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นนโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

บริษัท ไฮโดรเท็ค จํากัด (มหาชน) ดําเนินธุรกิจทางดานการรับกอสราง รับบริหารจัดการ และการลงทุนงานวิศวกรรมส่ิงแวดลอม ซ่ึง

การใหบริการเก่ียวกับระบบนํ้าถือเปนรายไดหลักของธุรกิจ โดยบริษัทเปนหน่ึงในผูนําสําหรับการใหบริการแกลูกคาขนาดใหญ และสามารถ

ใหบริการกับลูกคาไดตั้งแตงานที่มีความซับซอนนอยซ่ึงมีการแขงขันสูงไปจนถึงงานที่ตองอาศัยความรูความชํานาญ ประสบการณและ

เทคโนโลยดีานวิศวกรรมระดับสูง ซ่ึงมีการแขงขันไมสูงมาก อาทิ ระบบผลิตนํ้าสําหรับอุตสาหกรรมปโตรเคมี ระบบผลิตนํ้าจืดจากนํ้าทะเล 

ระบบบําบัดนํ้าเสีย และระบบบําบัดนํ้าเสียเพื่อนํากลับมาใชใหม และดวยประสบการณในการดําเนินธุรกิจมามากกวา 30 ป ทําใหบริษัทมี

ความเขาใจถึงลักษณะหรือรูปแบบบริการที่ลูกคาตองการ โดยบริษัทมีรูปแบบการใหบริการที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความตองการของ

ลูกคา ไดแก 

1) การรับเหมากอสราง (ออกแบบ จัดหา กอสราง ติดตั้งเครื่องจักร และการทดลองเดินระบบอยางใดอยางหน่ึงหรือครบวงจร) 

2) การรับบริหารจัดการเดินระบบและบํารุงรักษา 

3) การลงทุนโครงการผลิตนํ้าและบําบัดนํ้าเสีย 

โดยรูปแบบในการดําเนินธุรกิจน้ีสามารถแบงเปน 4 ผลิตภัณฑ คือ 

1. ระบบผลิตนํ้า (Water Treatment Plant) ไดแก การผลิตนํ้าประปา การผลิตนํ้าจืดจากนํ้าทะเล และการผลิตนํ้าบริสุทธ์ิหรือนํ้า

ปราศจากแรธาตุสําหรับใชในโรงงานอุตสาหกรรม  

2. ระบบบําบัดนํ้าเสีย (Wastewater Treatment Plant) และระบบบําบัดนํ้าเสียเพื่อนํากลับมาใชใหมหรือระบบรี ไซเคิ ล 

(Wastewater Recycle Plant)   

3. ระบบกําจัดขยะ (Solid Waste Treatment Plant)  

4. การแปรรูปวัสดุเหลือใชใหเปนพลังงานทดแทน (Waste to Energy) 
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วิสัยทัศน 
มุงสูการเปนบริษัทชั้นนําดานวิศวกรรมส่ิงแวดลอมในภูมิภาคอาเซียนอยางยั่งยืน 

พันธกิจ  
1. การบริการแบบครบวงจร ตั้งแตการออกแบบ จัดหา กอสราง ติดตั้ง และเดินระบบ ที่เนนคุณภาพระดับสากลและประสิทธิภาพใน

การใชงาน ในราคาที่สมเหตุสมผล รวมถึงการสงมอบงานที่ตรงตอเวลา 

2. การบริหารและควบคุมตนทุนการกอสรางอยางมีประสิทธิภาพ 

3. การพัฒนาบุคลากร ศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีอยางสมํ่าเสมอและตอเน่ือง  

4. การสรางความสัมพันธอันดีกับลูกคา ผานการบริการหลังการขายท่ีดีและนาประทับใจ 

5. การขยายธุรกิจใหเติบโตอยางม่ันคงและยั่งยืน ภายใตกรอบการสรางและพัฒนาองคกรใหเปนองคกรที่มีประสิทธิภาพสูงในการ

ดําเนินธุรกิจ 

6. การเปนสวนหน่ึงในการเสริมสรางชีวิตความเปนอยูที่ดีในสังคม 
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กการเปลี่ยนแปลงและพฒันาการทีส่ําคญัในรอบ 3 ปีทีผ่่านมา  

ป  การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญ 
2555 - วันที่ 29 กุมภาพันธ 2555 บริษัทไดเซ็นสัญญารวมทุนกับบริษัท ยูนิเวอรแซล แอดซอรบเบนท แอนด เคมิคัลส 

จํากัด (มหาชน) (ภายหลังเปล่ียนชื่อเปนบริษัท ยูเอซี โกลบอล จํากัด (มหาชน)) โดยลงทุนในบริษัท  ยูเอซี ยูทิลิตี 

จํากัด  (ภายหลังเปล่ียนชื่อเปนบริษัท ยูเอซี ไฮโดรเท็ค จํากัด)  ในสัดสวน รอยละ 49.997  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ

ประกอบธุรกิจประเภทผลิตและจําหนายนํ้าประปา และธุรกิจที่เก่ียวของ  โดยทั้ง 2 บริษัทรวมกันบริหารงาน      

ในบริษัทน้ี 

- ผูบริหารและพนักงานรวมทํากิจกรรมเพื่อสังคมเน่ืองในโอกาสครบรอบการกอตั้งบริษัทครบ 30 ป ดวยการ

กอสรางและติดตั้งอาคารผลิตนํ้าดื่มระบบ Reverse Osmosis ใหแกโรงเรียนซ่ึงมีนักเรียนประมาณ 2,500 คน 

รวมทั้งกิจกรรมเล้ียงอาหาร มอบหนังสือ และอุปกรณการศึกษาใหแกเดก็พิการ การทาสีกําแพงวัด ซ่ึงกิจกรรม

ทั้งหมดจัดขึ้นในจังหวัดนาน โดยมีชื่อโครงการวา The Water Road No.1 

2556 - ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2556 เม่ือวันที่ 26 กุมภาพันธ 2556 ไดมีมติที่สําคัญสรุปไดดังตอไปน้ี 

1. การจัดสรรกําไรสุทธิเพื่อเปนทุนสํารองตามกฎหมายและการจายเงินปนผลประจําป 2555 โดยมีรายละเอียด

ดังน้ี 

1.1. จัดสรรกําไรสุทธิเปนทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน 2,890,000 บาท ซ่ึงคิดเปนรอยละ 5 ของกําไรสุทธิ

ประจําป 2555 รวมเปนทุนสํารองตามกฎหมายทั้งส้ินจํานวน 9,620,000 บาท คิดเปนรอยละ 7.40 ของ

ทุนจดทะเบียนของบริษัท 

1.2. จายเงินปนผลประจําป 2555 ดังน้ี 

1.2.1 เปนหุนสามัญ ในอัตรา 2 หุนเดิม ตอ 1 หุนปนผล มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท รวมเปน  

หุนปนผลท้ังส้ินจํานวนไมเกิน 65,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท คิดเปนมูลคา

ทั้งส้ินไมเกิน 65,000,000 บาท หรือคิดเปนอัตราการจายปนผล 0.5000 บาทตอหุน ทั้งน้ี 

ในกรณีที่ผูถือหุนรายใดมีเศษของหุนเดิมหลังจากการจัดสรรหุนปนผลแลวใหจายเปนเงิน

สดแทนการจายเปนหุนปนผลในอัตราหุนละ 0.5000 บาท 

1.2.2 เปนเงินสด ในอัตราหุนละ 0.0556 บาท รวมเปนเงินปนผลทั้งส้ินจํานวนไมเกิน 7,222,223 บาท 

1.2.3 การจายหุนปนผลและเงินปนผลรวมท้ังส้ินในอัตราหุนละ 0.5556 บาท โดยเงินปนผลท้ังหมด

จะถูกหักภาษี ณ ที่จายตามอัตราที่กฎหมายกําหนด 

1.2.4 การจายหุนปนผลและเงินปนผลดังกลาวขางตนจะจายใหแกผูถือหุนที่มีรายชื่อปรากฏอยูใน

สมุดทะเบียนผูถือหุนของบริษัท ณ วันที่ 18 เมษายน 2556 ซ่ึงเปนวันกําหนดรายช่ือผูถือหุนที่

มีสิทธิรับเงินปนผล (Record Date) และใหรวบรวมรายขื่อผูถือหุนตามมาตรา 225 ของ

พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (รวมฉบับแหไขเพิ่มเติม พ.ศ. 

2551) โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนในวันที่ 19 เมษายน 2556 และกําหนดจายเงินปนผล

ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2556   

2. อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจายหุนปนผลจากจํานวน 130,000,000 บาท มูลคาที่ตราไวหุน

ละ 1 บาท เปนจํานวน 195,000,000 บาท แบงออกเปน 195,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1  บาท โดย

การออกหุนสามัญใหมจํานวน 65,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท และอนุมัติการแกไขเพิ่มเติม

หนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน  
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ปปี  การเปลีย่นแปลงและพัฒนาการที่สาํคัญ 
2556 3. อนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจายหุนปนผลจํานวน 65,000,000 หุน มูลคาที่ตราไว

หุนละ 1 บาท ใหแกผูถือหุนของบริษัท  
2557 

 

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 ซ่ึงประชุมเม่ือวันที่ 27 กุมภาพันธ 2557 และครั้งที่ 2/2557 ซ่ึง

ประชุมเม่ือวันที่ 7 มีนาคม 2557 ไดมีมติที่สําคัญสรุปไดดังตอไปน้ี 

1. อนุมัติการลดทุนจดทะเบียน จากทุนจดทะเบียนเดิม 195,000,000 บาท เปนทุนจดทะเบียน 194,984,380 

บาท โดยการยกเลิกหุนสามัญที่ไดจดทะเบียนไวแลว แตยังไมไดออกจําหนายจํานวน 15,620 หุน มูลคาที่

ตราไวหุนละ 1 บาท และอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน 

เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียน  

2. อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน จากทุนจดทะเบียนเดิม 194,984,380 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหม 

389,968,760 บาท โดยการออกหุนสามัญใหม จํานวน 194,984,380 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท และ

อนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อใหสอดคลองกับการ

เพิ่มทุนจดทะเบียน  

3. อนุมัติการจัดสรรหุนสามัญใหมจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจํานวน 194,984,380 หุน มูลคาที่ตรา

ไวหุนละ 1 บาท เพื่อเสนอขายครั้งเดียวเต็มจํานวนหรือแตบางสวนก็ได โดยจะออกและเสนอขายในคราว

เดียวกันทั้งจํานวนหรือเปนคราว  ๆไป ใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทตามสัดสวนการถือหุน (Rights Offering) 

ในอัตราสวน 1 หุนเดิมตอ 1 หุนสามัญใหม โดยผูถือหุนมีสิทธิที่จะจองซ้ือหุนในจํานวนที่เกินกวาสิทธิของ

