มากกว่าร ้อยละ 80 ของกิจการ คือ การให ้บริการเดินระบบและซ่อมบารุงให ้กับโครงการต่างๆ ของสานักการ
ั ญา 5 ปี ) แบ่งออกเป็ น
ระบายน้ า กรุงเทพมหานคร ซึง่ ปั จจุบน
ั มีอยู่ 3 สัญญาหลัก (อายุสญ
(1)

(2)

โครงการเดินระบบ บารุงรักษา และบริหารจัดการโรงควบคุมคุณภาพน้ า 2 สัญญา 3 โรงงาน จากโครงการ
ของสานักฯ ทัง้ หมด 5 สัญญา (6 โรงงาน) ประกอบด ้วย
(ก)

สัญญาจ ้างโครงการเดินระบบ บารุงรักษา และบริหารจัดการโรงควบคุมคุณภาพน้ า (ระยะที่ 3)
ั ญา 5 ปี
จานวน 2 แห่ง มูลค่าสัญญา 828,750,000 บาท (รวมภาษี มูลค่าเพิม
่ ร ้อยละ 7) มีอายุสญ
ั ญาในปี 2562 และ/หรือภายใน
(60 เดือน) กาหนดเริม
่ ให ้บริการตัง้ แต่ปี 2557 และจะหมดอายุสญ
วงเงินมูลค่างานตามสัญญา31

(ข)

สัญญาจ ้างโครงการเดินระบบ บารุงรักษา และบริหารจัดการโรงควบคุมคุณภาพน้ า (ระยะที่ 3)
ั ญา 5 ปี
จานวน 1 แห่ง มูลค่าสัญญา 988,500,000 บาท (รวมภาษี มูลค่าเพิม
่ ร ้อยละ 7) มีอายุสญ
ั ญาในปี 2564 และ/หรือภายใน
(60 เดือน) กาหนดเริม
่ ให ้บริการตัง้ แต่ปี 2559 และจะหมดอายุสญ
วงเงินมูลค่างานตามสัญญา

่ ม่น้ าเจ ้าพระยา32 1 สัญญา จาก
โครงการเดินระบบบารุงรักษาและบริหารจัดการอุโมงค์ระบายน้ าลงสูแ
โครงการของสานักฯ ทัง้ หมด 1 สัญญา
(ค)

(3)

สัญญาจ ้างโครงการเดินระบบ บารุงรักษา และบริหารจัดการอุโมงค์ระบายน้ า (ระยะที่ 2) มูลค่า
ั ญา 5 ปี (60 เดือน) กาหนด
สัญญา 488,000,000 บาท (รวมภาษี มล
ู ค่าเพิม
่ ร ้อยละ 7) มีอายุสญ
ั ญาในปี 2564 และ/หรือภายในวงเงินมูลค่างาน
เริม
่ ให ้บริการตัง้ แต่ปี 2559 และจะหมดอายุสญ
ตามสัญญา

โครงการทีเ่ กีย
่ วกับวิศวกรรมการบริหารจัดการน้ าอืน
่ ๆ

สัญญาจ ้างโครงการทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการบริหารจัดการน้ าเสียหลากหลายรูปแบบ
ทัง้ จากภาคเอกชนและ
เทศบาลเมืองต่างๆ เป็ นต ้น จานวน 10 สัญญา แบ่งออกได ้เป็ นสัญญาหลักจานวน 2 สัญญาทีค
่ ด
ิ เป็ นรายได ้ถึงร ้อย
ละ 85 ของโครงการอืน
่ ๆทัง้ หมด ส่วนอีกร ้อยละ 15 ทีเ่ หลือเป็ นสัญญาบริการอืน
่ ๆจานวน 8 สัญญา เช่น บริการกาจัด
ตะกอน ดูแล บารุงรักษา ติดตัง้ และปรับปรุงระบบบาบัดน้ าเสีย เป็ นต ้น
อนึง่ การจัดทาประมาณการทางการเงินครัง้ นี้ อยูภ
่ ายใต ้สมมุตฐิ านว่า UBA สามารถรับบริหารจัดการ
โครงการตามสัญญาทีร่ ับบริการอยูใ่ นปั จจุบน
ั อย่างต่อเนื่อง
เนือ
่ งจากเคยได ้รับการว่าจ ้างมาโดยตลอดตัง้ แต่เริม
่
โครงการ แต่มไิ ด ้รวมโครงการทีอ
่ าจจะได ้รับเพิม
่ เติมในอนาคต นอกจากนัน
้ ยังไม่มก
ี ารเปลีย
่ นแปลงใดเกิดขึน
้ อย่าง
มีนัยสาคัญ และเป็ นไปภายใต ้ภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์ในปั จจุบน
ั ทัง้ นี้ ทีป
่ รึกษาทางการเงินอิสระไม่ได ้นา
ผลกระทบทีอ
่ าจจะเกิดขึน
้ จากการเข ้าทารายการระหว่างบริษัทฯ และ UBA ในครัง้ นี้มาพิจารณาในการจัดทา
ประมาณการทางการเงินนี้
CapAd ได ้จัดทาประมาณการทางการเงินของ UBA โดยอ ้างอิงข ้อมูล และสมมติฐานทีไ่ ด ้รับจาก UBA
และผลจากการสัมภาษณ์ผู ้บริหารและเจ ้าหน ้าทีท
่ เี่ กีย
่ วข ้อง มาพิจารณาหามูลค่ายุตธิ รรมของหุ ้นของ UBA และ
ราคาขายหุ ้น UBA ทีเ่ หมาะสมในครัง้ นีเ้ ท่านัน
้ ดังนัน
้ หากภาวะเศรษฐกิจ และปั จจัยภายนอกอืน
่ ๆ ทีม
่ ผ
ี ลกระทบต่อ
การดาเนินงานของ UBA รวมทัง้ สถานการณ์ภายในของ UBA เองมีการเปลีย
่ นแปลงไปจากสมมติฐานทีก
่ าหนด
อย่างมีนัยสาคัญ มูลค่าหุ ้นทีป
่ ระเมินได ้ตามวิธน
ี ี้ก็จะเปลีย
่ นแปลงไปด ้วยเช่นกัน
สมมติฐานทีส
่ าคัญของประมาณการทางการเงินของ UBA สรุปได ้ดังนี้
31

32

ั ญาต ้องทาการประมูลใหม่ และ/หรือ ทาสัญญาว่าจ ้างวิธพ
กรณีทวี่ งเงินตามงบประมาณหมดก่อนวันหมดอายุสญ
ี เิ ศษ แต่หากระยะเวลาจ ้าง
เหมาถึงกาหนดก่อนและงบประมาณยังคงเหลืออยู่ และ กรุงเทพมหานคร มีความประสงค์จะจ ้างเหมาต่อ UBA จะต ้องยินยอมขยายสัญญา
ตามความประสงค์ของกรุงเทพมหานคร ตามเงือ
่ นไขของสัญญาเดิม
ตามประมาณการทางการเงินของกิจการ (Budget) โครงการอุโมงค์ระบายน้าฯ คาดว่าจะได ้โครงการเพิม
่ เติมอีก 2 โครงการซึง่ มีความ
เป็ นไปได ้สูงทีจ
่ ะได ้รับสัมปทานเนือ
่ งจากเป็ นผู ้มีประสบการณ์เพียงรายเดียว แต่ทป
ี่ รึกษาทางการเงินมีความเห็นว่าการพิจารณามูลค่าของ
กิจการควรพิจารณาจากแผนธุรกิจทีม
่ ค
ี วามแน่นอนสูง ซึง่ โครงการ ณ ปั จจุบน
ั กิจการได ้ดาเนินงานต่อเนือ
่ งเข ้าสูร่ ะยะที่ 3 ซึง่ ค่อนข ้าง
มัน
่ คงในขณะทีก
่ จิ การทีอ
่ ยูร่ ะหว่างเปิ ดประมูลยังมีควาไม่แน่นอนสูง
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1.

สมมุตฐ
ิ ำนด้ำนรำยได้

1.1.

สรุปรายได ้รวมทัง้ หมดของโครงการ ก ข ค และ โครงการอืน
่ ๆ

เนือ
่ งจากข ้อมูลรายละเอียดของสมมุตฐิ านรายได ้ของ UBA เป็ นความลับทีม
่ ผ
ี ลกระทบกับการประมูลงาน
หากมีการเปิ ดเผยออกไป ดังนัน
้ CapAd จึงได ้สรุปเป็ นรายได ้รวมของทุกโครงการซึง่ จะเป็ นประโยชน์ตอ
่ ผู ้ถือหุ ้น
มากกว่า ดังตาราง
หน่วย
รายได ้รวม

2556A

ล ้านบาท

อัตราการเติบโต

391.46

ร ้อยละ

2557A

2558A

2559A

2560A

532.80

408.09

405.86

506.51

36.11

-23.41

-0.55

24.80

สมมุตฐิ านรายได ้รวมปี 2561-2570 เป็ นดังตาราง
หน่วย
รายได ้รวม

ล ้านบาท

อัตราการเติบโต

ร ้อยละ
หน่วย

รายได ้รวม

ล ้านบาท

อัตราการเติบโต

ร ้อยละ

2561F

2562F

2563F

2564F

2565F

528.95

511.46

527.27

547.45

556.05

4.43

-3.31

3.09

3.83

1.57

2566F

2567F

2568F

2569F

2570F

569.87

591.57

616.48

645.20

678.47

2.49

3.81

4.21

4.66

5.16

โดยรายได ้รวมแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน คือ (1) รายได ้จากโครงการภาครัฐซึง่ ได ้แก่โครงการ ก ข และ ค มี
สัดส่วนประมาณร ้อยละ 80 ของรายได ้ทัง้ หมด (2) รายได ้จากโครงการอืน
่ ๆซึง่ ทีทงั ้ ภาครัฐ และภาคเอกชน มี
สัดส่วนประมาณร ้อยละ 20 ของรายได ้ทัง้ หมด ทัง้ นี้ รายละเอียดสมมุตฐ
ิ านรายได ้แยกตามโครงการมีดงั ต่อไปนี้
โครงการ ก

สัญญาจ ้างโครงการเดินระบบ บารุงรักษา และบริหารจัดการโรงควบคุมคุณภาพน้ า (ระยะที่ 3)
จานวน 2 แห่ง จานวน 1 สัญญา มูลค่าสัญญา 828,750,000 บาท (รวมภาษี มล
ู ค่าเพิม
่ ร ้อยละ 7) มี
ั ญา 5 ปี (60 เดือน) กาหนดเริม
ั ญาในปี 2562
อายุสญ
่ ให ้บริการตัง้ แต่ปี 2557 และจะหมดอายุสญ
และ/หรือภายในวงเงินมูลค่างานตามสัญญา33 ซึง่ ปั จจุบน
ั เหลือระยะเวลาตามสัญญาอีกประมาณ 2
ปี ซึง่ รายได ้ของโครงการขึน
้ อยูก
่ บ
ั ปริมาณน้ าทีบ
่ ริหารจัดการ

โครงการ ข

สัญญาจ ้างโครงการเดินระบบ บารุงรักษา และบริหารจัดการโรงควบคุมคุณภาพน้ า (ระยะที่ 3)
จานวน 1 แห่ง จานวน 1 สัญญา มูลค่าสัญญา 988,500,000 บาท (รวมภาษี มล
ู ค่าเพิม
่ ร ้อยละ 7) มี
ั ญา 5 ปี (60 เดือน) กาหนดเริม
ั ญาในปี 2564
อายุสญ
่ ให ้บริการตัง้ แต่ปี 2559 และจะหมดอายุสญ
และ/หรือภายในวงเงินมูลค่างานตามสัญญา ซึง่ ปั จจุบน
ั เหลือระยะเวลาตามสัญญาอีกประมาณ 3 ปี
ซึง่ รายได ้ของโครงการขึน
้ อยู่กับปริมาณน้ าทีบ
่ ริหารจัดการ

โครงการ ค

สัญญาจ ้างโครงการเดินระบบ บารุงรักษา และบริหารจัดการอุโมงค์ระบายน้ า (ระยะที่ 2) จานวน 1
ั ญา 5 ปี (60
สัญญา มูลค่าสัญญา 488,000,000 บาท (รวมภาษี มล
ู ค่าเพิม
่ ร ้อยละ 7) มีอายุสญ
ั ญาในปี 2564 และ/หรือภายในวงเงิน
เดือน) กาหนดเริม
่ ให ้บริการตัง้ แต่ปี 2559 และจะหมดอายุสญ
มูลค่างานตามสัญญา
โดยมีสถานทีแ
่ ละส่วนประกอบของงานทีจ
่ ะต ้องรับผิดชอบประกอบด ้วย
่ ม่น้ า 1 แห่ง
สถานีสบ
ู น้ า 1 แห่ง อาคารรับน้ า 4 แห่ง และอุโมงค์ระบายน้ าและทางระบายน้ าออกสูแ
ซึง่ ปั จจุบน
ั เหลือระยะเวลาตามสัญญาอีกประมาณ 3 ปี ซึง่ รายได ้ของโครงการขึน
้ อยู่กับหน่วย
กระแสไฟฟ้ าทีส
่ ถานีสบ
ู น้ าอุโมงค์ระบายน้ าใช ้ไป

โครงการอืน
่ ๆ

สัญญาจ ้างโครงการทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการบริหารจัดการน้ าเสียหลากหลายรูปแบบ
โครงการจากทัง้
ภาครัฐอืน
่ ๆ และภาคเอกชน เช่น เทศบาลเมืองต่างๆ โรงงานอุตสาหกรรม เป็ นต ้น ปี 2561 UBA มี
สัญญาทีอ
่ ยูร่ ะหว่างดาเนินงานจานวน 10 สัญญา แบ่งออกได ้เป็ นสัญญาหลักจานวน 2 สัญญาทีค
่ ด
ิ
เป็ นรายได ้ถึงร ้อยละ 85 ของโครงการอืน
่ ๆทัง้ หมด ส่วนอีกร ้อยละ 15 ทีเ่ หลือเป็ นสัญญาบริการอืน
่ ๆ
จานวน 8 สัญญา เช่น บริการกาจัดตะกอน ดูแล บารุงรักษา ติดตัง้ และปรับปรุงระบบบาบัดน้ าเสีย
เป็ นต ้น

33

ั ญาต ้องทาการประมูลใหม่ และ/หรือ ทาสัญญาว่าจ ้างวิธพ
กรณีทวี่ งเงินตามงบประมาณหมดก่อนวันหมดอายุสญ
ี เิ ศษ แต่หากระยะเวลาจ ้าง
เหมาถึงกาหนดก่อนและงบประมาณยังคงเหลืออยู่ และ กรุงเทพมหานคร มีความประสงค์จะจ ้างเหมาต่อ UBA จะต ้องยินยอมขยายสัญญา
ตามความประสงค์ของกรุงเทพมหานคร ตามเงือ
่ นไขของสัญญาเดิม

บริษัท แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จากัด

หน ้าที่ 49/62

ความเห็นของทีป
่ รึกษาทางการเงินอิสระ

ั่ จากัด (มหาชน)
บริษัท สยามอีสต์ โซลูชน

ดังนัน
้ รายได ้หลักของ UBA จะมาจากการจัดจ ้างตามรูปแบบข ้างต ้น และแม ้ว่าโครงการ ก ข และ ค จะมี
ั ญา 5 ปี แต่ในความเป็ นจริงนัน
อายุสญ
้ รายได ้ของโครงการจะขึน
้ อยู่กับปริมาณน้ าทีเ่ กิดขึน
้ จริงในแต่ละปี ทาให ้มี
โอกาสที่ UBA จะมีรายได ้ครบตามมูลค่าสัญญาก่อน 5 ปี และ UBA จะได ้รับสัญญาใหม่กอ
่ นกาหนด หรือหากเป็ น
ั ญาออกไป โดยสมมติฐานทีส
เวลาเกินกว่า 5 ปี ทีจ
่ ะได ้รายได ้ครบ UBA ก็จะได ้รับการต่ออายุสญ
่ าคัญของแต่ละ
โครงการมีดงั ต่อไปนี้
1.2.

รายได ้จากการบริหารโรงควบคุมคุณภาพน้ ากรุงเทพมหานคร (โครงการ ก และ ข)

โครงการจ ้างเดินระบบ บารุงรักษา และบริหารจัดการโรงควบคุมคุณภาพน้ ามีการจ่ายเงินค่าจ ้างตามอัตรา
ค่าใช ้จ่ายรวม ในการบาบัดน้ าเสียต่อเดือนตามสูตรการคิดคานวณค่าใช ้จ่ายในการบาบัดน้ าเสีย ซึง่ รายได ้ทีก
่ จ
ิ การ
จะได ้รับถูกเรียกว่า “ราคาปั จจุบน
ั ” ซึง่ มีคา่ ตัง้ ต ้นทีร่ ัฐตัง้ ไว ้ไม่ขน
ึ้ กับปริมาณน้ า เรียกว่า “ค่าใช ้จ่ายคงที”่ (Kfix) ซึง่
เป็ นค่าจ ้างฝ่ ายบริหาร ค่าเช่าสานั กงาน และค่าใช ้จ่ายหลักอืน
่ ๆ ซึง่ เป็ นต ้นทุนคงที่ (Fixed Cost) ทีป
่ ระเมินไว ้
ล่วงหน ้า (หน่วย บาท/เดือน) รวมกับ “ค่าใช ้จ่ายสาหรับการผันน้ าเสียผ่านเฉพาะการบาบัดเบือ
้ งต ้น” (Kbypass) ซึง่
เป็ นต ้นทุนผันแปร (Variable Cost) ตาม “ปริมาณน้ าเสียทีผ
่ ันผ่านเฉพาะการบาบัดเบือ
้ งต ้น” (Qbypass) รวมกับ
“ค่าใช ้จ่ายสาหรับการบาบัดน้ าเสียขัน
้ ที่ 2” (Kplant) ซึง่ เป็ นต ้นทุนผันแปร (Variable Cost) ตาม “ปริมาณน้ าเสียที่
่ ารบาบัดน้ าเสียขัน
เข ้าสูก
้ ที่ 2” (Qplant) เช่นกัน โดยตามสูตรมีการปรับผลกระทบของเงินเฟ้ อด ้วยค่าดัชนีผู ้บริโภค
(CPI) ตามทีก
่ ระทรวงพาณิชย์กาหนดอีกด ้วย

ราคาปั จจุบน
ั
Kfix
Kbypass
Qbypass
Kplant
Qplant
CPIcur
CPIbase
หมายเหตุ :

= ค่าใช ้จ่ายในการบาบัดน้ าเสีย ณ เดือนทีท
่ างาน (บาท/เดือน)
= ค่าใช ้จ่ายคงที่ (เช่น ค่าจ ้าง ค่าสานั กงาน และค่าใช ้จ่ายอืน
่ ๆ) (บาท/เดือน)
= ค่าใช ้จ่ายสาหรับการผันน้ าเสียผ่านเฉพาะการบาบัดเบือ
้ งต ้น ซึง่ รวมถึง ค่ากระแสไฟฟ้ า และ
ค่าบารุงรักษาเครือ
่ งจักรและอุปกรณ์ (บาท/ลูกบาศก์เมตร)
= ปริมาณน้ าเสียทีผ
่ ันผ่านเฉพาะการบาบัดเบือ
้ งต ้น (ลูกบาศก์เมตร/เดือน)
= ค่าใช ้จ่ายสาหรับการบาบัดน้ าเสียขัน
้ ที่ 2 ซึง่ รวมถึง ค่ากระแสไฟฟ้ า และค่าซ่อมบารุงรักษา
เครือ
่ งจักรและอุปกรณ์ (บาท/ลูกบาศก์เมตร)
่ ารบาบัดน้ าเสียขัน
= ปริมาณน้ าเสียทีเ่ ข ้าสูก
้ ที่ 2 (ลูกบาศก์เมตร/เดือน)
= ค่าดัชนีผู ้บริโภคเฉพาะพืน
้ ทีก
่ รุงเทพมหานคร ณ เดือนทีท
่ างาน
= ค่าดัชนีผู ้บริโภคเฉพาะพืน
้ ทีก
่ รุงเทพมหานคร ณ เดือนทีเ่ ริม
่ ทางานตามสัญญา
ค่า CPIcur และ ค่า CPIbase ให ้ปรับเปลีย
่ นปี ฐานหรือค่าอืน
่ ใดตามทีก
่ ระทรวงพาณิชย์กาหนด และเผยแพร่ให ้ใช ้ในช่วงเวลานัน
้ ๆ

ทัง้ นี้ การคานวณค่าใช ้จ่ายในการบาบัดน้ าเสียให ้คิดเป็ นรายเดือน รวมเป็ นระยะเวลา 60 เดือน (5 ปี ) โดย
ผลรวมของค่า Kfix ทัง้ 60 เดือน จะต ้องไม่เกินร ้อยละ 40 ของราคาค่าใช ้จ่ายในการบาบัดน้ าเสียทัง้ หมดทีผ
่ ู ้รับจ ้าง
เสนอต่อกรุงเทพมหานคร และค่า Kbypass จะต ้องไม่เกินร ้อยละ 50 ของค่า Kplant อนึง่ กรณีทเี่ ดินระบบได ้ไม่เต็ม
เดือน ให ้คิดคานวณค่าใช ้จ่ายในการบาบัดน้ าเสียเป็ นรายวัน ตามสัดส่วนทีท
่ าได ้จริง
โดยสมมุตฐ
ิ านของราคาต่อหน่วยของแต่ละโครงการนัน
้ CapAd อ ้างอิงจากข ้อมูลปี ลา่ สุด 2560 แล ้ว
กาหนดทีค
่ งทีต
่ ลอดระยะเวลาประมาณการ เนื่องจากสูตรการคานวณราคาปั จจุบน
ั ได ้มีการรวมเอาผลของเงินเฟ้ อ
เข ้าไปแล ้ว ดังนัน
้ เปรียบเสมือน UBA มีกาไรต่อหน่วยทีค
่ งที่
นอกจากนี้ สมมุตฐ
ิ านด ้านปริมาณน้ า (Flow) ในแต่ละปี ที่ CapAd ได ้รับมาจากฝ่ ายวิศวกรรมของ UBA นั น
้
ได ้จัดทาขึน
้ จากสถิตใิ นอดีต โดยมีลก
ั ษณะเป็ นฤดูกาล (Cycle) ทีม
่ อ
ี ต
ั ราการเพิม
่ ขึน
้ และลดลงแตกต่างกันไปในแต่
ละปี อนึง่ ตัวเลขข ้างต ้นเป็ นตัวเลขงบประมาณ (Budget) ทีว่ ศ
ิ วกรใช ้สาหรับการประมูลงาน ซึง่ เป็ นวิธก
ี ารจัดทา
งบประมาณปกติสาหรับธุรกิจประเภทนี้ และ CapAd ได ้สอบทานโดยการเปรียบเทียบกับปริมาณน้ าทีเ่ ติบโตในอดีต
แล ้ว มีอต
ั ราการเติบโตรวม 4 ปี ร ้อยละ 13.41 คิดเป็ นอัตราเฉลีย
่ ร ้อยละ 3.35 ต่อปี ในขณะทีป
่ ระมาณการมีอัตรา
การเติบโตรวม 10 ปี ร ้อยละ 11.37 คิดเป็ นอัตราเฉลีย
่ ร ้อยละ 1.14 ต่อปี CapAd จึงมีความเห็นว่า การประมาณการ
ของฝ่ ายวิศวกรรมดังกล่าว มีความระมัดระวังเพียงพอ (Conservative)
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ความเห็นของทีป
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1.3.

ั่ จากัด (มหาชน)
บริษัท สยามอีสต์ โซลูชน

่ ม่น้ าเจ ้าพระยากรุงเทพมหานคร (โครงการ ค)
รายได ้จากการบริหารอุโมงค์ระบายน้ าจากบึงลงสูแ

โครงการจ ้างเดินระบบ บารุงรักษา และบริหารจัดการอุโมงค์ระบายน้ าฯ มีการจ่ายเงินค่าจ ้างตามอัตรา
ค่าใช ้จ่ายรวมในการเดินระบบอุโมงค์ตอ
่ เดือน ซึง่ รายได ้ทีก
่ จิ การจะได ้รับถูกเรียกว่า “ราคาปั จจุบน
ั ” ซึง่ มีคา่ ตัง้ ต ้นที่
รัฐตัง้ ไว ้ไม่ขน
ึ้ กับปริมาณน้ า เรียกว่า “ค่าใช ้จ่ายคงที”่ (Kfix) ซึง่ เป็ นค่าจ ้างฝ่ ายบริหาร ค่าเช่าสานั กงาน และ
ค่าใช ้จ่ายหลักอืน
่ ๆ ซึง่ เป็ นต ้นทุนคงที่ (Fixed Cost) ทีป
่ ระเมินไว ้ล่วงหน ้า (หน่วย บาท/เดือน) รวมกับ “ค่าใช ้จ่าย
สาหรับการเดินระบบอุโมงค์ระบายน้ า” (Kplant) ซึง่ เป็ นต ้นทุนผันแปร (Variable Cost) ตาม “หน่วยกระแสไฟฟ้ าที่
สถานีสบ
ู น้ าอุโมงค์ระบายน้ าใช ้ไป” (Unit) โดยตามสูตรมีการปรับผลกระทบของเงินเฟ้ อด ้วยค่าดัชนีผู ้บริโภค (CPI)
ตามทีก
่ ระทรวงพาณิชย์กาหนดอีกด ้วย

ราคาปั จจุบน
ั
Kfix
Kplant
Unit
CPIcur
CPIbase
หมายเหตุ :

= ค่าใช ้จ่ายในการเดินระบบอุโมงค์ระบายน้ า ณ เดือนทีท
่ างาน (บาท/เดือน)
= ค่าใช ้จ่ายคงที่ (เช่น ค่าจ ้าง ค่าสานั กงาน และค่าใช ้จ่ายอืน
่ ๆ) (บาท/เดือน)
= ค่าใช ้จ่ายสาหรับการเดินระบบอุโมงค์ระบายน้ า ซึง่ รวมถึง ค่ากระแสไฟฟ้ า ค่าซ่อมบารุงรักษา
เครือ
่ งจักรและอุปกรณ์ และค่าขนขยะ (บาท/หน่วย)
= หน่วยกระแสไฟฟ้ าทีส
่ ถานีสบ
ู น้ าอุโมงค์ระบายน้ าใช ้ไป (หน่วย/เดือน)
= ค่าดัชนีผู ้บริโภคเฉพาะพืน
้ ทีก
่ รุงเทพมหานคร ณ เดือนทีท
่ างาน
= ค่าดัชนีผู ้บริโภคเฉพาะพืน
้ ทีก
่ รุงเทพมหานคร ณ เดือนทีเ่ ริม
่ ทางานตามสัญญา
ค่า CPIcur และ ค่า CPIbase ให ้ปรับเปลีย
่ นปี ฐานหรือค่าอืน
่ ใดตามทีก
่ ระทรวงพาณิชย์กาหนด และเผยแพร่ให ้ใช ้ในช่วงเวลานัน
้ ๆ

ทัง้ นี้ การคานวณค่าใช ้จ่ายในการบาบัดน้ าเสียให ้คิดเป็ นรายเดือน รวมเป็ นระยะเวลา 60 เดือน (5 ปี ) โดย
ผลรวมของค่า Kfix ทัง้ 60 เดือน จะต ้องไม่เกินร ้อยละ 40 ของราคาค่าใช ้จ่ายในการเดินระบบอุโมงค์ระบายน้ า
ทัง้ หมดทีผ
่ ู ้รับจ ้างเสนอต่อกรุงเทพมหานคร และในกรณีเดินระบบได ้ไม่เต็มเดือน ให ้คิดคานวณค่าใช ้จ่ายในการ
บาบัดน้ าเสียเป็ นรายวันตามสัดส่วนทีท
่ าได ้จริง
โดยสมมุตฐ
ิ านของราคาต่อหน่วยของแต่ละโครงการนัน
้ CapAd อ ้างอิงจากข ้อมูลปี ลา่ สุด 2560 แล ้ว
กาหนดทีค
่ งทีต
่ ลอดระยะเวลาประมาณการ เนื่องจากสูตรการคานวณราคาปั จจุ บน
ั ได ้มีการรวมเอาผลของเงินเฟ้ อ
เข ้าไปแล ้ว ดังนัน
้ เปรียบเสมือน UBA มีกาไรต่อหน่วยทีค
่ งที่
นอกจากนี้ สมมุตฐ
ิ านด ้านปริมาณน้ า (Flow) ทีผ
่ ่านปั๊ มน้ า (วัดจากกระแสไฟฟ้ า) ในแต่ละปี ซึง่ ทีป
่ รึกษา
ทางการเงินอิสระได ้รับมาจากฝ่ ายวิศวกรรมของ UBA ทีจ
่ ัดทาขึน
้ จากสถิตใิ นอดีตนัน
้ มีลักษณะเป็ นฤดูกาล (Cycle)
ทีม
่ อ
ี ต
ั ราการเพิม
่ ขึน
้ และลดลง +/- ประมาณร ้อยละ 10 อนึง่ ตัวเลขข ้างต ้นเป็ นตัวเลขงบประมาณ (Budget) ที่
วิศวกรใช ้สาหรับการประมูลงานซึง่ เป็ นวิธก
ี ารจัดทางบประมาณปกติสาหรับธุรกิจประเภทนี้
และทีป
่ รึกษาทางการ
เงินอิสระได ้สอบถามสาเหตุทป
ี่ ริมาณน้ า (Flow) เพิม
่ ขึน
้ อย่างก ้าวกระโดดในปี 2559A – 2560A แล ้ว พบว่าเกิดจาก
การเปลีย
่ นปั๊ มน้ าใหม่ให ้กับโครงการ ส่งผลให ้ประสิทธิภาพการระบายน้ าสูงขึน
้ นอกจากนี้ ภายหลังจากสอบทาน
ประมาณการของฝ่ ายวิศวกรรมดังกล่าวแล ้วพบว่า ตัวเลขประมาณการต่อวันทีส
่ งู ทีส
่ ด
ุ ยังมีปริมาณน้ า (Flow) น ้อย
กว่าทีเ่ กิดขึน
้ จริงในปี 2560A ทีป
่ รึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่า การประมาณการของฝ่ ายวิศวกรรม
ดังกล่าวมีความระมัดระวังเพียงพอ (Conservative)
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1.4.

รายได ้จากโครงการอืน
่ ๆ

รายได ้อืน
่ นอกเหนือจากสัญญาการให ้บริการกับสานักงานระบายน้ ากรุงเทพมหานคร
เกิดจากการให ้
้ และระยะกลางกับสานั กงานระบายน้ า กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานราชการอืน
บริหารระยะสัน
่ ๆ รวมถึงองค์กร
เอกชนขนาดใหญ่ ซึง่ UBA มีแผนธุรกิจทีจ
่ ะพัฒนาการตลาดด ้านนีอ
้ ย่างต่อเนือ
่ ง ในลักษณะค่อยเป็ นค่อยไป
เนือ
่ งจาก UBA มีบทเรียนจากอดีต ซึง่ การประมาณการรายได ้ในส่วนนีเ้ กิดจาก (1) สัญญาโครงการระยะยาวจาก
เอกชน (2) ประมาณการการรับรายได ้จากงานทีด
่ าเนินการอยู่ ณ ปั จจุบน
ั และ (3) อัตราการเติบโตของงานอืน
่ ๆ ที่
จะได ้รับในอนาคต
โดยมีรายละเอียดโครงการอืน
่ ๆ ทีท
่ าง UBA รับบริการอยูจ
่ านวน 10 สัญญา แบ่งออกได ้เป็ นสัญญาหลัก
จานวน 2 สัญญาทีค
่ ด
ิ เป็ นรายได ้ถึงร ้อยละ 85 ของโครงการอืน
่ ๆทัง้ หมด ได ้แก่ (1) สัญญาจ ้างดาเนินงาน และ
บารุงรักษาระบบบาบัดน้ าเสียกับเอกชนรายหนึง่ ซึง่ มีมล
ู ค่าคิดเป็ นร ้อยละ 50 ของโครงการอืน
่ ๆทัง้ หมด (2) สัญญา
ปรับปรุงระบบบาบัดน้ าเสียให ้กับหน่วยงานรัฐแห่งหนึง่ ซึง่ มีมล
ู ค่าคิดเป้ นร ้อยละ 35 ของโครงการอืน
่ ๆทัง้ หมด ส่วน
อีกร ้อยละ 15 ทีเ่ หลือเป็ นสัญญาบริการอืน
่ ๆจานวน 8 สัญญา เช่น บริการกาจัดตะกอน ดูแล บารุงรักษา ติดตัง้ และ
ปรับปรุงระบบบาบัดน้ าเสีย เป็ นต ้น
โดยอัตราการเติบโตของงานอืน
่ ๆ ทีจ
่ ะได ้รับในอนาคตนัน
้ CapAd ได ้สอบทานจากข ้อมูล (1) โครงการใน
อนาคตทีอ
่ ยูร่ ะหว่างการจัดทาแผนงานของ UBA และมีความเป็ นไปได ้สูงทีจ
่ ะได ้รับงาน ภายใต ้เหตุผลว่า UBA เป็ น
ผู ้ประกอบการรายเดียวทีเ่ คยได ้รับงานประเภทดังกล่าว (2) แผนแม่บทงบประมาณ (Policy & Budget) ขององค์กร
ภาครัฐและเอกชนขนาดใหญ่ท ี่ UBA อยูร่ ะหว่างการเจรจาและจัดทาเอกสารเพือ
่ ประกอบแผนธุรกิจ และ (3) ความ
เป็ นไปได ้ทีจ
่ ะรับงานบริหารจัดการน้ าจากภาคเอกชน ซึง่ ปั จจุบน
ั มีเอกชน 1 รายมีมล
ู ค่าสัญญาระยะยาวประมาณ 30
– 40 ล ้านบาท และมีอก
ี หลายรายอยูร่ ะหว่างประมูลงาน ซึง่ ทาง CapAd มีความเห็นว่า (1) และ (2) เป็ นงานทีเ่ กิด
จากการประมูลทีย
่ งั ไม่มค
ี วามแน่นอน ดังนัน
้ จึงได ้ตัดรายได ้ทัง้ สองรายการออกจากประมาณการทางการเงิน ส่วน
(3) นัน
้ ภายใต ้ความร่วมมือกับ SE ซึง่ มีลก
ู ค ้าอุตสาหกรรมอยูเ่ ป็ น จานวนมาก จึงความเป็ นไปได ้ทีจ
่ ะมีลก
ู ค ้าเอกชน
5 – 6 รายในระยะเวลา 10 ปี หรือเฉลีย
่ แล ้วมีลก
ู ค ้าใหม่ 1 รายในเวลา 2 ปี CapAd จึงมีความเห็นว่าอัตราการเติบโต
ดังกล่าวเหมาะสม
2.