ตนได ในราคาที่ เสนอขายหุนละ 1 บาท และกําหนดวันเสนอขายระหวางวันที่ 26 พฤษภาคม ถึง      

30 พฤษภาคม 2557 ในกรณีที่มีหุนสามัญใหมเหลืออันเน่ืองมาจากการจองซ้ือของผูถือหุนเดิมขางตนให

คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจและดุลยพินิจในการจัดสรรหุนสามัญใหมที่เหลือดังกลาวใหแกผูถือหุนเดิม

ของบริษัทตามสัดสวนไดอีก และใหคณะกรรมการบริษัทเปนผูมีอํานาจในการพิจารณากําหนดและแกไข

เปล่ียนแปลงขอกําหนด เงื่อนไข และรายละเอียดตาง  ๆในการเสนอขาย เชน วันปดสมุดทะเบียนพักการโอน

หุนเพื่อกําหนดสิทธิของผูถือหุนในการจองซ้ือหุนสามัญใหม (XR) วันและเวลาในการเสนอขาย ราคาเสนอ

ขาย อัตราสวนการจองซ้ือหุน วิธีการหรือเงื่อนไขในการชําระเงิน รายละเอียดอ่ืน  ๆที่เก่ียวของกับการเสนอ

ขายหุนสามัญใหม (รวมตลอดถึงหุนสามัญใหมที่ผูถือหุนเดิมไมประสงคจะจองซ้ือ) ใหแกผูถือหุนเดิม รวมถึง

อํานาจในการดําเนินการใดๆ อันจําเปนและเก่ียวเน่ืองกับการเสนอขายหุนสามัญใหมใหแกผูถือหุนเดิม

ดังกลาวไดทุกประการ และใหมีอํานาจแตงตั้งผูรับมอบอํานาจชวงใหกระทําการดังกลาว เปนตน  

4. อนุมัติการเพิ่มจํานวนกรรมการของบริษัทอีก 2 ทาน จาก 6 ทาน เปน 8 ทาน โดยแตงตั้ง     

นายไพฑูรย โกสียรักษวงศ และนายดนัย อมรพัชระ เปนกรรมการบริษัทคนใหม  
2558 - ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2557 ซ่ึงประชุมเม่ือวันที่ 13 สิงหาคม 2557 ไดมีมติอนุมัติการจัดตั้ง

บริษัท ไฮโดรเท็ค ยูทิลิตี้ จํากัด ซ่ึงไดจดทะเบียนจัดตั้ง เม่ือวันที่ 13 มกราคม 2558 ดวยทุนจดทะเบียน 

1,000,000 บาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 10,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท บริษัทถือหุนในสัดสวน

รอยละ 99.96 ผูบริหารของบริษัทมีสัดสวนการถือหุนรอยละ 0.04 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อดําเนินธุรกิจโครงการ

ลงทุนประเภทผลิตและจําหนายนํ้าประปา และธุรกิจที่เก่ียวของ 
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โโครงสร้างการถอืหุน้ของกลุม่บรษัิท 

บริษัท ไฮโดรเท็ค จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจรับกอสราง  รับบริหารจัดการ และการลงทุนงานวิศวกรรมส่ิงแวดลอม ดังน้ี 

1) การรับเหมากอสราง (ออกแบบ จัดหา กอสราง ติดตั้งเครื่องจักร และการทดลองเดินระบบ อยางใดอยางหน่ึงหรือครบวงจร) 

2) การรับบริหารจัดการเดินระบบและบํารุงรักษา 

3) การลงทุนโครงการผลิตนํ้าและบําบัดนํ้าเสีย 
 

โดยโครงสรางการถือหุนของกลุมบริษัท มีดังน้ี 

 

      
 

การดําเนินธุรกิจของบริษัทรวม 
บริษัท ยูเอซี ไฮโดรเท็ค จํากัด จัดตั้งเม่ือวันที่ 29 กุมภาพันธ 2555 ดวยทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 

100,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท เปนการรวมทุนระหวางบริษัท ยูนิเวอรแซล แอดซอรบเบนท แอนด เคมิคัลส จํากัด (มหาชน) 

(ภายหลังเปล่ียนชื่อเปนบริษัท ยูเอซี โกลบอล จํากัด (มหาชน)) และบริษัท ไฮโดรเท็ค จํากัด (มหาชน) มีการลงทุนเปนสัดสวนรอยละ 49.997 

มีวัตถุประสงคเพื่อประกอบธุรกิจประเภทผลิตและจําหนายนํ้าประปา และธุรกิจที่เก่ียวของ   
 

การดําเนินธุรกิจของบริษัทยอย 
• กิจการรวมคาไฮโดรเท็ค-ชัยสฤษดิ์ จัดตั้งเม่ือวันที่ 24 กุมภาพันธ 2557 ดวยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท  บริษัทถือหุนใน

สัดสวนรอยละ 100 มีวัตถุประสงคเพื่อดําเนินการกอสรางระบบบําบัดของเสียทางการแพทย มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัด

พิษณุโลก 

• บริษัท ไฮโดรเท็ค ยูทิลิตี้ จํากัด จัดตั้งเม่ือวันที ่13 มกราคม 2558 ดวยทุนจดทะเบียนเริ่มตน 1,000,000 บาท แบงเปนหุนสามัญ

จํานวน 10,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท บริษัทถือหุนในสัดสวนรอยละ 99.96 ผูบริหารของบริษัทมีสัดสวนการถือหุน

รอยละ 0.04 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อดําเนินธุรกิจโครงการลงทุนประเภทผลิตและจําหนายนํ้าประปา และธุรกิจที่เก่ียวของ  

 

บริษัท ไฮโดรเทค็ จํากัด (มหาชน)

ทุนชํ าระแล้ว 389,968,760 บาท

บริษัทรว่ม

บริษัท ยูเอซี ไฮโดรเท็ค 
จํากัด

49.997 %

บริษัทยอ่ย

กิจการรว่มค้า
ไฮโดรเทค็-ชยัสฤษดิ์

100 %

บริษัท ไฮโดรเทค็ ยูทิลิตี ้
จํากัด

99.96 %
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ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

 

บริษัท ไฮโดรเท็ค จํากัด (มหาชน) ดําเนินธุรกิจรับกอสราง รับบริหารจัดการและการลงทุนงานวิศวกรรมสิ่งแวดลอม ไดแก 

1. รับกอสราง (Engineering, Procurement  and  Construction: EPC)   
ไดแก การรับจางออกแบบ จัดหา กอสราง และติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ ตลอดจนการทดลองเดินระบบอยางใดอยางหน่ึงหรือ

ใหบริการครบวงจร ซึ่งรูปแบบดังกลาวผูวาจางจะเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการลงทุนท้ังหมด โดยวาจางใหบริษัทเขาดําเนินการ
กอสรางและชําระคากอสรางใหแกบริษัทตามเง่ือนไขที่ระบุในสัญญา ซึ่งการใหบริการแบบครบวงจรชวยใหลูกคาไดรับบริการที่
ครบถวน สะดวกสบาย และลดภาระในการจัดหาอุปกรณ การสรรหาผูออกแบบและผูรับเหมาที่มีประสบการณเพื่อดําเนินการ
กอสราง สําหรับงานกอสรางโครงสราง อาทิ กอสรางถังเก็บนํ้า การขุดบอ และตอกเสาเข็ม บริษัทจะวาจางผูรับเหมาชวงที่มี
คุณภาพเปนที่นาเช่ือถือ และเคยมีผลงานกับบริษัทเพื่อดําเนินการกอสรางดังกลาว  

2. รับบริหารจัดการเดินระบบและบํารุงรักษา (Operation and Maintenance: O&M)  

ลูกคาที่ใชบริการสวนใหญเปนลูกคาที่วาจางบริษัทใหบริการดาน EPC มากอน โดยบริษัทมีหนาที่เดินระบบเพ่ือผลิตน้ําเพื่อให
ไดคุณภาพและปริมาณตามท่ีลูกคาตองการ ทั้งนี้ ระยะเวลาในการวาจางเดินระบบและบํารุงรักษาจะอยูระหวาง 3 ป ถึง 6 ป โดย
ผูวาจางจะชําระคาบริการใหกับบริษัทในรูปของคาจางเปนรายเดือน ซึ่งคํานวณจากปริมาณนํ้าที่ผลิตไดคูณดวยราคาตอหนวย 
ทั้งนี้ บริษัทในฐานะผูรับจางตองรับผิดชอบคาใชจายในการผลิตน้ําทั้งหมด อาทิ คาสารเคมี คาน้ําดิบ และเงินเดือนบุคลากร เปนตน 

3. ลงทนุโครงการผลิตน้ําและบําบัดน้าํเสีย (Water Operator of Water Treatment Plant and Wastewater Treatment 

Plant: Water Operator)  
บริษัทเปนผูรับผิดชอบตอภาระคาใชจายที่เกิดขึ้นจากการลงทุนและการบริหารโครงการท้ังหมดโดยมีระยะเวลาประมาณ 10 - 

30  ป ซึ่งมูลคาเงินลงทุนโครงการข้ึนกับกําลังการผลิตและขนาดโครงการ ทั้งนี้ ลักษณะสัญญางานดังกลาวเม่ือมีการลงนามสญัญา
แลว ผูวาจางไมสามารถวาจางผูรับจางรายอ่ืนเขามาดําเนินการในลักษณะเดียวกันไดตลอดอายุสัญญา 
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สัดสวนรายไดแยกตามรูปแบบการใหบริการ 

ประเภทรายได 
ป 2555 ป 2556 ป 2557 

ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % 
1. การรับเหมากอสราง 820.48 93.87 646.41 92.25 531.83 89.65 

2. การบริหารจดัการ 53.57 6.13 54.33 7.75 57.79 9.74 

3. การขาย 0.00 0.00 0.00 0.00 3.63 0.61 

4. การลงทุน  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

ลักษณะผลิตภณัฑหรือบริการ 

1. ระบบผลิตน้าํ (Water Treatment Plant) 

ระบบผลิตน้ํา หมายถึง การนําน้ําผิวดินหรือน้ําดิบจากแหลงน้ําธรรมชาติตางๆ อาทิ แมน้ํา คลอง ทะเลสาบ อางเก็บน้ํา 
และทะเล เขาสูกระบวนการผลิตเพื่อใหไดน้ําที่มีคุณภาพและปริมาณตามความตองการของลูกคา ไดแก น้ําประปา น้ําจืด 

และน้ําบริสุทธ์ิ  เพื่อใชในการอุปโภคบริโภค เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม หรือใชในโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งตั้งอยูในพื้นที่
ใกลทะเลหรือพื้นที่ที่ราคานํ้าสูง ซึ่งน้ําที่ผลิตไดแตละประเภทจะใชเทคโนโลยีการผลิตที่มีความซับซอนแตกตางกัน ทั้งนี้ 
โดยหากพิจารณาการใหบริการระบบผลิตน้ําของบริษัทสามารถแยกตามประเภทผลผลิตนํ้าไดดังน้ี  

1.1 ระบบผลิตน้ําประปา (Portable Water Plant)  