สมมุตฐ
ิ ำนด้ำนต้นทุนค่ำบริกำร

เนือ
่ งจากข ้อมูลรายละเอียดของสมมุตฐิ านต ้นทุนค่าบริการของ UBA เป็ นความลับทีม
่ ผ
ี ลกระทบกับการ
ประมูลงาน ดังนัน
้ CapAd จึงได ้สรุปเป็ นต ้นทุนรวมของทุกโครงการซึง่ จะเป็ นประโยชน์ตอ
่ ผู ้ถือหุ ้นมากกว่า ดัง
ตาราง และรายละเอียดสมมุตฐิ านต่อไปนี้
หน่วย
รวมต ้นทุนบริการ

ล ้านบาท

อัตราการเติบโต

ร ้อยละ

อัตรากาไรขัน
้ ต ้น

ร ้อยละ

2556A
344.85
9.48

2557A

2558A

2559A

2560A

498.33

351.14

338.71

435.27

44.51

-29.54

-3.54

28.51

5.45

12.19

16.27

13.61

สมมุตฐิ านต ้นทุนค่าบริการปี 2561-2570 ดังตาราง
หน่วย

2561F

ร ้อยละ

4.45

-5.98

3.43

-1.98

6.62

ร ้อยละ

13.58

15.95

15.69

20.39

16.47

รวมต ้นทุนบริการ

ล ้านบาท

อัตราการเติบโต
อัตรากาไรขัน
้ ต ้น
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2568F

433.33

2565F

อัตรากาไรขัน
้ ต ้น

2567F

442.08

2564F

อัตราการเติบโต

2566F

427.43

2563F

ล ้านบาท

หน่วย

454.63

2562F

รวมต ้นทุนบริการ

2569F

462.02

2570F

485.38

507.22

508.52

508.56

ร ้อยละ

5.06

4.50

0.26

0.01

556.74
9.47

ร ้อยละ

14.39

13.84

17.11

20.79

17.58
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2.1.

สมมุตฐิ านต ้นทุนค่าบริการโครงการบริหารจัดการโครงการขนาดใหญ่

ต ้นทุนค่าบริการโครงการบริหารจัดการโรงควบคุมคุณภาพน้ ากรุงเทพมหานคร
่ ม่น้ าเจ ้าพระยากรุงเทพมหานครสรุปได ้ดังตาราง
ระบายน้ าจากบึงลงสูแ
1
1.1

1.2

1.3
1.3.1

1.3.2

ต้นทุน
ต้นทุนทำงตรง
ต ้นทุนค่าไฟฟ้ า (Utility)

ประเภทต้นทุน

สมมุตฐ
ิ ำน/1

แปรผันตามปริมาณน้า

รำยละเอียด

อ ้างอิงจากค่าเฉลีย
่ ต ้นทุนต่อ
หน่วยย ้อนหลัง 3 ปี (2558 –
2560) และคงทีต
่ ลอด
ระยะเวลาประมาณการ
ต ้นทุนค่าสารเคมี (Chemical)
แปรผันตามปริมาณน้า
อ ้างอิงจากค่าเฉลีย
่ ต ้นทุนต่อ
และ ต ้นทุนค่ากาจัดของเสีย
หน่วยย ้อนหลัง 3 ปี (2558 –
2560) และคงทีต
่ ลอด
ระยะเวลาประมาณการ
ต ้นทุนการดาเนินงานและบารุงรักษาเครือ
่ งจักรและอุปกรณ์ซงึ่ แบ่งเป็ น 2 ลักษณะ
ค่าใช ้จ่ายรายปี
แปรผันตามปริมาณน้า
อ ้างอิงจากค่าเฉลีย
่ ต ้นทุนต่อ
(Maintenance)
หน่วยย ้อนหลัง 3 ปี (2558 –
2560) และคงทีต
่ ลอด
ระยะเวลาประมาณการ
แบบค่าใช ้จ่ายจ่ายล่วงหน ้า
รายโครงการ
ตามรายละเอียดตาราง
(Deferred Expenses)/2
ด ้านล่าง

2
2.1

ต้นทุนโรงงำน (Plant Overhead)
ค่าแรงทางตรง
(Direct Labour)

2.2

ค่าบริหารจัดการ (Office &
Operating Expenses) และ
่ มราคารวมถึงค่าใช ้จ่าย
ค่าเสือ
ตัดจ่าย

หมายเหตุ :

/1

/2

คงที่

อ ้างอิงจากตัวเลขต ้นทุนปี
ล่าสุด 2560 และคงทีต
่ ลอด
ระยะเวลาประมาณการ
อ ้างอิงจากตัวเลขต ้นทุนปี
ล่าสุด 2560 และคงทีต
่ ลอด
ระยะเวลาประมาณการ

คงที่

และการบริหารอุโมงค์

คิดเป็ นต ้นทุนประมาณร ้อยละ
30 – 40 ของต ้นทุนรวม
คิดเป็ นต ้นทุนประมาณร ้อยละ
5 – 10 ของต ้นทุนรวม

คิดเป็ นต ้นทุนประมาณร ้อยละ
10 – 20 ของต ้นทุนรวม
คิดเป็ นต ้นทุนประมาณร ้อยละ
8 – 17 ของต ้นทุนรวม

คิดเป็ นต ้นทุนประมาณร ้อยละ
13 – 16 ของต ้นทุนรวม
คิดเป็ นต ้นทุนประมาณร ้อยละ
10 – 15 ของต ้นทุนรวม

สมมุตฐิ านจะอ ้างอิงจากข ้อมูลจากอดีต โดยหากเป็ นค่าใช ้จ่ายแปรผันจะอ ้างอิงจากค่าเฉลีย
่ ต่อหน่วยย ้อนหลัง 3 ปี (2558 –
2560) เนือ
่ งจากปี 2557 UBA มีการขาดทุนจากเหตุการณ์ไม่ปกติ แล ้วกาหนดให ้คงทีไ่ ปตลอดระยะเวลาประมาณการ เนือ
่ งจาก
สูตรการคานวณรายได ้ได ้มีการรวมเอาผลของเงินเฟ้ อเข ้าไปแล ้วโดย CapAd ไม่ได ้กาหนดให ้ราคาต่อหน่วยมีอต
ั ราการเติบโต
ดังนัน
้ เปรียบเสมือน UBA มีกาไรต่อหน่วยทีค
่ งทีซ
่ งึ่ สอดคล ้องกับข ้อมูลในอดีต นอกจากนี้ ในส่วนของต ้นทุนคงทีน
่ ัน
้ อ ้างอิง
จากข ้อมูลปี ลา่ สุด 2560 แล ้วกาหนดให ้คงทีไ่ ปตลอดระยะเวลาประมาณการเช่นเดียวกับเหตุผลข ้างต ้น
ค่าใช ้จ่ายจ่ายล่วงหน ้า (Deferred Expenses) เกิดจากการปรับปรุงเครือ
่ งจักรตอนเริม
่ ต ้นสัญญาซึง่ ฝ่ ายบริหารประมาณการไว ้
ร ้อยละ 8 แต่ทาง CapAd ได ้สอบทานกับข ้อมูลในอดีต และปรับประมาณการบางโครงการให ้ใกล ้เคียงกับข ้อมูลในอดีต ซึง่
โดยรวมแล ้วใช ้เงินลงทุนมากกว่าประมาณการของฝ่ ายบริหาร UBA ประมาณร ้อยละ 79.34

โดยสมมุตฐ
ิ านในการคิดค่าใช ้จ่ายจ่ายล่วงหน ้าของแต่ละโครงการตามข ้อ (1.3.2) นัน
้ ระยะเวลาของแต่ละ
โครงการจะอยู่ท ี่ 5 ปี ดังตาราง ซึง่ จากตารางจะเห็นได ้ว่า ค่าใช ้จ่ายทีต
่ ด
ั ในแต่ละปี นัน
้ ค่อนข ้างผันผวนตามเงิน
ลงทุนในแต่ละปี ส่งผลให ้อัตรากาไรขัน
้ ต ้นของ UBA ค่อนข ้างจะผันผวนตามค่าใช ้จ่ายจ่ายล่วงหน ้า ซึง่ คิดเป็ น
ประมาณร ้อยละ 8 – 17 ของต ้นทุนรวมทัง้ หมด
โครงกำรต ัวอย่ำง
เงินลงทุน
เงินลงทุนปี 2561 ตัดเป็ นค่าใช ้จ่าย
เงินลงทุนปี 2562 ตัดเป็ นค่าใช ้จ่าย
เงินลงทุนปี 2563 ตัดเป็ นค่าใช ้จ่าย
เงินลงทุนปี 2564 ตัดเป็ นค่าใช ้จ่าย
เงินลงทุนปี 2565 ตัดเป็ นค่าใช ้จ่าย
รวมค่าใช ้จ่ายแต่ละปี

บริษัท แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จากัด

หน่วย
5
4
3
2
1

ปี
ปี
ปี
ปี
ปี

ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท

2561F

2562F

2563F

2564F

50.00
10.00

30.00
10.00
7.50

15.00
10.00
7.50
5.00

5.00
10.00
7.50
5.00
2.50

10.00

17.50

22.50

25.00

2565F
10.00
7.50
5.00
2.50
25.00

รวม
100.00
50.00
30.00
15.00
5.00
100.00
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่ รึกษาทางการเงินอิสระ

ิ ของทางราชการเมือ
นอกจากนี้
โครงการบริหารจัดการขนาดใหญ่จะมีต ้นทุนการปรับปรุงทรัพย์สน
่ เริม
่
สัญญา ซึง่ แบ่งออกเป็ น 2 กรณี คือ กรณีท ี่ 1 จะเกิดขึน
้ เมือ
่ กรุงเทพมหานคร ออกเอกสาร ขอบเขตของงาน
(Terms of Reference: TOR) ในระยะถัดไป ซึง่ UBA ในฐานะวิศวกรดาเนินโครงการระยะก่อนหน ้าจะทาหน ้าที่
สารวจและประเมินว่าควรดาเนินการเพิม
่ เติมและ/หรือ ปรับปรุงเครือ
่ งจักรและอุปกรณ์ใดบ ้าง เมือ
่ เจ ้าหน ้าทีข
่ อง
สานั กระบายน้ า กรุงเทพมหานคร เห็นชอบ ก็จะนาเสนอต่อกรุงเทพมหานคร เพือ
่ ขออนุมัตแ
ิ ละบรรจุไว ้ในขอบเขต
ของงาน (Terms of Reference: TOR) ภายใต ้ประมาณการแบบ ต ้นทุน + กาไร (Cost Plus) และกรณีท ี่ 2 จะ
เกิดขึน
้ ภายหลังจากที่ UBA รับงานตามสัญญาจ ้างมาแล ้วพบว่า การลงทุนบางรายการ (ทีก
่ รุงเทพมหานคร ไม่ได ้
เห็นชอบ) ส่งผลให ้เกิดประสิทธิภาพสูงขึน
้
และลดต ้นทุนมากเพียงพอทีจ
่ ะมีความคุ ้มทุนภายในระยะเวลาของ
สัญญา ทาง UBA ก็จะดาเนินการลงทุนนัน
้ ๆ ช่วงต ้นโครงการ ซึง่ ทัง้ 2 กรณีจะถูกรวมอยูใ่ นต ้นทุนข ้อ (1.3) ต ้นทุน
การดาเนินงานและบารุงรักษาเครือ
่ งจักรและอุปกรณ์
2.2.

สมมุตฐิ านต ้นทุนค่าบริการโครงการอืน
่ ๆ

ต ้นทุนค่าบริการโครงการบริหารโครงการอืน
่ ๆ ประกอบด ้วย (1) ต ้นทุนทางตรง ได ้แก่ ต ้นทุนค่าไฟฟ้ า
(Utility) ต ้นทุนค่าสารเคมี (Chemical) ต ้นทุนค่ากาจัดของเสีย และต ้นทุนการดาเนินงานและบารุงรักษาเครือ
่ งจักร
และอุปกรณ์รายปี (Maintenance) และ (2) ต ้นทุนโรงงาน (Plant Overhead) ได ้แก่ ค่าแรงทางตรง (Direct
่ มราคา รวมถึงค่าใช ้จ่ายตัดจ่ายอืน
Labour) ค่าบริหารจัดการ (Office & Operating Expenses) และค่าเสือ
่ ๆ
เช่นเดียวกับการบริหารจัดการโครงการขนาดใหญ่ แต่จะไม่มใี นส่วนของค่าใช ้จ่ายจ่ายล่วงหน ้า โดย CapAd
กาหนดให ้อัตราส่วนกาไรขัน
้ ต ้นของโครงการอืน
่ ในประมาณการทางการเงินเท่ากับร ้อยละ
14
ตามหลักความ
ระมัดระวัง ซึง่ ตา่ กว่าตัวเลขเฉลีย
่ จริงทีท
่ าง UBA ทาได ้อยู่ ณ ปั จจุบน
ั
3.

้ ำ่ ยในกำรขำยและบริหำร
สมมุตฐ
ิ ำนด้ำนค่ำใชจ

ค่าใช ้จ่ายในการขายและบริหาร ประกอบด ้วย เงินเดือนและค่าใช ้จ่ายเกีย
่ วกับพนักงาน ค่าเดินทาง ค่าเช่า
ค่าสอบบัญชี ค่าทีป
่ รึกษา ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช ้จ่ายสานั กงาน และอืน
่ ๆ
ค่าใช ้จ่ายในการบริหารในปี 2558 – 2560 เท่ากับ 29.69 ล ้านบาท 26.07 ล ้านบาท และ 25.96 ล ้านบาท
ตามลาดับ ทัง้ นี้ ค่าใช ้จ่ายส่วนใหญ่ ได ้แก่ เงินเดือนและผลตอบแทนพนั กงานและผู ้บริหาร คิดเป็ นประมาณร ้อยละ
50 ของค่าใช ้จ่ายในการบริหาร โดยในการจัดทาประมาณการทางการเงินครัง้ นี้ กาหนดให ้ค่าใช ้จ่ายเกีย
่ วกับ
พนักงานและผู ้บริหารเพิม
่ ขึน
้ ร ้อยละ 5 ต่อปี (อ ้างอิงจากอัตราการเพิม
่ ขึน
้ ของปี 256034) และค่าใช ้จ่ายในส่วนอืน
่ ๆ
เพิม
่ ขึน
้ ร ้อยละ 1.88 ต่อปี (อ ้างอิงจากค่าเฉลีย
่ ของอัตราเงินเฟ้ อย ้อนหลัง 10 ปี 35) ตลอดระยะเวลาประมาณการ
หน่วย
ค่าใช ้จ่ายในการขายและบริหาร
อัตราการเติบโต

ล ้านบาท

2556A
30.56

ร ้อยละ

2557A

2558A

2559A

2560A

37.78

29.69

26.07

25.96

23.64

-21.42

-12.20

-0.41

สมมุตฐิ านค่าใช ้จ่ายในการขายและบริหารปี 2561-2570 ดังตาราง
หน่วย
ค่าใช ้จ่ายในการขายและบริหาร
อัตราการเติบโต

อัตราการเติบโต

34

35

2562F

2563F

2564F

2565F

26.86

27.80

28.78

29.81

30.88

ร ้อยละ

3.47

3.50

3.53

3.56

3.60

หน่วย
ค่าใช ้จ่ายในการขายและบริหาร

2561F

ล ้านบาท

2566F

2567F

2568F

2569F

2570F

ล ้านบาท

32.00

33.17

33.48

34.76

36.09

ร ้อยละ

3.63

3.66

0.93

3.82

3.84

สาเหตุทไี่ ม่ใช ้ข ้อมูลย ้อนหลังก่อนปี 2560 เนือ
่ งจากเมือ
่ ปี 2557 ได ้มีการจัดตัง้ หน่วยงานดาเนินการก่อสร ้างโครงการเกีย
่ วกับการบริหาร
่ วชาญทีจ
จัดการน้าขนาดใหญ่ภายใต ้ทีมงานวิศวกรผู ้เชีย
่ ัดจ ้างเข ้ามาใหม่
พร ้อมขยายยอดขายแบบก ้าวกระโดดจากรายได ้ค่าบริการที่
380.95 ล ้านบาทในปี 2556 เป็ น 527.04 ล ้านบาทในปี 2557 พร ้อมค่าใช ้จ่ายในการขายและบริหาร (SG&A) ทีเ่ พิม
่ ขึน
้ จาก 29.86 ล ้าน
่ วชาญ
บาทในปี 2556 เป็ น 36.99 ล ้านบาทในปี 2557 ซึง่ หน่วยงานดังกล่าวไม่สามารถบริหารโครงการขนาดใหญ่ได ้เพราะขาดความเชีย
่ วชาญของ UBA ทีม
แตกต่างจากกลุม
่ วิศวกรผู ้เชีย
่ ป
ี ระสบการณ์ในการดาเนินโครงการมากว่า 17 ปี
ข ้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย ดัชนีราคาผู ้บริโภคทัว่ ไปเฉลีย
่ ย ้อนหลัง 10 ปี (ปี 2551 – 2560)
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4.

ต้นทุนทำงกำรเงิน

้
ต ้นทุนทางการเงินประกอบด ้วยดอกเบีย
้ จ่ายเงินกู ้ยืมระยะสัน
และระยะยาวจากสถาบันการเงิน
และ
ค่าธรรมเนียมธนาคาร โดยอัตราดอกเบีย
้ เงินกู ้ยืมอ ้างอิงกับอัตราดอกเบีย
้ MLR ตามทีร่ ะบุในสัญญาเงินกู ้ และ
ดอกเบีย
้ จ่ายภายใต ้สัญญาเช่าทางการเงินในอัตราดอกเบีย
้ เฉลีย
่ ร ้อยละ 7.00 นอกจากนี้ ยังมีดอกเบีย
้ จ่ายเงินกู ้ยืม
จากบุคคลและกิจการทีเ่ กีย
่ วข ้องกันในอัตราดอกเบีย
้ ร ้อยละ 6.50
5.

ภำษีเงินได้นต
ิ บ
ิ ุคคล
อัตราภาษี เงินได ้นิตบ
ิ ค
ุ คลเป็ นอัตราตามทีร่ ะบุในสัญญาสัมปทาน ซึง่ อยู่ทป
ี่ ระมาณร ้อยละ 20

6.

้ ำ่ ยลงทุน (Capital Expenditure) (นอกเหนือจากค่าใช ้จ่ายจ่ายล่วงหน ้าของแต่ละโครงการ)
ค่ำใชจ

CapAd กาหนดให ้มีการลงทุนในส่วนของสานักงานปี ละ 4.03 ล ้านบาทต่อปี ตลอดระยะเวลาประมาณการ
อ ้างอิงข ้อมูลจากงบการเงินล่าสุดปี 2560
7.

ิ หมุนเวียน
้ น
อ ัตรำกำรหมุนเวียนสินทร ัพย์หมุนเวียนและหนีส
กาหนดโดยใช ้ข ้อมูลในอดีตของ UBA ดังนี้
ลูกหนีก
้ ารค ้า
ลูกหนีอ
้ น
ื่
เจ ้าหนีก
้ ารค ้า
เจ ้าหนีอ
้ น
ื่

บริษัท แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จากัด

อ ้างอิงข ้อมูลจากงบการเงินล่าสุดปี
อ ้างอิงข ้อมูลจากงบการเงินล่าสุดปี
อ ้างอิงข ้อมูลจากงบการเงินล่าสุดปี
อ ้างอิงข ้อมูลจากงบการเงินล่าสุดปี

2560
2560
2560
2560

ทีป
่ ระมาณ
ทีป
่ ระมาณ
ทีป
่ ระมาณ
ทีป
่ ระมาณ

120 วัน
50 วัน
40 วัน
20 วัน

หน ้าที่ 55/62

ั่ จากัด (มหาชน)
บริษัท สยามอีสต์ โซลูชน

ความเห็นของทีป
่ รึกษาทางการเงินอิสระ

สรุปงบการเงินปี 2556 – 2560
งบกำไรขำดทุน

หน่วย

2556A

2557A

2558A

2559A

2560A

รายได ้ค่าบริการ

ล ้านบาท

380.95

527.04

399.91

404.50

รายได ้อืน
่

ล ้านบาท

10.51

5.77

8.18

1.35

503.87
2.64

รายได ้รวม

ล ้านบาท

391.46

532.80

408.09

405.86

506.51

กาไรก่อนดอกเบีย
้ ภาษี และ

ล ้านบาท

36.67

29.00

73.05

94.92

124.06

กาไรก่อนดอกเบีย
้ และภาษี (EBIT)

ล ้านบาท

16.05

(3.31)

27.27

41.08

45.28

กาไรสุทธิ

ล ้านบาท

9.14

(16.16)

4.47

17.22

่ มราคา (EBITDA)
ค่าเสือ

งบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน

หน่วย

2556A

2557A

2558A

2559A

20.39
2560A

สินทรัพย์รวม

ล ้านบาท

344.88

613.97

484.88

582.44

446.13

ิ รวม
หนีส
้ น

ล ้านบาท

240.07

525.32

391.75

472.09

315.39

ส่วนของผู ้ถือหุ ้น

ล ้านบาท

104.81

88.65

93.12

110.35

130.74

สรุปประมาณการทางการเงิน ปี 2561 - 2570 เป็ นดังต่อไปนี้
งบกำไรขำดทุน

หน่วย

2561F

2562F

2563F

2564F

2565F

รายได ้ค่าบริการ

ล ้านบาท

528.95

511.46

527.27

547.45

556.05

รายได ้อืน
่

ล ้านบาท

-

-

-

-

-

รายได ้รวม

ล ้านบาท

528.95

511.46

527.27

547.45

556.05

กาไรก่อนดอกเบีย
้ ภาษี และ

ล ้านบาท

121.36

120.21

123.88

128.77

129.37

กาไรก่อนดอกเบีย
้ และภาษี (EBIT)

ล ้านบาท

44.98

53.76

53.94

81.83

60.68

กาไรสุทธิ

ล ้านบาท

25.93

36.98

40.56

62.63

่ มราคา (EBITDA)
ค่าเสือ

งบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน

หน่วย

2561F

2562F

2563F

2564F

45.29
2565F

สินทรัพย์รวม

ล ้านบาท

417.91

351.36

357.36

465.30

485.31

ิ รวม
หนีส
้ น

ล ้านบาท

261.24

157.71

123.15

168.47

143.18

ส่วนของผู ้ถือหุ ้น

ล ้านบาท

156.67

193.64

234.20

296.84

342.13

งบกำไรขำดทุน

หน่วย

2566F

2567F

2568F

2569F

2570F

รายได ้ค่าบริการ

ล ้านบาท

569.87

591.57

616.48

645.20

รายได ้อืน
่

ล ้านบาท

-

-

-

-

678.47
-

รายได ้รวม

ล ้านบาท

569.87

591.57

616.48

645.20

678.47

กาไรก่อนดอกเบีย
้ ภาษี และ

ล ้านบาท

132.21

136.15

140.53

145.43

150.95

กาไรก่อนดอกเบีย
้ และภาษี (EBIT)

ล ้านบาท

50.02

48.71

72.00

99.40

83.17

กาไรสุทธิ

ล ้านบาท

38.77

38.97

57.60

79.52

่ มราคา (EBITDA)
ค่าเสือ

งบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน

หน่วย

2566F

2567F

2568F

2569F

66.54
2570F

สินทรัพย์รวม

ล ้านบาท

477.92

520.48

578.30

657.82

732.28

ิ รวม
หนีส
้ น

ล ้านบาท

97.02

100.61

100.83

100.83

108.75

ส่วนของผู ้ถือหุ ้น

ล ้านบาท

380.90

419.87

477.47

556.99

623.53
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8.

ั่ จากัด (มหาชน)
บริษัท สยามอีสต์ โซลูชน

อ ัตรำส่วนลด (Discount Rate)

อัตราส่วนลดทีใ่ ช ้ในการคานวณมูลค่าปั จจุบน
ั สุทธิของกระแสเงินสด
ได ้มาจากการคานวณต ้นทุนทางการ
เงินถัวเฉลีย
่ ถ่วงน้ าหนั ก (Weighted Average Cost of Capital: WACC) จากค่าเฉลีย
่ ถ่วงน้ าหนักของต ้นทุนของหนี้
(Kd) และต ้นทุนของทุน (Ke) ดังนี้

โดยที่

WACC =

Ke*E/(D+E) + Kd*(1-T)*D/(D+E)

Ke
Kd
T
E
D

ต ้นทุนของทุน หรืออัตราผลตอบแทนทีผ
่ ู ้ถือหุ ้นต ้องการ (Re)
ต ้นทุนของหนี้ หรืออัตราดอกเบีย
้ เงินกู ้ของ UBA
อัตราภาษี เงินได ้นิตบ
ิ ค
ุ คล
ส่วนของผู ้ถือหุ ้นรวม
ิ ทีม
หนีส
้ น
่ ด
ี อกเบีย
้

=
=
=
=
=

ต ้นทุนของทุน (Ke) หรืออัตราผลตอบแทนทีผ
่ ู ้ถือหุ ้นต ้องการ (Re) คานวณได ้จาก Capital Asset Pricing
Model (CAPM) ดังนี้
Ke (หรือ Re ) =

Rf + β (Rm - Rf)

โดยที่
Risk Free Rate (Rf) =
Beta (β)

=

Market Risk (Rm)

=

Kd

=

D/E Ratio

=

T

=

อ ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลอายุ 30 ปี มีคา่ เท่ากับร ้อยละ 3.27 ต่อ
ปี (ข ้อมูล ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561) ซึง่ เป็ นอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล
ทีม
่ อ
ี ายุยาวสอดคล ้องกับระยะเวลาประมาณการ
อ ้างอิงจากค่ามัธยฐาน Unlevered Beta ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่
ประกอบธุรกิจบริหารจัดการน้ าจานวน 3 บริษัท (ค่าเฉลีย
่ ย ้อนหลัง 360 วันทาการ จนถึง
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561) โดยได ้เป็ นค่า Bata ของ EASTW ได ้ค่า Unlevered Beta
ิ ทีม
เท่ากับ 0.33 เท่า แล ้วปรับปรุงด ้วยอัตราส่วนหนี้สน
่ ด
ี อกเบีย
้ ต่อส่วนของผู ้ถือหุ ้นของ
UBA ทาให ้ได ้ค่า Levered Beta เท่ากับ 0.79 เท่า
อัตราผลตอบแทนรายเดือนถัวเฉลีย
่ จากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
เฉลีย
่ รายปี
ย ้อนหลัง 26 ปี ตัง้ แต่เดือนธันวาคม 2535 – ธันวาคม 2560 ซึง่ อ ้างอิงข ้อมูลจากตลาด
หลักทรัพย์ฯ เท่ากับร ้อยละ 13.24 ต่อปี เนือ
่ งจากเป็ นช่วงระยะเวลาทีส
่ ะท ้อนอัตรา
ผลตอบแทนโดยเฉลีย
่ ได ้ดีทส
ี่ ด
ุ โดยที่ CapAd มิได ้นาอัตราผลตอบแทนของตลาด
หลักทรัพย์ฯ ในปี 2518 - 2534 มาพิจารณา เพราะเป็ นช่วงตลาดหลักทรัพย์ฯ เริม
่ ก่อตัง้
้ ขาย รวมถึงจานวนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ น ้อย ซึง่
และมีปริมาณการซือ
อาจไม่สะท ้อนผลตอบแทนทีแ
่ ท ้จริง
ประมาณการอัตราดอกเบีย
้ เงินกู ้ ทีป
่ ระมาณร ้อยละ 6.25 ต่อปี อ ้างอิงดอกเบีย
้ MLR ของ
ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึง่ ตามสัญญาเงินกู ้ของ UBA
ิ ทีม
อัตราส่วนหนี้สน
่ ด
ี อกเบีย
้ ต่อส่วนของผู ้ถือหุ ้นที่ 1.74 เท่า ซึง่ เท่ากับประมาณการ
ิ ทีม
อัตราส่วนหนี้สน
่ ด
ี อกเบีย
้ ต่อส่วนของผู ้ถือหุ ้นของ UBA ตลอดระยะเวลาประมาณการ
ประมาณการอัตราภาษี เงินได ้นิตบ
ิ ค
ุ คล ทีร่ ้อยละ 20 ต่อปี

ทัง้ นี้ อ ัตรำส่วนลดหรือ WACC ทีค
่ ำนวณได้จะเท่ำก ับร้อยละ 7.24 ต่อปี
ถึงแม ้ว่าบริษัทจดทะเบียนทีน
่ ามาเป็ นตัวอย่างมีจานวนค่อนข ้างน ้อย แต่ CapAd มีความเห็นว่า EASTW
เป็ นธุรกิจมีความใกล ้เคียงกับ UBA มากทีส
่ ด
ุ และมีตัวเลข Beta ทีค
่ อ
่ นข ้างเป็ นมาตรฐานกับกิจการบริหารจัดการน้ า
่ งตา่ ใกล ้เคียงกับลักษณะการบริการและความ
ซึง่ เป็ นกิจการประเภทสาธารณู ปโภค (Utility) ค่อนข ้างมีความเสีย
่ งของ UBA ดังนัน
เสีย
้ CapAd จึงมีความเห็นว่าการอ ้างอิงจากค่ามัธยฐานของ 3 บริษัทมีความเหมาะสมแล ้วได ้
ค่ามัธยฐานของ EASTW ค่อนข ้างเป็ นคูเ่ ทียบ (Bench Mark) ทีเ่ หมาะสม อย่างไรก็ด ี วิธก
ี ารประเมินมูลค่าหุ ้นโดย
วิธม
ี ล
ู ค่าปั จจุบน
ั สุทธิของกระแสเงินสด แตกต่างจากการประเมินมูลค่าด ้วยวิธอ
ี ต
ั ราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี และ
วิธอ
ี ต
ั ราส่วนราคาต่อกาไรต่อหุ ้น กล่าวคือ ค่า Beta เป็ นเพียงส่วนหนึง่ ของการประเมินมูลค่า เท่านัน
้ ในขณะที่
กระแสเงินสดจากผลการดาเนินงานในอนาคตเป็ นสิง่ สาคัญต่อมูลค่ากิจการ ดังนัน
้ โดยสรุป CapAd มีความเห็นว่า
อัตราส่วนลด หรือ WACC ทีค
่ านวณได ้จากค่า Beta ข ้างต ้นมีความเหมาะสม

บริษัท แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จากัด

หน ้าที่ 57/62

ั่ จากัด (มหาชน)
บริษัท สยามอีสต์ โซลูชน

ความเห็นของทีป
่ รึกษาทางการเงินอิสระ

9.

อ ัตรำกำรขยำยต ัวของกระแสเงินสดหล ังจำกช่วงระยะเวลำประมำณกำร (Terminal Value)

เนือ
่ งจากสูตรการคานวณรายได ้มีการรวมเอาผลของเงินเฟ้ อเข ้าไปแล ้วโดย CapAd ไม่ได ้กาหนดให ้ราคา
ต่อหน่วยมีอต
ั ราการเติบโต ดังนัน
้ จึงเปรียบเสมือนว่า UBA มีกาไรต่อหน่วยทีค
่ งที่ ซึง่ CapAd ได ้กาหนดให ้มีอัตรา
การขยายตัวหลังจากช่วงระยะเวลาประมาณการทีร่ ้อยละ 0 ต่อปี ตามหลักความระมัดระวัง (Conservative Basis)
โดยอาศัยข ้อมูลและสมมติฐานทีก
่ าหนดข ้างต ้น จะสามารถคานวณกระแสเงินสดของ UBA ได ้ดังนี้
หน่วย

2561F

2562F

2563F

2564F

2565F

กระแสเงินสดของกิจการ
(Free Cash Flow to the Firm)

ล ้านบาท

38.12

102.02

42.46

(43.46)

32.91

มูลค่าปั จจุบน
ั ของกระแสเงินสด

ล ้านบาท

35.54

88.71

34.43

(32.86)

23.20

กระแสเงินสดของกิจการ
(Free Cash Flow to the Firm)

ล ้านบาท

78.08

105.36

50.71

(32.85)

41.70

มูลค่าปั จจุบน
ั ของกระแสเงินสด

ล ้านบาท

51.33

64.59

28.99

(17.51)

20.73

หน่วย

2566F

2567F

2568F

2569F

2570F

(หน่วย: ล ้านบาท)
มูลค่าปั จจุบน
ั ของกระแสเงินสดหลังจากช่วงระยะเวลาประมาณการ (PV of Terminal Value)

284.88

มูลค่ำปัจจุบ ันของกระแสเงินสดรวม

582.02

บวก: เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ิ ทีม
หัก: ภาระหนีส
้ น
่ ด
ี อกเบีย
้ งวดล่าสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

39.38

/1

(227.95)

มูลค่ำปัจจุบ ันของกระแสเงินสด – สุทธิ

393.45

จานวนหุ ้นทีช
่ าระแล ้ว (ล ้านหุ ้น)

4.00

มูลค่ำปัจจุบ ันสุทธิของกระแสเงินสด (บำทต่อหุน
้ )
หมายเหตุ :

/1

98.36

ิ ทีม
้ สถาบันการเงิน 45.20 ล ้านบาท,
ภาระหนีส
้ น
่ ด
ี อกเบีย
้ งวดล่าสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด ้วย เงินกู ้ยืมระยะสัน
เงินกู ้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน 105.42 ล ้านบาท, เงินกู ้ยืมระยะยาวจากกิจการและบุคคลทีเ่ กีย
่ วข ้องกัน 73.18 ล ้านบาท
ิ ภายใต ้สัญญาเช่าการเงิน 4.15 ล ้านบาท
และ หนีส
้ น

ผลการประเมินมูลค่าหุ ้น UBA ด ้วยวิธม
ี ูลค่าปั จจุบน
ั สุทธิของกระแสเงินสดจะได ้ราคาหุ ้นของ UBA เท่ากับ
98.36 บาทต่อหุ ้น หรือคิดเป็ นมูลค่ากิจการเท่ากับ 393.45 ล ้านบาท ทัง้ นี้ คิดเป็ นมูลค่าของรายการเท่ากับ 157.38
ล ้านบาท ซึง่ สูงกว่าราคาเสนอขายที่ 84.38 บาทต่อหุ ้น อยู่ 13.99 บาทต่อหุ ้น หรือสูงกว่าร ้อยละ 16.58 ของราคา
เสนอขาย หรือสูงกว่ามูลค่าของรายการที่ 135.00 ล ้านบาท อยู่ 22.38 ล ้านบาท หรือสูงกว่าร ้อยละ 16.58 ของราคา
เสนอขาย
นอกจากนี้ CapAd ได ้ทาการวิเคราะห์ความไว (Sensitivity Analysis) ของมูลค่าหุ ้น โดยปรับค่าของอัตรา
ส่วนลด (Discount Rate) หรือ WACC จากเดิมเพิม
่ ขึน
้ และลดลงร ้อยละ 1 ต่อปี จากอัตราส่วนลดข ้างต ้น
อัตราส่วนลด (Discount Rate) : WACC (ร ้อยละต่อปี )
8.24%

7.24%

6.24%

รำคำหุน
้ UBA (บำทต่อหุน
้ )

81.15

98.36

121.12

มูลค่ำกิจกำร UBA (ล้ำนบำท)

324.58

393.45

484.50

มูลค่ำของรำยกำร (ล้ำนบำท)

129.83

157.38

193.80

ผลจากการวิเคราะห์ความไว โดยการเปลีย
่ นแปลงอัตราส่วนลดจะได ้มูลค่าหุ ้นของ UBA เท่ากับ 81.15 –
121.12 บาทต่อหุ ้น หรือมูลค่ากิจการเท่ากับ 324.58 – 484.50 ล ้านบาท ทัง้ นี้ คิดเป็ นมูลค่าของรายการเท่ากับ
129.83 – 193.80 ล ้านบาท ซึง่ สูงกว่า (ตา่ กว่า) ราคาเสนอขายที่ 135.00 ล ้านบาท เท่ากับ (5.17) – 58.80 ล ้าน
บาท หรือสูงกว่า (ตา่ กว่า) ร ้อยละ (3.83) – 43.56 ของราคาเสนอขาย
ทัง้ นี้ การประเมินมูลค่าสินทรัพย์จัดทาโดยอ ้างอิงจากสมมติฐานทีไ่ ด ้รับจาก UBA ภายใต ้สภาวะเศรษฐกิจ
และสถานการณ์ปัจจุบน
ั ดังนัน
้ การเปลีย
่ นแปลงใดๆ เกีย
่ วกับแผนธุรกิจและนโยบายต่างๆ ของ UBA รวมถึงนโยบาย
ของภาครัฐ หรือสภาวะเศรษฐกิจทีเ่ ปลีย
่ นแปลงไป หรือเกิดเหตุการณ์ทไี่ ม่ปกติ อาจทาให ้เกิดความแตกต่างอย่างมี
นัยสาคัญจากการดาเนินธุรกิจในปั จจุบน
ั ของ UBA หรือเปลีย
่ นแปลงไปจากประมาณการและตัวแปรทีก
่ าหนดไว ้ ซึง่
อาจทาให ้ประมาณการทีก
่ าหนดขึน
้ ภายใต ้สมมติฐานทีก
่ ล่าวมาข ้างต ้นเปลีย
่ นแปลงไปอย่างมีนัยสาคัญ
และอาจ
ส่งผลกระทบให ้มูลค่าของ UBA ทีป
่ ระเมินได ้เปลีย
่ นแปลงไปเช่นกัน
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6.