เปนการนําน้ําผิวดินหรือน้ําดิบเขาสูกระบวนการผลิตเพื่อใหไดน้ําประปา ซึ่งน้ําที่ไดจะนําไปใชเพื่อการอุปโภคบริโภค 
เกษตรกรรม และอุตสาหกรรมบางประเภทที่ไมตองใชน้ําที่มีคุณภาพสูง โดยนํ้าประปาที่ผลิตไดตองมีความเขมขนของสารละลาย
นอยกวา 500 มิลลิกรัมตอลิตร และตองมีคุณสมบัติเปนไปตามมาตรฐานท่ีการประปาสวนภูมิภาคและการประปานครหลวง
กําหนด ไดแก คุณลักษณะทางกายภาพ อาทิ สี รส กลิ่น และความขุน คุณลักษณะทางเคมี อาทิ ปริมาณสารละลาย และ      
ความกระดาง คุณลักษณะทางดานสารที่เปนพิษ (โลหะหนัก) อาทิ สารปรอท สารตะกั่ว และสารหนู ซึ่งลูกคาที่ใชบริการระบบ
ผลิตน้ําประปา ไดแก ชุมชนตางๆ และโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งน้ี ขั้นตอนการผลิตน้ําประปา สามารถอธิบายไดดังภาพ  

ระบบผลิตน้ํา
1. ระบบผลิตน้ําประปา
2. ระบบผลิตน้ําจืดจากน้ําทะเล
3. ระบบผลิตน้ําบริสุทธ์ิหรอืระบบผลิตน้ํา   

ปราศจากแรธาตุ

ระบบบําบัดน้ําเสีย
1. ระบบบําบัดนํ้าเสียเพื่อนํากลับมาใชใหม
2. ระบบบําบัดนํ้าเสียเพื่อใหไดมาตรฐาน

ระบบกําจัดขยะ
1. การฝงกลบตามหลักสุขาภิบาล
2. การฝงกลบอยางปลอดภัย

การแปรรูปวัสดุเหลือใชเปนพลังงานทดแทน
การบําบัดนํ้าเสียหรือของเสียที่มีอยูตาม

โรงงานอุตสาหกรรมตางๆ อุตสาหกรรมทาง
การเกษตร และชุมชนเขาสูกระบวนการบําบัด
ดวยวิธีทางชีวภาพ
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ขั้นตอนการผลิตน้าํประปา 
1. สูบน้ําผิวดินหรือน้ําดิบจากแหลงนํ้าธรรมชาติหรือแหลง

น้ําอื่นที่จัดหาหรือจัดเตรียมไว ซึ่งนํ้าดังกลาวจะมีความขุน
และมีสารละลายตางๆ รวมถึงโลหะหนักเจือปนอยู 

2. ปรับปรุงคุณภาพน้ําดิบโดยการใสสารสมหรือปูนขาวลงไปใน
น้ํา เพื่อชวยใหเกิดการตกตะกอนและปรับคาความเปนกรด-
ดางของน้ําดิบ 

3. การตกตะกอนโดยน้ําที่ผสมสารสมหรือปูนขาวแลวจะไหล
เขาสูถังตกตะกอน เพื่อใหตะกอนที่มีขนาดเล็กรวมตัวกัน
เปนตะกอนขนาดใหญและตกลงสูกนถังจนไดน้ําที่มีความ
ใสสะอาด 

4. กรองเพ่ือกําจัดตะกอนหรือสิ่งปนเปอนที่มีขนาดเล็กมาก
อีกครั้ง โดยการกรองดวยทรายกรอง กรวดกรอง เพื่อใหได
น้ําที่มีความใสสะอาดอยางแทจริง 

5. ฆาเช้ือโดยการใสคลอรีนในอัตราสวนที่พอเหมาะและไม
กอใหเกิดอันตรายตอรางกาย แลวนําไปเก็บไวในถังน้ําใส
เพื่อรอการสูบจาย 

6. ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพน้ําประปาที่ผลิตได 
7. ปลอยน้ําจากหอถังสูงหรือสูบอัดน้ําเขาไปในระบบทอจาย

น้ําเพื่อเพ่ิมแรงดันน้ํา  

 
             ภาพแสดงขั้นตอนการผลิตน้ําประปา (ที่มา: การประปาสวนภูมิภาค)

ในการผลิตน้ําประปาจะมีของเสียที่เหลือจากการผลิต ไดแก ตะกอนของสารแขวนลอยท่ีปนมากับน้ําดิบ โดยสวนใหญ
ก็คือดินซึ่งไมมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมเพราะเปนสารท่ีอยูในธรรมชาติ และในกระบวนการผลิตก็ไมมีการเติมสารเคมีที่
เปนอันตราย อีกทั้งสารเคมีที่ใชในกระบวนการผลิตเปนสารเคมีที่ชวยในการจับตัวของตะกอนและใชในปริมาณท่ีเล็กนอย 
โดยบริษัทมีวิธีการในการกําจัดตะกอนเหลาน้ันโดยการฝงกลบ

1.2 ระบบผลิตน้ําจืดจากน้ําทะเล (Desalination Plant)   
เปนการนําน้ําทะเลเขาสูกระบวนการผลิตเพื่อใหไดน้ําจืด ซึ่งลูกคาที่ตองการใชบริการดังกลาว ไดแก ชุมชน และโรงงาน

อุตสาหกรรมที่ตั้งอยูพื้นที่ใกลหรือติดกับทะเลหรืออยูในพื้นท่ีท่ีน้ําจืดมีราคาสูง หรือขาดแคลนน้ําจืด โดยน้ําทะเลท่ีนํามาใชใน
การผลิตตองผานกระบวนการกรองเอาสารละลายและความขุนออก เน่ืองจากน้ําทะเลจะมีความขุนและความเขมขนของ
สารละลายมากถึง 35,000 – 45,000 มิลลิกรัมตอลิตร (สวนใหญเปนโซเดียมและคลอไรด) ซึ่งข้ันตอนการผลิตจะมีความ
คลายคลึงกับข้ันตอนการผลิตน้ําประปา แตตองใชเทคโนโลยีที่มีความซับซอนมากกวา โดยใชระบบการกรองท่ีใชแรงดันผาน
ตัวกรองที่มีความละเอียดสูง ไดแก การใชระบบกรองแบบ MF หรือ UF และ RO ซึ่งเรียกวา Sea Water Reverse Osmosis 

(SWRO) 



รายงานประจําปี 2557  
บริษัท ไฮโดรเท็ค จํากัด (มหาชน) 

ลักษณะการประกอบธุรกจิ

 
9 

 
ขั้นตอนการผลิตน้าํจืดจากน้ําทะเล  

1.  สูบน้ําจากทะเล  
2.  นํามาผานกระบวนการกรองดวยระบบเมมเบรนแบบ MF หรือ UF เพื่อกรองอนุภาคสารแขวนลอยออก 
3.  นํามาผานกระบวนการกรองดวยระบบเมมเบรนแบบ SWRO เพื่อกรองสารละลายเกลือออกใหไดน้ําจืด 

4.  เก็บไวในถังน้ําใสเพื่อรอใชงาน 

ในการผลิตน้ําจืดจากน้ําทะเลจะมีของเสียท่ีเหลือจากการผลติ ไดแก น้ําเกลือความเขมขนสูง เน่ืองจากในกระบวนการ
ผลิตน้ําจืดจากน้ําทะเลเปนการแยกสารละลายเกลือที่อยูในน้ําทะเลออก ทําใหไดผลผลิตออกมา 2 สวนไดแก น้ําจืด และ
น้ําเกลือที่มีความเขมขนสูงซึ่งไมมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม โดยสารละลายในน้ําเกลือความเขมขนสูง คือ เกลือซึ่งเปน
สารละลายที่มีอยูในทะเล 

ทั้งนี้ น้ําที่ไดจากการผลิตดังกลาวสามารถนําไปผลิตตอเปนนํ้าบริสุทธิ์ไดโดยการผานกระบวนการผลิตน้ําบริสุทธิ์ที่จะได
กลาวตอไป 

1.3 ระบบผลิตน้ําบริสุทธิ์หรือระบบผลิตน้ําปราศจากแรธาตุ (Demineralization Plant) 

เปนการนําน้ําประปาเขาสูกระบวนการผลิตเพื่อกรองสารละลายท่ีคางออก ไดแก เกลือแรตางๆ โดยข้ันตอนการผลิตน้ํา
บริสุทธิ์ตองอาศัยเทคโนโลยีการผลิตที่ซับซอนกวาการผลิตน้ําประปา คือ การใชวิธีแลกเปลี่ยนประจุไฟฟาเพื่อใหไดน้ําที่มี
ความบริสุทธิ์ตามระดับความตองการ ซึ่งกลุมลูกคาระบบผลิตน้ําบริสุทธิ์ ไดแก โรงไฟฟา โรงงานอุตสาหกรรมในธุรกิจกลั่น
น้ํามัน ธุรกิจผลิตแผงวงจรอิเล็คทรอนิคส และธุรกิจน้ําด่ืม ซึ่งหากน้ํามีคุณภาพไมเหมาะสมอาจกอใหเกิดปญหาดานการผลิต
กับอุตสาหกรรมได เนื่องจากสารละลายบางชนิดทําใหประสิทธิภาพอุปกรณในโรงงานลดลง อาทิ หินปูน หรือซิลิกา 

 

ขั้นตอนการผลิตน้าํบริสุทธิ์หรือน้ําปราศจากแรธาตุ 

1. นําน้ําประปาที่ไดจากกระบวนการผลิตเขาสูกระบวนการกรองเกลือแรขนาดเล็กที่ยังคงคางอยูในน้ําประปาโดยผาน
ระบบการกรองดวยเมมเบรน เริ่มจากระบบการกรองแบบ MF หรือระบบการกรองแบบ UF กอนจะผานระบบการกรอง
แบบ RO  จนกระท่ังไดน้ําที่เหลือเพียงโซเดียมไออน (Na+) และคลอไรดไอออน (Cl-)  

UF RO 

น้ําจืด น้ําทะเล 

MF UF RO MF 

การแลกเปลีย่นประจุ
นํ้าประปา 

นํ้าบริสทุธิ ์

Na+ a+
Cl- 
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2. นําน้ําที่ผานกระบวนการกรองขางตนเขาสูกระบวนการแลกเปลี่ยนประจุไฟฟาเพื่อกรองอนุภาคขนาดเลก็ดังกลาว โดย
ประจุบวกจาก Na+ และประจุลบจาก Cl- จะถูกจับดวย Resin (polymer ที่ไมละลายน้ําและมีสมบัติแลกเปลี่ยนประจุ
ได) ทําใหไดน้ําบริสุทธิ์ 

3.  ตรวจสอบคุณภาพน้ําที่ได 
4. เก็บไวในถังน้ําใสเพื่อรอการใชงาน

ในการผลิตน้ําบริสุทธิ์จะมีของเสียที่เหลือจากการผลิต ไดแก สารเคมีที่ใชในการลาง Resin ซึ่งไมมีผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมเพราะเปนสารละลายเกลือแตมีความเขมขนสูง ตองผานการเจือจางใหอยูในความเขมขนที่กฎหมาย
อนุญาตใหปลอยทิ้งได  