สรุปควำมเห็นของทีป
่ รึกษำทำงกำรเงินอิสระเกีย
่ วก ับมูลค่ำยุตธ
ิ รรมของกิจกำร UBA

ตารางสรุปราคาต่อหุ ้น
(หน่วย: บาทต่อหุ ้น)
มูลค่ำหุน
้
(บำท/หุน
้ )

รำคำเสนอขำย
(บำท/หุน
้ )

สูงกว่ำ (ตำ่ กว่ำ)
รำคำเสนอขำย

สูงกว่ำ (ตำ่ กว่ำ)
รำคำเสนอขำย
ร้อยละ

1) วิธม
ี ล
ู ค่าหุ ้นตามบัญชี

32.68

84.38

(51.69)

(61.26)

2) วิธป
ี รับปรุงมูลค่าตามบัญชี

32.68

84.38

(51.69)

(61.26)

126.87 - 156.80

84.38

42.50 - 72.42

50.36 - 85.84

4) วิธอ
ี ต
ั ราส่วนราคาต่อกาไรต่อหุ ้น (P/E)

84.02 - 95.80

84.38

(0.35) - 11.43

(0.42) - 13.54

5) วิธม
ี ล
ู ค่าปั จจุบน
ั สุทธิของกระแสเงินสด*

81.15 - 121.12

84.38

(3.23) - 36.75

(3.83) - 43.56

วิธก
ี ำรประเมินมูลค่ำหุน
้

3) วิธอ
ี ต
ั ราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี (P/BV Ratio)

หมายเหตุ : * เป็ นมูลค่าหุ ้นบริษัทคานวณจาก WACC อยูร่ ะหว่าง (6.24% – 8.24%)

ตารางสรุปมูลค่าของรายการ
(หน่วย: ล ้านบาท)
มูลค่ำของ
รำยกำร
(ล้ำนบำท)

รำคำเสนอขำย
(ล้ำนบำท)

สูงกว่ำ (ตำ่ กว่ำ)
รำคำเสนอขำย

สูงกว่ำ (ตำ่ กว่ำ)
รำคำเสนอขำย
ร้อยละ

1) วิธม
ี ล
ู ค่าหุ ้นตามบัญชี

52.29

135.00

(82.71)

(61.26)

2) วิธป
ี รับปรุงมูลค่าตามบัญชี

52.29

135.00

(82.71)

(61.26)

3) วิธอ
ี ต
ั ราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี (P/BV Ratio)

202.99 - 250.88

135.00

67.99 - 115.88

50.36 - 85.84

4) วิธอ
ี ต
ั ราส่วนราคาต่อกาไรต่อหุ ้น (P/E)

134.44 - 153.28

135.00

(0.56) - 18.28

(0.42) - 13.54

5) วิธม
ี ล
ู ค่าปั จจุบน
ั สุทธิของกระแสเงินสด*

129.83 - 193.80

135.00

(5.17) - 58.80

(3.83) - 43.56

วิธก
ี ำรประเมินมูลค่ำหุน
้

หมายเหตุ : * เป็ นมูลค่าหุ ้นบริษัทคานวณจาก WACC อยูร่ ะหว่าง (6.24% – 8.24%)

จากตารางสรุปข ้างต ้นจะเห็นได ้ว่ามูลค่าหุ ้นของ UBA ทีป
่ ระเมินได ้โดยใช ้วิธก
ี ารต่างๆจะอยู่ระหว่าง 32.68
– 156.80 บาทต่อหุ ้น หรือคิดเป็ นมูลค่าของรายการเท่ากับ 52.29 – 250.88 ล ้านบาท
ทัง้ นี้ วิธม
ี ูลค่าหุ ้นตามบัญชีเป็ นวิธท
ี ส
ี่ ะท ้อนถึงผลประกอบการ และฐานะของ UBA ณ เวลาใดเวลาหนึง่
โดยพิจารณาจากผลการดาเนินงานในอดีต แต่วธิ น
ี ี้ไม่ได ้คานึงถึงมูลค่าสินทรัพย์ทแ
ี่ ท ้จริง และความสามารถในการ
ทากาไรของ UBA ในอนาคต ตลอดจนแนวโน ้มภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมโดยรวม ดังนัน
้ การประเมินมูลค่า
หุ ้นด ้วยวิธน
ี ี้อาจไม่สะท ้อนถึงสถานะในปั จจุบน
ั ของ UBA และมูลค่าหุ ้นทีเ่ หมาะสมของ UBA ได ้
ส่วนวิธม
ี ูลค่าตามบัญชีทป
ี่ รับปรุงแล ้ว เป็ นวิธท
ี ม
ี่ ก
ี ารปรับปรุงรายการต่างๆ ให ้สะท ้อนถึงมูลค่าตลาดของ
สินทรัพย์ของ UBA ณ ปั จจุบน
ั มากกว่าวิธม
ี ล
ู ค่าหุ ้นตามบัญชี อย่างไรก็ตาม ไม่มรี ายการปรับปรุงทีม
่ ส
ี าระสาคัญต่อ
มูลค่าตามบัญชีของ UBA ทาให ้มูลค่าตามบัญชีทป
ี่ รับปรุงแล ้วจะเท่ากับมูลค่าตามบัญชี ดังนัน
้ การประเมินมูลค่า
หุ ้นด ้วยวิธน
ี ี้อาจไม่สะท ้อนถึงสถานะในปั จจุบน
ั ของ UBA และมูลค่าหุ ้นทีเ่ หมาะสมของ UBA เช่นกัน
วิธม
ี ล
ู ค่าหุ ้นตามราคาตลาด ไม่สามารถประเมินได ้ เนือ
่ งจาก UBA ไม่ได ้เป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ และไม่มรี าคาตลาดอ ้างอิง
วิธอ
ี ต
ั ราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี ใช ้มูลค่าตามบัญชีซงึ่ เป็ นข ้อมูลในอดีตของ UBA ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560
มาเปรียบเทียบกับอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
หมวด
พลังงานและสาธารณู ปโภค กลุม
่ ทรัพยากร จานวน 3 บริษัท ทีด
่ าเนินธุรกิจเกีย
่ วกับการบริหารจัดการน้ า และ/หรือ
เกีย
่ วกับการบาบัดน้ าเสียทีใ่ กล ้เคียงกับธุรกิจของ UBA โดยทีป
่ รึกษาทางการเงินอิสระไม่ได ้เลือกวิธน
ี ม
ี้ าใช ้ในการ
ประเมินมูลค่าหุ ้นของ UBA เนือ
่ งจากบริษัทจดทะเบียนทีส
่ ามารถนามาเปรียบเทียบได ้มีจานวนน ้อย และส่วนใหญ่ม ี
ธุรกิจทีแ
่ ตกต่างจาก UBA และ/หรือ มีธรุ กิจอืน
่ ๆ นอกเหนือจากธุรกิจบริหารจัดการน้ าเสียเพียงอย่างเดียว นอกจากนี้
ยังไม่สามารถสะท ้อนถึงความสามารถในการทากาไรในอนาคตของ UBA ดังนัน
้ การประเมินมูลค่าด ้วยวิธน
ี ี้อาจไม่
เหมาะสม
้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึง่ เป็ น
วิธอ
ี ต
ั ราส่วนราคาต่อกาไรต่อหุ ้น ใช ้กาไรต่อหุ ้น 12 เดือนย ้อนหลังสิน
ข ้อมูลในอดีตของ UBA มาเปรียบเทียบกับอัตราส่วนราคาต่อกาไรต่อหุ ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค กลุม
่ ทรัพยากร จานวน 3 บริษัท ทีด
่ าเนินธุรกิจเกีย
่ วกับการบริหารจัดการน้ า และ/
หรือ เกีย
่ วกับการบาบัดน้ าเสียทีใ่ กล ้เคียงกับธุรกิจของ UBA โดยทีป
่ รึกษาทางการเงินอิสระไม่ได ้เลือกวิธน
ี ม
ี้ าใช ้ใน
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การประเมินมูลค่าหุ ้นของ UBA เนือ
่ งจากบริษัทจดทะเบียนทีส
่ ามารถนามาเปรียบเทียบได ้มีจานวนน ้อย และส่วน
ใหญ่มธ
ี รุ กิจทีแ
่ ตกต่างจาก UBA และ/หรือ มีธรุ กิจอืน
่ ๆ นอกเหนือจากธุรกิจบริหารจัดการน้ าเสียเพียงอย่างเดียว
นอกจากนีย
้ ังไม่สามารถสะท ้อนถึงความสามารถในการทากาไรในอนาคตของ UBA ดังนัน
้ การประเมินมูลค่าด ้วยวิธ ี
นีอ
้ าจไม่เหมาะสม
วิธม
ี ล
ู ค่าปั จจุบน
ั สุทธิของกระแสเงินสดจะวิเคราะห์โดยพิจารณาถึง ความสามารถในการสร ้างกระแสเงินสด
และผลการดาเนินการในอนาคตของ UBA อย่างไรก็ตาม การจัดทาประมาณการทางการเงินในครัง้ นี้ สมมุตฐิ านของ
ทีป
่ รึกษาทางการเงินอิสระมีความแตกต่างจากสมมุตฐ
ิ านของกิจการอย่างมีนัยสาคัญ กล่าวคือ ทีป
่ รึกษาทางการ
เงินอิสระไม่ได ้นาเอากระแสเงินสดทีค
่ าดว่าจะได ้รับจาก โครงการใหม่ของกรุงเทพมหานคร ทีก
่ จ
ิ การคาดการว่าจะ
สามารถประมูลได ้ในอนาคตมารวมในมูลค่ายุตธิ รรม เนือ
่ งจากยังมีความไม่แน่นอน โดยทีป
่ รึกษาทางการเงินอิสระ
พิจารณาเฉพาะกระแสเงินสดจากโครงการที่ UBA ได ้รับอยูแ
่ ล ้วในปั จจุบน
ั โดยมีสมมติฐานว่า UBA ได ้รับการต่อ
สัญญาโครงการทีบ
่ ริหารจัดการอยู่ ณ ปั จจุบน
ั อย่างต่อเนือ
่ ง ภายหลังจากได ้รับการต่อสัญญาแล ้วถึง 1-2 ครัง้
ทัง้ นี้ วิธม
ี ล
ู ค่าปั จจุบน
ั สุทธิของกระแสเงินสดเป็ นการคานวณกระแสเงินสดในอนาคต จากประมาณการทาง
การเงิน ซึง่ ตัง้ อยู่บนสมมติฐานต่างๆ ทีไ่ ด ้รับจาก UBA และกาหนดขึน
้ มาภายใต ้ภาวะเศรษฐกิจ และสถานการณ์
ปั จจุบน
ั การเปลีย
่ นแปลงใดๆ ทีเ่ กิดขึน
้ ในอนาคต อันมีผลกระทบต่อสมมติฐานดังกล่าวข ้างต ้นอย่างมีนัยสาคัญ อาจ
ส่งผลให ้ผลประกอบการในอนาคตของ UBA ไม่เป็ นไปตามทีค
่ าดการณ์ หรือทาให ้ตัวแปรต่างๆ ทีใ่ ช ้ในการประเมิน
มูลค่าเปลีย
่ นแปลงไป ดังนัน
้ มูลค่าหุ ้นทีป
่ ระเมินได ้ตามวิธน
ี ก
ี้ ็จะเปลีย
่ นแปลงไปด ้วยเช่นกัน
CapAd มีความเห็นว่า วิธท
ี เี่ หมาะสมทีส
่ ด
ุ ในการประเมินมูลค่ากิจการของ UBA ในครัง้ นี้ คือ วิธม
ี ล
ู ค่า
ปั จจุบน
ั สุทธิของกระแสเงินสด เนือ
่ งจากสามารถสะท ้อนผลการดาเนินการในอนาคตของ UBA โดยสรุป CapAd
เห็นว่ามูลค่าหุ ้นทีเ่ หมาะสมของ UBA เท่ากับ 98.36 บาทต่อหุ ้น หรือคิดเป็ นมูลค่ากิจการเท่ากับ 393.45 ล ้านบาท
ทัง้ นี้ คิดเป็ นมูลค่าของรายการเท่ากับ 157.38 ล ้านบาท ซึง่ สูงกว่าราคาเสนอขายที่ 84.38 บาทต่อหุ ้น อยู่ 13.99
บาทต่อหุ ้น หรือสูงกว่าร ้อยละ 16.58 ของราคาเสนอขาย หรือสูงกว่ามูลค่าของรายการที่ 135.00 ล ้านบาท อยู่
22.38 ล ้านบาท หรือสูงกว่าร ้อยละ 16.58 ของราคาเสนอขาย นอกจากนี้ ผลจากการวิเคราะห์ความไวจะได ้มูลค่า
หุ ้นของ UBA เท่ากับ 81.15 – 121.12 บาทต่อหุ ้น ซึง่ คิดเป็ นมูลค่าของรายการเท่ากับ 129.83 – 193.80 ล ้านบาท
สูงกว่า (ตา่ กว่า) ราคาเสนอขายที่ 135.00 ล ้านบาท เท่ากับ (5.17) – 58.80 ล ้านบาท หรือสูงกว่า (ตา่ กว่า) ร ้อยละ
ั วนร้อยละ 40 ที่ 135.00 ล้ำน
(3.83) – 43.56 ของราคาเสนอขาย ด ังนน
ั้ รำคำเสนอขำยกิจกำร UBA ในสดส่
บำท จึงเป็นรำคำทีเ่ หมำะสม เนือ
่ งจากมีมูลค่าตา่ กว่ามูลค่ายุตธิ รรมจากวิธม
ี ูลค่าปั จจุบน
ั สุทธิของกระแสเงินสด
และอยูใ่ นช่วงของมูลค่ายุตธิ รรมจากผลของการวิเคราะห์ความไว
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ความเห็นของทีป
่ รึกษาทางการเงินอิสระ

7.

ควำมเห็ นของทีป
่ รึกษำทำงกำรเงินเกีย
่ วก ับรำยกำรระหว่ำงก ันกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน

7.1.

้
ควำมเหมำะสมในเรือ
่ งของกำรกำหนดอ ัตรำดอกเบีย
แนวทางในการพิจารณาเรือ
่ งอัตราดอกเบีย
้ เพือ
่ การเปรียบเทียบโดยวิธต
ี า่ งๆ มีดงั นี้

(1) คานวณดอกเบีย
้ อ ้างอิงตามอัตราดอกเบีย
้ เงินฝากประจาเฉลีย
่ 1 ปี ของสถาบันการเงินใหญ่ 4 แห่ง
ได ้แก่ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ จะได ้ดอกเบีย
้ เงินฝากประจา
เฉลีย
่ 1 ปี ของสถาบันการเงินใหญ่ 4 แห่ง เท่ากับร ้อยละ 1.38 ต่อปี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
้ เงินฝำกประจำ 1 ปี (ร้อยละ) ประจำว ันที่ 22 กุมภำพ ันธ์ 2561
อ ัตรำดอกเบีย
ธนำคำรกรุงเทพ

ธนำคำรกรุงไทย

ธนำคำรกสิกรไทย

ธนำคำรไทยพำณิชย์

เฉลีย
่

1.50

1.30

1.30

1.40

1.38

ทีม
่ า : ธนาคารแห่งประเทศไทย

(2) คานวณดอกเบีย
้ จากค่าเสียโอกาสของเงินลงทุนทีบ
่ ริษัทฯได ้ลงทุนไว ้ล ้านบาท โดยปั จจุบันบริษัทฯ
ได ้มีเงินฝาก แบบฝากประจา 3 เดือน ไว ้กับสถาบันการเงินแห่งหนึง่ ได ้ผลตอบแทนอยู่ทรี่ ้อยละ 1.40 ต่อปี
่ กับลูกค ้ารายใหญ่ชน
ั ้ ดี (MLR) ของสถาบัน
(3) คานวณดอกเบีย
้ อ ้างอิงตามอัตราดอกเบีย
้ เงินให ้สินเชือ
การเงินใหญ่ 4 แห่ง ได ้แก่ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ จะได ้
่ กับลูกค ้ารายใหญ่ชน
ั ้ ดี (MLR) เฉลีย
ดอกเบีย
้ เงินให ้สินเชือ
่ ของสถาบันการเงินใหญ่ 4 แห่ง เท่ากับร ้อยละ 6.20 ต่อ
ปี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ิ เชือ
่ ก ับลูกค้ำรำยใหญ่ชนดี
ั้
้ เงินให้สน
อ ัตรำดอกเบีย
(MLR) (ร้อยละ) ประจำว ันที่ 22 กุมภำพ ันธ์ 2561
ธนำคำรกรุงเทพ

ธนำคำรกรุงไทย

ธนำคำรกสิกรไทย

ธนำคำรไทยพำณิชย์

เฉลีย
่

6.250

6.275

6.250

6.025

6.200

ทีม
่ า : ธนาคารแห่งประเทศไทย

(4) คานวณดอกเบีย
้ จากต ้นทุนทางการเงินของ UBA อ ้างอิงตามงบการเงินของ UBA ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560 ซึง่ ตรวจสอบโดยผู ้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ต้นทุนทำงกำรเงินเฉลีย
่ ของ UBA (ร้อยละ) ณ ว ันที่ 31 ธ ันวำคม 2560
ั
้
ิ ภำยใต้ส ัญญำเช่ำทำงกำรเงิน
้ น
เงินกูย
้ ม
ื ระยะสน และระยะยำวจำกสถำบ ันกำรเงิน
หนีส
เงินกูย
้ ม
ื จำกกิจกำรทีเ่ กีย
่ วข้อง
6.50 และ MLR

5.14 - 8.15

6.50

ทีม
่ า : งบการเงินของ UBA ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึง่ ตรวจสอบโดยผู ้สอบบัญชีรับอนุญาต

เมือ
่ พิจารณาจากอัตราดอกเบีย
้ อ ้างอิงทัง้ กรณีท ี่ (1), (2), (3) และ (4) เนือ
่ งจากปั จจุบน
ั บริษัทฯ ได ้มีการ
ฝากเงินไว ้กับสถาบันการเงินแบบฝากประจา 3 เดือน ซึง่ ได ้รับผลตอบแทนอยู่ทรี่ ้อยละ 1.40 ต่อปี การนาเงินมา
ปล่อยกู ้ให ้กับ UBA ซึง่ ได ้ผลตอบแทนอยู่ทรี่ ้อยละ 6.50 ต่อปี นัน
้ สูงกว่าการฝากประจา อีกทัง้ ดอกเบีย
้ เงินให ้กู ้ยืม
่ กับลูกค ้ารายใหญ่ชน
ั ้ ดี (MLR) เฉลีย
ร ้อยละ 6.50 ต่อปี นัน
้ ยังสูงกว่าดอกเบีย
้ เงินให ้สินเชือ
่ ของสถาบันการเงินใหญ่
4 แห่ง ซึง่ อยูท
่ รี่ ้อยละ 6.20 ต่อปี เล็กน ้อย อีกทัง้ ยังใกล ้เคียงกับต ้นทุนทางการเงินปั จจุบน
ั ของ UBA จากเหตุผลที่
้ เท่ำก ับร้อยละ 6.50 ต่อปี เป็นรำยกำร
กล่าวข ้างต ้นทาให ้ทีป
่ รึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าอ ัตรำดอกเบีย
ทีม
่ ค
ี วำมเหมำะสม
7.2.

กำรให้กำรคำ้ ประก ันวงเงินของสถำบ ันกำรเงินโดยกรรมกำรของ SE

ภายหลังการเข ้าทารายการ กรรมการของบริษัทฯ ได ้แก่ นางสาวอรสา วิมลเฉลา จะยังคงมีฐานะเป็ นผู ้ค้า
ประกันต่อไปในนามตัวแทนของ SE ซึง่ ภาระค้าประกันดังกล่าวเป็ น ภาระค้าประกันส่วนบุคคล (Personal
Guarantee) ของกรรมการของกิจการตามปกติของสัญญาค้าประกันสถาบันการเงินทัว่ ไป ถือว่ำมีควำมเหมำะสม
แต่อย่างไรก็ด ี การค้าประกันดังกล่าวไม่ถอ
ื เป็ นภาระตามสัญญาระหว่างผู ้ถือหุ ้น (SHA) และไม่สง่ ผลกระทบต่อ
บริษัทฯ

บริษัท แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จากัด

หน ้าที่ 61/62

ความเห็นของทีป
่ รึกษาทางการเงินอิสระ

ั่ จํากัด (มหาชน)
บริษัท สยามอีสต์ โซลูชน

ส่วนที่ 4 : สรุปความเห็ นทีป
่ รึกษาทางการเงินอิสระ เกีย
่ วก ับความสมเหตุสมผลของรายการในครงนี
ั้ ้
โปรดดูสรุปความเห็นของทีป
่ รึกษาทางการเงินอิสระใน “บทสรุปผูบ
้ ริหาร (Executive Summary)”
หน ้าที่ 5 ของรายงานฉบับนี้
อย่างไรก็ตาม ผู ้ถือหุ ้นของบริษัทฯ ควรจะศึกษาข ้อมูลในเอกสารต่างๆ ทีแ
่ นบมากับหนังสือเชิญประชุมใน
ครัง้ นี้
เพือ
่ ใช ้ประกอบการพิจารณาในการตัดสินใจสําหรับการลงมติ
ซึง่ การพิจารณาอนุมัตริ ายการได ้มาซึง่
สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย
่ วโยงกันดังกล่าว ขึน
้ อยูก
่ ับดุลยพินจ
ิ และการตัดสินใจของผู ้ถือหุ ้นเป็ นสําคัญ
ข ้าพเจ ้าขอรับรองว่าได ้พิจารณาให ้ความเห็นกรณีข ้างต ้นด ้วยความรอบคอบตามมาตรฐานวิชาชีพ
คํานึงถึงผลประโยชน์ของผู ้ถือหุ ้นเป็ นสําคัญ

โดย

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จํากัด
ทีป
่ รึกษาทางการเงินอิสระ

(นายพัชร เนตรสุวรรณ)
กรรมการผู ้จัดการ

(นางสาวฉันท์ชนา รัตโนภาส)
ผู ้ควบคุมการปฏิบต
ั งิ าน

บริษัท แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จํากัด

หน ้าที่ 62/62

ั จํากัด (มหาชน)
บริษัท สยามอีสต์ โซลูชน

เอกสารแนบ ความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระ

เอกสารแนบ 1

ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน บริษ ัท ยูทล
ิ ต
ิ ี บิสเิ นส อ ัลลายแอนซ ์ จําก ัด
1.

ข้อมูลเบืองต้น

ชือบริษัท

:

ทะเบียนนิตบ
ิ ค
ุ คล
วันทีจดทะเบียน
ธุรกิจหลัก
ทีตังสํานั กงานใหญ่
ทุนจดทะเบียน
ทุนทีชําระแล ้ว

:
:
:
:
:
:

บริษัท ยูทล
ิ ต
ิ ี บิสเิ นส อัลลายแอนซ์ จํากัด
Utility Business Alliance Co., Ltd
0115544004659
28 มิถน
ุ ายน 2544
ธุรกิจด ้านการบริหารจัดการระบบผลิตนํ าและระบบบําบัดนํ าเสียแบบครบวงจร
123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
40,000,000 บาทแบ่งออกเป็ นหุ ้นสามัญ 4,000,000 หุ ้นมูลค่าทีตราไว ้หุ ้นละ 10 บาท
40,000,000 บาทแบ่งออกเป็ นหุ ้นสามัญ 4,000,000 หุ ้นชําระแล ้วเต็มมูลค่าทีตราไว ้หุ ้น
ละ 10 บาท

2.

ล ักษณะการประกอบธุรกิจ

2.1.

ประว ัติความเป็นมา

บริษัท ยูทล
ิ ต
ิ ี บิสเิ นส อัลลายแอนซ์ จํากัด (“UBA”) จดทะเบียนก่อตังขึนเมือวันที 28 มิถุนายน 2544
หลั ง จากประชุม จั ด ตั งบริษั ทเมือวั น ที 22 มิถุ น ายน 2544 ด ว้ ยทุ น จดทะเบีย นก่ อ ตั ง 40 ล ้านบาท จากกลุ่ ม
ผู ้เชียวชาญในศาสตร์และวิทยาการความรู ้ด ้านการจัดการนํ าโดยเฉพาะ ซึงครอบคลุมทังการปรั บ ปรุงคุณภาพนํ า
และ การระบายนํ า โดยมีกลุ่ม ผู ้ถือหุ ้นหลัก 2 กลุ่ม ได ้แก่ (1) กลุ่ม บริษัท เนาวรั ตน์พั ฒนาการ จํ ากัด (มหาชน)
(“NWR”)1 ถือหุ ้นรวมกันร ้อยละ 50 และ (2) กลุ่มบริษัท สยามราชธานี จํ ากัด (“SRT”) ถือหุ ้นรวมกันร ้อยละ 50
ของหุ ้นทังหมด โดยมีรายชือและสัดส่วนการถือหุ ้น ณ วันที 28 มิถน
ุ ายน 2544 ดังตารางที 1
ตารางที 1

รายชือผู ้ถือหุ ้น UBA ณ วันที 28 มิถน
ุ ายน 2544

จํานวนหุน
้ ทีถือ
ส ัดส่วน
(หุน
้ )
การถือหุน
้
กลุม
่ บริษัท เนาวรัตน์พฒ
ั นาการ จํากัด (มหาชน)
1
บริษัท เนาวรัตน์พฒ
ั นาการ จํากัด (มหาชน)
1,999,995
50.00%
2
นายพลพัฒ กรรณสูต
1
0.00%
ั วาลย์
3
นายกมล ลิมปิ ชช
1
0.00%
4
นายสุข สือยรรยงศิร ิ
1
0.00%
5
นางวัฒนา สัมนาวงศ์
1
0.00%
6
นายบดินทร์ อุดล
1
0.00%
รวมผูถ
้ อ
ื หุน
้ กลุม
่ ก
2,000,000
50.00%
กลุม
่ บริษัท สยามราชธานี จํากัด
7
บริษัท สยามราชธานี จํากัด
1,999,998
50.00%
8
น.ส. อรสา วิมลเฉลา
1
0.00%
9
นายเกียรติ วิมลเฉลา
1
0.00%
รวมผูถ
้ อ
ื หุน
้ กลุม
่ ข
2,000,000
50.00%
รวมผูถ
้ อ
ื หุน
้ ทงหมด
ั
4,000,000
100.00%
ทีมา: รายงานตรวจสอบสถานะทางด ้านกฎหมาย (Legal Due Diligence Report)
ลําด ับ

1

รายชือผูถ
้ อ
ื หุน
้

ราคาหุน
้ ละ
(บาท)

มูลค่าหุน
้
(บาท)

10
10
10
10
10
10

19,999,950
10
10
10
10
10
20,000,000

10
10
10

19,999,980
10
10
20,000,000
40,000,000

NWR ประกอบธุรกิจหลักประเภทรับเหมาก่อสร ้างงานวิศวกรรมโยธาทุกประเภท โดยมีธรุ กิจหลัก คือ การดําเนินโครงการแบบงาน
วิศวกรรม-จัดหา-ก่อสร ้าง (Engineering Procurement and Construction) โดยมีกลุม
่ ผู ้เชียวชาญในศาสตร์และวิทยาการความรู ้ด ้านการ
จัดการนํ าโดยเฉพาะ ซึงครอบคลุมทังการปรับปรุงคุณภาพนําและการระบายนํ า ดังนัน ภายหลังจากจัดตัง UBA ร่วมกับกลุม
่ บริษัท กลุม
่
ผู ้เชียวชาญดังกล่าวได ้ย ้ายไปดํารงตําแหน่งผู ้บริหารระดับสูงของ UBA

เอกสารแนบ 1 หน ้าที 1/20

ั จํากัด (มหาชน)
บริษัท สยามอีสต์ โซลูชน

เอกสารแนบ ความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระ

การเปลียนแปลงโครงสร้างการถือหุน
้ ของ UBA
(1)

เมือวันที 21 สิงหาคม 2546 SRT ได ้ทําการโอนหุ ้นของตนทังหมด จํานวน 1,999,998 หุ ้นให ้แก่ บริษัท พี
พีเอ็มเอ็นจิเนียริง จํากัด (“PPM” หรือ “ผู ้ขาย”)2 และมีการโอนหุ ้นจากนายเกียรติ วิมลเฉลา3 ให ้แก่ นาย
ั ลีเกษม4 จํานวน 1 หุ ้น ส่งผลให ้รายชือผู ้ถือหุ ้นเปลียนโครงสร ้างเป็ นดังตารางที 2
สิทธิชย

ตารางที 2

รายชือผู ้ถือหุ ้น UBA ณ วันที 21 สิงหาคม 2546

จํานวนหุน
้ ทีถือ
ส ัดส่วน
(หุน
้ )
การถือหุน
้
กลุม
่ บริษัท เนาวรัตน์พฒ
ั นาการ จํากัด (มหาชน)
1
บริษัท เนาวรัตน์พฒ
ั นาการ จํากัด (มหาชน)
1,999,995
50.00%
2
นายพลพัฒ กรรณสูต
1
0.00%
ั วาลย์
3
นายกมล ลิมปิ ชช
1
0.00%
4
นายสุข สือยรรยงศิร ิ
1
0.00%
5
นางวัฒนา สัมนาวงศ์
1
0.00%
6
นายบดินทร์ อุดล
1
0.00%
รวมผูถ
้ อ
ื หุน
้ กลุม
่ ก
2,000,000
50.00%
กลุม
่ บริษัท สยามราชธานี จํากัด
7
บริษัท พีพเี อ็ม เอ็นจิเนียริง จํากัด
1,999,998
50.00%
8
น.ส. อรสา วิมลเฉลา
1
0.00%
ั ลีเกษม
9
นายสิทธิชย
1
0.00%
รวมผูถ
้ อ
ื หุน
้ กลุม
่ ข
2,000,000
50.00%
รวมผูถ
้ อ
ื หุน
้ ทงหมด
ั
4,000,000
100.00%
ทีมา: รายงานตรวจสอบสถานะทางด ้านกฎหมาย (Legal Due Diligence Report)
ลําด ับ

(2)

รายชือผูถ
้ อ
ื หุน
้

3
4
5
6

10
10
10
10
10
10

19,999,950
10
10
10
10
10
20,000,000

10
10
10

19,999,980
10
10
20,000,000
40,000,000

รายชือผู ้ถือหุ ้น UBA ณ วันที 9 ธันวาคม 2546

จํานวนหุน
้ ทีถือ
ส ัดส่วนการถือหุน
้
(หุน
้ )
กลุม
่ บริษัท เนาวรัตน์พฒ
ั นาการ จํากัด (มหาชน)
1
บริษัท เนาวรัตน์พฒ
ั นาการ จํากัด (มหาชน)
1,333,332
33.33%
2
นายพลพัฒ กรรณสูต
1
0.00%
3
นายบดินทร์ อุดล
1
0.00%
รวมผูถ
้ อ
ื หุน
้ กลุม
่ ก
1,333,334
33.33%
กลุม
่ บริษัท สยามราชธานี จํากัด
4
บริษัท พีพเี อ็ม เอ็นจิเนียริง จํากัด
1,333,331
33.33%
5
น.ส. อรสา วิมลเฉลา
1
0.00%
6
นายเกียรติ วิมลเฉลา
1
0.00%
รวมผูถ
้ อ
ื หุน
้ กลุม
่ ข
1,333,333
33.33%
กลุม
่ บริษัท แบล็ค แอนด์ วิชช์ (ประเทศไทย) จํากัด
7
บริษัท แบล็ค แอนด์ วิชช์ (ประเทศไทย) จํากัด
1,333,333
33.33%
รวม
4,000,000
100.00%
ทีมา: รายงานตรวจสอบสถานะทางด ้านกฎหมาย (Legal Due Diligence Report)

2

มูลค่าหุน
้
(บาท)

เมือวันที 9 ธันวาคม 2546 บริษัทวิศวกรรมข ้ามชาติ ได ้แก่ บริษัท แบล็ค แอนด์ วิชช์ (ประเทศไทย) จํากัด
(“B&W”)5 มีความสนใจร่วมทุนใน UBA ในสัดส่วน 1 ใน 3 ของหุ ้น ดังนัน โครงสร ้างการถือหุ ้นจึงมีการ
เปลียนแปลงโดยที (2.1) NWR โอนหุ ้นให ้แก่ B&W จํานวน 666,667 หุ ้น (2.2) PPM โอนหุ ้นให ้แก่ B&W
ั วาล, นายพลพัฒ
จํานวน 666,666 หุ ้น (2.3) นางวัฒนา สัมนาวงศ์, นายสุข สือยรรยงศิร,ิ นายกมล ลิมปิ ชช
กรรณสูต ได ้โอนหุ ้นคนละ 1 หุ ้น ให ้แก่ NWR (2.4) PPM โอนหุ ้นให ้แก่ นายพลพัฒ กรรณสูต จํานวน 1
ั ลีเกษม ได ้โอนหุ ้นให ้แก่ นายเกียรติ วิมลเฉลา6 จํานวน 1 หุ ้น ส่งผลให ้รายชือ
หุ ้น และ (2.5) นายสิทธิชย
ผู ้ถือหุ ้นเปลียนโครงสร ้างเป็ นดังตารางที 3