ทั้งนี้ น้ําบริสุทธิ์ที่ไดเปนน้ําที่ไมมีคุณประโยชนตอรางกาย เน่ืองจากไดผานข้ันตอนการกรองเกลือแรออกจนหมด 
ดังนั้น ผูประกอบการในธุรกิจน้ําดื่มจึงเติมเกลือแรที่เปนประโยชนกับรางกายเขาไปในระหวางการผลิต ซึ่งทําใหไดน้ําที่มี
คุณคาและเปนประโยชนกับรางกายมากข้ึน อาทิ น้ําแร ซึ่งชวยสรางมูลคาใหกับนํ้าที่ผลิตไดดังกลาว 

2. ระบบบําบัดน้ําเสีย (Wastewater Treatment Plant) 

หมายถึง การกําจัดสิ่งปนเปอนในน้ําที่เกิดจากกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม หรือเกิดจากกิจวัตรประจําวันของ
ประชาชนที่อยูอาศัยในชุมชนหรือแหลงที่อยูอาศัยตางๆ ใหหมดไป หรือมีปริมาณสิ่งปนเปอนในนํ้าลดลงจนมีคุณภาพเปนไปตาม
มาตรฐานน้ําทิ้งตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2539) เรื่องกําหนดมาตรฐานควบคุมการ
ระบายน้ําทิ้งจากแหลงกําเนิดประเภทตางๆ อาทิ โรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม อาคารท่ีพักอาศัยตางๆ และพื้นที่
เกษตรกรรม เปนตน ซึ่งน้ําเสียที่เกิดขึ้นจากแหลงกําเนิดตางๆ จะมีปริมาณสารเคมีหรือสารละลายเขมขนผสมอยูในปริมาณท่ี
แตกตางกัน ทั้งนี้ สามารถแบงประเภทน้ําเสียตามสารหลักที่ใหลักษณะเดนของน้ําเสียเปน 5 ประเภท ดังน้ี 

1. น้ําเสียประเภทที่มีสารอินทรีย ซึ่งเกิดจากนํ้ากินน้ําใช โดยจะพิจารณาจากคา BOD (Biochemical Oxygen Demand) ซึ่งคา 
BOD หมายถึง คาวัดความเนาเสยีจากนํ้าที่ใชอุปโภคบริโภคท่ีถูกทิ้งลงสูแหลงน้ําสาธารณะหรือจากเศษใบไม คา BOD จะแสดง
ใหเห็นถึงปริมาณออกซิเจนที่แบคทีเรียตองการใชในการยอยสลายสารอินทรีย กลาวคือ ถาน้ําเสียมีคา BOD ต่ํา เมื่อถูกทิ้งลง
ในแหลงน้ําจะไมสงผลกระทบตอแหลงน้ําดังกลาว เนื่องจากแบคทีเรียตองการออกซิเจนในการยอยสลายนอย แตถาน้ําเสียมี
คา BOD สูง เมื่อถูกทิ้งลงในแหลงน้ําจะทําใหปริมาณออกซิเจนในแหลงน้ําลดลงมากจนทําใหปลาหรือสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ในแหลง
น้ํานั้นไมสามารถอยูได 

2. น้ําเสียประเภทที่มีสารเคมี โดยจะพิจารณาคา COD (Chemical Oxygen Demand) ซึ่งหมายถึง คาวัดความเนาเสียของน้ํา
เสียท่ีเกิดจากสารเคมี โดยคา COD จะแสดงให เห็นถึงปริมาณออกซิเจนท่ีใชในการออกซิไดซเพื่อใหกลายเป น
คารบอนไดออกไซด และนํ้า  

3. น้ําเสียในรูปสารแขวนลอย โดยจะพิจารณาคา TDS (Total Dissolved Solid) ที่ตองบําบัด คือ ปริมาณของแข็งที่ละลายในน้าํ
และสามารถไหลผานกระดาษกรองใยแกว เมื่อกรองปริมาณสารแขวนลอยออกจึงเอานํ้าใสท่ีผานกระดาษกรองใยแกวไประเหย 
จะทําใหสามารถหาปริมาณสารละลายได 

4. น้ําเสียที่มีสวนผสมของโลหะหนัก 
5. น้ําเสียจากสารเคมีอื่นๆ  

ดังนั้น การใหบริการเก่ียวกับระบบบําบัดนํ้าเสียจึงข้ึนกับลักษณะน้ําเสียและระดับการบําบัดนํ้าเสียที่ลูกคาตองการ ซึ่ง
หมายถึงการบําบัดน้ําเสียเพื่อนํากลับมาใชหมุนเวียนใหมหรือการบําบัดนํ้าเสียทั่วไป (บําบัดน้ําเสียใหไดคุณภาพตามมาตรฐานน้ํา
ทิ้งท่ีกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมกําหนด) โดยลูกคาท่ีบริษัทใหบริการมีทั้งหนวยงานราชการ
และเอกชนซึ่งเปนโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งประเภทของระบบบําบัดนํ้าเสียท่ีบริษัทใหบริการแบงเปน 2 ประเภท ดังน้ี 
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2.1 ระบบบําบัดน้ําเสียเพ่ือนํากลับมาใชใหม (Wastewater Recycle Plant) 

หมายถึง ระบบบําบัดน้ําเสียสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรมเพ่ือใหไดน้ําที่มีคุณภาพและคุณสมบัติที่
เหมาะสมกับการนําไปใชในกระบวนการผลิต ซึ่งการบําบัดนํ้าเสียเพื่อนํากลับมาใชใหมชวยใหโรงงานอุตสาหกรรมสามารถลด
คาใชจายเกี่ยวกับน้ําใหมีอัตราที่ลดลงได เนื่องจากโดยสวนมากโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมตองซ้ือนํ้าดิบจากทาง
นิคมอุตสาหกรรมมาผานกระบวนการผลิตน้ํา ซึ่งทําใหมีตนทุนในเรื่องของนํ้าดิบ แตกระบวนการบําบัดนํ้าเสียเพื่อนํากับมาใช
ใหมใชน้ําเสียท่ีไดจากโรงงานมาผานกระบวนการบําบัด ทําใหไมมีคาใชจายในสวนของน้ําดิบสงผลใหอัตราคาน้ําลดลง 
นอกจากนี้ การนําน้ําเสียมาบําบัดและนํากลับมาใชใหมยังเปนการชวยอนุรักษสิง่แวดลอมและเปนการลดปริมาณการใชน้ําจาก
แหลงน้ําธรรมชาติอีกดวย 

ขั้นตอนการผลิตของระบบบําบัดน้าํเสียเพ่ือนํากลับมาใชใหม  
1. นําน้ําเสียมาผานกระบวนการกรองดวยระบบเมมเบรนแบบ MF หรือ UF เพื่อกรองอนุภาคสารแขวนลอยออก 
2. นํามาผานกระบวนการกรองดวยระบบเมมเบรนแบบ RO เพื่อกรองสารละลายที่ปนเปอนในนํ้าออกเก็บน้ําไวในถังน้ําเพื่อ

รอใชงาน 

ทั้งนี้ บริษัทไดขยายการดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับระบบบําบัดนํ้าเสียเพื่อนํากลับมาใชใหม โดยการลงทุนในธุรกิจจําหนาย
น้ําที่เกิดจากการบําบัดน้ําเสียใหกับลูกคา โดยป 2554 บริษัทไดลงนามสัญญางานกับบริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ 
จํากัด (มหาชน) เพื่อลงทุนในระบบบําบัดนํ้าเสียเพื่อนํากลับมาใชใหม โดยมีลักษณะเปนแบบ BOO รวมระยะเวลา 10 ป 

2.2ระบบบําบัดน้ําเสียเพ่ือใหไดมาตรฐาน (Wastewater Treatment Plant) 

หมายถึง ระบบบํ าบัดน้ํ าเสี ยสํ าหรับโรงงานอุตสาหกรรมและแหล งชุมชนเพ่ือให ไดน้ํ าที่ มี คุณสมบัติ  
เพียงพอที่จะปลอยสูแหลงน้ําธรรมชาติ กรรมวิธีการบําบัดน้ําเสียที่บริษัทใหบริการแกลูกคา สามารถแยกไดเปน 3 ประเภท
ตามความแตกตางของระดับความเสียของน้ํา (ลักษณะน้ําเสีย) ดังน้ี 

1. การบําบัดทางกายภาพ เปนกระบวนการบําบัดน้ําเสียพื้นฐานที่ใชในการบําบัดขั้นตนสําหรับน้ําเสียที่เกิดจากโรงงาน
อุตสาหกรรมและชุมชนขนาดใหญ ไดแก กระบวนการดักขยะขนาดใหญ  กระบวนการกําจัดไขมัน และน้ํามัน กระบวนการ
ตกตะกอนโดยใชสารเคมี และกระบวนการกําจัดสารพิษจําพวกโลหะหนัก  

2. การบําบัดทางชีวภาพ เปนกรรมวิธีบําบัดน้ําเสียซึ่งใชหลักการทางชีวภาพ โดยบริษัทจะออกแบบกอสรางระบบบําบัด
สําหรับทําการเลี้ยงเช้ือจุลินทรียเพื่อยอยสลายสารมลพิษในนํ้าเสีย ซึ่งกรรมวิธีนี้เหมาะสําหรับการบําบัดน้ําเสียท่ีเกิดจาก
แหลงชุมชนหรือเทศบาลท่ัวไป โรงงานอุตสาหกรรม และนิคมอุตสาหกรรม 

3. การกําจัดตะกอน เปนกรรมวิธีบําบัดตะกอนท่ีเกิดขึ้นจากการบําบัดน้ําเสียท้ังจากกระบวนการบําบัดทางกายภาพ และ
กระบวนการบําบัดทางชีวภาพ โดยใชวิธีการรีดนํ้าออกจากกากตะกอนเพ่ือทําใหตะกอนแหงและลดปริมาตรของกาก
ตะกอน ทําใหสะดวกตอการขนสงไปกําจัด เครื่องจักรที่ใชในการรีดน้ําออกจากตะกอน ไดแก เครื่องอัดตะกอน เครื่องรีด
ตะกอน หรือเครื่องเหวี่ยงตะกอน  เปนตน ซึ่งกรรมวิธีนี้จะถูกนําไปใชในขั้นตอนการกําจัดตะกอนของระบบบําบัดน้ําเสียทัง้
จากชุมชน เทศบาล และโรงงานอุตสาหกรรม รวมไปถึงตะกอนที่เกิดจากระบบผลิตน้ํา 

้ ้ ่

MF/UF RO 

น้ําประปา น้ําเสีย 

Tank Tank 
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 โดยลูกคาที่ใชบริการระบบบําบัดน้ําเสียสามารถแบงไดเปน 2 กลุม ตามที่มาของแหลงน้ําเสีย ดังน้ี 