ตารางที 3
ลําด ับ

ราคาหุน
้ ละ
(บาท)

รายชือผูถ
้ อ
ื หุน
้

ราคาหุน
้ ละ
(บาท)

มูลค่าหุน
้ (บาท)

10
10
10

13,333,320
10
10
13,333,340

10
10
10

13,333,310
10
10
13,333,330
13,333,330
40,000,000

PPM เป็ นบริษัทของครอบครัววิมลเฉลา (“กงสี”) ซึงประกอบธุรกิจหลักในการนําเข ้าปั มนําและจําหน่ายปั มนําและอุปกรณ์ รวมถึงงาน
รับเหมางานก่อสร ้าง ณ ปั จจุบน
ั อยูภ
่ ายใต ้อํานาจควบคุมของ นางสาวอรสา วิมลเฉลา
นาย เกียรติ วิมลเฉลา ซึงเป็ นบุตรชายคนที 5 ของครอบครัววิมลเฉลา ปั จจุบน
ั ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผู ้จัดการ บริษัท
บริษัท สยามราช จํากัด (มหาชน) ซึงจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใหม่ (mai)
ั ลีเกษม เป็ นสามีทไม่
นายสิทธิชย
ี ได ้จดทะเบียนสมรสของ นางสาวอรสา วิมลเฉลา
B&W เป็ นบริษัทยักษ์ใหญ่ทประกอบธุ
ี
รกิจด ้านงานวิศวกรรมและการให ้คําปรึกษาทางด ้านเทคนิคระดับนานาชาติ ซึงมีความเชียวชาญด ้าน
งานวิศวกรรมเกียวกับสาธารณูปโภคครบวงจร (Infrastructure)
ณ วันที 21 สิงหาคม 2546 PPM ยังคงมีสถานะเป็ นบริษัทของครอบครัววิมลเฉลา (“กงสี”) ซึงสมาชิกครอบครัวถือหุ ้นร่วมกัน

เอกสารแนบ 1 หน ้าที 2/20

ั จํากัด (มหาชน)
บริษัท สยามอีสต์ โซลูชน

เอกสารแนบ ความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระ

(3)

เมือวันที วันที 8 กุมภาพันธ์ 2550 ผู ้ถือหุ ้นกลุม
่ ก (NWR) และ ผู ้ถือหุ ้นกลุม
่ ข (PPM) พบว่า B&W ไม่
สามารถให ้การสนั บสนุนด ้านการเงินแก่ UBA ตามสัดส่วนการถือหุ ้น กล่าวคือ ไม่สามารถคําประกัน และ/
หรือ ให ้กู ้ยืมเงินจึงได ้ทําการขอซือหุ ้นคืนจาก B&W ในเวลาต่อมา ดังนัน โครงสร ้างการถือหุ ้นจึงมีการ
เปลียนแปลงโดยที (3.1) B&W ได ้ขายหุ ้นให ้แก่ NWR จํานวน 1,066,667 หุ ้น (3.2) B&W ได ้ขายหุ ้น
ให ้แก่ PPM จํานวน 266,666 หุ ้น (3.3) B&W ได ้ขายหุ ้นให ้แก่ นางวัฒนา สัมนาวงศ์ จํ านวน 1 หุ ้น และ
ั ลีเกษม จํานวน 1 หุ ้น ส่งผลให ้รายชือผู ้ถือหุ ้น
(3.4) นายเกียรติ วิมลเฉลา โอนหุ ้นให ้แก่ นายสิทธิชย
เปลียนโครงสร ้างเป็ นดังตารางที 4

ตารางที 4

รายชือผู ้ถือหุ ้น UBA ณ วันที 8 กุมภาพันธ์ 2550

จํานวนหุน
้ ทีถือ
ส ัดส่วน
(หุน
้ )
การถือหุน
้
กลุม
่ บริษัท เนาวรัตน์พฒ
ั นาการ จํากัด (มหาชน)
1
บริษัท เนาวรัตน์พฒ
ั นาการ จํากัด (มหาชน)
2,399,998
60.00%
2
นายพลพัฒ กรรณสูต
1
0.00%
3
นายบดินทร์ อุดล
1
0.00%
4
นางวัฒนา สัมนาวงศ์
1
0.00%
รวมผูถ
้ อ
ื หุน
้ กลุม
่ ก
2,400,001
60.00%
กลุม
่ บริษัท สยามราชธานี จํากัด
5
บริษัท พีพเี อ็ม เอ็นจิเนียริง จํากัด
1,599,997
40.00%
6
น.ส. อรสา วิมลเฉลา
1
0.00%
ั ลีเกษม
7
นายสิทธิชย
1
0.00%
รวมผูถ
้ อ
ื หุน
้ กลุม
่ ข
1,599,999
40.00%
รวมผูถ
้ อ
ื หุน
้ ทงหมด
ั
4,000,000
100.00%
ทีมา: รายงานตรวจสอบสถานะทางด ้านกฎหมาย (Legal Due Diligence Report)
ลําด ับ

(4)

รายชือผูถ
้ อ
ื หุน
้

10
10
10
10

23,999,980
10
10
10
24,000,010

10
10
10

15,999,970
10
10
15,999,990
40,000,000

รายชือผู ้ถือหุ ้น UBA ณ วันที 31 มกราคม 2558

จํานวนหุน
้ ทีถือ
ส ัดส่วน
(หุน
้ )
การถือหุน
้
กลุม
่ บริษัท เนาวรัตน์พฒ
ั นาการ จํากัด (มหาชน)
1
บริษัท เนาวรัตน์พฒ
ั นาการ จํากัด (มหาชน)
2,399,998
60.00%
2
นายพลพัฒ กรรณสูต
1
0.00%
3
นางวัฒนา สัมนาวงศ์
1
0.00%
รวมผูถ
้ อ
ื หุน
้ กลุม
่ ก
2,400,000
60.00%
กลุม
่ บริษัท สยามราชธานี จํากัด
4
บริษัท พีพเี อ็ม เอ็นจิเนียริง จํากัด
1,599,998
40.00%
5
น.ส. อรสา วิมลเฉลา
1
0.00%
ั ลีเกษม
6
นายสิทธิชย
1
0.00%
รวมผูถ
้ อ
ื หุน
้ กลุม
่ ข
1,600,000
40.00%
รวมผูถ
้ อ
ื หุน
้ ทงหมด
ั
4,000,000
100.00%
ทีมา: รายงานตรวจสอบสถานะทางด ้านกฎหมาย (Legal Due Diligence Report)

2.2.

มูลค่าหุน
้
(บาท)

เมือวันที 31 มกราคม 2558 นายบดินทร์ อุดล ได ้โอนหุ ้นให ้แก่ PPM จํานวน 1 หุ ้น ทําให ้ UBA ส่งผลให ้
รายชือผู ้ถือหุ ้นเปลียนโครงสร ้างเป็ นดังตารางที 5 และไม่มก
ี ารเปลียนแปลงมาจนถึงปั จจุบน
ั 7 (ณ วันที 22
กุมภาพันธ์ 2561)

ตารางที 5
ลําด ับ

ราคาหุน
้ ละ
(บาท)

รายชือผูถ
้ อ
ื หุน
้

ราคาหุน
้ ละ
(บาท)

มูลค่าหุน
้
(บาท)

10
10
10

23,999,980
10
10
24,000,000

10
10
10

15,999,980
10
10
16,000,000
40,000,000

ล ักษณะการประกอบธุรกิจ

UBA คือ ผู ้นํ า แนวคิด ใหม่ใ นการจั ด การนํ า และผู ้นํ าด ้านการให ้บริก ารบริห ารจั ด การนํ า ระบบปรั บ ปรุ ง
คุณภาพนํ าใช ้ ระบบบําบัดนํ าเสีย และระบบระบายนํ าแบบครบวงจร โดยมีการวิจัยและพั ฒนาองค์ความรู ้ใหม่ๆ อยู่
เสมอ เพือสร ้างมาตรฐานทีดียงขึ
ิ นกว่าเดิม ให ้กับอุตสาหกรรมด ้านการให ้บริการบริหารจัดการมลภาวะทางนํ าและ
สิงแวดล ้อม อาทิ การแก ้ปั ญหาด ้านมลภาวะทางนํ าจากโรงงานอุต สาหกรรมทีมีค วามหลากหลายและแตกต่ าง
ทางด ้านองค์ประกอบ การแก ้ปั ญหาด ้านมลภาวะทางนํ าจากนํ าเสียชุมชนขนาดใหญ่ เช่น กรุงเทพมหานคร โดยมี
ทีมผู ้เชียวชาญด ้านการจัดการมลภาวะทางนํ า ทีได ้รับการขึนทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็ นผู ้ให ้บริการ

7

วันที IFA สอบทานรายชือผู ้ถือหุ ้นตาม บอจ. 5 ล่าสุด ณ วันที 22 กุมภาพันธ์ 2561

เอกสารแนบ 1 หน ้าที 3/20

ั จํากัด (มหาชน)
บริษัท สยามอีสต์ โซลูชน

เอกสารแนบ ความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระ

ั
โครงสร้างการดําเนินธุรกิจหล ัก (แนวทางในการร ับงานสมปทานร
ัฐ)
แผนภาพที 1
โครงสร ้างการดําเนินงานช่วงก่อตัง UBA และเริมดําเนินงานโครงการเดินระบบ บํารุงรักษา และ
บริหารจัดการโรงควบคุมคุณภาพนํ าของสํานั กงานระบายนํ ากรุงเทพมหานครในระยะแรก (Phase I) ตังแต่ปี 2545

ต่อมาในปี 2552 ภายหลังจากลงนามในสัญญาระหว่างผู ้ถือหุ ้น (Shareholders’ Agreement: “SHA”)
ฉบับลงวันที 1 เมษายน 2552 ระหว่าง NWR และ PPM แล ้วภายใต ้เงือนไขและข ้อกําหนดเรืองการไม่ค ้าแข่ง (NonCompetition) และเพือสร ้าง Track Record ให ้กับ UBA โดยการร่วมกันประมูลงานในรูปแบบ กิจการร่วมค้า
บริษ ัท ยูทล
ิ ต
ิ ี บิสเิ นส อ ัลลายแอนซ ์ จําก ัด และบริษ ัท เนาวร ัตน์พ ัฒนาการ จําก ัด (มหาชน) สําหรับโครงการ
เดินระบบ บํารุงรักษา และบริหารจัดการโรงควบคุมคุณภาพนํ าของสํานั กงานระบายนํ ากรุงเทพมหานครในระยะที
สอง และ โครงการเดินระบบบํารุงรักษาและบริหารจัดการอุโมงค์ระบายนํ าของสํานักงานระบายนํ ากรุงเทพมหานคร
ระยะแรก ซึงประมูลงานช่วงปี 2552 – 2554 ดังแผนภาพที 7
แผนภาพที 2
โครงสร ้างการดําเนินงานโครงการเดินระบบ บํารุงรักษา และบริหารจัดการโรงควบคุมคุณภาพนํ า
ของสํานักงานระบายนํ ากรุงเทพมหานครในระยะทีสอง (Phase II) และโครงการเดินระบบบํารุงรักษาและบริหาร
จัดการอุโมงค์ระบายนํ าของสํานักงานระบายนํ ากรุงเทพมหานครระยะแรก (Phase I) ตังแต่ปี 2552-2554

ต่อมาหลังจาก UBA มี Track Record จึงสามารถประมูลงานได ้โดยตรงสําหรับโครงการโครงการเดินระบบ
บํารุงรักษา และบริหารจัดการโรงควบคุมคุณภาพนํ าของสํานักงานระบายนํ ากรุงเทพมหานครในระยะทีสาม และ
โครงการเดินระบบบํารุงรักษาและบริหารจัดการอุโมงค์ระบายนํ าของสํานั กงานระบายนํ ากรุงเทพมหานคร
ระยะที
สอง ซึงประมูลงานช่วงปี 2557 – 2559 ดังแผนภาพที 8
แผนภาพที 3
โครงสร ้างการดําเนินงานโครงการเดินระบบ บํารุงรักษา และบริหารจัดการโรงควบคุมคุณภาพนํ า
ของสํานักงานระบายนํ ากรุงเทพมหานครในระยะที 2 (Phase II) และโครงการเดินระบบบํารุงรักษาและบริหาร
จัดการอุโมงค์ระบายนํ าของสํานักงานระบายนํ ากรุงเทพมหานครระยะแรก (Phase I) ตังแต่ปี 2552-2554

เอกสารแนบ 1 หน ้าที 4/20

ั จํากัด (มหาชน)
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โครงสร้างการดําเนินธุรกิจของ UBA (ในปัจจุบ ันและอนาคต)
ปั จจุบน
ั
สํานั กงานระบายนํ ากรุงเทพมหานครมีแผนแม่บทขยายโครงการบําบัดนํ าเสียและบริหารจัดการ
อุโมงค์ระบายนํ าทีต ้องก่อสร ้างโครงการขึนมามากมายหลายโครงการ (ดูรายละเอียดในเอกสารแนบ 1) NWR ถือ
เป็ นหนึงในผู ้ประมูลหลักทีดําเนินการก่อสร ้างโครงการต่างๆ ในขณะที UBA เป็ นผู ้ดําเนินธุรกิจบริหารจัดการนํ าซึงฺ
UBA มีประสบการณ์เพียงพอทีจะรับงานจากผู ้รับเหมาใดก็ได ้ไม่จําเป็ นต ้องรับงานเฉพาะทีก่อสร ้างโดย NWR
แผนภาพที 4

โครงสร ้างการดําเนินธุรกิจของ UBA

2.2.1. วิธก
ี ารร ับรูร้ ายได้ของธุรกิจหล ัก
(ก)

วิธก
ี ารรับรู ้รายได ้จากการบริหารโรงควบคุมคุณภาพนํ ากรุงเทพมหานคร

โครงการจ ้างเดินระบบ บํารุงรักษา และบริหารจัดการโรงควบคุมคุณภาพนํ ามีการจ่ายเงินค่าจ ้างตามอัตรา
ค่าใช ้จ่ายรวม ในการบําบัดนํ าเสียต่อเดือนตามสูตรการคิดคํานวณค่าใช ้จ่ายในการบําบัดนํ าเสีย ซึงรายได ้ทีกิจการ
จะได ้รับถูกเรียกว่า “ราคาปั จจุบน
ั ” ซึงมีคา่ ตังต ้นทีรัฐตังไว ้ไม่ขนกั
ึ บปริมาณนํ า เรียกว่า “ค่าใช ้จ่ายคงที” (Kfix) ซึง
เป็ นค่าจ ้างฝ่ ายบริหาร ค่าเช่าสํานั กงาน และค่าใช ้จ่ายหลักอืนๆ ซึงเป็ นต ้นทุนคงที (Fixed Cost) ทีประเมินไว ้
ล่วงหน ้า (หน่วย บาท/เดือน) รวมกับ “ค่าใช ้จ่ายสําหรับการผันนํ าเสียผ่านเฉพาะการบําบัดเบืองต ้น” (Kbypass) ซึง
เป็ นต ้นทุนผันแปร (Variable Cost) ตาม “ปริมาณนํ าเสียทีผันผ่านเฉพาะการบําบัดเบืองต ้น” (Qbypass) รวมกับ
“ค่าใช ้จ่ายสําหรับการบําบัดนํ าเสียขันที 2” (Kplant) ซึงเป็ นต ้นทุนผันแปร (Variable Cost) ตาม “ปริมาณนํ าเสียที
่ ารบําบัดนํ าเสียขันที 2” (Qplant) เช่นกัน โดยตามสูตรมีการปรับผลกระทบของเงินเฟ้ อด ้วยค่าดัชนีผู ้บริโภค
เข ้าสูก
(CPI) ตามทีกระทรวงพาณิชย์กําหนดอีกด ้วย
ทังนี การคํานวณค่าใช ้จ่ายในการบําบัดนํ าเสียให ้คิดเป็ นรายเดือน รวมเป็ นระยะเวลา 60 เดือน (5 ปี ) โดย
ผลรวมของค่า Kfix ทัง 60 เดือน จะต ้องไม่เกินร ้อยละ 40 ของราคาค่าใช ้จ่ายในการบําบัดนํ าเสียทังหมดทีผู ้รับจ ้าง
เสนอต่อกรุงเทพมหานคร และค่า Kbypass จะต ้องไม่เกินร ้อยละ 50 ของค่า Kplant อนึง กรณีทเดิ
ี นระบบได ้ไม่เต็ม
เดือน ให ้คิดคํานวณค่าใช ้จ่ายในการบําบัดนํ าเสียเป็ นรายวัน ตามสัดส่วนทีทําได ้จริง
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(ข)

่ ม่นําเจ ้าพระยากรุงเทพมหานคร
วิธก
ี ารรับรู ้รายได ้จากการบริหารอุโมงค์ระบายนํ าจากบึงลงสูแ

โครงการจ ้างเดินระบบ บํารุงรักษา และบริหารจัดการอุโมงค์ระบายนํ าฯ มีการจ่ายเงินค่าจ ้างตามอัตรา
้
ค่าใชจ่ายรวมในการเดิ
นระบบอุโมงค์ต่อเดือน
ซึงรายไดที้ กิจการจะไดรับถูกเรียกว่า
้
“ราคาปัจจุบัน”
ซึงมีค่าตังตนที
้
รัฐตังไว ้ไม่ขนกั
ึ บปริมาณนํ า เรียกว่า “ค่าใช ้จ่ายคงที” (Kfix) ซึงเป็ นค่าจ ้างฝ่ ายบริหาร ค่าเช่าสํานั กงาน และ
ค่าใช ้จ่ายหลักอืนๆ ซึงเป็ นต ้นทุนคงที (Fixed Cost) ทีประเมินไว ้ล่วงหน ้า (หน่วย บาท/เดือน) รวมกับ “ค่าใช ้จ่าย
สําหรับการเดินระบบอุโมงค์ระบายนํ า” (Kplant) ซึงเป็ นต ้นทุนผันแปร (Variable Cost) ตาม “หน่วยกระแสไฟฟ้ าที
สถานีสบ
ู นํ าอุโมงค์ระบายนํ าใช ้ไป” (Unit) โดยตามสูตรมีการปรับผลกระทบของเงินเฟ้ อด ้วยค่าดัชนีผู ้บริโภค (CPI)
ตามทีกระทรวงพาณิชย์กําหนดอีกด ้วย
ทังนี การคํานวณค่าใช ้จ่ายในการบําบัดนํ าเสียให ้คิดเป็ นรายเดือน รวมเป็ นระยะเวลา 60 เดือน (5 ปี ) โดย
ผลรวมของค่า Kfix ทัง 60 เดือน จะต ้องไม่เกินร ้อยละ 40 ของราคาค่าใช ้จ่ายในการเดินระบบอุโมงค์ระบายนํ า
ทังหมดทีผู ้รับจ ้างเสนอต่อกรุงเทพมหานคร และในกรณีเดินระบบได ้ไม่เต็มเดือน ให ้คิดคํานวณค่าใช ้จ่ายในการ
บําบัดนํ าเสียเป็ นรายวันตามสัดส่วนทีทําได ้จริง
ั ัศน์และพ ันธกิจของกิจการ
2.2.2. วิสยท
ั ัศน์
วิสยท

“นว ัตกรรมสร้างคุณค่า เพือการพ ัฒนาทียงยื
ั น” (Innovate Value for Sustainability)

UBA ไม่เพียงค ้นคว ้าวิจัยเพือสร ้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ แต่ยังลงทุนคิดค ้นแนวทางใหม่ๆ ใน
การปฏิบต
ั งิ านภายในองค์กร เพือประโยชน์สงู สุดของลูกค ้าให ้ได ้รับบริการทีดียงขึ
ิ น ด ้วยต ้นทุนค่าใช ้จ่ายทีลดลง
พ ันธกิจ
ั ันธ์ทย
“UBA จะเสริมสร้างความสมพ
ี งยื
ั นก ับลูกค้าและพ ันธมิตรทางธุรกิจ”
ด ้วยประสบการณ์ ย าวนานกว่า 10 ปี ทํ า ให ้มั นใจว่า คุณ ภาพในการให ้บริก าร คือ หั วใจสํ าคัญทีสร า้ ง
ความสําเร็จให ้กับลูกค ้าและสร ้างความเป็ นพันธมิตรทางธุร กิจทียังยืนกับเรา ทุกย่างก ้าวของความสําเร็ จ เกิดจาก
คุณภาพในการให ้บริการและความใส่ใจในทุกขันตอนการดําเนินงานเพือลูกค ้า
“UBA มุง
่ มนพ
ั ัฒนาให้ธุรกิจเจริญก้าวหน้า และนําความมนคงเสริ
ั
มสร้างมูลค่าเพิมทางธุรกิจ”
UBA คือ บริษัทชันนํ าทีมีวท
ิ ยาการและนวัตกรรมทีดีทสุ
ี ด ด ้านการจัดการมลภาวะทางนํ าและสิงแวดล ้อม
แบบครบวงจร ด ้วยการผลิตพลังงานทดแทน จากกระบวนการบําบัดนํ าเสีย ซึงนับว่าเป็ นการเปลียนมุมมองเกียวกับ
การจัดการมลภาวะทางนํ า ทีเคยถูกมองว่าเป็ น “ค่าใช ้จ่าย” ให ้กลายเป็ น “คุณประโยชน์” อย่างมากต่อการลด
ต ้นทุนด ้านพลังงานของการดําเนินธุรกิจต่างๆ และเหมาะสมอย่างยิง
ั
ึ กยภาพในการแข่
“UBA จะให้บริการทีดีทสุ
ี ดด้วยบุคลากรทีเป็นเลิศและดํารงไว้ซงศ
งข ัน”
จากการที UBA มีทม
ี งานเฉพาะทางในแต่ละด ้านอย่างครบถ ้วนและมีประสบการณ์การทํางานมายาวนาน
อีกทังได ้รับการอนุมัตจ
ิ ดทะเบียนเป็ นผู ้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษประเภทนิตบ
ิ ค
ุ คลจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม จึง
มันใจได ้ว่า UBA จะให ้บริการทีมีประสิทธิภาพสูงสุด
“UBA จะอุทศ
ิ ตนเพือการวิจ ัยและพ ัฒนานว ัตกรรมด้านเทคโนโลยี”
UBA คือ ผู ้นํ านวัตกรรมด ้านการให ้บริการบริห ารจัดการนํ าและสิงแวดล ้อมแบบครบวงจร โดยมีการวิจัย
และพั ฒนาองค์ความรู ้ใหม่ๆ อยู่เสมอ เพือสร ้างมาตรฐานทีดียงขึ
ิ นกว่าเดิม ให ้กับอุตสาหกรรมด ้านการให ้บริการ
บริหารจัดการมลภาวะทางนํ าและสิงแวดล ้อม
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2.2.3. โครงสร้างรายได้
กิจการมีรายได ้หลักจากการให ้บริการบริหารจัดการนํ าเสียให ้กับโครงการของกรุงเทพมหานคร โครงการ
ของเอกชน หน่ วยงานราชการอืน รวมถึง รายได ้อืนๆ ซึงในปี 2560 รายได ้ค่าบริการมีสัดส่วนสูงถึง ร ้อยละ 99.48
ั ส่วนเพียงร ้อยละ 0.52 ดังมีรายละเอียดดังตาราง
ในขณะทีรายได ้อืนมีสด
ตารางที 6

แสดงรายได ้จากการประกอบธุรกิจเปรียบเทียบปี 2558-2560

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ

31 ธ.ค. 58/1
ล้านบาท

รายได ้ค่าบริการ
รายได ้อืน/2
รายได้รวม
ทีมา :

/1

/2

31 ธ.ค. 59/1

ร้อยละ

ล้านบาท

31 ธ.ค. 60/1

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

399.91

97.99

404.50

99.67

503.87

99.48

8.18

2.01

1.35

0.33

2.64

0.52

408.09

100.00

405.86

100.00

506.51

100.00

ิ ดวันที 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 ผ่านการตรวจสอบโดยผู ้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท ที
งบการเงินของ UBA สําหรับปี สนสุ
บีเอ ออดิท (ประเทศไทย) จํากัด ซึงมิได ้เป็ นผู ้สอบบัญชีทได
ี ้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.
รายได ้อืน ได ้แก่ รายได ้จากประกันภัย รายได ้ดอกเบียเงินฝาก

2.2.4. ล ักษณะการให้บริการ
(1)

(2)

(3)
(4)

(5)
(6)

Integrated Operation and Maintenance (IOM): ให ้บริการวางแผนและตรวจสอบกระบวนการ
ทํางานของเครืองจักร ทาง UBA จะจัดส่งทีมบุคลากรผู ้ปฏิบัตงิ าน วิศวกรผู ้เชียวชาญเฉพาะในแต่ละด ้าน
เพือให ้บริการเดินระบบ ซ่อมแชมและบํารุงรักษาเครืองจักร รวมถึงการบริหารค่าใช ้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข ้อง
เช่น ค่าไฟฟ้ า และค่าสารเคมี เป็ นต ้น
Operation Supervision (OS): งานบริการตรวจสอบสภาพการทํางานของระบบตามระยะเวลาที
เหมาะสม ทังในส่วนของคุณภาพนํ าและเครืองจักร อุปกรณ์ เพือดูความสอดคล ้องของคุณภาพนํ าทิงกับ
ข ้อกําหนด วิเคราะห์ประสิทธิภาพของระบบ จัดทํารายงานประจําเดือน ซึงรวมถึงรายงานปั ญหาทีพบพร ้อม
แนวทางแก ้ไข
Start-up & Commissioning: ให ้บริการทดสอบและเริมเดินระบบให ้ลูกค ้าในช่วงแรก พร ้อมจัดทํา
ขันตอนการใช ้งานเครืองจักร จัดทําคูม
่ อ
ื การเดินระบบ และการให ้บริการฝึ กอบรมบุคลากร
Consulting Service: บริการให ้คําปรึกษาด ้านการจัดการนํ าแบบครบวงจร เริมตังแต่การเข ้าไปเก็บ
ข ้อมูล พร ้อมค ้นหาความต ้องการทีแท ้จริง หรือสาเหตุของปั ญหาทีเกิดขึนกับการทํางานของระบบปรับปรุง
คุณภาพนํ า คิดวิเคราะห์ และหาแนวทางในการแก ้ปั ญหาต่างๆ โดยทีมวิศวกรทีมีความเชียวชาญโดยตรง
เพือศึกษาแนวทางการแก ้ไขหรือศึกษาความเป็ นไปได ้ของโครงการ
Trouble Shooting: ให ้บริการแก ้ไขปั ญหาทีเกิดกับระบบในภาวะฉุกเฉิน วิเคราะห์ถงึ สาเหตุของปั ญหา
และหาแนวทางแก ้ไขหรือป้ องกันได ้อย่างมีประสิทธิภาพตรงจุดและควบคุมความเสียหายได ้ภายในระยะ
เวลาอันสัน
Engineering, Procurement, and Construction Contract (EPC): ให ้บริการออกแบบระบบ
ปรับปรุงคุณภาพนํ าใช ้ ระบบบําบัดนํ าเสีย และระบบระบายนํ าให ้ถูกต ้องตามหลักวิศวกรรมจากผู ้เชียวชาญ
คัดสรรเทคโนโลยีทมี
ี ความเหมาะสมกับแต่ละประเภทธุรกิจ จัดหาและติดตังเครืองจักรและอุปกรณ์ รวมถึง
ดําเนินการก่อสร ้าง บริการนีเป็ นบริการแบบครบวงจร

2.2.5. ล ักษณะผลิตภ ัณฑ์ทางเทคโนโลยี
(1)
(2)
(3)
(4)

Operating & Monitoring Software: โปรแกรมบริหารจัดการระบบบําบัดนํ าเสีย โดยบริหารจัดการ
ข ้อมูลต่างๆ ของการดําเนินงานด ้านการบําบัดนํ าเสียแบบครบวงจร
Recycle water: วิเคราะห์วงจรของนํ า และช่วยแนะนํ าระบบทีสามารถนํ านํ าเสียกลับมาใช ้ใหม่ตามแต่
ลักษณะคุณภาพนํ าทีต ้องการ
Biological Technology: เลือกจุลน
ิ ทรียท
์ เหมาะสมตามคุ
ี
ณลักษณะของนํ าเสียแต่ละประเภท ทําให ้
สามารถเพิมประสิทธิภาพในการบําบัดนํ าเสีย
Wastewater to Energy: เป็ นพันธมิตรด ้านวิศวกรรม ตลอดจนถึงให ้ความร่วมมือในการรับสัมปทาน
เป็ นผู ้ลงทุนก่อสร ้างเป็ นเจ ้าของ และเป็ นผู ้เดินระบบชัวระยะเวลาหนึง แล ้วจึงโอนเป็ นกรรมสิทธิแก่ลก
ู ค ้า
ภายหลัง
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2.2.6. ล ักษณะการให้บริการรูปแบบโครงการ
กิจ การมีสั ญ ญาโครงการปรั บ ปรุ ง บํ า รุ ง รั ก ษา และบริ ห ารจั ด การนํ าเสีย ให ก
้ ั บ สํ า นั ก การระบายนํ า
กรุ ง เทพมหานคร เป็ นระยะเวลา 1-5 ปี (และต่ อ อายุทุก ๆ 5 ปี ) ซึงปั จจุ บั น มี 3 สัญ ญาหลั ก ซึงแบ่ง เป็ น (1)
โครงการเดินระบบ บํ ารุงรั กษา และบริห ารจัดการโรงควบคุมคุณภาพนํ า 2 สัญญา 3 โรงงาน (มีสัญญาฉบับหนึง
ประกอบด ้วย 2 โรงงาน) จากโครงการของสํา นั กฯ ทังหมด 5 สัญญา (6 โรงงาน) และ (2) โครงการเดิน ระบบ
่ ม่นําเจ ้าพระยา 1 สัญญาจากโครงการของสํานั กฯ ทังหมด 1
บํารุงรักษาและบริห ารจัดการอุโมงค์ระบายนํ าลงสูแ
สัญญา ซึงในอนาคตอาจมีเพิมอีก 1 สัญญาซึงการก่อสร ้างใกล ้แล ้วเสร็จ
โครงการ ก

สัญญาจ ้างโครงการเดินระบบ บํารุงรักษา และบริหารจัดการโรงควบคุมคุณภาพนํ า (ระยะที 3)
ั ญา 5 ปี
จํานวน 2 แห่ง มูลค่าสัญญา 828,750,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิมร ้อยละ 7) มีอายุสญ
ั ญาในปี 2562 และ/หรือ
(60 เดือน)โดยกําหนดเริมให ้บริการตังแต่ปี 2557 และจะหมดอายุสญ
ภายในวงเงินมูลค่างานตามสัญญา8

โครงการ ข

สัญญาจ ้างโครงการเดินระบบ บํารุงรักษา และบริหารจัดการโรงควบคุมคุณภาพนํ า (ระยะที 3)
ั ญา 5 ปี
จํานวน 1 แห่ง มูลค่าสัญญา 988,500,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิมร ้อยละ 7) มีอายุสญ
ั ญาในปี 2564 และ/หรือ
(60 เดือน) โดยกําหนดเริมให ้บริการตังแต่ปี 2559 และจะหมดอายุสญ
ภายในวงเงินมูลค่างานตามสัญญา

โครงการ ค

สัญญาจ ้างโครงการเดินระบบ บํารุงรักษา และบริหารจัดการอุโมงค์ระบายนํ า (ระยะที 2) มูลค่า
ั ญา 5 ปี (60 เดือน) โดย
สัญญา 488,000,000 บาท (รวมภาษี มล
ู ค่าเพิมร ้อยละ 7) มีอายุสญ
ั ญาในปี 2564 และ/หรือ ภายในวงเงิน
กําหนดเริมให ้บริการตังแต่ปี 2559 โดยจะหมดอายุสญ
มูลค่างานตามสัญญา

โครงการอืนๆ

สัญญาจ ้างโครงการทีเกียวข ้องกับการบริหารจัดการนํ าเสียหลากหลายรูปแบบ
ภาคเอกชนและเทศบาลเมืองต่างๆ เป็ นต ้น

8

ทังจาก

ั ญาต ้องทําการประมูลใหม่ และ/หรือ ทําสัญญาว่าจ ้างวิธพ
กรณีทวงเงิ
ี
นตามงบประมาณหมดก่อนวันหมดอายุสญ
ี เิ ศษ แต่หากระยะเวลาจ ้าง
เหมาถึงกําหนดก่อนและงบประมาณยังคงเหลืออยู่ และ กทม. มีความประสงค์จะจ ้างเหมาต่อ UBA จะต ้องยินยอมขยายสัญญาตามความ
ประสงค์ของ กทม. ตามเงือนไขของสัญญาเดิม
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2.2.7. การวิจ ัยและพ ัฒนา
UBA ถือได ้ว่า เป็ นบริษั ท ทีมีก ารลงทุน ด ้านการค ้นคว ้าและวิจั ย อย่า งต่อ เนือง ทํา ให ้สามารถสร ้างสรรค์
นวัตกรรมใหม่ออกมาอย่างสมําเสมอ ได ้แก่
(1)
(2)
(3)

2.3.