1) การบําบัดน้ําเสยีจากแหลงชมุชน 

ปริมาณน้ําเสียจากแหลงชุมชนในประเทศไทยสวนใหญจะมีปริมาณสารอินทรียปะปนอยูในแหลงน้ําซ่ึงสามารถวัดคา 
BOD ไดประมาณ 100 มิลลิกรัมตอลิตร สําหรับกรรมวิธีในการบําบัดนํ้าเสียจะใชวิธีการทางชีวภาพ คือ การนําแบคทีเรีย
มาใชประโยชนในการบําบัดน้ําเสียซึ่งสามารถแบงออกไดเปน 2 ชนิด ไดแก  

 

 

เนื่องจากระบบบําบัดน้ําเสียจากแหลงชุมชนมีขั้นตอนที่ไมยุงยาก จึงทําใหบริษัทมีคูแขงเปนจํานวนมาก ดังนั้น เพื่อ
ปองกันและหลีกเลี่ยงจากการแขงขันดังกลาว บริษัทจึงเนนใหบริการเกี่ยวกับระบบบําบัดน้ําเสียสําหรับโรงงานอุตสาหกรรม
ที่ตองอาศัยประสบการณความชํานาญและวิธีการทางเคมีที่ยุงยากซับซอนมากกวาระบบบําบัดน้ําเสียจากแหลงชุมชน  

2) การบําบัดน้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม 

น้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมเปนน้ําเสียท่ีมีสิ่งสกปรกและสารปนเปอนในปริมาณท่ีมากกวานํ้าเสียจากแหลงชุมชน 

ทั้งนี้ สิ่งสกปรกและสารปนเปอนดังกลาวจะแตกตางกันไปตามประเภทธุรกิจของโรงงานอุตสาหกรรมนั้นๆ ซึ่งการบําบัดดวย
กรรมวิธีทางชีวภาพเพียงอยางเดียวไมเพียงพอ เนื่องจากสารเคมีและสารละลายไมสามารถกําจัดใหหมดไปดวยกรรมวิธี
ดังกลาวได ดังนั้น ระบบการบําบัดน้ําเสยีสาํหรบัโรงงานอุตสาหกรรมจึงตองอาศัยวิธีการทางเคมีที่มีความยุงยากและซับซอน
มากยิ่งข้ึน โดยจําเปนตองอาศัยกรรมวิธีการบําบัดทางกายภาพและการกําจัดตะกอนประกอบดวย 

ขั้นตอนการบําบัดน้ําเสีย 
1. การบําบัดน้ําเสียขั้นเตรียมการ (Pretreatment) 

เปนการกําจัดของแข็งที่มีขนาดใหญออกจากน้ําเสียกอนที่จะมีการปลอยเขาสูระบบบําบัดน้ําเสีย เพื่อปองกัน
การอุดตันของทอน้ําและไมกอใหเกิดความเสียหายแกเครื่องสูบน้ํา โดยมีระดับขั้นตอนการบําบัด ดังนี้ 

การดักดวยตะแกรง  เปนการกําจัดของแข็งท่ีมีขนาดใหญโดยการใชตะแกรง ซึ่งตะแกรงโดยทั่วไปมี 2 

ประเภท คือ ตระแกรงหยาบ และตะแกรงละเอียด 

การบดตัด  เปนการลดขนาดหรือปริมาตรของแข็งใหมีขนาดเลก็ลง โดยของเสียท่ีมีขนาดใหญจะผานเครื่องบด
ตัดเพ่ือทําการบดตัดใหละเอียดกอนที่จะแยกไปสูถังตกตะกอนเพ่ือรอการแยกออกดวยการตกตะกอน 

แบบใชออกซิเจนในการกําจัดสารอินทรีย

• เปนการบําบัดน้ําเสียโดยการใชแบคทีเรียเพื่อยอย
สารอินทรียที่อยูในน้ําเสีย โดยการเพิ่มออกซิเจน
ใหกับน้ําเพื่อใหแบคทีเรียสามารถขยายตัวและยอย
สารอินทรียไดเร็วย่ิงข้ึน โดยแบคทีเรียจะจับตัวเปน
กอนและเมื่อมีจํานวนมากก็จะตกตะกอน ทําใหได
น้ําที่มีคุณภาพดีขึ้น

แบบไมใชออกซิเจน / 

ไรออกซิเจนในการกําจัดสารอินทรีย 

• เปนการบําบัดนํ้าเสียที่ไดรับความนิยมในแหลง
ชุมชน เน่ืองจากเปนวิธีการที่งายไมยุงยากและเสีย
คาใชจายไมสูงมากนัก ซึ่งวิธีการดังกลาวเปนวิธีการ
บําบัดโดยการใชแบคทีเรียเขายอยสารอินทรียซึ่งถือ
เปนอาหารของแบคทีเรียที่มีอยูในน้ําเสียใหหมดไป 
แตการดําเนินการตองอาศัยระยะเวลาคอนขางนาน 
เละผลที่ไดจากกระบวนการยอยสารอินทรียของ
แบคทีเรีย คือ  กาซซ่ึงสรางมลภาวะทางกลิ่นใหกับ
ชุมชน



รายงานประจําปี 2557  
บริษัท ไฮโดรเท็ค จํากัด (มหาชน) 

ลักษณะการประกอบธุรกจิ 

 
13 

การดักกรวยทราย  เปนการกําจัดกรวดทราย ทําใหเกิดการตกตะกอนในรางดักกรวดทราย โดยการลด
ความเร็วของน้ําลง 
การกําจัดไขมันและน้ํามัน  เปนการกําจัดไขมันและน้ํามันในน้ําเสียที่มาจากครัวเรือน โรงอาหาร หองน้ํา 
ปมน้ํามัน และโรงงานอุตสาหกรรมบางชนิด ซึ่งจะเปนการกักน้ําเสียไวในบอดักไขมันในชวงเวลาหน่ึงเพื่อให
น้ํามันและไขมันลอยตัวข้ึนสูผิวนํ้า แลวทําการใชเครื่องตักหรือกวาดออกจากบอกําจัด 

2. การบําบัดน้ําเสียขั้นที่สอง (Secondary Treatment) 

เปนการกําจัดน้ําเสียที่เปนพวกสารอินทรียอยูในรูปของสารละลายหรืออนุภาคคอลลอยดซึ่งโดยทั่วไปมักจะ
เรียกการบําบัดขั้นที่สองนี้วา “การบําบัดน้ําเสียดวยขบวนการทางชีววิทยา” เนื่องจากเปนข้ันตอนท่ีตองอาศัย
แบคทีเรียในการยอยสลายหรือทําลายความสกปรกในนํ้าเสีย โดยการบําบัดน้ําเสยีในปจจุบันจําเปนตองมีการบาํบัด
ถึงข้ันที่สองเพื่อใหน้ําเสียที่ผานการบําบัดแลวมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานนํ้าทิ้งที่ทางราชการกําหนด ซึ่งการบําบัด
น้ําเสียดวยขบวนการทางชีววิทยาสามารถแบงไดเปน 2 ประเภท ดังนี ้

3. การบําบัดน้ําเสียขั้นสูง (Advanced Treatment) 

เปนการบําบัดน้ําเสียที่ผานการบําบัดในขั้นท่ีสองแลวเพื่อกําจัดสิ่งสกปรกบางอยางที่ยังคงเหลอือยู อาทิ โลหะ
หนัก หรือเช้ือโรคบางชนิด เปนตน กอนที่จะระบายสูแหลงน้ําสาธารณะ ซึ่งการบําบัดน้ําเสียในขั้นน้ีจะไมเปนที่
นิยมในการปฏิบัติ เนื่องจากมีขั้นตอนที่ยุงยากและมีคาใชจายสูง โดยผูที่จะบําบัดน้ําเสยีข้ันสงูสวนใหญจะเปนการ
บําบัดเพื่อนํากลับมาใชอีกคร้ัง 

3. ระบบกําจัดขยะ  (Solid Waste Treatment Plant)  

ขยะที่เกิดขึ้นสวนใหญมีแหลงที่มาจากแหลงชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งขยะในแตละวันประกอบดวยเศษอาหาร 
กระดาษ เศษแกว เศษไม พลาสติก เศษดิน เศษหิน ใบไม ขี้เถา เปนตน โดยปริมาณขยะจะมีความแตกตางกันตามแหลงที่มา       
ซึ่งวิธีการกําจัดขยะที่นิยมใชในปจจุบัน ไดแก การนําไปเผาในเตาเผา การนําไปหมักเพ่ือทําปุย การหมุนเวียนเพ่ือนํากลับมาใชใหม 
การนําไปเปนอาหารสัตว และการฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล  

บริษัทเนนการใหบริการโดยใชวิธีการฝงกลบเปนหลัก เนื่องจากมีขั้นตอนในการกําจัดที่ไมยุงยาก ตนทุนตํ่า และไมกอใหเกิด
ผลกระทบตอสิง่แวดลอม โดยบริษัทเปนผูประมูลงานโดยตรงจากหนวยงานราชการซึ่งมีการกําหนดพ้ืนท่ีสําหรับการวางระบบกาํจดั
ขยะไวเรียบรอยแลว ทั้งนี้ การใหบริการระบบกําจัดขยะแบบฝงกลบ บริษัทจําเปนตองคํานึงถึงองคประกอบที่สําคัญเกี่ยวกับ   

แบบใชออกซิเจน

• การเพิ่มออกซิเจนเขาไปในนํ้าเสียและจะตองมี
ปริมาณออกซิเจนที่พอเพียงซึ่งจะทําใหน้ําเสียไม
เนาเหม็น เพื่อใหแบคทีเรียขยายตัวและทําหนาที่
ยอยสลายสารอินทรียเร็วขึ้น โดยแบคทีเรียจะทํา
การจับตัวกันเปนกลุมกอนจนกระทั่งรวมตัวกัน
เปนจํานวนมากและเกิดการตกตะกอน 

แบบไมใชออกซิเจน / ไรออกซิเจน 

• เปนขบวนการกําจัดน้ําเสียท่ีอาศัยแบคทีเรียไมใช
อากาศในการยอยสลายสารอินทรียที่เจือปนอยูใน
น้ําเสีย ซึ่งการบําบัดนํ้าเสียวิธีนี้จะใชระยะเวลาใน
การยอยสลายเปนเวลานาน โดยหลังจากการยอย
สลายเสร็จสิ้นจะทําใหแหลงน้ํามีกลิ่นเหม็น
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สถานท่ีตั้งของแหลงฝงกลบใหถูกสุขลักษณะตามหลักเกณฑของกรมควบคุมมลพิษ ซึ่งประกอบดวยระยะหางจากจุดกําเนิดของ
แหลงขยะ ขนาดของที่ดิน สภาพภูมิประเทศ ลักษณะของดิน และระดับน้ําใตดิน โดยรูปแบบการฝงกลบแบงออกเปน 2 วิธี ดังนี ้

3.1 การฝงกลบตามหลักสุขาภิบาล  

ใชสําหรับฝงกลบขยะมูลฝอยหรือของเสียที่ไมเปนอันตราย โดยแบงวิธีฝงกลบแบงออกเปน 2 แบบดังน้ี  

 

3.2 การฝงกลบอยางปลอดภัย  
ใชสําหรับฝงกลบกากของเสียอันตรายท่ีผานการทําลายฤทธิ์โดยปรับเสถียรแลว ซึ่งขั้นตอนในการกําจัดขยะแบบฝงกลบ

เปนการนําขยะมากองรวมกันไวในบอดินแลวเกลี่ยและบดอัดทับขยะใหแนนโดยรถแทรกเตอร หลังจากนั้นนําดินมากลบทับ
หนาขยะพรอมบดอัดทับใหแนนอีกครั้ง ช้ันบนสุดจะตองกลบดินบดทับใหแนน โดยมีความหนาไมนอยกวา 60  เซนติเมตร 
และรองดินแตละรองควรเวนหางกันไมนอยกวา 60 เซนติเมตร  ทําเปนช้ันๆ จนสามารถปรับระดับพื้นดินไดตามตองการ แลว
ปลอยใหขยะสลายตัว ซึ่งระหวางการรอเวลาสลายตัวน้ันจะตองทําการตรวจสอบและกั้นรั้วบริเวณปฏิบัติการเพื่อปองกันการ
บุกรุกอื่นๆ และขณะที่ขยะกําลังสลายตัวจะกอใหเกิดนํ้าจากการหมักของขยะ ซึ่งน้ําดังกลาวจะถูกนําเขาสูกระบวนการบําบัด
น้ําเสียกอนปลอยทิ้งลงสูแหลงน้ําหรือกอนนํานํ้าที่ไดบําบัดน้ันกลับมาใชใหม 

บริษัทไดวางแผนงานสําหรับระบบการกําจัดขยะที่จะใหบริการในลักษณะ Waste to Energy ซึ่งเปนการนําขยะจากบอ
กําจัดขยะมาผลิตเปนพลังงานเช้ือเพลิงเพื่อใชในโรงงานอุตสาหกรรม โดยขยะที่ถูกฝงกลบอยางถูกสุขลักษณะจะเกิดการยอย
สลายภายใตกระบวนการยอยสลายแบบไรอากาศและกอใหเกิดกาซชีวภาพจากการฝงกลบ ซึ่งจะประกอบดวยกาซมีเทน     

กาซคารบอนไดออกไซด และกาซอื่นๆ โดยกาซมีเทนจะมีปริมาณมากถึงรอยละ 45 – 60  ของปริมาณกาซทั้งหมด ซึ่งกาซที่
เกิดขึ้นดังกลาวสามารถนํามาใชประโยชนในรูปของพลังงานทดแทนไดหลายรูปแบบ อาทิ นําไปใชผลิตกระแสไฟฟา นําไปเปน
เช้ือเพลิงโดยตรง นําไปใชรวมกับทอสงกาซ และนําไปใชเปนเช้ือเพลิงสําหรับยานพาหนะ ซึ่งนอกจากจะไดพลังงานทดแทนที่
เปนประโยชนโดยตรงแลว การกําจัดขยะดังกลาวยังกอใหเกิดประโยชนในทางออม ไดแก ชวยลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม   

จากการลดปริมาณกาซเรือนกระจกซึ่งกอใหเกิดปรากฏการณโลกรอน เน่ืองจากกาซมีเทนเปนสวนประกอบสําคัญใน
กาซชีวภาพซึ่งจะกอใหเกิดผลกระทบมากกวากาซคารบอนไดออกไซด 21 เทา 

 

• ไดแก การฝงกลบขยะในพ้ืนท่ีท่ีเปนหลุมเปนบอหรือเปนพื้นที่ท่ีต่ําและตองการถมให
พื้นท่ีนั้นสูงข้ึนกวาระดับเดิม อาทิ บริเวณบอดินลูกรัง ริมตลิ่ง หรือบริเวณที่ถูก    
ขุดดินเพื่อออกไปทําประโยชนอยางอื่น เปนตน โดยการฝงกลบพ้ืนท่ีแบบนี้จะ
ดําเนินการเทขยะลงไปในหลุมแลวเกลี่ยขยะใหกระจายโดยรอบพรอมกับบดอัดให
แนน หลังจากน้ันก็ใชดินกลบแลวบดอัดใหแนนอีกครั้ง

แบบถมพื้นดิน

• ไดแก การกําจัดขยะแบบฝงกลบในพื้นที่ราบซึ่งตองดําเนินการขุดใหเปนรองกอน 
โดยจะตองมีความกวางอยางนอยประมาณ 2 เทาของขนาดเครื่องจักรกลที่ใช เพื่อให
เกิดความสะดวกในการทํางานของเคร่ืองจักร สวนความลึกของรองจะขึ้นอยูกับระดับ
ของนํ้าใตดิน ซึ่งโดยสวนใหญรองจะมีความลึกประมาณ  2 - 3 เมตร และทําใหลาด
เอียงไปดานใดดานหน่ึงเพื่อไมใหน้ําขังในบอเมื่อเกิดฝนตก โดยดินที่ขุดเพื่อทําบอจะ
ถูกวางกองไวเพื่อใชเปนดินกลบตอไป ตอจากนั้นจึงนําขยะเทลงในบอแลวเกลี่ยให
กระจายและบดทับใหแนนอีกครั้ง

แบบขุดเปนรอง
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4. การแปรรูปวัสดุเหลือใชใหเปนพลังงานทดแทน (Waste to Energy) 

เปนกระบวนการบําบัดน้ําเสียหรือของเสียที่มีอยูตามโรงงานอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมทางการเกษตร และชุมชน อาท ิน้ําเสีย
จากโรงงานอุตสาหกรรม โรงงานนํ้าตาล โรงงานแปงมันสําปะหลัง โรงงานสกัดนํ้ามันปาลม มูลสุกร และขยะมูลฝอยจากชุมชน เปน
ตน โดยจะนําของเสียหรือวัสดุเหลือใชเหลานี้เขาสูกระบวนการบําบัดดวยวิธีทางชีวภาพ  โดยอาศัยแบคทีเรียในการบําบัดน้ําเสีย 
ซึ่งสามารถแบงออกไดเปน  2 กระบวนการ ดังนี ้

 

ทั้งนี้ เทคโนโลยีที่ใชอากาศมักตองอาศัยเครื่องจักรกลในการเติมอากาศใหกับน้ําเสีย ทําใหสิ้นเปลืองพลังงานและคาใชจาย   
โดยผลจากการบําบัดจะไดออกมาเปนคารบอนไดออกไซดและน้ํา สวนเทคโนโลยีที่ไมใชอากาศหรือเรียกอีกอยางวาเทคโนโลยีการ
บําบัดน้ําเสียหรือของเสียโดยวิธีไรอากาศ จะทําใหไดผลพลอยไดออกมาเปนกาซชีวภาพซึ่งเปนผลิตภัณฑจากแบคทีเรียในระบบ 

ปริมาณกาซชีวภาพท่ีไดจากกระบวนการบําบัดโดยพื้นฐานจะขึ้นอยูกับปริมาณและคุณภาพของของเสียที่ใชเปนวัตถุดิบ     

หากใชมูลสัตวจะไดกาซชีวภาพประมาณ 20 - 22 ลูกบาศกเมตรตอ 1 ตันของปริมาณมูลสัตว และหากใชน้ําเสียจากโรงงาน
อุตสาหกรรมจะไดกาซชีวภาพ 2 - 200 ลูกบาศกเมตรตอ 1 ตันของปริมาณนํ้าเสีย ซึ่งปริมาณกาซชีวภาพจะมีคาสูงก็ตอเมื่อคา 
COD ในน้ําเสียที่ใชเปนวัตถุดิบมีคาสูง มีการบําบัดในถังที่มีการใหความรอนและมีการปนหรือกวนน้ําเสียอยางตอเนื่อง 

 

 

 

 

 

 

 

• สารอินทรียถูกยอยสลายเปนกาซคารบอนไดออกไซดและมีการสรางจุลินทรียขึ้น
จํานวนมากประมาณรอยละ 50 ของสารอินทรียในนํ้าเสียถูกเปลี่ยนเปนจุลินทรีย โดย
กระบวนการบําบัดแบบนี้มีขอไดเปรียบ คือ ระบบมีประสิทธิภาพสูงและใชระยะเวลา
ในการบําบัดสั้น แตมขีอเสีย คือ ตองเสียคาใชจายในการบําบัดสูง เน่ืองจากตองมีการ
พนอากาศใหกับระบบและยังตองกําจัดตะกอนจุลินทรียสวนเกิน นอกจากนี้
กระบวนการบําบัดแบบนี้ไมสามารถใชไดอยางมีประสิทธิภาพกับน้ําเสียท่ีมีปริมาณ
สารอินทรียสูงมากๆ เนื่องจากมีขอจํากัดในการใหออกซิเจนอยางเพียงพอกับระบบ

กระบวนการแบบ
ใชอากาศ

• กระบวนการน้ีสารอินทรียในนํ้าเสียประมาณรอยละ 80 – 90 ถูกยอยสลายเปน
กาซมีเทน และกาซคารบอนไดออกไซด ซึ่งรวมเรียกวา กาซชีวภาพ โดย
แบคทีเรียที่เกี่ยวของกับการยอยสลายมีการเจริญเติบโตคอนขางชาทําใหระบบ
เริ่มตนไดชา อีกทั้งประสิทธิภาพของระบบในการบําบัดต่ําจําเปนตองใช
ระยะเวลาในการกักเก็บของเหลวนานข้ึน ระบบบําบัดจึงมีขนาดใหญ นอกจากน้ี
ระบบยังมีการปรับตัวไมดีนักตอการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอม และในระหวาง
กําจัดบางครั้งอาจมีกาซไฮโดรเจนซัลไฟดเกิดข้ึน

กระบวนการแบบ  
ไมใชอากาศ /       
ไรอากาศ 
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การตลาดและภาวะการแขง่ขนั 

1. การตลาด 

1.1 กลยุทธดานผลิตภัณฑหรือบริการ (Product) 