การจ ัดทําซอฟท์แวร์สําหร ับการบริหารจ ัดการนํา
นวัตกรรมใหม่ของการบริหารจัดการระบบบําบัด
โดยอาศัยประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ซึงช่วยลดต ้นทุนดําเนินการแต่ยังคงทรงประสิทธิภาพ
ในการควบคุมดูแล
การพ ัฒนาด้านเทคโนโลยีชวี ภาพ (Biological - Technology) โดยการคัดสรรสายพันธุข
์ อง
เชือจุลน
ิ ทรีย ์ ทีมีความสามารถในการย่อยสลายของเสียทีเหมาะสม ซึงเป็ นการลดต ้นทุนในการบําบัดเสีย
และกากตะกอน
การพ ัฒนาอุปกรณ์รูปแบบวิธก
ี ารในการแปลงพล ังงานจากก๊าซชีวภาพ
เพือนํ าไปใช ้ให ้เกิด
ประโยชน์สงู สุด ซึงนับเป็ นมิตใิ หม่ของการจัดการมลภาวะทางนํ า โดยใช ้ร่วมกับเทคโนโลยีการบําบัดนํ า
เสียแบบไร ้อากาศทีสามารถผลิตก๊าซชีวภาพจากการย่อยสลายของเสียในนํ า
ซึงเป็ นการช่วยลดต ้นทุน
ด ้านพลังงานทีนั บวันจะสูงขึนเรือยๆ โดยขันตอนกระบวนการปรับปรุงระบบเพือเปลียนแปลงของเสียเป็ น
พลังงานนัน UBA พร ้อมเป็ นพันธมิตรในการร่วมทุน หรือจัดหาแหล่งทุนในการลงทุนโครงการเพือให ้การ
แปลงของเสียไปเป็ นพลังงานของลูกค ้าได ้รับผลตอบแทนสูงสุด
ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งข ัน

2.3.1. การบริหารจ ัดการนําในกรุงเทพมหานคร
การเดิน ระบบบํ า บัด นํ าเสีย ของโรงควบคุม คุณ ภาพนํ าในปั จ จุบัน และการก่อ สร ้างโครงการในอนาคต 9
่ หล่งนํ าจนเกิดเป็ น
กรุงเทพมหานครมีการขยายตัวของเมืองอย่างต่อเนือง ก่อให ้เกิดนํ าเสียในปริมาณมากปล่อยสูแ
ปั ญหามลพิษทางนํ าในกรุงเทพมหานครในปั จจุบน
ั สาเหตุสาํ คัญเกิดจากการระบายนํ าเสียจากอาคารบ ้านเรือนและ
ชุม ชนทีมีป ริม าณสารอิน ทรีย ์ป ะปนลงสู่แ หล่ง นํ าโดยไม่ ไ ด ้รั บ การบํ า บั ด ทีเพีย งพอ จากข ้อมู ล ปริม าณการใช ้
นํ าประปาของการประปานครหลวง ซึงกรุ ง เทพมหานครมีป ริม าณนํ าเสีย เกิด ขึนในปี 2558 เท่า กับ 2,544,075
ลูกบาศก์เ มตรต่อวัน นํ าเสีย เหล่านีส่งผลกระทบต่อความเน่ าเสีย ในคูค ลองของกรุงเทพมหานคร จากข ้อมูล การ
ตรวจสอบคุณภาพนํ าในคูคลองส่วนใหญ่ในพืนทีกรุงเทพมหานครพบว่า คุณภาพนํ าคลองส่วนใหญ่ยังประสบปั ญหา
มลภาวะทางนํ าอยู่มาก ขณะทีมีคค
ู ลองในเขตชันในติดกับแม่นําเจ ้าพระยามีคณ
ุ ภาพทีดีเพราะผลจากการจัดระบบ
ไหลเวีย นนํ าในคลองและระบบบําบัดนํ าเสียรวมทีเปิ ดดํ าเนินการแล ้ว แต่ยังมีคูคลองอีกจํ านวนมากต ้องการการ
แก ้ไขปั ญหาทังฝั งพระนครและฝั งธนบุร ี
ดังนัน เพือเป็ นการแก ้ไขปั ญหานํ าเน่าเสียในเขตกรุงเทพมหานคร สํานักงานจัดการคุณภาพนํ า สํานั กการ
ระบายนํ า กรุงเทพมหานคร (“สํานักงานจัดการคุณภาพนํ า”) ได ้มีการก่อสร ้างโดยเดินระบบบําบัดนํ าเสียและการ
ซ่อมบํารุงรักษาระบบท่อรวบรวมนํ าเสียและโรงควบคุมคุณภาพนํ า ซึงปั จจุบน
ั มีขด
ี ความสามารถในการบําบัดนํ าเสีย
รวม 1,112,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน โดยมีปริมาณนํ าทีผ่านการบําบัดปี 2559 ประมาณ 755,679 ลูกบาศก์เมตรต่อ
วัน (ประมาณร ้อยละ 30 ของปริมาณนํ าเสียทังหมด) (ตารางที 7) อีกทังยังมีโครงการบําบัดนํ าเสียในอนาคตอยูอ
่ ก
ี
4 โครงการรวมขีดความสามารถในการบําบัดนํ าเสียเพิมเติมอีก 665,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน (ตารางที 8)

9

ทีมา: ภาคผนวก จ การจัดการคุณภาพนํ าในกรุงเทพมหานคร โดยสํานักการระบายนํา กรุงเทพมหานคร
http://203.155.220.119/News_dds/magazine/Plan60/162.pdf

เอกสารแนบ 1 หน ้าที 9/20

ั จํากัด (มหาชน)
บริษัท สยามอีสต์ โซลูชน

เอกสารแนบ ความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระ

ตารางที 7

โรงควบคุมคุณภาพนํ าของกรุงเทพมหานครทีเปิ ดให ้บริการบําบัดนํ าเสียในปั จจุบน
ั /1
ปริมาณนําเสียทีบําบ ัด

โครงการโรงควบคุมคุณภาพนํา

1

โรงควบคุมคุณภาพนําหนองแขม

พืนทีบริการ

ประชากร

(ตร.กม.)

(คน)

44.00

520,000

เขตหนองแขม ภาษี เจริญและบางแค
เขตทุง่ ครุราษฎร์บรู ณะ
จอมทอง

2

โรงควบคุมคุณภาพนําทุง่ ครุ

42.00

177,000

3

โรงควบคุมคุณภาพนําดินแดง

37.00

1,080,000

4

โรงควบคุมคุณภาพนําช่องนนทรีย ์

28.50

พืนทีบริการบําบ ัดนําเสีย

และบางส่วนของเขต

กําล ังการผลิต

ปริมาณ 2559

วงเงินค่า
ก่อสร้าง

(ลบ.ม./ว ัน)

(ลบ.ม./ว ัน)

(ล้านบาท)

157,000

140,566

2,808

65,000

62,846

1,760

เขตป้ อมปราบฯ สัมพันธวงศ์ พระนคร ปทุมวัน ราช
ิ พญาไท ดินแดง ห ้วย
เทวี บางส่วนของเขตดุสต
ขวาง

350,000

177,374

7,897

580,000

เขตบางรัก ยานนาวา สาทร และบางคอแหลม

200,000

115,635

4,552

120,000

137,202

4,732

วงเงินค่า
บริหาร
จ ัดการนํา/2
(ล้านบาท)

เริมเดินระบบ

1 ก.พ. 2545
910

1 ก.พ. 2545

1,100
1 ต.ค. 2548
680

5

โรงควบคุมคุณภาพนําบางซือ

20.70

223,900

6

โรงควบคุมคุณภาพนําจตุจักร

33.40

432,000

ิ พญาไท ห ้วยขวาง และจตุจก
เขตดุสต
ั ร

150,000

93,892

3,482

610

25 พ.ค. 2549

7

โรงควบคุมคุณภาพนําสีพระยา

2.70

120,000

เขตป้ อมปราบฯ สัมพันธวงศ์ และบางรัก

30,000

10,928

464

N.A.

ม.ค. 2539

8

โรงควบคุมคุณภาพนํารัตนโกสิน

4.10

70,000

เขตพระนคร

40,000

17,236

883

N.A.

ต.ค. 2543

212.40

3,202,900

1,112,000

755,679

26,578

4,030

รวมทงสิ
ั น

ตารางที 8

730

14 ธ.ค. 2542

เขตบางซือ บางส่วนของเขตจตุจักร พญาไท และ
ิ
ดุสต

20 พ.ย. 2556

โครงการบําบัดนํ าเสียของกรุงเทพมหานครในอนาคต/1

โครงการโรงควบคุมคุณภาพนํา

พืนทีบริการ

ประชากร

(ตร.กม.)

(คน)

ปริมาณนําเสีย
พืนทีบริการบําบ ัดนําเสีย

กําล ังการผลิต

สถานะโครงการ

(ลบ.ม./ว ัน)

1

โครงการบําบัดนํ าเสียมีนบุร ี

4.43

130,000

เขตมีนบุร ี

10,000

FS และ DD แล ้วเสร็จในปี 2555 และอยูร่ ะหว่างจัดทําราคา
กลางใหม่ในปี พ.ศ.2560

2

โครงการบําบัดนํ าเสียธนบุร ี

36.44

404,730

เขตบางพลัด บางกอกน ้อย บางกอกใหญ่ และบางส่วน
ของเขตตลิงชัน

160,000

อยูร่ ะหว่างดําเนินการตามสัญญาจ ้าง ทีปรึกษาจัดทํา FS และ
DD คาดว่าจะแล ้วเสร็จปี 2560 และเตรียมข ้อมูลเพือให ้เอกชน
ร่วมทุน (PPP)

3

โครงการบําบัดนํ าเสียคลองเตย

71.00

485,000

เขตพระโขนง คลองเตย วัฒนา บางนา สวนหลวง และ
บางส่วนของเขตราชเทวี

360,000

ขอจัดสรรงบประมาณปี 2561 เพือทํา FS และ DD และเตรียม
ข ้อมูลเพือให ้เอกชนร่วมทุน (PPP)

4

โครงการบําบัดนํ าเสียหนองบอน

63.85

265,000

เขตประเวศและบางส่วนของเขตบางนาและสวนหลวง

135,000

FS แล ้วเสร็จในปี 2555 โดย JICA อยูร่ ะหว่างขอจัดสรร
งบประมาณปี 2561 เพือจัดทํา DD และเตรียมข ้อมูลเพือให ้
เอกชนร่วมทุน (PPP)

รวมทงสิ
ั น

175.72

1,284,730

665,000

ทีมา: /1 ภาคผนวก จ การจัดการคุณภาพนําในกรุงเทพมหานคร โดยสํานักการระบายนํา กรุงเทพมหานคร http://203.155.220.119/News_dds/magazine/Plan60/162.pdf
/2
ข ้อมูลวงเงินค่าบริหารจัดการนําตามแผนแม่บทในการบริหารจัดการนํ าเสียในช่วงปี 2562 – 2566
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2.3.2. การบริหารจ ัดการนําในกรุงเทพมหานครผ่านอุโมงค์ระบายนําขนาดใหญ่10
กรุ ง เทพมหานครมีพื นทีประมาณ 1,568 ตารางกิโ ลเมตร ตั งอยู่ บ นพืนทีลุ่ ม ตํ าตอนปลายของแม่ นํ า
เจ ้าพระยาใกล ้อ่าวไทย ระดับความสูงเฉลียประมาณ 0.00 ถึง +1.50 เมตรเหนือระดับนํ าทะเลปานกลาง (ม.รทก.)
โดยบริเ วณริม ฝั งแม่นํ าเจ า้ พระยาและพืนทีทางทิศ เหนือ มีร ะดั บ สูง +1.50 ม.รทก. ส่ว นพืนทีตอนกลาง ด ้าน
ตะวันออก และด ้านใต ้มีร ะดับตํา อยู่ร ะหว่าง 0.00 ถึง +0.50 ม.รทก. บางพืนทีมีระดับตํากว่าระดับนํ าทะเลปาน
กลาง การระบายนํ าออกจากพืนทีโดยใช ้การไหลตามธรรมชาติ โดยแรงโน ้มถ่วงของโลก (Gravity Flow) ทําได ้
ยากและมีประสิทธิภาพตํา เนืองจากระดับพืนดินมีระดับตํากว่าระดับนํ าควบคุมในคลองและในแม่นําเจ ้าพระยา การ
ระบายนํ าออกจากพืนทีโดยขีดความสามารถของสถานีสบ
ู นํ าและคลองระบายนํ าจึงมีความจําเป็ น แต่ก็มข
ี ด
ี จํากัดที
ไม่สามารถปรับปรุงขยายความกว ้างของคลองได ้จึงทําให ้เพิมขีดความสามารถการระบายนํ าไม่ได ้ เนืองจากปั ญหา
การรุกลํา คู คลอง สาธารณะ กรุงเทพมหานครจึงดําเนินการป้ องกันและแก ้ไขปั ญหานํ าท่วมโดยใช ้ระบบพืนทีปิ ด
ล ้อม ด ้วยการก่อสร ้างแนวป้ องกัน นํ าท่วมล ้อมพืนทีเพือป้ องกั น นํ าจากพืนทีภายนอกไหลบ่า เข ้าท่วมพืนที ส่ว น
ภายในพืนทีปิ ดล ้อมก่อ สร า้ งระบบระบายนํ า เพือระบายนํ าท่ว มขัง เนื องจากฝนตกในพืนทีให ้ระบายลงสู่แ ม่ นํ า
เจ ้าพระยา
ในอนาคต กรุ ง เทพมหานคร มีก ารพั ฒ นาเพือเพิมประสิท ธิภ าพให ้มีข ด
ี ความสามารถในการระบายนํ า
ได ้มากขึน โดยสร ้างอุโมงค์ระบายนํ าขนาดใหญ่ เพือช่วยเพิมประสิทธิภาพการระบายนํ าบริเวณทีมีปัญหานํ าท่วม
่ ม่นําเจ ้าพระยาโดยไม่ต ้องระบายผ่านระบบคลองตามปกติ ซึงนอกจากจะช่วยลดขีดจํ ากัด
โดยเร่งระบายนํ าออกสูแ
ของระบบระบายนํ าเดิมแล ้ว ยังช่วยลดระดับนํ าในคลองระบายนํ าสายสําคัญให ้มีร ะดับตําได ้รวดเร็ ว เป็ นการเพิม
ประสิทธิภาพการระบายนํ าในคลองได ้ นอกจากนี อุโมงค์ระบายนํ ายังสามารถช่วยในการเจือจางนํ าเสียในคลองใน
พืนทีชุมชนชันในในฤดูแล ้งโดยไม่มผ
ี ลกระทบกับปั ญหานํ าท่วมในคลองระบายนํ าในพืนทีอีกด ้วย
ปั จจุบันกรุงเทพมหานครมีการดําเนินการก่อสร ้างอุโมงค์ระบายนํ าแล ้ว 7 แห่งความยาวรวม 19 กิโลเมตร
มีประสิทธิภาพการระบายนํ ารวม 155.50 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที (แผนภาพที 5 ในหน ้าถัดไป) และยังมีโครงการ
ก่อสร ้าง 5 อุโมงค์ยักษ์ ในอนาคตในพืนทีฝั งพระนครและธนบุรม
ี ค
ี วามยาวรวม 40.25 กม. มีประสิทธิภาพการระบาย
นํ ารวม 260 ลบ.ม./วินาที (แผนภาพที 6 ใน 2 หน ้าถัดไป)
ปั จ จุบั น นอกจากโครงการอุโ มงค์ร ะบายนํ าบึง มะกะสัน ลงสู่แ ม่นํ าเจ ้าพระยาที UBA ได ้รั บ สัญ ญาจาก
กรุงเทพมหานครให ้เป็ นผู ้ให ้บริการบริหารโครงการแล ้ว โครงการอืนๆ อีก 6 แห่งกรุงเทพมหานครเป็ นผู ้ดําเนินการ
บริหารจัดการเองทังหมด
โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายนําใต้คลองบางซือจากคลองลาดพร้าวถึงแม่นําเจ้าพระยา
ซึงก่อสร้างโดย NWR

10

ทีมา: การบริหารจัดการนําในกรุงเทพมหานครประจําปี 2560 โดยสํานักการระบายนํา กรุงเทพมหานคร
http://dds.bangkok.go.th/about2_8.php
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แผนภาพที 5

11

อุโมงค์ระบายนํ าในปั จจุบน
ั 11

ทีมา: http://www.realist.co.th/blog/อุโมงค์ยักษ์/?gclid=Cj0KCQiAieTUBRCaARIsAHeLDCShVjI3K-jG5HiY7HkSkncGP9vxIwaoN0MSmgMGXaq9YCuGOmpBP0saAknhEALw_wcB
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แผนภาพที 6

12

ประสิทธิภาพอุโมงค์ระบายนําทงปั
ั จจุบ ันและอนาคต12

ทีมา: http://www.realist.co.th/blog/อุโมงค์ยักษ์/?gclid=Cj0KCQiAieTUBRCaARIsAHeLDCShVjI3K-jG5HiY7HkSkncGP9vxIwaoN0MSmgMGXaq9YCuGOmpBP0saAknhEALw_wcB
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2.4.

ล ักษณะลูกค้าและกลุม
่ เป้าหมาย

UBA ประกอบธุรกิจหลักเป็ นธุร กิจให ้บริการบริหารจัดการนํ า ระบบปรั บปรุงคุณภาพนํ าใช ้ ระบบบําบัดนํ า
เสีย และระบบระบายนํ าแบบครบวงจร มีกลุม
่ ลูกค ้าส่วนใหญ่ คือ องค์กรทังภาครัฐและเอกชน มีกลุม
่ ลูกค ้าส่วนใหญ่
คือ องค์กรทังภาครัฐและเอกชน โดยมีตวั อย่างโครงการทีได ้ดําเนินการแล ้ว ดังนี
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

โครงการเดินระบบ บํารุงรักษา บริหารจัดการ ระบบบําบัดนํ าเสีย โรงควบคุมคุณภาพนํ าหนองแขม-ทุง่ ครุดินแดงของสํานักการระบายนํ า กรุงเทพมหานคร
่ ม่นํ าเจ ้าพระยา
โครงการเดินระบบ บํารุ งรักษา และบริห ารจัดการ อุโมงค์ร ะบายนํ าจากบึง มักกะสันลงสูแ
ของสํานักการระบายนํ า กรุงเทพมหานคร
งานออกแบบ, จั ด ห า และติด ตั งร ะบ บปรั บป รุ งคุ ณ ภาพ นํ าทิ งเพื อนํ ากลั บ มาใ ช ใ้ ห ม่ แ ละรั กษ า
สภาพแวดล ้อม ให ้กับ บริษัท บางจากปิ โตรเลียม จํากัด (มหาชน)
โครงการออกแบบ ก่อสร ้าง ระบบบําบัดนํ าเสีย บริษัท สตาร์ ปิ โตรเลียม รีไฟเนอร์ร ี จํากัด (SPRC)
งานบริห ารจั ด การระบบบํ า บั ด นํ าเสีย และเดิน ระบบบํ า บัด นํ าเสีย อาคารสยามกิต ติ สํ า นั ก งานจั ด การ
ิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทรัพย์สน
งานบริห ารจัดการระบบบําบัดนํ าเสีย และเดินระบบบําบัดนํ าเสีย อาคารสยามสแควร์วันสํานั กงานจัดการ
ิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทรัพย์สน
งานจ ้างบริก ารตรวจสอบบํา รุง รั กษาและซ่อ มแซมเครืองจั กรอุป กรณ์ข องระบบบํ า บั ดนํ าเสีย และระบบ
ป้ องกันนํ าท่วม 209 ชุด โรงพยาบาลศิรริ าช
งานบํา รุ ง รั ก ษาระบบบํ า บัด นํ าเสีย Wastewater Treatment Plant (WWTP) อาคารระเบีย งจามจุร ีแ ละ
ิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาคารเรือนวิรัชมิตร สํานักงานจัดการทรัพย์สน
งาน Start-up และงานดูแลระบบบําบัดนํ าเสีย 3 ระบบ โรงพยาบาลแพทย์รังสิตโรงพยาบาลแพทย์รังสิต
งานเหมาก่อสร ้างปรับปรุงระบบบําบัดนํ าเสีย บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด
โครงการเดินระบบผลิตนํ าดี และระบบบําบัดนํ าเสีย บริษัทเซฟสกินเมคดิคอลแอนด์ไซเอนทิฟิก (ประเทศ
ไทย) จํากัด
โครงการเดินระบบ บํารุงรักษา ระบบบําบัดนํ าเสีย อาคารไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า อีสท์, เวสท์, และตึก
RCP บริษัท มหิศร จํากัด
โครงการออกแบบ ก่อสร ้าง ปรับปรุง ระบบบําบัดนํ าเสีย บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
โครงการออกแบบ ก่อสร ้าง ระบบจัดการนํ า ด ้วยวิธ ี Reverse Osmosis บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จํากัด
โครงการออกแบบ และควบคุม งานก่อสร ้าง ระบบบําบัดนํ าเสีย และระบบผลิต ก๊าซชีว ภาพบริษั ท ไทย
ควอลิต ี สตาร์ช จํากัด
โครงการควบคุมดูแล และตรวจสอบ ระบบบําบัดนํ าเสีย คลังเก็บก๊าซและนํ ามัน 14 แห่งทัวประเทศ ของ
บริษัท ปตท จํากัด (มหาชน)
โครงการควบคุม ดูแล และตรวจสอบ ระบบบําบัดนํ าเสีย บริษัท บิกซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)
โครงการเตรียมการก่อเริมเดินระบบบําบัดนํ าเสีย บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์พัลพ์ แอนด์เปเปอร์ จํากัด

ทังนี เพือตอบสนองแผนแม่บทในการบริห ารจั ด การนํ าเสียในช่วงปี 2562 – 2566 ซึงมีโครงการขนาด
ใหญ่ทจะเปิ
ี
ดประมูลมากกว่า 30 โครงการ เฉพาะโครงการบริหารจัดการโรงควบคุมคุณภาพนํ า ซึงปั จจุบัน UBA มี
ส่วนแบ่งการตลาด (Market Share) ประมาณกึงหนึง และอุโมงค์ร ะบายนํ าซึงปั จจุบัน UBA มีสว่ นแบ่งการตลาด
(Market Share) ร ้อยละร ้อย มูลค่างานประมาณ 6,420 ล้า นบาท13 จะมีร ายได ้ต่อปี รวมประมาณ 1,284 ล ้าน
บาท ดังตารางที 9 และ 10
อนึง หากดําเนินการประมูลงานอย่างต่อเนืองช่วงปี 2563 – 2566 ตามตารางที 9 ซึงมีมล
ู ค่าโครงการรวม
ประมาณ 4,260 ล ้านบาท UBA ควรเตรียมเงินลงทุน (CAPEX) ประมาณ 467 ล ้านบาท และมีความต ้องการเงินทุน
หมุนเวียนอีกประมาณ 68 ล ้านบาท (ประมาณร ้อยละ 8 ของรายได ้ต่อปี ที 852 ล ้านบาท) รวมทังสิน 535 ล ้านบาท
เพือให ้พร ้อมกับการเข ้าประมูล ดังนัน กลุม
่ ผู ้ถือหุ ้นเดิมจึงมีความประสงค์ทจะเพิ
ี
มศักยภาพด ้านการเงินของกิจการ
โดยอาจนํ ากิจการเข ้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เพือรองรับการเติบโตดังกล่าว ซึงในระยะสันก่อนการเข ้าจด
ทะเบียน UBA อาจต ้องมีการเพิมทุนซึง SE มีความพร ้อมมากกว่า PPM ในการเพิมทุนเพือรักษาสัดส่วนกับ NWR

13

มูลค่างานในส่วนนี (รวมถึงตามตารางที 9 – 11) เป็ นรายได ้ของโครงการตลอดระยะเวลา 5 ปี ซึงคิดเฉพาะสัญญางานเดินระบบและ
บํารุงรักษา (Operating & Maintenance: O&M Contract) ซึงเป็ นส่วนงานทีเป็ นรายได ้จากการประมูลงานโดยตรงของ UBA ไม่นับรวม
มูลค่างานก่อสร ้างโครงการซึงอาจต ้องมีผู ้รับเหมาอืนเข ้าร่วมก่อสร ้าง และ/หรือ ซ่อมบํารุงโครงการ นอกจากนี มูลค่างานดังกล่าวไม่ได ้เป็ น
มูลค่าคงทีตลอดระยะเวลา 5 ปี ขึนอยูก
่ บ
ั ปริมาณนําทีผ่านการบําบัด/ระบายจริง แบ่งเป็ น 2 กรณี (1) ปริมาณนํามากกว่าประมาณการ
ั ญาได ้ตามมูลค่า
สัญญาจะหมดอายุกอ
่ นเวลาเมืองบประมาณหมด และ (2) กรณีทปริ
ี มาณนําน ้อยกว่าประมาณการ จะสามารถขยายอายุสญ
ของสัญญา
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ตารางที 9

ตารางแสดงแผนแม่บทในการประมูลงานโครงการโรงควบคุมคุณภาพนํ ากรุงเทพมหานคร

โครงการโรงควบคุมคุณภาพนํา
1
2
3
4
5
6
7

โรงควบคุมคุณภาพนําหนองแขม-ทุง่ ครุ
โรงควบคุมคุณภาพนําช่องนนทรี
โรงควบคุมคุณภาพนําบางซือ
โรงควบคุมคุณภาพนําดินแดง
โรงควบคุมคุณภาพนําจตุจักร
โรงควบคุมคุณภาพนํามีนบุร ี (ใหม่)
โรงควบคุมคุณภาพนําธนบุร ี (ใหม่)

ระยะเวลาโครงการ (ปี )

2562
2562
2562
2564
2564
2564
2566

5
5
5
5
5
5
5

910
680
730
1,100
610
40
660

182
136
146
220
122
8
132

รวม

4,730

946

ตารางแสดงแผนแม่บทในการประมูลงานโครงการอุโมงค์สง่ นํ ากรุงเทพมหานคร

ตารางที 10

่ นํา
โครงการอุโมงค์สง
อุโมงค์สง่ นํ าบึงมักกะสัน
อุโมงค์สง่ นํ าบางซือ (ใหม่) by NWR
อุโมงค์สง่ นํ าบึงหนองบอน (ใหม่)

8
9
10

มูลค่างาน (ล้านบาท)
ตลอดอายุ
ต่อปี

ปี ทีประมูลงาน

ปี ทีประมูลงาน

ระยะเวลาโครงการ (ปี )

2564
2563
2564

มูลค่างาน (ล้านบาท)
ตลอดอายุ

ต่อปี

5
5
5

500
650
650

100
130
130

รวม

1,800

360

ทีมา: เอกสารแผนธุรกิจจากฝ่ ายบริหารของกิจการ และเอกสารแผนการบริหารจัดการนํ าประจําปี 2560 สํานักการระบายนํ ากรุงเทพมหานคร

1.1.1.1 โครงการตามแผนธุรกิจของ UBA (โครงการทีจะเข ้าร่วมประมูลมีความเป็ นไปได ้สูงว่าจะได ้รับงาน)
ตารางที 11

ตารางแสดงแผนการประมูลงานของกิจการและเงินลงทุนทีต ้องการ

โครงการที UBA เตรียมเข้าประมูล

ปี ทีประมูลงาน

ระยะเวลา
โครงการ (ปี )

มูลค่างาน (ล้านบาท)

CAPEX/1

ตลอดอายุ

ต่อปี

%

(ล้านบาท)

1
4
7

โรงควบคุมคุณภาพนําหนองแขม-ทุง่ ครุ
โรงควบคุมคุณภาพนําดินแดง
โรงควบคุมคุณภาพนําธนบุร ี (ใหม่)

2562
2564
2566

5
5
5

800
1,000
660

160
200
132

15%
15%
8%

120
150
52.8

9
8
10

อุโมงค์สง่ นํ าบางซือ (ใหม่) by NWR
อุโมงค์สง่ นํ าบึงมักกะสัน
อุโมงค์สง่ นํ าบึงหนองบอน (ใหม่)

2563
2564
2564

5
5
5

650
500
650

130
100
130

8%
8%
8%

52
40
52

4,260

852

รวม
หมายเหตุ :

/1
/2
/3

3.

467

โครงการที UBA เตรียมเข ้าประมูลเป็ นโครงการทีพิจารณาเฉพาะที UBA คาดว่าจะได ้รับ
มูลค่างานดังกล่าวเป็ นมูลค่างานตาม Term of Reference (TOR)
ร ้อยละของเงินลงทุน (CAPEX) ในโรงควบคุมคุณภาพนําและอุโมงค์เป็ นไปตามข ้อมูลในอดีตของ UBA

คณะกรรมการบริษ ัท
รายชือคณะกรรมการบริษัท ยูทล
ิ ต
ิ ี บิสเิ นส อัลลายแอนซ์ จํากัด ณ วันที 22 กุมภาพันธ์ 2561
รายชือ

ตําแหน่ง

1. นางสาวผกาทิพย์ โลพันธ์ศรี
2. นายปสันน สวัสดิบุร ี
3. นายพลพัฒ กรรณสูต
4. นางสาวอรสา วิมลเฉลา
ั ลีเกษม
5. นายสิทธิชย
6.นายสมชาติ สังหิตกุล
หมายเหตุ :

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ และกรรมการผู ้จัดการ

กรรมการผู ้มีอํานาจลงนามผูกพันได ้แก่ (ก) นางสาวผกาทิพย์ โลพันธ์ศรี หรือ นายปสันน สวัสดิบุร ี หรือ นายพลพัฒ
ั ลีเกษม รวมเป็ นสองคนและประทับตราสําคัญของ
กรรณสูต ลงลายมือชือร่วมกบ นางสาวอรสา วิมลเฉลา หรือ นายสิทธิชย
บริษัท
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4.

โครงสร้างผูถ
้ อ
ื หุน
้
รายชือผู ้ถือหุ ้นบริษัท ยูทล
ิ ต
ิ ี บิสเิ นส อัลลายแอนซ์ จํากัด/1 ณ วันที 22 กุมภาพันธ์ 2561
รายชือ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

รวม
หมายเหตุ :

/1
/2

5.

ส ัดส่วน

จํานวนหุน
้

บริษัท เนาวรัตน์พฒ
ั นาการ จํากัด(มหาชน)
บริษัท พีพเี อ็มเอ็นจิเนียริง จํากัด/2
นายพลพัฒ กรรณสูต
นาง วัฒนา สัมนาวงศ์
นางสาวอรสา วิมลเฉลา
ั ลีเกษม
นายสิทธิชย

2,399,998
1,599,998
1
1
1
1

60.00%
39.99%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

4,000,000

100.00%

ข ้อมูลจากแบบ บอจ. 5 วันทีออกเอกสาร 22 กุมภาพันธ์ 2561
ผู ้มีอํานาจควบคุมของ PPM คือ นางสาวอรสร วิมลเฉลา ถือหุ ้นร ้อยละ 99.99 ของหุ ้นทังหมด ซึงรายชือผู ้ถือหุ ้นอืนของ PPM
ั ลีเกษม และ (3) นายเสรี ลีเกษม
ประกอบด ้วย (1) นายเกริก วิมลเฉลา (2) นายสิทธิชย

สรุปฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน
งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 มีดงั นี
งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย : ล้านบาท)

31 ธ.ค. 58/1

สินทร ัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัวคราว
ลูกหนีการค ้าและลูกหนีอืน
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน
รวมสินทร ัพย์หมุนเวียน
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มต
ี วั ตน - สุทธิ
รายจ่ายรอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
สินทร ัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทร ัพย์
หนีสิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู ้ยืมระยะสัน
เจ ้าหนีการค ้าและเจ ้าหนีอืน
ส่วนของเงินกู ้ยืมระยะยาวและหนีสินภายใต ้สัญญาเช่าการเงิน ทีถึง
กําหนดชําระภายในหนึงปี
เงินกู ้ยืมระยะสันจากกิจการทีเกียวข ้องกัน
หนีสินหมุนเวียนอืน
รวมหนีสินหมุนเวียน
เงินกู ้ยืมระยะยาว
หนีสินภายใต ้สัญญาเช่าการเงิน
เงินกู ้ยืมระยะยาวจากกิจการทีเกียวข ้องกัน
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
รวมหนีสินไม่หมุนเวียน
รวมหนีสิน
ส่วนของผูถ
้ อ
ื หุน
้
ทุนชําระแล ้ว
กําไรสะสม
รวมส่วนของผูถ
้ อ
ื หุน
้
รวมหนีสินและส่วนของผูถ
้ อ
ื หุน
้
ทีมา:

/1

31 ธ.ค. 59/1

31 ธ.ค. 60/1

26.32
0.06
331.05
7.68

18.63
0.06
269.39
11.51

39.38
0.06
188.34
4.57

365.10

299.59

232.34

7.86
0.43
87.48
24.00

7.95
0.22
234.95
39.73

6.38
0.15
168.65
38.60

119.77

282.85

213.79

484.88

582.44

446.13

135.68
82.90

114.80
83.80

45.20
70.20

29.06

76.53

41.84

56.00
15.48

9.64

41.64
10.57

319.11

284.77

209.45

30.75
4.52
32.19
5.18
72.64

105.42
3.37
73.18
5.35
187.32

65.78
1.95
31.55
6.66
105.94

391.75

472.09

315.39

40.00
53.12

40.00
70.35

40.00
90.74

93.12

110.35

130.74

484.88

582.44

446.13

ิ ดวันที 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 ผ่านการตรวจสอบโดยผู ้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท ทีบ ี
งบการเงินของ UBA สําหรับปี สนสุ
เอ ออดิท (ประเทศไทย) จํากัด ซึงมิได ้เป็ นผู ้สอบบัญชีทได
ี ้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.
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งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี สินสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 มีดงั นี
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ (หน่วย : ล้านบาท)

31 ธ.ค. 58/1

31 ธ.ค. 59/1

31 ธ.ค. 60/1

รายได ้ค่าบริการ
รายได ้อืน

399.91
8.18

404.50
1.35

503.87
2.64

รายได้รวม

408.09

405.86

506.51

ต ้นทุนบริการ
ค่าใช ้จ่ายขาย
ค่าใช ้จ่ายบริหาร

351.14
0.62
29.07

338.71
0.44
25.63

435.27
0.38
25.58

380.82

364.77

461.23

48.77

65.80

68.59

ค่าเสือมราคา
ดอกเบีย
ภาษี
เงินปั นผลจ่าย

4.07
22.79
-

3.76
20.16
3.70
-

4.03
18.60
6.28
-

กําไรสุทธิ

4.47

17.22

20.39

31.34
4.47

44.85
20.93

49.30
26.67

ค่าใช้จา่ ยรวม
กําไรขนต้
ั น

EBITDA
EBIT
ทีมา:

/1

ิ ดวันที 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 ผ่านการตรวจสอบโดยผู ้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท ทีบ ี
งบการเงินของ UBA สําหรับปี สนสุ
เอ ออดิท (ประเทศไทย) จํากัด ซึงมิได ้เป็ นผู ้สอบบัญชีทได
ี ้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.

สรุปอัตราส่วนทางการเงินทีสําคัญ สําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560
อ ัตราส่วนทางการเงิน

31 ธ.ค. 58

อ ัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากําไร
อัตราผลตอบแทนผู ้ถือหุ ้น (Return on Equity)
อัตราการเติบโตของรายได ้จากการให ้บริการ (Growth of Revenue
from Service) /1
อัตรากําไรขันต ้น (Gross Profit Margin)
อัตรากําไรก่อนดอกเบียจ่าย ภาษี ค่าเสือมราคา และค่าใช ้จ่ายตัด
จําหน่าย (EBITDA Margin)
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (EBIT Margin)
อัตรากําไรสุทธิ (NI Margin)
อ ัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์/2
อ ัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายการเงิน
อัตราส่วนหนีสินต่อส่วนของผู ้ถือหุ ้น
อัตราการจ่ายเงินปั นผล/3
หมายเหตุ :

/1

/2

/3

31 ธ.ค. 59

31 ธ.ค. 60

4.80%

15.61%

15.60%

(24.12%)
12.19%

1.15%
16.27%

24.56%
13.61%

7.68%
1.10%
1.10%

11.05%
5.16%
4.24%

9.73%
5.27%
4.03%

0.92%
0.84

2.96%
0.70

4.57%
1.14

4.21
n.a.

4.28
n.a.

2.41
n.a.

เนืองจากในปี 2557 UBA มีการขยายกิจการเพือสร ้างความเติบโตให ้ธุรกิจ แต่เนืองจากเป็ นการเติบโตในส่วนงานที UBA ไม่
เชียวชาญส่งผลให ้ในปี 2557 UBA ประสบปัญหาขาดทุนเนืองจากมีรายได ้เพิมขึนจากการขยายธุรกิจแต่ก็มต
ี ้นทุนบริการและ
ค่าใช ้จ่ายในการขายและบริหารเพิมสูงขึนจากการเพิมทีมงานวิศวกรเป็ นจํานวนมากเช่นกัน ทําให ้ในปี 2558 UBA ตัดสินใจ
กลับมาดําเนินกิจการในส่วนทีเชียวชาญ และลดทีมงานวิศวกรลง ทําให ้รายได ้ลดลง ส่งผลให ้อัตราการเติบโตของรายได ้จาก
การให ้บริการเป็ นไปดังตาราง ทังนีในปี 2559 และปี 2560 UBA มีอต
ั ราการเติบโตของรายได ้จากการให ้บริการเพิมขึน แต่
เนืองจากในปี 2559 UBA ไม่สามารถรับรู ้รายได ้โครงการบําบัดนําเสียแห่งหนึงได ้ตามกําหนด ทําให ้รับรู ้รายได ้ไม่เต็มปี
เนืองจากไม่มผ
ี ู ้มีอํานาจลงนามในสัญญาของกรุงเทพมหานคร จึงทําให ้อัตราการเติบโตน ้อยกว่าในปี 2560
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ในปี 2559 ลดลงจาก ปี 2558 0.14 เท่า เนืองจากในปี 2559 มีการลงทุนในโครงการตาม
ึ นรายจ่ายรอการตัดบัญชีเพิมสูงขึน ในขณะทีไม่สามารถรับรู ้รายได ้โครงการบําบัดนํ าเสีย
สัญญาใหม่ ส่งผลให ้สินทรัพย์ซงเป็
แห่งหนึงได ้ตามกําหนด ต่อมาในปี 2560 UBA สามารถรับรู ้รายได ้ของโครงการได ้เต็มปี และรายจ่ายรอการตัดบัญชีมก
ี ารตัด
จ่ายตามปกติ จึงทําให ้อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์เพิมขึน
n.a. เนืองจาก UBA ยังไม่มก
ี ารจ่ายเงินปั นผล
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การวิเคราะห์ผลการดําเนินงานและฐานะการเงินโดยรวมของ UBA
ในปี 2558 – 2560 UBA มีรายได ้ค่าบริการจํานวน 399.91 ล ้านบาท 404.50 ล ้านบาท และ 503.87 ล ้าน
บาท ตามลําดับ ซึงการเพิมขึนของรายได ้มาจากการให ้บริการบริหารจัดการนํ า ระบบปรั บปรุงคุณภาพนํ าใช ้ ระบบ
บําบัดนํ าเสีย และระบบระบายนํ าแบบครบวงจร ของโครงการของกรุงเทพมหานคร และมีเพิมเติมในส่วนของ
โครงการของเอกชน และหน่วยงานราชการอืน โดยในปี 2558 – 2560 UBA มีกําไรขันต ้นจํานวน 48.77 ล ้านบาท
65.80 ล ้านบาท และ 68.59 ล ้านบาท คิดเป็ นอัตรากําไรขันต ้นร ้อยละ 12.19 ร ้อยละ 16.27 และ ร ้อยละ 13.61
ตามลําดับ
จากผลการดําเนินงานข ้างต ้น ในปี 2558 – 2560 UBA มีกําไรสุทธิจํานวน 4.47 ล ้านบาท 17.22 ล ้านบาท
และ 20.39 ล ้านบาท คิดเป็ นอัตรากําไรสุทธิร ้อยละ 1.10 ร ้อยละ 4.24 และ ร ้อยละ 4.03 ตามลําดับ
ิ ทรัพย์รวม 484.88 ล ้านบาท 582.44 ล ้านบาท และ 446.13
ณ วันที 31 ธันวาคม 2558 ถึง 2560 UBA มีสน
ล ้านบาท ตามลําดับ โดยสินทรัพย์ทสํ
ี าคัญประกอบด ้วย ลูกหนีการค ้าและลูกหนีอืน รายจ่ายรอการตัดบัญชี และเงิน
สดและรายการเทียบเท่าเงินสด UBA มีหนีสินรวม 391.75 ล ้านบาท 472.09 ล ้านบาท และ 315.39 ล ้านบาท
ตามลําดับ หนีสินทีสําคัญประกอบด ้วย เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู ้ยืมระยะสัน เงินกู ้ยืมระยะยาวและหนีสินภายใต ้
สัญญาเช่าการเงิน และ เงินกู ้ยืมระยะยาวจากกิจการทีเกียวข ้องกัน และ UBA มีสว่ นของผู ้ถือหุ ้น จํานวน 93.12 ล ้าน
บาท 110.35 ล ้านบาท และ 130.74 ล ้านบาท ตามลําดับ
1.

การวิเคราะห์ผลการดําเนินงาน

1.1.

รายได้

รายได ้รวมของ UBA ในปี 2558 – 2560 ประกอบด ้วยรายได ้ค่าบริการและรายได ้อืน เป็ นจํานวน 408.09
ล ้านบาท 405.86 ล ้านบาท และ 506.51 ล ้านบาท ตามลําดับ โดยมีรายละเอียดดังนี
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
รายได ้ค่าบริการ
รายได ้อืน

/2

รายได้รวม

31 ธ.ค. 58/1
ล้านบาท

31 ธ.ค. 59/1

ร้อยละ

399.91

97.99

ล้านบาท
404.50

31 ธ.ค. 60/1

ร้อยละ
99.67

ล้านบาท
503.87

ร้อยละ
99.48

8.18

2.01

1.35

0.33

2.64

0.52

408.09

100.00

405.86

100.00

506.51

100.00

ิ ดวันที 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 ผ่านการตรวจสอบโดยผู ้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท ทีบ ี
ทีมา: /1 งบการเงินของ UBA สําหรับปี สนสุ
เอ ออดิท (ประเทศไทย) จํากัด ซึงมิได ้เป็ นผู ้สอบบัญชีทได
ี ้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.
/2
รายได ้อืน ได ้แก่ รายได ้จากประกันภัย รายได ้ดอกเบียเงินฝาก

รายได ้ค่าบริการของ UBA ถือเป็ นรายได ้หลักทีมาจากการให ้บริการบริหารจัดการนํ า ระบบปรับปรุงคุณภาพ
นํ าใช ้ ระบบบําบัดนํ าเสีย และระบบระบายนํ าแบบครบวงจร ของโครงการของกรุงเทพมหานคร และโครงการของ
เอกชน และหน่วยงานราชการอืน โดยรายได ้ค่าบริการในปี 2560 จํานวน 503.87 ล ้านบาท เพิมขึนจากปี 2559
จํานวน 99.37 ล ้านบาท หรือเพิมขึนคิดเป็ นร ้อยละ 24.57 จากการให ้บริการบริหารจัดการนํ าของโครงการเอกชน
และหน่วยงานราชการอืนทีเพิมขึน
1.2.

ต้นทุนบริการ

ในปี 2558 – 2560 UBA มีต ้นทุนบริการจํานวน 351.14 ล ้านบาท 338.71 ล ้านบาท และ 435.27 ล ้านบาท
ตามลําดับ คิดเป็ นร ้อยละ 58.31 ร ้อยละ 83.73 และ ร ้อยละ 86.39 ของรายได ้จากการขายและบริการตามลําดับ
โดยต ้นทุนบริการในปี 2560 จํานวน 435.27 ล ้านบาท เพิมขึนจากปี 2559 จํ านวน 96.56 ล ้านบาท หรือเพิมขึนคิด
เป็ นร ้อยละ 28.51 จากรายได ้ค่าบริการทีเพิมสูงขึน ส่งผลให ้ UBA มีกําไรขันต ้นจํานวน 48.77 ล ้านบาท 65.80 ล ้าน
บาท และ 68.59 ล ้านบาท คิดเป็ นอัตรากําไรขันต ้นร ้อยละ 12.19 ร ้อยละ 16.27 และ ร ้อยละ 13.61 ตามลําดับ
1.3.

้ า่ ยขายและค่าใชจ
้ า่ ยบริหาร
ค่าใชจ

ในปี 2558 – 2560 UBA มีคา่ ใช ้จ่ายขายจํานวน 0.62 ล ้านบาท 0.44 ล ้านบาท และ 0.38 ล ้านบาท
ตามลําดับ คิดเป็ นร ้อยละ 0.15 ร ้อยละ 0.11 และ ร ้อยละ 0.07 ของรายได ้รวม ตามลําดับ ค่าใช ้จ่ายบริหาร ของ
UBA ประกอบด ้วยค่าใช ้จ่ายหลัก คือ เงินเดือนผู ้บริหารและพนักงาน โดยในปี 2558 – 2560 UBA มีคา่ ใช ้จ่ายบริหาร
จํานวน 29.07 ล ้านบาท 25.63 ล ้านบาท และ 25.58 ล ้านบาท ตามลําดับ คิดเป็ นร ้อยละ 7.12 ร ้อยละ 6.31 และ
ร ้อยละ 5.05 ของรายได ้รวม ตามลําดับ

เอกสารแนบ 1 หน ้าที 18/20

ั จํากัด (มหาชน)
บริษัท สยามอีสต์ โซลูชน

เอกสารแนบ ความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระ

1.4.

ต้นทุนทางการเงิน

ต ้นทุนทางการเงินประกอบด ้วย ค่าใช ้จ่ายเกียวกับดอกเบียเงินกู ้ยืมระยะสันและสัญญาเช่าการเงิน โดยในปี
2558 – 2560 UBA มีต ้นทุนทางการเงินจํ านวน 22.79 ล ้านบาท 20.16 ล ้านบาท และ 18.60 ล ้านบาท ตามลําดับ
คิดเป็ นร ้อยละ 5.59 ร ้อยละ 4.97 และ ร ้อยละ 3.67 ของรายได ้รวม ตามลําดับ
1.5.

กําไรสุทธิ

ในปี 2558 – 2560 UBA มีกําไรสุทธิ 4.47 ล ้านบาท 17.22 ล ้านบาท และ 20.39 ล ้านบาท ตามลําดับ คิด
เป็ นอัตรากําไรสุทธิ ร ้อยละ 1.10 ร ้อยละ 4.24 และ ร ้อยละ 4.03 ตามลําดับ โดยกําไรสุทธิในปี 2560 จํ านวน 20.39
ล ้านบาท เพิมขึนจากปี 2559 จํานวน 3.17 ล ้านบาท หรือเพิมขึนคิดเป็ นร ้อยละ 18.41 จากรายได ้ทีเพิมสูงขึน ส่งผล
ให ้ต ้นทุนเพิมสูงขึนตามรายได ้ ในขณะที UBA สามารถควบคุมค่าใช ้จ่ายขายและบริหารให ้อยูใ่ นระดับทีใกล ้เคียง
กันกับปี ก่อน ประกอบกับค่าใช ้จ่ายดอกเบียซึงเป็ นต ้นทุนทางการเงินของ UBA ลดลง จากการคืนเงินกู ้ยืมระยะยาว
แก่บค
ุ คลทีเกียวข ้องกันบางส่วนซึงมีอต
ั ราดอกเบียสูง
2.

การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน

2.1.

สินทร ัพย์

ิ ทรัพย์รวมจํานวน 484.88 ล ้านบาท 582.44 ล ้านบาท และ
ณ วันที 31 ธันวาคม 2558 ถึง 2560 UBA มีสน
446.13 ล ้านบาท ตามลําดับ โดยสินทรัพย์ทสํ
ี าคัญประกอบด ้วย
2.1.1. ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2558 ถึง 2560 UBA มีลก
ู หนีการค ้าและลูกหนีอืนจํานวน 331.05 ล ้านบาท 269.39
ล ้านบาท และ 188.34 ล ้านบาท ตามลําดับ คิดเป็ นร ้อยละ 68.27 ร ้อยละ 46.25 และร ้อยละ 42.22 ของสินทรัพย์
รวม ตามลําดับ
2.1.2. รายจ่ายรอการต ัดบญ
ั ชี
ณ วันที 31 ธันวาคม 2558 ถึง 2560 UBA มีรายจ่ายรอการตัดบัญชีจํานวน 87.48 ล ้านบาท 234.95 ล ้าน
บาท และ 168.65 ล ้านบาท ตามลําดับ คิดเป็ นร ้อยละ 18.04 ร ้อยละ 40.34 และร ้อยละ 37.80 ของสินทรัพย์รวม
ตามลําดับ
2.1.3. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ณ วันที 31 ธันวาคม 2558 ถึง 2560 UBA มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจํานวน 26.32 ล ้านบาท
18.63 ล ้านบาท และ 39.38 ล ้านบาท ตามลําดับ คิดเป็ นร ้อยละ 5.43 ร ้อยละ 3.20 และร ้อยละ 8.83 ของสินทรัพย์
รวม ตามลําดับ
2.2.

หนีสิน

ณ วันที 31 ธันวาคม 2558 ถึง 2560 UBA มีหนีสินรวมจํานวน 391.75 ล ้านบาท 472.09 ล ้านบาท และ
315.39 ล ้านบาท ตามลําดับ โดยหนีสินทีสําคัญประกอบด ้วย
ั
2.2.1. เงินเบิกเกินบ ัญชีและเงินกูย
้ ม
ื ระยะสน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2558 ถึง 2560 UBA มีเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู ้ยืมระยะสันจํ านวน 135.68 ล ้านบาท
114.80 ล ้านบาท และ 45.20 ล ้านบาท ตามลําดับ คิดเป็ นร ้อยละ 27.98 ร ้อยละ 19.71 และร ้อยละ 10.13 ของ
สินทรัพย์รวม ตามลําดับ
ั
2.2.2. เงินกูย
้ ม
ื ระยะยาวและหนีสินภายในสญญาเช่
าการเงิน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2558 ถึง 2560 UBA มีเงินกู ้ยืมระยะยาวและหนีสินภายในสัญญาเช่าการเงินจํานวน
64.33 ล ้านบาท 185.32 ล ้านบาท และ 109.57 ล ้านบาท ตามลําดับ คิดเป็ นร ้อยละ 13.27 ร ้อยละ 31.82 และร ้อย
ละ 24.56 ของสินทรัพย์รวม ตามลําดับ
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2.2.3. เงินกูย
้ ม
ื ระยะยาวจากกิจการทีเกียวข้องก ัน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2558 ถึง 2560 UBA มีเงินกู ้ยืมระยะยาวจากกิจการทีเกียวข ้องกันจํานวน 32.19 ล ้าน
บาท 73.18 ล ้านบาท และ 31.55 ล ้านบาท คิดเป็ นร ้อยละ 6.64 ร ้อยละ 12.57 และร ้อยละ 7.07 ของสินทรัพย์รวม
ตามลําดับ
2.3.

ส่วนของผูถ
้ อ
ื หุน
้

ณ วันที 31 ธันวาคม 2558 ถึง 2560 UBA มีสว่ นของผู ้ถือหุ ้นจํานวน 93.12 ล ้านบาท 110.35 ล ้านบาท
และ 130.74 ล ้านบาท โดยแบ่งเป็ นทุนชําระแล ้ว 40.00 ล ้านบาท และกําไรสะสม ณ วันที 31 ธันวาคม 2558 ถึง
2560 จํานวน 53.12 ล ้านบาท 70.35 ล ้านบาท และ 90.74 ล ้านบาท
2.4.

อ ัตราผลตอบแทนผูถ
้ อ
ื หุน
้

UBA มีอัตราผลตอบแทนผู ้ถือหุ ้นในปี 2558 ถึง 2560 เท่ากับร ้อยละ 4.80 ร ้อยละ 15.61 และร ้อยละ 15.60
ตามลําดับ ซึงเป็ นไปตามทิศทางการปรับตัวของกําไรสุทธิในแต่ละปี แต่ทงนี
ั UBA ไม่มก
ี ารจ่ายปั นผลให ้แก่ผู ้ถือหุ ้น
่ าคเอกชนจึงจําเป็ นต ้องใช ้เงินลงทุน
เนืองจาก UBA มีแผนขยายการดําเนินงานการให ้บริการบริหารจัดการนํ าไปสูภ
ในการขยายธุรกิจ
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เอกสารแนบ 2

สรุปความเห็นทางกฎหมาย (Legal Opinion) เกียวก ับสาระสําค ัญของ
ั
สญญาการซื
อขายหุน
้ ระหว่างบริษ ัท พีพเี อ็ มเอ็ นจิเนียริง จําก ัด และ
ั จําก ัด (มหาชน)
บริษ ัท สยามอีสต์ โซลูชน
ั
และการร ับโอนสิทธิตามสญญาระหว่
างผูถ
้ อ
ื หุน
้ (Shareholders’ Agreement) ระหว่าง
บริษ ัท เนาวร ัตน์พ ัฒนาการ จําก ัด (มหาชน) และ บริษท
ั พีพเี อ็มเอ็ นจิเนียริง จําก ัด
ั
รวมถึงผลกระทบและความเสียงทีเกิดจากการร ับโอนสิทธิตามสญญา
อ ้างถึงความเห็นทางกฎหมายเกียวกับการรับโอนสิทธิตาม
สัญญาระหว่างผู ้ถือหุ ้น
(Shareholders’
Agreement) ระหว่าง บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จํากัด (มหาชน) (“NWR”) และบริษัท พีพเี อ็มเอ็นจิเนียริง จํากัด
(“PPM”) รวมถึงผลกระทบและความเสียงทีเกิดจากการรับโอนสิทธิตามสัญญา โดยทางทีปรึกษาทางการเงินอิสระ
ได ้ตรวจสอบแล ้ว และพิจารณานํ าส่วนทีเป็ นประเด็นความเสียงทีสําคัญไปเปิ ดเผยไว ้ในรายงานในส่วนทีเป็ นความ
เสียงในการทํารายการแล ้ว ซึงสาระสําคัญของความเห็นทางกฎหมาย สามารถสรุป ได ้ดังนี
ทีปรึกษากฎหมายได ้รายงานการสอบทานธุรกิจเกียวกับการซือขายหุ ้นในบริษัท ยูทล
ิ ต
ิ ี บิสเิ นส อัลลาย
แอนซ์ จํากัด (“UBA”) เมือวันที 12 กุมภาพันธ์ 2561 เพือเสนอต่อทีประชุมคณะกรรมการอิสระของบริษัท สยามอีสต์
ั จํากัด (มหาชน) (“SE”) ในการพิจารณาถึงการเข ้าทํารายการซือหุ ้นสามัญในบริษัท ยูทล
โซลูชน
ิ ต
ิ ี บิสเิ นส อัลลาย
แอนซ์ จํากัด จํานวน 1,599,998 หุ ้นคิดเป็ นร ้อยละ 40 ของหุ ้นสามัญทีออกจําหน่ายแล ้วทังหมดจากผู ้ถือหุ ้นเดิม คือ
PPM
จากการสอบทานเอกสารของทีปรึกษากฎหมาย พบว่า NWR และ PPM ได ้มีการจัดทําสัญญาระหว่างผู ้ถือ
หุ ้นฉบับลงวันที 1 เมษายน 2552 โดยกําหนดโครงสร ้างและสัดส่วนของผู ้ถือหุ ้น โดยให ้ผู ้ถือหุ ้นฝ่ าย NWR ถือหุ ้น
สามัญในอัตราร ้อยละ 60 ของจํานวนหุ ้นทังหมด และผู ้ถือหุ ้นฝ่ าย PPM ถือหุ ้นสามัญในอัตราร ้อยละ 40 ของจํานวน
หุ ้นทังหมด
ในปั จจุบน
ั UBA มีทน
ุ จดทะเบียนทีชําระแล ้วทังสิน 40,000,000 บาท แบ่งออกเป็ นหุ ้นสามัญ 4,000,000
หุ ้น มูลค่าหุ ้นทีตราไว ้หุ ้นละ 10 บาท คิดเป็ นเงิน 40,000,000 บาท ปรากฏตามบัญชีรายชือผู ้ถือหุ ้นทีรับรองจากกรม
พัฒนาธุรกิจการค ้า กระทรวงพาณิชย์ ฉบับวันที 22 กุมภาพันธ์ 2561 ดังนี
จํานวนหุน
้ ทีถือ

หมายเลขหุน
้

ส ัดส่วนการถือหุน
้
(ร้อยละ)

2,399,998

1333335–2666665
1–1066667

59.99995

นางวัฒนา สัมนาวงศ์

1

1333334

0.000025

นายพลพัฒ กรรณสูต

1

2666666

0.000025

1,599,998

2666667–3999997
1066668–1333333
4000000

39.99995

นางสาวอรสา วิมลเฉลา

1

3999998

0.000025

ั ลีเกษม
นายสิทธิชย

1

3999999

ชือ
กลุม
่ ก.

บริษัท
เนาวรัตน์พฒ
ั นาการ
(มหาชน)

จํากัด

รวม
กลุม
่ ข.

บริษัท พีพเี อ็มเอ็นจิเนียริง จํากัด

60.00000

0.000025
รวม

40.000000

โดยในการเข ้าทํารายการซือหุ ้นดังกล่าวของบริษัทฯ เป็ นการได ้มาซึงสินทรัพย์จากบุคคลทีมีความสัมพันธ์
ทีเกียวโยงกัน ปรากฎตามบัญชีรายชือผู ้ถือหุ ้น (บอจ. 5) ทีรับรองจากกรมพัฒนาธุรกิจการค ้า กระทรวงพาณิชย์
ฉบับวันที 22 กุมภาพันธ์ 2561 ดังนี
รายชือผูถ
้ อ
ื หุน
้

จํานวนหุน
้ ทีถือ
UBA

PPM

SE

จํานวนหุ ้น

ร ้อยละ

จํานวนหุ ้น

ร ้อยละ

จํานวนหุ ้น

ร ้อยละ

นางสาวอรสา วิมลเฉลา

1

0.000025

149,994

99.996

96,046,400

40.02

นายเกริก ลีเกษม
นายสิทธิช ัย ลีเกษม

-

-

4

0.0027

51,450,000

21.44

1

0.000025

1

0.0007

403,600

0.17
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ในปั จจุบน
ั นี UBA มีภาระหนีตามสัญญากู ้ยืมเงิน รวม 3 ฉบับ ดังนี
ลําด ับ
ที

ส ัญญากูย
้ ม
ื ระหว่าง

วงเงินกู ้
(บาท)

กําหนดเวลา
ชําระ

อ ัตรา
ดอกเบีย
(ร้อยละ/ปี )

ยอดหนีคงค้าง
ชําระ ณ ว ันที
30 เมษายน 2561
(บาท)

ครบกําหนด
อายุตาม
ส ัญญา

1.

บริษัท ยูทล
ิ ต
ิ ี บิสเิ นส อัลลายแอนซ์
จํากัด (ผู ้กู ้) และนางสาวอรสา วิมล
เฉลา (ผู ้ให ้กู ้)
ฉบับวันที 20 ตุลาคม 2558

16,000,000

36 เดือน

6.5

4,040,555.27

30 มิถน
ุ ายน
2562

2.

บริษัท ยูทล
ิ ต
ิ ี บิสเิ นส อัลลายแอนซ์
จํากัด (ผู ้กู ้) และบริษัท เนาวรัตน์
พัฒนาการ จํากัด (มหาชน) (ผู ้ให ้กู ้)
ฉบับวันที 1 เมษายน 2559

42,000,000

43 เดือน

6.5

29,372,061.30

31 ตุลาคม
2562

3.

บริษัท ยูทล
ิ ต
ิ ี บิสเิ นส อัลลายแอนซ์
จํากัด (ผู ้กู ้) และบริษัท พีพเี อ็มเอ็นจิ
เนียริง จํากัด (ผู ้ให ้กู ้)
ฉบับวันที 1 เมษายน 2559

28,000,000

43 เดือน

6.5

19,581,374.20

31 ตุลาคม
2562

การทีผู ้ถือหุ ้นฝ่ าย NWR และ ผู ้ถือหุ ้นฝ่ าย PPM ให ้กู ้ยืมดังกล่าวข ้างต ้นไปเป็ นไปตามข ้อตกลงว่าด ้วยเรือง
การให ้ความช่วยเหลือทางการเงินตามสัญญาระหว่างผู ้ถือหุ ้นระหว่าง NWR กับ PPM ตามสัดส่วนการถือหุ ้น คือ
NWR ให ้กู ้ในสัดส่วนร ้อยละ 60 และ PPM ให ้กู ้ในสัดส่วนร ้อยละ 40 ทังนี นางสาวอรสา วิมลเฉลา ในฐานะกรรมการ
ของ PPM (ผู ้ถือหุ ้นกลุม
่ ข) และนายพลพัฒ กรรณสูต (ผู ้ถือหุ ้นฝ่ าย ก) ได ้ทําสัญญาคําประกันเงินกู ้ในวงเงินสินเชือ
กับสถาบันการเงิน ซึงภาระคําประกันดังกล่าวตามสัญญาคําประกันมีวงเงินคงเหลือทังสินประมาณ 431 ล ้านบาท
โดยเป็ นการคําประกันเต็มวงเงิน
โดยทีปรึกษากฎหมายได ้พิจารณาสัญญาระหว่างผู ้ถือหุ ้น (SHA) ระหว่าง PPM และ NWR พบว่า มีสาระสําคัญดังนี
1.

ั
ข้อเท็ จจริงตามสญญาระหว่
างผูถ
้ อ
ื หุน
้

1.1.

การออกเสียงลงคะแนนของผูถ
้ อ
ื หุน
้

ตามสัญญาระหว่างผู ้ถือหุ ้นกําหนดให ้ผู ้ถือหุ ้นทุกคนมีคะแนนเสียง หนึงเสียงต่อหุ ้นหนึงหุ ้นทีตนถือตามที
ิ ธิได ้รับเงินปั นผลตามสัดส่วนการถือหุ ้น เว ้นแต่ผู ้ถือหุ ้นทีค ้างชําระค่าหุ ้นที UBA เรียกให ้
กฎหมายกําหนด และมีสท
ิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ชําระนันจะไม่มส
ี ท
1.2.

การออกหุน
้ ใหม่เพิมเติมจากทุนเรือนหุน
้ ทีจดทะเบียนไว้แล้ว

UBA
จะไม่ทําการออกหรือแบ่งหุ ้นทีออกใหม่เพิมเติมให ้แก่บค
ุ คลใดๆ
เว ้นแต่ได ้รับการอนุมัตจิ าก
คณะกรรมการและมติพเิ ศษจากทีประชุมใหญ่เสียก่อน ซึงเป็ นการบัญญัตส
ิ อดคล ้องกับกฎหมายว่าด ้วยเรืองการเพิม
ทุน
เนืองจากการเพิมทุนโดยการออกหุ ้นใหม่เป็ นเรืองสําคัญ
อาจกระทบกระเทือนถึงสิทธิของผู ้ถือหุ ้นอยูเ่ ดิม
เพราะมีการออกหุ ้นใหม่ อาจมีผลถึงการควบคุมคะแนนเสียงในทีประชุมใหญ่ด ้วย ดังนัน มาตรา 1220 แห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จึงกําหนดให ้กระทําได ้โดยมติพเิ ศษเท่านัน บทบัญญัตต
ิ ามมาตราดังกล่าวเป็ นบทที
เกียวข ้องกับความสงบเรียบร ้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ข ้อบังคับของ UBA หรือสัญญาระหว่างผู ้ถือหุ ้นจะ
กําหนดเป็ นอย่างอืนไม่ได ้ นอกจากนี ในการออกหุ ้นเพิมทุนอาจมีวัตถุประสงค์แอบแฝงเพือให ้ได ้มาซึงเสียงข ้าง
มากจะได ้เข ้าควบคุมกิจการงานของบริษัทหรือเพือเหตุอนก็
ื ได ้ ดังนัน กฎหมายจึงต ้องเข ้ามาควบคุมเพือมิให ้เกิด
ิ ธิทจะ
การได ้เปรียบเสียเปรียบในเรืองสัดส่วนการถือหุ ้นและอํานาจในการควบคุมบริหารกิจการ โดยผู ้ถือหุ ้นเดิมมีสท
ี
ได ้ซือหุ ้นใหม่กอ
่ น (Preemptive Right) ตามสัดส่วนทีตนถืออยู่ เพือเป็ นการรักษาสิทธิของผู ้ถือหุ ้นเดิมหรือสัดส่วน
ความเป็ นเจ ้าของเอาไว ้
1.3.

เงินปันผล

ิ ธิได ้รับ
สิทธิในการได ้รับเงินปั นผลของผู ้ถือหุ ้นย่อมเป็ นไปตามข ้อบังคับและชนิดของหุ ้น ผู ้ถือหุ ้นจะมีสท
เงินปั นผลต่อเมือ UBA มีกําไร และทีประชุมใหญ่อนุมัตใิ ห ้จ่ายเงินปั นผลได ้ และจ่ายตามส่วนซึงผู ้ถือหุ ้นได ้ส่งเงินค่า
หุ ้นแล ้ว เว ้นแต่จะได ้ตกลงเป็ นอย่างอืนในเรืองหุ ้นบุรม
ิ สิทธิ (ปั จจุบน
ั UBA ไม่มห
ี ุ ้นบุรม
ิ สิทธิ) นอกจากนี ความรับผิด
ของผู ้ถือหุ ้นต่างรับผิดจํากัดเพียงไม่เกินจํานวนเงินทีตนยังส่งใช ้ไม่ครบมูลค่าของหุ ้นทีตนถือเท่านัน
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1.4.

การประชุมของผูถ
้ อ
ื หุน
้

ในการประชุมใหญ่ผู ้ถือหุ ้นทุกครังต ้องมีผู ้ถือหุ ้นหรือผู ้รับมอบฉั นทะของผู ้ถือหุ ้นมาเข ้าร่วมอย่างน ้อย ร ้อยละ 70 ของ
จํานวนหุ ้นทังหมดจึงจะครบเป็ นองค์ประชุม อย่างไรก็ตาม ถ ้ามีผู ้ถือหุ ้นมาไม่ครบเป็ นองค์ประชุมดังกล่าวข ้างต ้น ให ้
ประธานทีประชุมเรียกนัดประชุมใหม่ ซึงต ้องไม่เร็วกว่า 8 วันและไม่เกินกว่า 14 วัน นั บจากวันทีประชุมครังแรก ใน
การประชุมครังหลังนีไม่จําเป็ นต ้องครบเป็ นองค์ประชุม ผู ้ถือหุ ้นอาจมอบฉันทะให ้บุคคลอืนเข ้าร่วมประชุมแทนโดย
ปฏิบต
ั ต
ิ ามข ้อบังคับ ในการประชุมใหญ่ผู ้ถือหุ ้นบรรดามติทงหลายจะต
ั
้องได ้รั บคะแนนเสียงสนับสนุนอย่างน ้อยร ้อย
ละ 51 ของจํานวนหุ ้นทังหมดทีเข ้าร่วมประชุม
1.5.

คณะกรรมการ

1.5.1.

จํานวนคณะกรรมการ

ให ้คณะกรรมการของ UBA มีจํานวนทังหมด 6 คน โดยกรรมการ 3 คน จะมาจากการเสนอชือของผู ้ถือหุ ้น
กลุม
่ ก. (กรรมการกลุม
่ ก.) และกรรมการจํานวน 2 คน จะมาจากการเสนอชือจากกรรมการกลุม
่ ข. (กรรมการกลุม
่
ข.) และประธานกรรมการจะมาจากการเสนอชือร่วมกันของผู ้ถือหุ ้นกลุม
่ ก. และกลุม
่ ข. โดยสิทธิในการเสนอชือ
กรรมการให ้เป็ นไปตามสัดส่วนแห่งการถือหุ ้นของผู ้ถือหุ ้นในแต่ละกลุม
่ ยกเว ้นสิทธิในการเสนอชือกรรมการร่วมกัน
ไม่จําเป็ นต ้องเป็ นไปตามสัดส่วนแห่งการถือหุ ้น
1.5.2.

องค์ประชุมของคณะกรรมการ

ในการประชุมคณะกรรมการทุกครัง องค์ประชุมของทีประชุมคณะกรรมการประกอบด ้วยกรรมการไม่น ้อย
กว่า 4 คน ทังนี จะต ้องประกอบด ้วยกรรมการกลุม
่ ก. อย่างน ้อย 1 คน และกรรมการกลุม
่ ข. อย่างน ้อย 1 คน ใน
กรณีทองค์
ี
ประชุมไม่ครบดังกล่าวข ้างต ้น ให ้ประธานกรรมการเรียกนั ดประชุมใหม่ เมือพ ้นกําหนด 6 วัน นับแต่วน
ั
ประชุมครังแรก ในการประชุมครังหลังนีจะต ้องมีกรรมการมาเข ้าประชุมจํานวน 4 คน จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
1.5.3.

การออกเสียงลงมติ

มติของทีประชุมคณะกรรมการจะต ้องได ้รับคะแนนเสียงข ้างมากของจํานวนกรรมการทังหมดของ
UBA
เว ้นแต่เป็ นเรืองสําคัญ ต ้องอาศัยมติคะแนนเสียงข ้างมากโดยประกอบด ้วยคะแนนเสียงจากกรรมการกลุม
่ ก. อย่าง
น ้อย 1 เสียง และกรรมการกลุม
่ ข. อย่างน ้อย 1 เสียง หากเรืองใดทีมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให ้คณะกรรมการเสนอ
ิ ธิออกเสียงชีขาด
เรืองดังกล่าวให ้ทีประชุมผู ้ถือหุ ้นพิจารณาและประธานทีประชุมคณะกรรมการไม่มส
ี ท
โดยเรืองสําคัญต่อไปนีต ้องอาศัยมติพเิ ศษจากคณะกรรมการ ต่อไปนี
•
การเสนอให ้ผู ้ถือหุ ้นแก ้ไขหนั งสือบริคณห์สนธิหรือข ้อบังคับ
•
การได ้มาจําหน่ายหรือจํานองอสังหาริมทรัพย์
•
การดําเนินคดีหรือการระงับข ้อพิพาทใดๆ การดําเนินการอนุญาโตตุลาการหรือการดําเนินทางการปกครอง
อันอาจก่อให ้เกิดความรับผิดทีสําคัญต่อ UBA เกินกว่า 1,000,000 บาท
•
การลงทุนใหม่ในธุรกิจใดๆ การซือหรือการได ้มาซึงหุ ้นใดๆ หรือเข ้าทําสัญญาร่วมลงทุนไม่วา่ ประเภทใด
•
การก่อหนีของ
UBA
หรือการเข ้าคําประกันทางการเงินหรือการให ้ความช่วยเหลือทางการเงินอาจ
ก่อให ้เกิดความรับผิดทีสําคัญเป็ นจํานวนเกินกว่าส่วนของทุนหรือเป็ นจํานวน 4,000,000บาทแล ้วแต่อย่าง
ใดน ้อยกว่า
•
การตังหรือเลิกสํานั กงานสาขา หรือการดําเนินการให ้บริการบํารุงรักษาใดๆ ทีเกียวกับนํ าและการบําบัดนํ า
เสีย รวมทังระบบและอุปกรณ์การจําหน่ายนํ านอกประเทศ
•
การแต่งตังหรือถอดถอนกรรมการผู ้จัดการ
•
การพิจารณาหน ้าทีหรืออํานาจของกรรมการผู ้จัดการ
1.5.4.