บริษัทนําเสนอบริการงานวิศวกรรมสิ่งแวดลอมที่หลากหลายและครบวงจร ซึ่งไดแก ระบบผลิตน้ํา ระบบบําบัดนํ้าเสียและ
ระบบกําจัดขยะ และสรางรายไดจากการรับบริหารจัดการและบํารุงรักษาระบบประปา ซึ่งบริษัทมีนโยบายใหบริการแบบครบ
วงจร ตั้งแตรับกอสรางไปจนถึงรับบริหารจัดการและบํารุงรักษาระบบ เน่ืองจากธุรกิจทั้ง 2 ชนิดเปนธุรกิจที่เกื้อหนุนกัน ทําให
บริษัทสามารถสรางรายไดจากโครงการท่ีใหบริการไดอยางตอเนื่องแมวาการกอสรางโครงการจะเสร็จสิ้นแลว โดยบริษัทมี
บริการครอบคลุมความตองการของลูกคาที่หลากหลายตั้งแตงานที่มีความซับซอนนอย ซึ่งมีการแขงขันสูง ไปจนถึงงานที่ตอง
อาศัยความรูความชํานาญ ประสบการณและเทคโนโลยีดานวิศวกรรมระดับสูง ซึ่งมีการแขงขันไมสูงมาก อาทิ การใหบริการ
ระบบผลิตน้ําประปาสําหรับอุตสาหกรรมปโตรเคมี การใหบริการระบบผลิตน้ําทะเลเปนน้ําจืด และการใหบริการระบบบําบัด
น้ําเสียเพื่อนํากลับมาใชใหม โดยมีรูปแบบการใหบริการตั้งแตการดําเนินการกอสรางตามแบบท่ีลูกคากําหนด การใหบริการ
แบบครบวงจร  ตั้งแตการออกแบบ กอสราง จัดหา ติดต้ังและทดลองเดินระบบ การรับบริหารจัดการและบํารุงรักษาระบบ
ประปา และการลงทุนในธุรกิจผลิตและจําหนายนํ้าที่ไดจากการบําบัด  ซึ่งในการกอสรางบริษัทเนนการดําเนินการท่ีได
มาตรฐานและการสงมอบงานท่ีตรงตอเวลา ภายใตการบริหารจัดการของผูบริหารบริษัทท่ีมีประสบการณดานวิศวกรรม
สิ่งแวดลอมมานานรวม 30 ป  ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายท่ีจะขยายธุรกิจไปสูการใหบริการที่ตองอาศัยความชํานาญทางวิศวกรรม
ระดับสูงเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากเปนธุรกิจที่มีการแขงขันนอย และสอดคลองกับความรูความชํานาญท่ีถือเปนจุดแข็งของบริษัท 

โดยที่ผานมา บริษัทมีประสบการณในการใหบริการงานดังกลาวมาแลวจากโครงการ SWRO ของ บริษัท ปตท. เคมิคอล จํากัด 

(มหาชน) และโครงการ RIL ของ บริษัท อารไอแอล 1996 จํากัด และเปนผูประกอบการชาวไทยเพียงรายเดียวท่ีสามารถ
ใหบริการแบบครบวงจร ทัดเทียมกับบริษัทในตางประเทศ อาทิ ประเทศญ่ีปุน ประเทศเยอรมัน และประเทศสหรัฐอเมริกา  

นอกจากการมีบริการที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาแลว บริษัทยังใหความสําคัญกับคุณภาพงาน
กอสราง การบริการท่ีมีประสิทธิภาพ และการสงมอบงานที่ตรงตามกําหนดเวลา โดยใชบุคลากรที่มีประสบการณและความรู
ความชํานาญในการทํางาน รวมท้ัง การตรวจสอบคุณภาพงานในทุกขั้นตอน ตั้งแตการออกแบบใหเปนไปตามความตองการของ
ลูกคาและสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ การกอสรางซึ่งวาจางผูรับเหมารายยอยที่ไววางใจได ควบคูไปกับการ
ตรวจสอบคุณภาพงานโดยวิศวกรประจําโครงการและท่ีปรึกษาโครงการ  การจัดซ้ืออุปกรณใหเปนไปตามท่ีกําหนด อาทิ 
ประเภทอุปกรณ คุณสมบัติอุปกรณและจํานวนที่ตองใช  ตลอดจนการติดตั้งที่ไดมาตรฐานเพ่ือใหระบบมีประสิทธิภาพ 

1.2 กลยุทธดานราคา (Price) 

บริษัทกําหนดนโยบายการเขาประมูลงานหรือรบังานจากผูวาจางที่ชัดเจน โดยกอนเขารับงานบริษัทจะประเมินความพรอม
ของบริษัทกอนเขารับงาน โดยพิจารณาถึงประสบการณและความชํานาญในการทํางานของบริษัท ความพรอมของบุคลากรและ
ทีมงาน ซึ่งบริษัทมีนโยบายในการกําหนดราคาโดยอางอิงตามมูลคาตนทุนงานกอสรางและงานบริการ และคาใชจายท่ีประมาณ
การไว บวกดวยกําไรสวนเพิ่ม (Cost Plus Margin) ซึ่งกําหนดใหตองมีอัตรากําไรข้ันตนไมต่ํากวารอยละ 10 ของงบประมาณท่ี
ไดประมาณการไว แตทั้งนี้ หากมีความจําเปนตองรับงานที่มีอัตรากําไรขั้นตนต่ํากวาที่กําหนด บริษัทจะแจงตอที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทภายหลัง อยางนอยไตรมาสละ 1 ครั้ง 
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1.3 กลยุทธดานชองทางการจัดจําหนาย (Place)  

บริษัทใหบริการผานชองทางการจัดจําหนาย 2 ชองทาง ไดแก การเขารวมประกวดราคางาน  และการติดตอจากผูวาจาง
โดยตรง โดยในการเขารวมประกวดราคางาน บริษัทเนนการเขารวมประกวดราคางานท่ีมีความเปนไปไดที่จะไดรับงาน          

ซึ่งชองทางการไดงานวิธีดังกลาว มักเปนงานจากหนวยงานราชการเปนสวนใหญ โดยบริษัทจะติดตามขาวสารการเปดประกวด
ราคาจางเหมากอสรางผานสื่อตางๆ อาทิ อินเตอรเน็ต หนังสือพิมพ และโฆษณาประชาสัมพันธตางๆ ซึ่งจะระบุคุณสมบัติ
เบื้องตนของผูรับจาง อาทิ ประสบการณงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูล และการเปนผูรับจางที่ข้ึนทะเบียน
เปนผูมีคุณสมบัติตามกําหนด เปนตน โดยบริษัทจะซ้ือแบบประกวดราคาเพ่ือนํามาศึกษารายละเอียดและประมาณงบประมาณ
กอสรางสําหรับโครงการดังกลาว และนําเสนอตอผูมีอํานาจอนุมัติเพื่อพิจารณาตามกําหนดข้ันอํานาจอนุมัติที่กําหนดไว 
สําหรับผูวาจางที่เขามาติดตอเพื่อใชบริการโดยตรง ไดแกหนวยงานเอกชนที่ไดรับคําแนะนําจากลูกคาเดิมและคูคาของบริษัท 

และท่ีปรึกษาโครงการของผูวาจาง รวมถึงลูกคาที่เขามาติดตอเพื่อใชบริการโดยตรง ซึ่งการไดมาของงานในลักษณะดังกลาว 
เปนผลมาจากการสรางช่ือเสียงในการดําเนินธุรกิจ โดยยึดหลักความซ่ือสัตยตอลูกคา เนนการสรางงานที่มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ การสรางความสัมพันธอันดีกับลูกคาและคูคาทางธุรกิจ รวมถึงการใหบริการหลังการขายท่ีดีเปนสําคัญ   

1.4 กลยุทธดานการตลาดและประชาสัมพันธ (Promotion) 

บริษัทดําเนินกลยุทธดานการตลาดและประชาสัมพันธโดยเนนการรักษาคุณภาพและมาตรฐานการกอสรางที่ดีเพื่อใหได
ระบบงานท่ีมีประสิทธิภาพเปนที่พอใจของลกูคา และเนนการใหบรกิารรวมถึงคําปรึกษาหลงัการขายที่ดเีพื่อสรางความสัมพนัธ
ที่ดีใหกับลูกคา ซึ่งถือเปนแนวทางในการรักษาลูกคาเดิมใหยังคงอยูกับบริษัท นอกจากน้ี บริษัทยังใหความสําคัญกับการขยาย
ฐานลูกคาใหครอบคลุมประเภทธุรกิจที่หลากหลายมากขึ้น โดยอยูภายใตนโยบายการขยายธุรกิจไปสูการรับกอสรางและ      
รับบริหารจัดการงานวิศวกรรมสิ่งแวดลอมที่อาศัยความรูความชํานาญดานวิศวกรรมระดับสูง ซึ่งไดแก กลุมลูกคาที่อยูใน    

ภาคธุรกิจที่มีศักยภาพและการเติบโตท่ีดี อาทิ กลุมธุรกิจพลังงาน และนิคมอุตสาหกรรม  

2. กลุมลูกคาเปาหมาย 

กลุมลูกคาเปาหมายของบริษัท แบงเปน 2  กลุม ไดแกลูกคาหนวยงานราชการ และลูกคาหนวยงานเอกชน ซึ่งบริษัทใหบริการ
ในฐานะผูรับเหมาหลัก (Main Contractor) ซึ่งกอนการรับงาน บริษัทจะประเมินศักยภาพของบริษัท เพื่อปองกันความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้นจากการสงมอบงานลาชา ไดแก ผลงานหรอืประสบการณการทํางานท่ีผานมาของบริษัท ความพรอมของบุคลากรและทีมงาน 

และอัตราการทํากําไรซึ่งตองเปนไปตามนโยบายท่ีกําหนด ควบคูไปกับการพิจารณาคัดเลือกลูกคา เพื่อปองกันความเสี่ยงจากการ
ไมไดรับชําระคาบริการ ทั้งนี้ ลูกคาหนวยงานราชการและลูกคาหนวยงานเอกชน จะมีลักษณะการไดมาของงาน เง่ือนไข/คุณสมบตัิ
ผูรับจาง และลักษณะสัญญาที่แตกตางกัน อาทิ หนวยงานราชการจะมีที่มาของงานผานข้ันตอนการประกวดราคา ในขณะท่ี
หนวยงานเอกชนจะมีรูปแบบการวาจางทั้งแบบประชาสัมพันธผานสื่อเพื่อเรียกประกวดราคา และแบบติดตอมายังบริษัทโดยตรง 
(ผานการแนะนําจากลูกคาและ/หรือคูคาเดิม หรือการเขามาติดตอเพื่อใชบริการโดยตรง) หนวยงานราชการมีเง่ือนไขการกอสรางที่
ระบุสัญญาแบบปรับราคาสําหรับราคางานกอสราง โดยการนําสูตร Escalation Factor หรือคา K (คา K หมายถึงดัชนีท่ีใชในการวดั
การเปลี่ยนแปลงของคางาน ณ ระยะเวลาที่ผูรับเหมากอสรางเปดซองประกวดราคาได เปรียบเทียบกับระยะเวลาท่ีสงงานในแตละ
งวด โดยมีเง่ือนไขสําคัญคือจะใชคา K ไดเฉพาะกรณีรับงานจากหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานตามกฎหมายวาดวย
การบริหารราชการสวนทองถิ่น และหนวยงานอื่นท่ีมีกฎหมายบัญญัตใิหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น  ในขณะท่ีหนวยงาน
เอกชนจะไมมีเง่ือนไขการกอสรางในลักษณะดังกลาว   โดยสําหรับสัดสวนลูกคาระหวางหนวยงานราชการ และหนวยงานเอกชนใน
ป 2555-2557  แสดงดังตาราง  
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กลุมลกูคา ป 2555 ป 2556 ป 2557 
ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % 

หนวยงานราชการ 369.19 42.24 338.79 48.35 223.02 37.59 

หนวยงานเอกชน 504.86 57.76 361.95 51.65 370.22 62.41 

รวมรายไดจากการรับจาง 874.05 100.00  700.74 100.00 593.24 100.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ภาวะการแขงขัน 

ปจจุบันผูประกอบการธุรกิจจํานวนมากหันมาใหความสําคัญกับการอนุรักษและการรักษาสิ่งแวดลอม เพื่อใหสอดคลองกับ
กฎหมายและขอกําหนดของภาครัฐ อันสืบเนื่องมาจากภาวะโลกรอน (Global Warming) ที่เกิดขึ้นในปจจุบัน ซึ่งการใหความสาํคญั
กับสิ่งแวดลอมของธุรกิจ ทําใหมีจํานวนผูประกอบการในธุรกิจท่ีเกี่ยวของกับการอนุรักษและรักษาสิ่งแวดลอมจดทะเบียนจัดตั้ง
เพิ่มมากข้ึน โดยมีกลุมลูกคาเปาหมายคือหนวยงานราชการที่ทําหนาที่บริหารจัดการนํ้า ไดแก การประปาสวนภูมิภาค (กปภ.)    