กรรมการผู ้มีอํานาจลงนามผูกพัน

กรรมการผู ้มีอํานาจลงนามผูกพัน UBA ได ้แก่ กรรมการกลุม
่ ก. คนใดคนหนึงและกรรมการกลุม
่ ข. คนใด
คนหนึง รวมเป็ น 2 คนลงลายมือชือร่วมกันและประทับตราสําคัญ
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1.6.

ข้อตกลงในการดําเนินงานโครงการต่าง ๆ

1.6.1.

ความช่วยเหลือทางการเงิน

ั ญาทังสองฝ่ ายได ้แก่ NWR และ PPM
เมือพิจารณาสัญญาระหว่างผู ้ถือหุ ้น ในข ้อ 9.1 กําหนดให ้ คูส
่ ญ
อาจจะให ้การช่วยเหลือด ้านการเงินแก่ UBA ตามความเหมาะสม เพือเป็ นการปฏิบต
ั ห
ิ น ้าทีตามสัญญาในการเข ้าทํา
คําเสนอหรือข ้อกําหนดอันจําเป็ นอืนใดเพือดําเนินงาน แต่อย่างไรก็ด ี SE ไม่จําเป็ นต ้องจัดหาเงินกู ้ยืม การคําประกัน
ั ญาอีกฝ่ าย
หรือความช่วยเหลือทางการเงินอืนๆ เว ้นแต่จะได ้รับความยินยอมล่วงหน ้าเป็ นลายลักษณ์อักษรของคูส
่ ญ
หนึง
1.6.2.

การให ้ความช่วยเหลืออืนๆ

ั ญาจะต ้องจัดทําการตลาด การดูแลบริหารงาน และ/หรือ สนั บสนุนทางเทคนิค และสินค ้าหรือบริการ
คูส
่ ญ
ที UBA ต ้องการหรือเป็ นประโยชน์กบ
ั UBA ในการประกอบกิจการภายใต ้หลักเกณฑ์ราคาตลาด โดยในการให ้ความ
ช่วยเหลือดังกล่าว
สินค ้าหรือบริการดังกล่าวต ้องจัดทําเป็ นสัญญาแยกต่างหากและได ้รับการอนุมัตจิ ากทีประชุม
คณะกรรมการ
1.6.3.

การเข ้าทําสัญญา

ในการเข ้าทําสัญญาระหว่างUBA กับบุคคลภายนอกหรือบริษัทในเครือของบุคคลภายนอก ต ้องจัดทําเป็ น
ลายลักษณ์อก
ั ษรและอยูภ
่ ายใต ้กฎหมายหรือหลักเกณฑ์ทมี
ี ผลใช ้บังคับ
1.6.4.

ิ ทางปั ญญา
ทรัพย์สน

ั ญาอาจจัดเตรียมทรัพย์สน
ิ ทางปั ญญาให ้แก่ UBA เป็ นครังคราว ไม่วา่ เป็ นข ้อมูลทางสิทธิบัตร
คูส
่ ญ
ั ญามีความเชียวชาญ โดยเงือนไข
เครืองหมายการค ้า ลิขสิทธิ หรือข ้อมูลทางด ้านเทคนิค อุตสาหกรรม หรือทีคูส
่ ญ
ิ ทางปั ญญารวมถึงความเป็ นเจ ้าของและการใช ้ทรัพย์สน
ิ ทางปั ญญาให ้คูส
ั ญา
และข ้อกําหนดในการจัดหาทรั พย์สน
่ ญ
ิ ทางปั ญญาของตนเองและเป็ นเจ ้าของ และ/หรือ ใช ้
ตกลงระหว่างกัน นอกจากนี UBA อาจพัฒนาทรัพย์สน
ิ ทางปั ญญาดังกล่าว เว ้นแต่สท
ิ ธิในความเป็ นเจ ้าของจะตกแก่ลก
ิ ทาง
ทรัพย์สน
ู ค ้าตามแต่ละโครงการ ทรัพย์สน
ั
้สิ
ั
ปั ญญาที UBA พัฒนาและเป็ นเจ ้าของอาจอนุญาตคูส
่ ญญาใช ทธิดงั กล่าว ทังนี เป็ นไปตามเงือนไขทีคูส
่ ญญาอาจ
ตกลงกัน
1.6.5.

การประกอบธุรกิจทีเป็ นการแข่งขันกับ UBA

ั ญาทังสองฝ่ ายสามารถจะประกอบธุรกิจอันเป็ นปกติทางการค ้าของตน แยกต่างหากจากกิจการของ
คูส
่ ญ
UBA ได ้ โดยธุรกิจนันจะต ้องไม่เป็ นกิจการทีมีลก
ั ษณะแข่งขันทางการค ้ากับ UBA ในกรณีทมี
ี การประกอบธุรกิจทีมี
ั ญาดังกล่าวจะต ้องได ้รับความยินยอมเป็ นลาย
ลักษณะแข่งขันทางการค ้ากับ UBA ไม่วา่ ทางตรงหรือทางอ ้อม คูส
่ ญ
ลักษณ์อก
ั ษรจากกรรมการตามเงือนไขทีสัญญากําหนดไว ้
1.7.

การจําหน่ายจ่ายโอนหุน
้

ั ญา
สัญญาระหว่างผู ้ถือหุ ้นกําหนดว่า เว ้นแต่ระบุไว ้เป็ นอย่างอืนในสัญญาหรือข ้อบังคับของ UBA ห ้ามคูส
่ ญ
ฝ่ ายใด จํานํ า จําหน่าย โอนหรือประการใดๆซึงหุ ้นของ UBA หรือก่อให ้เกิดภาระติดพันใดๆแก่หุ ้น โดยปราศจาก
ความยินยอมล่วงหน ้าเป็ นลายลักษณ์อก
ั ษรจากอีกฝ่ ายหนึง
ั ญาอาจโอนหุ ้นของตนให ้แก่บริษัทในเครือ “Affiliates” โดยมีเงือนไข ต่อไปนี
อย่างไรก็ด ี คูส
่ ญ
ั ญาดังกล่าวต ้องคําประกันการปฏิบต
(1) คูส
่ ญ
ั ห
ิ น ้าทีตามสัญญาของบริษัทในเครือดังกล่าวภายใต ้สัญญาฉบับนี
ั ญา ไม่วา่ โดยตรงหรือโดยอ ้อม และ
(2) บริษัทในเครือดังกล่าวไม่ประกอบกิจการแข่งขันกับคูส
่ ญ
ั ญาภายใต ้สัญญาฉบับนี
(3) บริษัทในเครือดังกล่าวจะกลายเป็ นคูส
่ ญ
ั ญาฝ่ ายทีประสงค์จะทําการโอนหุ ้น (“ผู ้ทําคําเสนอ”) ต ้องดําเนินการเสนอขาย
ในการโอนขายหุ ้นใดๆ คูส
่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึง (“ผู ้ทําคําสนอง”) ตามราคาคูส
ั ญาฝ่ ายทีประสงค์จะทําการ
หุ ้นเป็ นลายลักษณ์อักษรให ้แก่คส
ู่ ญ
่ ญ
โอนหุ ้นกําหนด โดยผู ้ทําคําสนองต ้องตอบรับคําเสนอดังกล่าวภายใน 10 วันนั บแต่วน
ั ทีได ้รับหนังสือเสนอขาย
ดังกล่าว หากผู ้ทําคําสนองสนองรับภายในกําหนดระยะเวลาดังกล่าว ให ้ดําเนินการจัดตังทําสัญญาซือขายหุ ้นและ
แก ้ไขเปลียนแปลงสัญญาฉบับนีให ้สอดคล ้องกับหุ ้นทีขายหรือได ้รับซือ ทังนี หากผู ้ทําคําสนองตกลงเข ้าซือหุ ้นแต่
มิได ้ตกลงตามราคาทีทําคําเสนอกําหนด
ให ้ผู ้สอบบัญชีกําหนดราคาตามบัญชีสท
ุ ธิของหุ ้นตามรายการแสดงงบ
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การเงินของบริษัททีได ้รับการตรวจสอบล่าสุด เมือได ้รับราคาทีผู ้สอบบัญชีกําหนดแล ้ว ให ้ผู ้ทําคําเสนอและผู ้ทําคํา
สนองตัดสินใจทังสองฝ่ ายประสงค์จะทําการขายหรือไม่ตอ
่ ไป
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึงกลายเป็ นบุคคลล ้มละลายหนีสินล ้นพ ้นตัว หรือถูกดําเนินคดีล ้มละลาย
ในกรณีทคู
ี ส
่ ญ
่ ระบวนการฟื นฟูกจ
หรือเข ้าสูก
ิ การ หรือได ้รับผลกระทบจากการเปลียนแปลงในการถือหุ ้นข ้างมาก หรือ ได ้ผิดสัญญา
ั ญาอีกฝ่ ายหนึง
ในส่วนทีเป็ นสาระสําคัญและไม่สามารถเยียวยาได ้ภายใน 15 วันนั บแต่วน
ั ทีได ้รับการแจ ้งจากคูส
่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึงมีสท
ิ ธิในการเข ้าชือซือหุ ้นทังหมดคืนจากคูส
ั ญาฝ่ ายดังกล่าวในราคาตามบัญชีสท
ให ้คูส
่ ญ
่ ญ
ุ ธิของ
หุ ้นตามรายการแสดงงบการเงินของบริษัททีได ้รับการตรวจสอบล่าสุดซึงผู ้สอบบัญชีกําหนด
ทังนี ในการโอนหุ ้นหรือก่อให ้เกิดภาระติดพันใดๆ แก่หุ ้นต ้องได ้การอนุมัตจ
ิ ากคณะกรรมการก่อนเสมอ
1.8.

กรณีทไม่
ี สามารถหาข้อสรุปได้ (Deadlock)

หมายถึง เหตุการณ์ในกรณีทได
ี ้มีการเสนอมติทประชุ
ี
มในทีประชุมผู ้ถือหุ ้นหรือทีประชุมคณะกรรมการใน
ครังแรกแล ้ว แต่ไม่สามารถลงมติได ้ และได ้มีการจัดประชุมครังใหม่ หากในการประชุมครังทีสองไม่สามารถตกลง
ั ญาทังสองฝ่ ายไม่ประสงค์เข ้าร่วมประชุม ในการจัดประชุมครังที
กันได ้หรือการประชุมครังดังกล่าวไม่เกิดหรือคูส
่ ญ
ั ญาทุกฝ่ าย โดยระบุวัน (ภายใน 7 วันนับแต่วน
สองให ้ส่งหนังสือเชิญประชุมให ้แก่คส
ู่ ญ
ั ทีได ้รับหนังสือแจ ้ง) สถานที
ั ญา
วาระการประชุม พร ้อมด ้วยเอกสารประกอบ และในเมือเหตุการณ์มเี หตุการณ์ทไม่
ี อาจหาข ้อสรุปได ้เกิดขึน คูส
่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึง และภายใน 2 สัปดาห์นับ
ฝ่ ายทีเริมกระบวนการต ้องส่งคําบอกกล่าวเป็ นคําเสนอซือหุ ้นไปยังคูส
่ ญ
จากวันทีได ้รับคําเสนอ ผู ้รับคําเสนอต ้องแจ ้งไปยังผู ้เสนอซือหุ ้นดังกล่าวตามเงือนไขทีกําหนดไว ้ในสัญญาฉบับนี
1.9.

ั
ั
ระยะเวลาของสญญาและการเลิ
กสญญา

ั ญาและมีผลผูกพันต่อไปโดยไม่มก
สัญญาฉบับนีมีผลบังคับใช ้ระหว่างคูส
่ ญ
ี ําหนดระยะเวลา
ั ญาทังสองฝ่ ายทําความตกลงให ้เลิกสัญญา
บริษัทยังคงมีอยู่ เว ้นแต่คส
ู่ ญ

ตราบเท่าที

สัญญาฉบับนีอาจมีผลเป็ นการเลิกสัญญา ในกรณีตอ
่ ไปนี
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึงกลายเป็ นบุคคลล ้มละลายหนีสินล ้นพ ้นตัว หรือถูกดําเนินคดีล ้มละลายหรือเข ้าสู่
(1) คูส
่ ญ
กระบวนการฟื นฟูกจ
ิ การ หรือได ้รับผลกระทบจากการเปลียนแปลงในการถือหุ ้นข ้างมาก
ั
(2) คูส
่ ญญาฝ่ ายใดไม่สามารถปฏิบต
ั ห
ิ น ้าทีตามสัญญาฉบับนีได ้และฝ่ ายทีผิดสัญญาไม่สามารถเยียวยาได ้
ั ญาอีกฝ่ ายหนึง ให ้คูส
ั ญาอีกฝ่ ายทีมิได ้ผิดสัญญาส่ง
ภายใน 15 วันนับแต่วน
ั ทีได ้การแจ ้งจากคูส
่ ญ
่ ญ
ั
หนังสือบอกกล่าวไปยังคูส
่ ญญาฝ่ ายทีผิดสัญญาให ้สัญญาฉบับนีเป็ นอันสินผลผูกพันและให ้ดําเนินการ
ั ญาฝ่ ายทีผิดสัญญา
เข ้าชือซือหุ ้นทังหมดคืนจากคูส
่ ญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึงจําหน่ายจ่ายโอนหุ ้นของตนจน
นอกจากนี สัญญาฉบับนีอาจสินผลไปด ้วยเหตุทคู
ี ส
่ ญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึงหรือบุคคลภายนอกกลายเป็ น
สิน อย่างไรก็ด ี หากบริษัทในเครือ ในฐานะผู ้รับโอนสิทธิของคูส
่ ญ
ั
ั ญาตามสัญญาระหว่างผู ้
ผู ้ถือหุ ้น บุคคลดังกล่าวกลายเป็ นคูส
่ ญญาต่อเมือได ้ลงนามในตราสารการเข ้าร่วมเป็ นคูส
่ ญ
ั ญาฝ่ ายทีเหลือยอมรับ ในกรณีทคู
ั ญาฝ่ ายใดสินสภาพการเป็ นผู ้ถือหุ ้น คูส
ั ญาฝ่ าย
ถือหุ ้นอันเป็ นเอกสารคูส
่ ญ
ี ส
่ ญ
่ ญ
ดังกล่าวจะได ้รับการปลดเปลืองสิทธิและหน ้าทีภายใต ้สัญญาฉบับนี เว ้นแต่เป็ นการโอนหุ ้นให ้แก่บริษัทในเครือและ
เปลียนสถานะเป็ นผู ้คําประกันของบริษัทในเครือ
2.

ข้อพิจารณา

เมือพิจารณาจากสาระสําคัญของสัญญาระหว่างผู ้ถือหุ ้นดังกล่าวพบว่าหาก SE เข ้าทํารายการซือหุ ้นสามัญ
ของบริษัทจากผู ้ถือหุ ้นราย PPM ตามจํานวนหุ ้นดังกล่าวข ้างต ้น SE ในฐานะผู ้รับโอนหุ ้นและผู ้ถือหุ ้นรายใหม่ของ
UBA พึงต ้องพิจารณาในประเด็นทางกฎหมายทีเกียวข ้อง ดังนี
2.1.

ั
ข้อจําก ัดในการโอนหุน
้ ตามสญญาระหว่
างผูถ
้ อ
ื หุน
้

เนืองจากในสัญญาระหว่างผู ้ถือหุ ้นได ้มีการกําหนดข ้อจํากัดในการโอนหุ ้นว่า “เว ้นแต่ระบุไว ้เป็ นอย่างอืนใน
ั ญาฝ่ ายใด จํานํ า จําหน่าย โอนหรือประการใดๆ ซึงหุ ้นของบริษัทหรือ
สัญญาหรือข ้อบังคับของบริษัท ห ้ามคูส
่ ญ
ก่อให ้เกิดภาระติดพันใดๆ แก่หุ ้น โดยปราศจากความยินยอมล่วงหน ้าเป็ นลายลักษณ์อก
ั ษรจากอีกฝ่ ายหนึง” แต่
ั ญาอาจโอนหุ ้นของตนให ้แก่บริษัทในเครือ “Affiliates” โดยมีเงือนไขต่อไปนี
อย่างไรก็ด ี คูส
่ ญ
ั ญาดังกล่าวต ้องคําประกันการปฏิบต
(1) คูส
่ ญ
ั ห
ิ น ้าทีตามสัญญาของบริษัทในเครือดังกล่าวภายใต ้สัญญาฉบับนี
ั ญา ไม่วา่ โดยตรงหรือโดยอ ้อม และ
(2) บริษัทในเครือดังกล่าวไม่ประกอบกิจการแข่งขันทางการค ้ากับคูส
่ ญ
ั ญาภายใต ้สัญญาฉบับนี”
(3) บริษัทในเครือดังกล่าวจะกลายเป็ นคูส
่ ญ

เอกสารแนบ 2 หน ้าที 5/9

ั จํากัด (มหาชน)
บริษัท สยามอีสต์ โซลูชน

เอกสารแนบ ความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระ

เมือพิจารณาจากข ้อบทนิยามในสัญญาดังกล่าวได ้ให ้คําจํากัดความคําว่า “บริษัทในเครือ หรือ Affiliates”
หมายถึง บุคคลธรรมดา ห ้างหุ ้นส่วน กิจการร่วมค ้า บริษัท หรือนิตบ
ิ ค
ุ คลใดๆ ทีมีอํานาจควบคุมหรืออยูภ
่ ายใต ้การ
ควบคุมของบุคคลหรือนิตบ
ิ ค
ุ คลใดๆ โดยคําว่า “ควบคุม” นัน หมายถึง ความเป็ นเจ ้าของตามกฎหมาย (Legal
Ownership) และเป็ นเจ ้าของผู ้ได ้รับประโยชน์แท ้จริง (Beneficial Ownership) ไม่วา่ โดยทางตรงหรือโดย
ิ ธิออกเสียงมากกว่าร ้อยละ 50 แต่อย่างไรก็ด ี ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์วา่ ด ้วย
ทางอ ้อมของหุ ้นทีมีสท
หุ ้นส่วนและบริษัทมิได ้ให ้คําจํ ากัดความของคําว่า “ผู ้ได ้รับประโยชน์แท ้จริง (Beneficial Ownership)” ไว ้แต่อย่าง
ใด ดังนัน เมือไม่มบ
ี ทกฎหมายทียกมาปรับใช ้ในการตีความในข ้อสัญญา กรณีจงึ ต ้องอาศัยเทียบบทกฎหมายที
ใกล ้เคียงอย่างยิงมาใช ้บังคับ ซึงเป็ นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 4 วรรคสองทีได ้บัญญัตวิ า่
“เมือไม่มบ
ี ทกฎหมายทีจะยกมาปรับคดีได ้ ให ้วินจิ ฉัยคดีนันตามจารีตประเพณีแห่งท ้องถิน ถ ้าไม่มจี ารีตประเพณี

เช่นว่านัน ให ้วินจ
ิ ฉัยคดีอาศัยเทียบบทกฎหมายทีใกล ้เคียงอย่างยิง และถ ้าบทกฎหมายเช่นนันก็ไม่มด
ี ้วย ให ้วินจ
ิ ฉัย
ตามหลักกฎหมายทัวไป” โดยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์วา่ ด ้วยหุ ้นส่วนและบริษัท มิได ้กําหนดคํานิยาม

เกียวกับผู ้ได ้รับผลประโยชน์ทแท
ี ้จริงเอาไว ้ ดังนัน ในการพิจารณาการตีความอาจต ้องใช ้บทกฎหมายใกล ้เคียง
อย่างยิง โดยอาศัยการตามกฎกระทรวงการตรวจสอบเพือทราบข ้อเท็จจริงเกียวกับลูกค ้า พ.ศ. 2556 ออกตามความ
ในมาตรา 4 วรรคหนึง แห่งพระราชบัญญัตป
ิ ้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ได ้บัญญัตใิ ห ้คํานิยาม
ของคําว่า “ผู ้ได ้รับผลประโยชน์ทแท
ี ้จริง” หมายความว่า บุคคลธรรมดาผู ้เป็ นเจ ้าของทีแท ้จริงหรือมีอํานาจควบคุม

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจของลูกค ้ากับสถาบันการเงินหรือผู ้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 (1) หรือ (9) หรือบุคคลที
ลูกค ้าทําธุรกรรมแทน รวมถึงบุคคลผู ้ใช ้อํานาจควบคุมนิตบ
ิ ค
ุ คลหรือบุคคลทีมีการตกลงกันทางกฎหมาย”
ดังนัน การที PPM และ SE มีผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่และกรรมการร่วมกัน โดยมีนางสาวอรสา วิมลเฉลา นายเกริก
ั ลีเกษม ถือหุ ้นในบริษัทรวมกันอยูร่ ้อยละ 61.46 ของหุ ้นทีออกและจําหน่ายแล ้วทังหมด จึง
ลีเกษม และนายสิทธิชย
จัดเป็ นผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่ของบริษัท และถือเป็ นบุคคลทีเกียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที
ทจ. 21/2551 เรือง หลักเกณฑ์ในการทํารายการทีเกียวโยงกัน (รวมเรียกว่า “บุคคลทีเกียวโยงกัน”) ซึงบุคคลที
เกียวโยงกัน ถือหุ ้นใน PPM รวมกันในสัดส่วนร ้อยละ 100 ของหุ ้นทีออกและจําหน่ายแล ้วทังหมด โดยทีนางสาว
ั ลีเกษม ดํารงตําแหน่งกรรมการทัง 3 บริษัท คือ SE PPM และ UBA ใน
อรสา วิมลเฉลา และ นายสิทธิชย
ขณะเดียวกันซึงเป็ นกรรมการทีมีสว่ นได ้เสียในการทําธุรกรรมดังกล่าว
และเป็ นผู ้ได ้รับประโยชน์ทแท
ี ้จริงตามข ้อ
กฎหมายดังกล่าว กรณีจงึ ถือได ้ว่า SE เป็ นหนึงในบริษัทในเครือ หรือ Affiliates ทีอยูภ
่ ายใต ้การควบคุมของนางสาว
ั ลีเกษม ซึงเป็ นผู ้ได ้รับผลประโยชน์ทแท
อรสา วิมลเฉลา นายเกริก ลีเกษม และนายสิทธิชย
ี ้จริงของ SE และ PPM
ั ญาสามารถโอนหุ ้นของตนให ้แก่บริษัทใน
เมือสัญญาระหว่างผู ้ถือหุ ้น ข ้อ 12.1.2 กําหนดอนุญาตให ้คูส
่ ญ
เครือ หรือ Affiliates ได ้โดย (1) จะต ้องคําประกันการปฏิบต
ั ห
ิ น ้าทีตามสัญญาของบริษัทในเครือดังกล่าวภายใต ้
ั ญา ไม่วา่ ทังทางตรงหรือ
สัญญาฉบับนี (2) บริษัทในเครือดังกล่าวไม่ประกอบกิจการแข่งขันทางการค ้ากับคูส
่ ญ
ั
ทางอ ้อม และ (3) บริษัทในเครือดังกล่าวจะกลายเป็ นคูส
่ ญญาภายใต ้สัญญาฉบับนี แต่ทังนี การเข ้ารับโอนสิทธิ
ดังกล่าวของ SE ในฐานะผู ้รับโอนสิทธิจาก PPM ในฐานะทีเป็ นบริษัทในเครือ หรือ Affiliates ตามสัญญาระหว่างผู ้
ถือหุ ้นดังกล่าว SE จะกลายมาเป็ นผู ้ถือหุ ้นโดยชอบด ้วยกฎหมาย ก็ตอ
่ เมือมีการลงนามในตราสารการเข ้าร่วมเป็ น
ั ญาตามสัญญาระหว่างผู ้ถือหุ ้นเสียก่อน ซึงเป็ นไปตามสัญญาระหว่างผู ้ถือหุ ้น ข ้อ 14.3 ทีกําหนดว่า “ในกรณีท ี
คูส
่ ญ

ั ญาหรือบุคคลภายนอกกลายเป็ นผู ้ถือหุ ้น บุคคลดังกล่าวจะกลายเป็ น
บริษัทในเครือ ในฐานะผู ้รับช่วงสิทธิจากคูส
่ ญ
ั ญาตามสัญญาฉบับนีซึงเป็ นทียอมรับแก่คส
ั ญาอีกฝ่ าย
ผู ้ถือหุ ้นต่อเมือมีการลงนามในตราสารการเข ้าร่วมเป็ นคูส
่ ญ
ู่ ญ
หนึง”

เมือได ้พิจารณาว่า SE ถือเป็ นบริษัทในเครือ หรือ Affiliates ตามคําจํากัดความของสัญญา กรณีนจึ
ี งไม่
จําต ้องพิจารณาว่ากรณีจะต ้องได ้รับความยินยอมจาก NWR หรือบอกเลิกสัญญา หรือจัดทําสัญญาผู ้ถือใหม่ฉบับ
ใหม่อก
ี ต่อไปหรือไม่ แต่อย่างไรก็ตาม เมือพิจารณาจากบันทึกการประชุมคณะกรรมการของ UBA ครังที 1/2561
เมือวันที 11 มกราคม 2561 โดยทีประชุมคณะกรรมการได ้มีมติในวาระที 5.1 ว่า ทีประชุมรับทราบและไม่ขัดข ้องที
PPM จะขายหุ ้น UBA ในส่วนที PPM ถืออยูใ่ ห ้แก่ SE ซึงพออนุมานได ้ว่าทีประชุมคณะกรรมการของ UBA ได ้อนุมัต ิ
ให ้ PPM ทําการขายหุ ้นให ้แก่ SE ในเบืองต ้นแล ้ว แต่กรณีดังกล่าวยังถือไม่ได ้ว่าได ้รับความยินยอมให ้โอนหุ ้นจาก
NWR แม ้กรณีการโอนหุ ้น UBA ระหว่าง PPM กับ SE จะไม่ต ้องได ้รับความยินยอมจาก NWR ก็ตาม แต่หาก PPM
ได ้รับหนังสือยินยอมจาก NWR ในการโอนหุ ้นให ้ SE ก็จะเป็ นการป้ องกันข ้อพิพาททีอาจเกิดให ้ได ้ในอนาคต
สําหรับการโอนหุ ้น UBA ให ้แก่ SE ในฐานะบริษัทในเครือของ PPM นัน PPM และ SE จะต ้องดําเนินการในเรือง
ดังต่อไปนี
(1) PPM จะต ้องเข ้าทําการคําประกันการปฏิบต
ั ห
ิ น ้าทีของ SE ตามสัญญาระหว่างผู ้ถือหุ ้น
ั ญาตามสัญญาระหว่างผู ้ถือหุ ้น โดยให ้ NWR ลงนาม
(2) SE และ PPM จะต ้องเข ้าทําตราสารการเข ้าร่วมเป็ นคูส
่ ญ
ในฐานะพยานและให ้ความยินยอม
(3) นับแต่วน
ั ที SE เข ้ามาเป็ นผู ้ถือหุ ้นของ UBA โดยชอบด ้วยกฎหมายแล ้ว (ก) SE จะต ้องไม่ประกอบกิจการ
ั ญาไม่วา่ ทังทางตรงหรือทางอ ้อม และ (ข) SE จะรับไปซึงสิทธิและหน ้าทีต่างๆ
แข่งขันทางการค ้ากับคูส
่ ญ
ภายใต ้สัญญาระหว่างผู ้ถือหุ ้นฉบับลงวันที 1 เมษายน 2552 เช่น การให ้ความช่วยเหลือด ้านการเงิน ความ
ช่วยเหลือด ้านอืนๆ เป็ นต ้น
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ั จํากัด (มหาชน)
บริษัท สยามอีสต์ โซลูชน

เอกสารแนบ ความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระ

2.2.

ั
ผลกระทบต่อสญญากู
ย
้ ม
ื เงินก ับสถาบ ันการเงิน

ข ้อสัญญาของสัญญากู ้ยืมเงินระหว่าง UBA และสถาบันการเงิน 2 ธนาคาร ซึง UBA มีภาระผูกพันอยู่ แต่ไม่
ั ญากู ้ยืมเงินฉบับใดระบุให ้การเปลียนแปลงโครงสร ้างผู ้ถือหุ ้นในบริษัท UBA โดยไม่ได ้รับความ
ปรากฏว่ามีสญ
ยินยอมเป็ นเหตุแห่งการผิดสัญญากู ้ยืมเงินดังกล่าว มีเพียงสัญญากู ้ยืมเงินระหว่างธนาคารแห่งหนึงจํานวน 2 ฉบับ มี
ข ้อสัญญากู ้ยืมเงินข ้อ 6.2 ระบุวา่ หากมีการเปลียนแปลงสาระสําคัญของการประกอบกิจการของผู ้กู ้ ให ้ต่างไปจากที
เป็ นอยู่ ณ วันทีทําสัญญานี หรือเปลียนแปลงผู ้มีอํานาจกระทําการแทนของผู ้กู ้ หรือเปลียนแปลงอํานาจของผู ้มี
อํานาจกระทําการแทนของผู ้กู ้ หรือเปลียนแปลงแก ้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข ้อบังคับ หรือตราประทับของผู ้กู ้ ผู ้
กู ้จะต ้องแจ ้งให ้ธนาคารทราบเป็ นลายลักษณ์อักษรภายใน 15 วันนั บจากวันเปลียนแปลง พร ้อมทังแนบเอกสาร
ประกอบการเปลียนแปลงนันด ้วย
2.3.
(1)
(2)
(3)
(4)

(5)
(6)

(7)

3.

ั
ข้อปฏิบ ัติเกียวก ับการร ับโอนสิทธิตามสญญาระหว่
างผูถ
้ อ
ื หุน
้
SE และ PPM จะต ้องเข ้าทําตราสารการโอนหุ ้น และ PPM ส่งมอบใบหุ ้นให ้แก่ SE ในวัน Closing Date
ั ญาตามสัญญาระหว่างผู ้ถือหุ ้น โดยให ้ NWR ลง
SE และ PPM จะต ้องเข ้าทําตราสารการเข ้าร่วมเป็ นคูส
่ ญ
นามในฐานะพยานและให ้ความยินยอมในวัน Closing Date
PPM จะต ้องเข ้าทําการคําประกันการปฏิบต
ั ห
ิ น ้าทีของ SE ตามสัญญาระหว่างผู ้ถือหุ ้นในวัน Closing Date
SE จะต ้องดําเนินการเรียกร ้องให ้ UBA ทําการเรียกประชุมคณะกรรมการของบริษัทเพือทําการอนุมัตก
ิ าร
โอนหุ ้นระหว่าง PPM กับ UBA เพือให ้เป็ นไปตามข ้อบังคับของ UBA ข ้อ 7 ทีกําหนดว่า “ห ้ามมิให ้มีการ
โอน จํานํ า หรือจําหน่ายไปด ้วยประการใดๆ ซึงหุ ้นของบริษัทหรือก่อภาระติดพันใดๆ ระหว่างผู ้ถือหุ ้นและ
บุคคลภายนอก เว ้นแต่ได ้รับความยินยอมล่วงหน ้าจากคณะกรรมการของบริษัท แต่หากเป็ นการโอนหุ ้น
ให ้แก่บริษัทในเครือของผู ้ถือหุ ้นเพือให ้จํานวนผู ้ถือหุ ้นของบริษัทครบถ ้วนตามจํานวนทีกฎหมายกําหนดไว ้
แล ้ว คณะกรรมการจะไม่ให ้ความยินยอมดังกล่าวโดยปราศจากเหตุผลอันสมควรไม่ได ้ เพือวัตถุประสงค์
แห่งข ้อบังคับนี “บริษัทในเครือของผู ้ถือหุ ้น” หมายถึง นิตบ
ิ ค
ุ คลซึงมีอํานาจควบคุมผู ้ถือหุ ้นนัน หรือถูก
ควบคุมโดยผู ้ถือหุ ้นนัน หรืออยู่ภายใต ้การควบคุมร่วมกันกับผู ้ถือหุ ้น โดยที “การควบคุม” หมายถึง การถือ
หุ ้นเกินกว่าร ้อยละห ้าสิบของหุ ้นทังหมด
UBA จะต ้องทําการจดทะเบียน SE ลงในสมุดทะเบียนผู ้ถือหุ ้นและออกใบหุ ้นฉบับใหม่ให ้แก่ SE พร ้อมกับ
สําเนาบัญชีรายชือผู ้ถือหุ ้นให ้แก่สํานักงานทะเบียนหุ ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค ้า
กระทรวงพาณิชย์
SE จะต ้องให ้การสนั บสนุนทางการเงินในรูปของเงินกู ้ยืมจากผู ้ถือหุ ้นมูลค่ารวมทังสิน 23,621,929.47
บาท ภายใต ้ (1) สัญญาเงินกู ้ยืมระหว่าง PPM กับ UBA ซึงจะมีมล
ู ค่าคงค ้าง ณ วันที 2 พฤษภาคม 2561
จํานวน 19,581,374.20 บาท โดยกําหนดผลตอบแทนในรูปแบบของดอกเบียในอัตราร ้อยละ 6.5 ต่อปี
ของต ้นเงินดังกล่าวนับแต่วน
ั ที
SE
ได ้รับโอนสิทธิตามสัญญาระหว่างผู ้ถือหุ ้น
(Shareholders’
ั ญาในวันที 31 ตุลาคม 2562 และ (2) สัญญา
Agreement) เป็ นระยะเวลา 17 เดือน ซึงครบกําหนดอายุสญ
เงินกู ้ยืมระหว่าง คุณอรสา วิมลเฉลา กับ UBA ซึงมีมล
ู ค่าคงค ้าง ณ วันที 2 พฤษภาคม 2561 จํานวน
4,040,555.27 บาท โดยกําหนดผลตอบแทนในรูปแบบของดอกเบียในอัตราร ้อยละ 6.5 ต่อปี ของต ้นเงิน
ดังกล่าวนั บแต่วน
ั ทีบริษัทฯ ได ้รับโอนสิทธิตามสัญญาระหว่างผู ้ถือหุ ้น (Shareholders’ Agreement) เป็ น
ั ญาในวันที 30 มิถุนายน 2562
ระยะเวลา 13 เดือน ซึงครบกําหนดอายุสญ
ส่วนการคําประกันเงินกู ้ยืมแก่สถาบันการเงินในฐานะกรรมการของ UBA เนืองจากเป็ นการทําสัญญาคํา
ประกันเป็ นการทําสัญญากับสถาบันการเงินในฐานะกรรมการของ UBA อยูแ
่ ล ้ว เมือมีการเปลียนแปลง
โครงสร ้างผู ้ถือหุ ้นจาก PPM เป็ น SE แล ้ว นางสาวอรสา วิมลเฉลา ในฐานะกรรมการผู ้ได ้รับเลือกจากผู ้ถือ
หุ ้นกลุม
่ ข ยังคงดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทอยู่ตอ
่ ไป เนืองจากการเข ้ารายการดังกล่าวเป็ นการทํา
รายการระหว่าง PPM เท่านัน ซึงในโครงสร ้างการถือหุ ้น นางสาวอรสา วิมลเฉลา ยังมีฐานะเป็ นผู ้ถือหุ ้น
กลุม
่ ข โดยถือหุ ้นจํานวน 1 หุ ้นอยู่
บทสรุป

ในการเข ้าทํารายการซือขายหุ ้นใน UBA จาก PPM นัน ถือได ้ว่า การทํารายการโอนหุ ้นดังกล่าวเป็ นการทํา
รายการระหว่างบริษัทในเครือ หรือ Affiliates อันเป็ นข ้อยกเว ้นของข ้อจํากัดในการโอนหุ ้นตามสัญญาฉบับนี การเข ้า
ทํารายการดังกล่าวจึงไม่เป็ นการขัดต่อข ้อกําหนดและเงือนไขของสัญญาฉบับนี แต่อย่างไรก็ตาม โดยผลของการ
ั ญาเดิมต ้องเป็ นผู ้คําประกันการปฏิบต
โอนหุ ้นให ้แก่บริษัทในเครือ PPM ในฐานะคูส
่ ญ
ั ต
ิ ามสัญญาฉบับนี และ SE ใน
ั ญาแทนคูส
ั ญาเดิมและรับไปซึงสิทธิและหน ้าทีต่างๆ ภายใต ้
ฐานะบริษัทในเครือของ PPM จะกลายมาเป็ นคูส
่ ญ
่ ญ
สัญญาระหว่างผู ้ถือหุ ้นและ SE ควรจะต ้องปฏิบต
ั ต
ิ ามข ้อปฏิบต
ั เิ กียวกับการรับโอนสิทธิตามสัญญาระหว่างผู ้ถือหุ ้น
ั
ทังนี SE และ PPM จะต ้องเข ้าทําสญญาการซื
อขายหุน
้ โดยมีข ้อตกลงทีมีนัยสําคัญ ในสัญญาดังต่อไปนี
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3.1

การซือขายหุ ้น

ภายใต ้ข ้อกําหนดและเงือนไขการซือขายหุ ้นในสัญญานี ผู ้ซือตกลงทีจะซือหุ ้น และผู ้ขายตกลงทีจะขาย
หุ ้น จํานวน 1,599,998 (หนึงล ้านห ้าแสนเก ้าหมืนเก ้าพันเก ้าร ้อยเก ้าสิบแปด) หุ ้น ตามหมายเลขหุ ้นเลขที 1066668
ถึง 1333333 และ 2666667 ถึง 3999997 ในราคาทังสิน 135,000,000 (หนึงร ้อยสามสิบห ้าล ้าน) บาท (“ราคาซือ
ขาย”)
3.2

วันสินสุดการทําสัญญา

การซือขายหุ ้นนีต ้องมีขนในหรื
ึ
อก่อนวันที 2 พฤษภาคม 2561 ณ วันเวลาและสถานทีซึงผู ้ซือและผู ้ขายตก
ลงกันด ้วยวาจาหรือเป็ นลายลักษณ์อก
ั ษร (วันเวลาและสถานทีทีกําหนดให ้ถือเป็ น “วันสินสุดการทําสัญญา”) โดย
ในวันดังกล่าว ผู ้ซือจะทําการส่งมอบเงินผ่านการโอนเข ้าบัญชีทผู
ี ้ขายกําหนดเป็ นจํานวนเงิน 135,000,000 (หนึง
ร ้อยสามสิบห ้าล ้าน) บาท และผู ้ขายตกลงจะส่งมอบให ้ผู ้ซือทันทีซงึ
(1) ใบหุ ้นจํานวนดังกล่าว ซึงได ้สลักหลังการโอนให ้แก่ผู ้ซือพร ้อมกับสิทธิตา่ งๆในหุ ้นนัน ใบหุ ้นจํานวนพร ้อม
ดําเนินการเพือให ้มีการจดแจ ้งการโอนทังชือและทีอยู่ของผู ้รับโอนลงในสมุดทะเบียนผู ้ถือหุ ้นของบริษัท
รวมทังแก ้ไขบัญชีรายชือผู ้ถือหุ ้นของบริษัทให ้ถูกต ้องตามกฎหมายและข ้อบังคับของบริษัท
(2) หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท และข ้อบังคับของบริษัท
(3) หนังสือ เอกสาร และบันทึกของบริษัททังหมด รวมถึงเอกสารทางบัญชีและรายงานการยืนเอกสารต่อ
หน่วยงานของรัฐต่างๆ
3.3

การรับรองและการรับประกันของผู ้ขาย
ผู ้ขายขอรับรองและเป็ นประกันให ้แก่ผู ้ซือว่า

(1)

ผู ้ขายเป็ นนิตบ
ิ ค
ุ คลทีจัดขึนตามกฎหมายอย่างถูกต ้องและมีอยูจ
่ ริงภายใต ้กฎหมายของประเทศไทยและมี
อํานาจในการประกอบกิจการทีกําลังดําเนินงานอยูใ่ นขณะนี โดยบริษัทหรือผู ้ขาย ไม่จําเป็ นต ้องได ้รับการ
ยินยอมหรือการอนุญาต แสดงหรือยืนเอกสารใดต่อรัฐบาลหรือหน่วยงานรัฐใดๆ ในการซือขายหุ ้น
(2) ผู ้ขายยอมออกจากการเป็ นผู ้ถือหุ ้นและกรรมการของบริษัท
ตลอดจนให ้ความร่วมมือแก่ผู ้ซือในการจด
ทะเบียนเปลียนแปลงกรรมการ
อํานาจกรรมการ
การเปลียนแปลงรายการการจดทะเบียนอืนๆ
อัน
จําเป็ นต ้องเปลียนแปลงหรือแก ้ไขเพิมเติมเพือให ้บรรลุวต
ั ถุประสงค์ และเจตนาในการทําสัญญานี
(3) ไม่ปรากฎการดําเนินคดีใดๆ ไม่วา่ จะเป็ นการฟ้ องร ้อง การระงับข ้อพิพาทด ้วยอนุญาโตตุลาการ หรือการ
ดําเนินการทางกฎหมายอันเป็ นการข่มขูห
่ รือต่อต ้านบริษัท พนั กงาน เจ ้าหน ้าที กรรมการ หรือผู ้ถือหุ ้นของ
บริษัท นอกจากนีผู ้ขายไม่ทราบถึงข ้อเท็จจริงใด ๆ ทีอาจส่งผลหรือทําให ้เกิดการดําเนินการฟ้ องร ้องหรือ
การดําเนินการอืนๆ ไม่วา่ ด ้วยประการใดๆ
(4) บริษัทหรือผู ้ขายไม่มค
ี วามประสงค์ทจะทํ
ี
าข ้อตกลงการจ ้างงาน
การค่าชดเชย
ข ้อตกลงเกียวกับการ
เกษียณอายุ บํานาญ หรือข ้อตกลงในการจัดการ ทางเกียวกับบําเหน็ จ ข ้อตกลงในการซือหุ ้น สัญญาจูงใจ
หรือการแบ่งปั นผลกําไร
ิ ธิหรือจะมีสว่ นได ้เสียหรือเรียกร ้องใดๆ
(5) ไม่มบ
ี ค
ุ คลหรือบริษัทใดมีสท
ต่อบริษัทในเรืองเกียวกับค่า
คอมมิชชัน ค่าธรรมเนียม ค่าชดเชยอืนๆ ทีเกียวข ้องกับการขายหุ ้น ในฐานะนายหน ้าหรือในฐานะอืนที
ให ้ผลเช่นเดียวกัน
(6) การดําเนินกิจการของบริษัทเป็ นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ทเกี
ี ยวข ้อง การเข ้าทําสัญญา การส่งมอบ
และการปฏิบต
ั ต
ิ ามสัญญานีมิได ้เป็ นการกระทําฝ่ าฝื นข ้อบังคับ หนังสือรับรองของบริษัท สัญญาระหว่างผู ้
ถือหุ ้นหรือมติใดๆ ทีมีอยู่ และไม่มก
ี ารดําเนินการใดๆ ทีทําให ้บริษัทสูญเสียผลประโยชน์หรือสิทธิใดๆ ที
ได ้รับตามกฎหมาย
(7) ไม่มก
ี ารเปลียนแปลงหรือเกิดเหตุกาณ์ใดๆ ทีอาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสําคัญต่อบริษัท
(8) ผู ้ขายได ้รับความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อักษรจากผู ้ถือหุ ้นใหญ่ของบริษัท คือ NWR ให ้เปลียนผู ้ถือหุ ้น
เป็ นผู ้ซือ พร ้อมทังโอนสิทธิตามสัญญาระหว่างผู ้ถือหุ ้นให ้แก่ผู ้ซือ
ั ญาอืนใดตามภาระผูกพันทีระบุ
(9) ผู ้ขายขอรับรองว่า บริษัทได ้รับความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อักษรจากคูส
่ ญ
เกียวกับการเปลียนแปลงผู ้ถือหุ ้นของบริษัท กรณีทสั
ี ญญาดังกล่าวมีข ้อกําหนดห ้ามโอนหุ ้น (ถ ้ามี)
(10) ผู ้ขายได ้รับจดหมายหรือคํารับรองอืนใดจากบริษัท สยามราชธานี จํากัด ผู ้ถือหุ ้นเดิมของบริษัท ซึงเป็ นผู ้
โอนหุ ้นจํานวน 1,599,998 หุ ้น ซึงเป็ นหุ ้นทังหมดทีถืออยูใ่ นบริษัทให ้แก่ผู ้ขาย และบริษัท สยามราชธานี
จํากัดไม่มส
ี ถานะเป็ นผู ้ถือหุ ้นในบริษัทอีกต่อไปเพือเป็ นการรับรองว่าบริษัท สยามราชธานี จํากัด ได ้โอน
หุ ้นของตนจํานวนดังกล่าวให ้แก่ผู ้ขายอย่างถูกต ้องสมบูรณ์
(11) ผู ้ขายขอรับรองว่า
บริษัทได ้จัดให ้มีวศ
ิ วกรผู ้ได ้รับใบอนุญาตเป็ นผู ้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตาม
กฎหมายกําหนดในการดําเนินงานต่างๆตามโครงการทีได ้จัดทําให ้แก่ลก
ู ค ้าของบริษัท รวมถึง เจ ้าหน ้าที
ความปลอดภัยในการทํางานทีได ้รับแต่งตังจากบริษัทสดคล ้องกับขนาดของกิจการในแต่ละโครงการ
ตามทีกฎหมายกําหนด
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(12) ในการดําเนินการโครงการต่างๆให ้แก่ลก
ู ค ้า
บริษัทได ้เข ้าทําความตกลงตามสัญญาโดยกรรมการผู ้มี
อํานาจลงนามผูกพันบริษัทหรือผู ้ได ้รับมอบอํานาจจากบริษัทโดยชอบด ้วยกฎหมาย
ั ญากับบริษัทถูกต ้อง
(13) ผู ้ขายขอรับรองว่าบริษัทได ้ปฏิบต
ั ต
ิ ามสัญญาให ้บริการให ้แก่ลก
ู ค ้าซึงเป็ นคูส
่ ญ
ครบถ ้วนจนเสร็จสินแล ้ว และสัญญาให ้บริการดังกล่าวครบกําหนดระยะเวลาตามสัญญา โดยบริษัทไม่ม ี
สิทธิและหน ้าทีตามสัญญาดังกล่าว ต่อไปนี
(ก) สัญญาจ ้างบํารุงรักษาระบบบําบัดนํ าเสีย ณ อาคารสยามแสควร์วน
ั โดยสัญญามีระยะเวลาตังแต่ 1
ตุลาคม 2559 ถึง 31 มีนาคม 2560 ระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับบริษัท
ั ญาตังแต่ 1 เมษายน
(ข) สัญญาจ ้างบํารุงรักษาระบบบําบัดนํ าเสีย ณ อาคารสยามสแควร์วน
ั โดยมีสญ
2560 ถึง 30 กันยายน 2560 ระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับบริษัท
(ค) สัญญาจ ้างติดตังกังหันนํ าชัยพัฒนา ณ เทศบาลตําบลสําโรง โดยสัญญามีระยะเวลาตังแต่ 10
มกราคม 2560 ถึง 8 มิถน
ุ ายน 2560 ระหว่างเทศบาลตําบลสําโรง กับบริษัท
(ง) สัญญาจ ้างบํารุงรักษาระบบบําบัดนํ าเสีย อาคารจามจุรแ
ี ละเรือนวิรัชมิตร โดยสัญญามีระยะเวลา
ตังแต่วน
ั ที 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560 ระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับบริษัท
(จ) สัญญาจ ้างบํารุงรักษาระบบบําบัดนํ าเสีย อาคารสยามกิตต์ โดยสัญญามีระยะเวลาตังแต่วน
ั ที 1
ตุลาคม 2559 ถึง 31 มีนาคม 2560 ระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับบริษัท
(14) ผู ้ขายขอรั บรองว่า ในการจั ดทําสัญญาจ ้างบํารุ งรั กษาระบบบําบัดนํ าเสีย ณ อาคารสยามสแควร์วัน และ
สัญญาจ ้างบํารุงระบบบําบัดนํ าเสียอาคารสยามกิตต์ เอกสารสัญญาดังกล่าวได ้มีการลงลายมือชือคูส
่ ัญญา
ครบถ ้วนและบริษัทได ้ปฏิบต
ั ต
ิ ามสัญญาจนเสร็ จสินเรียบร ้อยแล ้ว
(15) ผู ้ขายขอรั บ รองว่า บริษั ทจะดํ า เนิน การต่ออายุใ บอนุ ญ าตต่า งๆ รวมถึง แต่ไม่จํ า กัด เฉพาะ เครืองหมาย
ิ ทางปั ญญาอืนใดตามทีกฎหมายกําหนด
การค ้า สิทธิบต
ั ร ลิขสิทธิ หรือสิทธิทางทรัพย์สน
(16) สัญญาฉบับ นีได ้จั ด ทํ า ขึนโดยชอบด ้วยกฎหมายและมีผลบัง คับใช ้ระหว่างคู่สัญญาตามข ้อกํ าหนดและ
เงือนไขทีกําหนดไว ้ในสัญญา และไม่ขัดหรือละเมิดข ้อกําหนดเงือนไขหรือข ้อกําหนด หรือบทบัญญัตใิ ด
ั ญา
ๆในสัญญา สัญญาจํานอง สัญญาเช่า ตราสารอืนหรือข ้อตกลงใดๆ ซึงบริษัทเป็ นคูส
่ ญ
ิ ธิตา่ งๆ ในหุ ้นดังกล่าว
(17) ผู ้ขายเป็ นเจ ้าของกรรมสิทธิในหุ ้นตามกฎหมายและเป็ นผู ้ได ้รับประโยชน์ในหุ ้น มีสท
โดยปลอดสิทธิยด
ึ หน่วง ข ้อเรียกร ้องหรือภาระผูกพันใดๆ
(18) ผู ้ขายรับประกันว่าจะทําให ้ผู ้ซือและบริษัทปลอดจากการการกระทําใดๆ ของบุคคลภายนอก ไม่วา่ เกิดจาก
หรือเป็ นผลจากการกระทําหรือการละเลยของผู ้ขายหรือบริษัทก่อนหรือระหว่างการตกลงเข ้าทําสัญญาซือ
ขายนี
3.4

การรับรองและการรับประกันของผู ้ซือ
ผู ้ซือขอรับรองและรับประกันแก่ผู ้ขายว่า

(1)
(2)
(3)
(4)

ผู ้ซือมีอํานาจและความสามารถในการปฏิบัตต
ิ ามสัญญา การส่งมอบตามสัญญา การชําระหนีตามทีระบุ
และการตัด สิน ใจได ้อย่ า งสมบูร ณ์ สัญ ญานีทํ า ขึนอย่า งถู ก ต ้อง การปฏิบัต ส
ิ ่ง มอบโดยผู ้ซือถือ ว่า มีผ ล
้ได
สมบูรณ์ มีผลผูกพัน และบังคับใช ้ตามข ้อกําหนด
ในการปฏิบต
ั ิ ส่งมอบ และกระทําการตามสัญญาฉบับนี จะต ้องทําภายใต ้และไม่ฝ่าฝื นหรือละเมิดข ้อตกลง
เงือนไข หรือบทบัญญัตใิ ดของสัญญา การจํานอง การกู ้ยืม หรือสัญญาอุปกรณ์อน
ื หรือข ้อตกลงทีผู ้ซือได ้
เข ้าผูกพัน
ผู ้ซือได ้ทํ าการซือหุ ้นโดยลําพังเพือวัตถุประสงค์ใ นการลงทุน โดยมิได ้มีวัตถุประสงค์เ พือจํ าหน่ าย หรือ
ละเมิดกฎหมายหลักทรัพย์ใดๆ ทีบังคับใช ้
สัญญาฉบับนีได ้จัด ทําขึนโดยชอบด ้วยกฎหมาย และมีผลบังคับใช ้ระหว่างคูส
่ ัญญาตามข ้อกํ าหนดและ
เงือนไขทีกําหนดไว ้ในสัญญา และไม่ขด
ั หรือละเมิดข ้อกําหนดเงือนไขหรือข ้อกําหนด หรือบทบัญญัตใิ ดๆ
ในสัญญา สัญญาจํ านอง สัญญาเช่า ตราสารอืนหรือข ้อตกลงใดๆ ซึงบริษัทเป็ นคู่สัญ ญา รวมถึง แต่ไ ม่
จํ า กั ด ประกาศตลาดหลั ก ทรั พ ย์ฯ ทีใช ้บัง คั บ ว่า ด ้วยเรืองการทํ า รายการทีเกียวโยงกั น ของบริษั ทจด
ทะเบียน และ/หรือ การได ้มาหรือจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน

เอกสารแนบ 2 หน ้าที 9/9

ั จํากัด (มหาชน)
บริษัท สยามอีสต์ โซลูชน

เอกสารแนบ ความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระ

เอกสารแนบ 3

ั
สรุปสญญาเงิ
นกูจ
้ ากผูถ
้ อ
ื หุน
้ ของบริษ ัท ยูทล
ิ ต
ิ ี บิสเิ นส อ ัลลายแอนซ ์ จําก ัด
ตามเงือนไขในสัญญาระหว่างผู ้ถือหุ ้น (Shareholders’ Agreement) ลงวันที 1 เมษายน 2552 ระหว่าง
บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จํากัด (มหาชน) (“NWR”) กับ บริษัท พีพเี อ็มเอ็นจิเนียริง จํากัด (“PPM”) ระบุภาระ
ผูกพันตามเงือนไขในสัญญาในการให ้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัท ยูทล
ิ ต
ิ ี บิสเิ นส อัลลายแอนซ์ จํากัด
(“UBA”) ตามสัดส่วนการถือหุ ้น ซึงทีปรึกษาทางการเงินอิสระได ้ทําการตรวจสอบสัญญาเงินกู ้จากผู ้ถือหุ ้นของ UBA
ย ้อนหลัง 3 ปี ตังแต่ปี 2557 – 2560 แล ้วพบว่า สัญญาเงินกู ้ทังหมดเป็ นสัญญาที UBA ในฐานะผู ้กู ้ ลงนามกับ NWR
และ PPM หรือ นางสาวอรสา วิมลเฉลา ในฐานะผู ้ให ้กู ้ ซึงคิดเป็ นสัดส่วนร ้อยละ 60 และ ร ้อยละ 40 ตามภาระผูกพัน
ดังกล่าวข ้างต ้นทุกสัญญา โดยมีวต
ั ถุประสงค์เพือดําเนินโครงการตามสัญญาทีได ้รับ และเป็ นเงินทุนหมุนเวียนของ
กิจการ โดยสัญญามีอายุตงแต่
ั
3 เดือน ถึง 4 ปี อัตราดอกเบียกู ้ยืมในช่วงแรกอยูท
่ รี ้อยละ 8.0 ต่อปี แต่นับตังแต่
เดือนตุลาคมปี 2558 เป็ นต ้นมาได ้มีการปรับอัตราดอกเบียกู ้ยืมลงเป็ นร ้อยละ 6.5 ต่อปี
ซึงการกู ้ยืมดังกล่าวมี
เงือนไขการเบิกเงินและการชําระดอกเบียและเงินต ้นเป็ นรายเดือนทีชัดเจน
เทียบเท่ากับการกู ้ยืมจากสถาบัน
การเงิน โดยสามารถสรุปรายละเอียดและเงือนไขต่าง ๆ ในสัญญาย ้อนหลัง 3 ปี ตังแต่ปี 2557 – 2560 ได ้ดังนี
(1)

สัญญาเงินกู ้จากผู ้ถือหุ ้น ลงวันที 18 กรกฎาคม 2557

ผู ้กู ้

บริษัท ยูทล
ิ ต
ิ ี บิสเิ นส อัลลายแอนซ์ จํากัด ("UBA")

ผู ้ให ้กู ้

บริษัท เนารัตน์พฒ
ั นาการ จํากัด (มหาชน) ("NWR")
บริษัท พีพเี อ็มเอ็นจิเนียริง จํากัด ("PPM")

วัตถุประสงค์ในการกู ้ยืม

ชําระค่าสาธารณูปโภคของโครงการ

จํานวนเงินกู ้ยืม

24,000,000 บาท แบ่งเป็ น
NWR 14,400,000 บาท คิดเป็ นร ้อยละ 60 ของจํานวนเงินกู ้ยืมทังหมด
PPM 9,600,000 บาท คิดเป็ นร ้อยละ 40 ของจํานวนเงินกู ้ยืมทังหมด

จํานวนปี ทกู
ี ้ยืม

5 เดือน

อัตราดอกเบีย

ร ้อยละ 8 ต่อปี

เงือนไขการเบิกเงินกู ้

เบิกงวดเดียว ในวันที 18 กรกฎาคม 2557

เงือนไขการชําระเงิน

ชําระดอกเบียทุกวันที 28 ของเดือน โดยชําระดอกเบียงวดแรก วันที 28 ตุลาคม 2557
ชําระเงินต ้นแบ่งเป็ น 3 งวด โดยชําระเงินต ้นงวดแรกในวันที 28 ตุลาคม 2557

สถานะของสัญญา

(2)

ครบกําหนดสัญญา และ UBA ชําระคืนเงินกู ้ทังหมดเรียบร ้อยแล ้ว

สัญญาเงินกู ้จากผู ้ถือหุ ้น ลงวันที 25 สิงหาคม 2557

ผู ้กู ้

บริษัท ยูทล
ิ ต
ิ ี บิสเิ นส อัลลายแอนซ์ จํากัด ("UBA")

ผู ้ให ้กู ้

บริษัท เนารัตน์พฒ
ั นาการ จํากัด (มหาชน) ("NWR")
บริษัท พีพเี อ็มเอ็นจิเนียริง จํากัด ("PPM")

วัตถุประสงค์ในการกู ้ยืม

ดําเนินการตามสัญญาของโครงการโรงบําบัดนําเสีย ระยะที 3

จํานวนเงินกู ้ยืม

28,000,000 บาท แบ่งเป็ น
NWR 16,800,000 บาท คิดเป็ นร ้อยละ 60 ของจํานวนเงินกู ้ยืมทังหมด
PPM 11,200,000 บาท คิดเป็ นร ้อยละ 40 ของจํานวนเงินกู ้ยืมทังหมด

จํานวนปี ทกู
ี ้ยืม

10 เดือน

อัตราดอกเบีย

ร ้อยละ 8 ต่อปี

เงือนไขการเบิกเงินกู ้

เบิกงวดเดียว ในวันที 25 สิงหาคม 2557

เงือนไขการชําระเงิน

ชําระดอกเบียทุกวันที 30 ของเดือน โดยชําระดอกเบียงวดแรก วันที 30 กันยายน 2557
ชําระเงินต ้นแบ่งเป็ น 6 งวด โดยชําระเงินต ้นงวดแรกในวันที 30 มกราคม 2558

สถานะของสัญญา

ครบกําหนดสัญญา และ UBA ชําระคืนเงินกู ้ทังหมดเรียบร ้อยแล ้ว

เอกสารแนบ 3 หน ้าที 1/3

ั จํากัด (มหาชน)
บริษัท สยามอีสต์ โซลูชน

เอกสารแนบ ความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระ

(3)

สัญญาเงินกู ้จากผู ้ถือหุ ้น ลงวันที วันที 8 กันยายน 2557

ผู ้กู ้

บริษัท ยูทล
ิ ต
ิ ี บิสเิ นส อัลลายแอนซ์ จํากัด ("UBA")

ผู ้ให ้กู ้

บริษัท เนารัตน์พฒ
ั นาการ จํากัด (มหาชน) ("NWR")
บริษัท พีพเี อ็มเอ็นจิเนียริง จํากัด ("PPM")

วัตถุประสงค์ในการกู ้ยืม

เพือใช ้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินการของ UBA

จํานวนเงินกู ้ยืม

40,000,000 บาท แบ่งเป็ น
NWR 24,000,000 บาท คิดเป็ นร ้อยละ 60 ของจํานวนเงินกู ้ยืมทังหมด
PPM 16,000,000 บาท คิดเป็ นร ้อยละ 40 ของจํานวนเงินกู ้ยืมทังหมด

จํานวนปี ทกู
ี ้ยืม

1 ปี 4 เดือน

อัตราดอกเบีย

ร ้อยละ 8 ต่อปี

เงือนไขการเบิกเงินกู ้

เบิกงวดเดียว ในวันที 8 กันยายน 2557

เงือนไขการชําระเงิน

ชําระดอกเบียทุกวันที 30 ของเดือน โดยชําระดอกเบียงวดแรก วันที 30 กันยายน 2557
ชําระเงินต ้นแบ่งเป็ น 4 งวด โดยชําระเงินต ้นงวดแรกในวันที 30 กรกฎาคม 2558

สถานะของสัญญา

(4)

ครบกําหนดสัญญา และ UBA ชําระคืนเงินกู ้ทังหมดเรียบร ้อยแล ้ว

สัญญาเงินกู ้จากผู ้ถือหุ ้น ลงวันที 11 ธันวาคม 2557

ผู ้กู ้

บริษัท ยูทล
ิ ต
ิ ี บิสเิ นส อัลลายแอนซ์ จํากัด ("UBA")

ผู ้ให ้กู ้

บริษัท เนารัตน์พฒ
ั นาการ จํากัด (มหาชน) ("NWR")
บริษัท พีพเี อ็มเอ็นจิเนียริง จํากัด ("PPM")

วัตถุประสงค์ในการกู ้ยืม

เพือใช ้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินการของ UBA

จํานวนเงินกู ้ยืม

17,000,000 บาท แบ่งเป็ น
NWR 10,200,000 บาท คิดเป็ นร ้อยละ 60 ของจํานวนเงินกู ้ยืมทังหมด
PPM 6,800,000 บาท คิดเป็ นร ้อยละ 40 ของจํานวนเงินกู ้ยืมทังหมด

จํานวนปี ทกู
ี ้ยืม

3 เดือน

อัตราดอกเบีย

ร ้อยละ 8 ต่อปี

เงือนไขการเบิกเงินกู ้

เบิกงวดเดียว ในวันที 11 ธันวาคม 2557

เงือนไขการชําระเงิน

ชําระดอกเบียทุกวันที 30 ของเดือน โดยชําระดอกเบียงวดแรก วันที 30 ธันวาคม 2557
ชําระเงินต ้นงวดเดียวในวันที 30 มีนาคม 2558

สถานะของสัญญา

(5)

ครบกําหนดสัญญา และ UBA ชําระคืนเงินกู ้ทังหมดเรียบร ้อยแล ้ว

สัญญาเงินกู ้จากผู ้ถือหุ ้น ลงวันที 5 มกราคม 2558

ผู ้กู ้

บริษัท ยูทล
ิ ต
ิ ี บิสเิ นส อัลลายแอนซ์ จํากัด ("UBA")

ผู ้ให ้กู ้

บริษัท เนารัตน์พฒ
ั นาการ จํากัด (มหาชน) ("NWR")
นางสาวอรสา วิมลเฉลา

วัตถุประสงค์ในการกู ้ยืม

เพือใช ้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินการของ UBA

จํานวนเงินกู ้ยืม

96,000,000 บาท แบ่งเป็ น
NWR 57,600,000 บาท คิดเป็ นร ้อยละ 60 ของจํานวนเงินกู ้ยืมทังหมด
นางสาวอรสา วิมลเฉลา 38,400,000 บาท คิดเป็ นร ้อยละ 40 ของจํานวนเงินกู ้ยืมทังหมด

จํานวนปี ทกู
ี ้ยืม

1 ปี 8 เดือน

อัตราดอกเบีย

ร ้อยละ 8 ต่อปี

เงือนไขการเบิกเงินกู ้

เบิก 3 งวดแบ่งเป็ น
งวดที 1 จํานวน 40,000,000 บาท ในวันที 5 มกราคม 2558
งวดที 2 จํานวน 40,000,000 บาท ในวันที 15 มกราคม 2558
งวดที 3 จํานวน 16,000,000 บาท ในวนที 26 มกราคม 2558

เงือนไขการชําระเงิน

ชําระดอกเบียทุกวันที 30 ของเดือน โดยชําระดอกเบียงวดแรก วันที 30 มกราคม 2558
ชําระเงินต ้นแบ่งเป็ น 11 งวด โดยชําระเงินต ้นงวดแรกในวันที 30 เมษายน 2558

สถานะของสัญญา

ครบกําหนดสัญญา และ UBA ชําระคืนเงินกู ้ทังหมดเรียบร ้อยแล ้ว

เอกสารแนบ 3 หน ้าที 2/3

ั จํากัด (มหาชน)
บริษัท สยามอีสต์ โซลูชน

เอกสารแนบ ความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระ

(6)

สัญญาเงินกู ้จากผู ้ถือหุ ้น ลงวันที 20 ตุลาคม 2558

ผู ้กู ้

บริษัท ยูทล
ิ ต
ิ ี บิสเิ นส อัลลายแอนซ์ จํากัด ("UBA")

ผู ้ให ้กู ้

บริษัท เนารัตน์พฒ
ั นาการ จํากัด (มหาชน) ("NWR")
นางสาวอรสา วิมลเฉลา

วัตถุประสงค์ในการกู ้ยืม

เพือใช ้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินการของ UBA

จํานวนเงินกู ้ยืม

40,000,000 บาท แบ่งเป็ น
NWR 24,000,000 บาท คิดเป็ นร ้อยละ 60 ของจํานวนเงินกู ้ยืมทังหมด
นางสาวอรสา วิมลเฉลา 38,400,000 บาท คิดเป็ นร ้อยละ 40 ของจํานวนเงินกู ้ยืมทังหมด

จํานวนปี ทกู
ี ้ยืม

3 ปี (36 เดือน)

อัตราดอกเบีย

ร ้อยละ 6.5 ต่อปี

เงือนไขการเบิกเงินกู ้

เบิก 2 งวดแบ่งเป็ น
งวดที 1 จํานวน 20,000,000 บาท ในวันที 20 ตุลาคม 2558
งวดที 2 จํานวน 20,000,000 บาท ในวันที 20 พฤศจิกายน 2558

เงือนไขการชําระเงิน

ชําระดอกเบียทุกวันที 30 ของเดือนนับจากวันเบิกเงินกู ้ครังแรก โดยชําระดอกเบียงวดแรก วันที 30
พฤศจิกายน 2558
ชําระเงินต ้นเป็ นรายเดือน โดยชําระเงินต ้นงวดแรกในวันที 30 กรกฎาคม 2559
ทังนีผู ้กู ้จะชําระคืนเงินต ้นและดอกเบียรวมกันเป็ นรายเดือน ขันตําเดือนละ 900,000 บาท

สถานะของสัญญา

(7)

อยูร่ ะหว่างการชําระคืนตามเงือนไข

สัญญาเงินกู ้จากผู ้ถือหุ ้น ลงวันที 1 เมษายน 2559

ผู ้กู ้

บริษัท ยูทล
ิ ต
ิ ี บิสเิ นส อัลลายแอนซ์ จํากัด ("UBA")

ผู ้ให ้กู ้

บริษัท เนารัตน์พฒ
ั นาการ จํากัด (มหาชน) ("NWR")
บริษัท พีพเี อ็มเอ็นจิเนียริง จํากัด ("PPM")

วัตถุประสงค์ในการกู ้ยืม

เพือใช ้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินการของ UBA

จํานวนเงินกู ้ยืม

70,000,000 บาท แบ่งเป็ น
NWR 42,000,000 บาท คิดเป็ นร ้อยละ 60 ของจํานวนเงินกู ้ยืมทังหมด
PPM 28,000,000 บาท คิดเป็ นร ้อยละ 40 ของจํานวนเงินกู ้ยืมทังหมด

จํานวนปี ทกู
ี ้ยืม

3 ปี 7 เดือน (43 เดือน)

อัตราดอกเบีย

ร ้อยละ 6.5 ต่อปี

เงือนไขการเบิกเงินกู ้

เบิก 2 งวดแบ่งเป็ น
งวดที 1 จํานวน 35,000,000 บาท ในวันที 1 เมษายน 2559
งวดที 2 จํานวน 35,000,000 บาท ในวันที 19 เมษายน 2559

เงือนไขการชําระเงิน

ชําระดอกเบียทุกวันที 30 ของเดือนนับจากวันเบิกเงินกู ้ครังแรก โดยชําระดอกเบียงวดแรก วันที 30
เมษายน 2559
ชําระเงินต ้นเป็ นรายเดือน โดยชําระเงินต ้นงวดแรกในวันที 30 มกราคม 2560

สถานะของสัญญา
หมายเหตุ :

อยูร่ ะหว่างการชําระคืนตามเงือนไข

สัญญาทีทีปรึกษาทางการเงินอิสระได ้ทําการตรวจสอบเป็ นสัญญาทีแยกลงนามระหว่าง UBA กับ NWR และ UBA กับ PPM และ
UBA กับ นางสาวอรสา วิมลเฉลา แต่เพือให ้สะดวกต่อการพิจารณาจึงได ้สรุปรวบรวมเป็ นตารางข ้างต ้น
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