การประปานครหลวง (กปน.) สํานักงานกรุงเทพมหานคร (กทม.) เทศบาลตําบล และเทศบาลอําเภอในจังหวัดตางๆ ทั่วประเทศ และ
หนวยงานเอกชน  โดยการแขงขันจะเปนการแขงขันดานราคา คุณภาพงานกอสราง การสงมอบงานท่ีตรงตอเวลา และการบริการ
ภายหลังสงมอบงาน ในขณะที่เทคโนโลยีที่ใชในการผลิตจะมีความคลายคลึงกัน ในแตละประเภทงานบริการ  โดยหากพิจารณา     
คูแขงขันของบริษัทแยกตามประเภทงาน ซึ่งไดแก งานกอสราง และงานรับบริหารจัดการเดินระบบและบํารุงรักษาระบบประปา 
สามารถแยกพิจารณาได ดังนี้ 

3.1 การแขงขันในธุรกิจงานกอสราง  
งานกอสราง ไดแกงานกอสรางระบบผลิตนํ้า ระบบบําบัดนํ้าเสีย และระบบบําบัดน้ําเสียเพื่อนํากลับมาใชใหม                 

ซึ่งผูประกอบการท่ีเปนคูแขงขันในธุรกิจประเภทน้ีมีทั้งบริษัทคนไทย และบริษัทรวมทุนกับตางประเทศ โดยการวาจางงาน
กอสรางจะมีลักษณะเปนงานจางเหมาแบบครบวงจร ตั้งแตการออกแบบ กอสราง จัดหา ติดต้ัง และทดลองเดินระบบผลิต     
ซึ่งการรับงานในลักษณะดังกลาว ผูรับจางสามารถบริหารจัดการตนทุนไดอยางมีประสิทธิภาพมากกวาการดําเนินการอยางใด
อยางหน่ึงโดยเฉพาะ อาทิ ออกแบบอยางเดียว หรือกอสรางอยางเดียว ดังน้ัน กลุมธุรกิจงานใหบริการกอสรางจึงมีการแขงขัน
คอนขางรุนแรง ซึ่งเปนการแขงขันดานราคา คุณภาพงาน และการสงมอบงานที่ตรงตอเวลา 
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3.2 การแขงขันในธุรกิจงานรับบริหารจัดการเดินระบบและบํารุงรักษาระบบประปา  
ลักษณะการแขงขันสําหรับงานรับบริหารจัดการเดินระบบและบํารุงรักษาระบบประปา เปนการแขงขันในหลายดานตั้งแต

ราคาคาจาง การผลิตน้ําใหไดปริมาณและคุณภาพน้ําที่กําหนดหรือตกลงไว และการใหบริการที่ทันทวงที โดยปจจุบันการ
แขงขันในธุรกิจประเภทน้ีจะคอนขางรุนแรง เน่ืองจากเปนงานท่ีมีเทคโนโลยีไมยุงยากมากนัก โดยการแขงขันจะเปนการแขงขนั
ดานราคา/อตัราคาจาง คุณภาพน้ําที่ผลิตได การสงมอบงานที่ตรงตอเวลา และการใหบริการหลังการขาย  

3.3 การแขงขันในธุรกิจการลงทุนโครงการผลิตน้ําและบําบัดน้ําเสีย 
ลักษณะการแขงขันสําหรบังานลงทุนโครงการผลติน้ําและบําบัดน้ําเสีย ในสวนการลงทุนผลิตน้ําประปา  เปนการแขงขันใน

ดานราคา  เนื่องจากการกําหนดราคาขายจะมีการเปรียบเทียบกับราคาขายนํ้าของการประปาภูมิภาคที่จําหนายใหประชาชน   

การลงทุนโครงการผลิตน้ําดังกลาวเปนพื้นที่ขนาดเล็กที่การใหบริการของการประปาภูมิภาคเขาไปบริการไมทั่วถึง  นอกจากนี้
การลงทุนดังกลาวจะตองใชเงินทุนจํานวนมาก จึงจําเปนตองมีแหลงเงินทุนที่เหมาะสมเพ่ือลดคาใชจายทางการเงิน สวนการ
ลงทุนดานการบําบัดน้ําเสีย เนื่องจากในปจจุบันเนนการลงทุนในประเทศกลุมอาเซียน ซึ่งเริ่มใหความสําคัญกับการบําบัดน้ําเสีย 
คือเริ่มมีกฎระเบียบและกฎหมายเร่ืองการบําบัดน้ําเสีย การแขงขันสวนใหญจะเปนการแขงขันกับบริษัทตางชาติ จึงเปนการ
แขงขันทั้งดานราคา คุณภาพน้ําที่ผลิตได การสงมอบงานที่ตรงตอเวลา และการใหบริการหลังการขาย  
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ปปัจจยัความเสี่ยง 

บริษัท ไฮโดรเท็ค จํากัด (มหาชน) มุงหวังที่จะใชการบริหารความเส่ียงเปนเครื่องมือในการบริหารกิจการใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

สามารถสรางมูลคาเพิ่ม และสรางประโยชนสูงสุดใหแกผูมีสวนไดเสีย สอดคลองกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate 

Governance)  

คณะกรรมการบริษัทมีมติแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงขึ้น เม่ือวันที่ 7 มีนาคม 2557 โดยคณะกรรมการบริหารความเส่ียงได

มอบหมายใหหนวยงานบริหารความเส่ียงดําเนินงานการบริหารความเส่ียงในองคกรอยางมีระบบ มีกระบวนการบริหารความเส่ียงที่

เหมาะสม โดยกําหนดมาตรการในการจัดการความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้น และมีการจัดทํารายงานการบริหารความเส่ียงในระดับหนวยงานเพื่อ

รายงานตอคณะกรรมการบริหารความเส่ียง โดยหนวยงานตางๆ จะมีการประชุมกับหนวยงานบริหารความเส่ียง กอนนําเสนอความ

คืบหนาจากการดําเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง ซ่ึงคณะกรรมการบริหารความเส่ียงจะรายงานผลการบริหารความเส่ียงตอ

คณะกรรมการบริษัทตอไป โดยปจจัยความเส่ียงที่มีความสําคัญตอการดําเนินงานของบริษัท มีดังน้ี 

1. ความเส่ียงดานกลยุทธ 

ความเส่ียงจากการแขงขันในอุตสาหกรรม 

บริษัทมีกลุมลูกคา 2 กลุม ไดแก กลุมลูกคาหนวยงานราชการที่ทําหนาที่บริหารจัดการนํ้า อาทิ การประปาสวนภูมิภาค (กปภ.) 

เทศบาลตําบล และเทศบาลอําเภอในจังหวัดตางๆ ทั่วประเทศ และหนวยงานราชการอ่ืนๆ และกลุมลูกคาหนวยงานเอกชน อาทิ         

ธุรกิจปโตรเคมี ธุรกิจพลังงาน ธุรกิจผลิตเหล็ก ธุรกิจผลิตอาหารและเครื่องดื่ม และนิคมอุตสาหกรรม เปนตน ซ่ึงบริษัทมีรายไดจากการ

ใหบริการแกหนวยงานราชการและเอกชน (ทั้งรายไดจากการรับเหมากอสราง และรายไดจากการรับบริหารจัดการระบบ) โดยหนวยงาน

ราชการและเอกชนมีความหลากหลายและไมมีการพึ่งพารายใดรายหน่ึงโดยเฉพาะ แตเน่ืองจากธุรกิจรับเหมากอสรางเปนธุรกิจที่มีการ

แขงขันสูง มีผูประกอบการรายใหญที่เปนคูแขงขันโดยตรงกับบริษัท ดังน้ัน บริษัทจึงอาจไดรับความเส่ียงจากการที่ลูกคาหนวยงาน

เอกชนหันไปใชบริการกับผูประกอบการรายอ่ืน หรือบริษัทอาจไมสามารถชนะการประกวดราคาจางเหมาจากหนวยงานราชการ ทั้งน้ี 

หากบริษัทไมสามารถหางานอ่ืน  ๆมาทดแทนในมูลคางานที่หายไปได อาจทําใหเกิดความไมตอเน่ืองของรายได และสงผลกระทบอยางมี

นัยสําคัญตอผลการดําเนินงานตามเปาหมายของบริษัท 

ทั้งน้ี ลูกคาหนวยงานราชการ อาทิ กปภ. และสํานักงานกรุงเทพมหานคร (กทม.) มีระบบการจัดจางที่กําหนดหลักเกณฑในการ

คัดเลือกผูรับจางที่ชัดเจน ดวยการกําหนดใหผูรับจางงานกอสรางทุกรายตองขึ้นทะเบียนเปนผูรับจางของ กปภ. และกทม. จึงจะมีสิทธ์ิ

เขารวมประกวดราคางานจางได โดยบริษัทไดรับการจัดชั้นเปนผูรับจางชั้นที่ 1 ของกปภ. และกทม. (ทั้งประเภทงานทาง อาทิ งานวางทอ 

และงานอาคารอาทิงานกอสรางถังพักนํ้า) ซ่ึงถือวาเปนการเปดโอกาสใหบริษัทสามารถรับงานจากหนวยงานดังกลาว และเปนการ

กระจายการรับงานจากลูกคาอีกทางหน่ึง นอกจากน้ี การแขงขันในตลาดอุตสาหกรรมกอสรางระบบนํ้าที่ตองอาศัยเทคโนโลยีทาง

วิศวกรรมช้ันสูงน้ันยังถือวาไมรุนแรง การที่บริษัทเปนบริษัทเอกชนหน่ึงในไมก่ีรายที่สามารถใหบริการไดทุกระดับความซับซอนของงาน 

ตั้งแตงานที่ตองอาศัยเทคโนโลยีทางวิศวกรรมพื้นฐานไปจนถึงงานที่ตองอาศัยเทคโนโลยีทางวิศวกรรมชั้นสูง บริษัทสามารถใหบริการ

กับกลุมลูกคาที่หลากหลายไดตั้งแต ธุรกิจปโตรเคมี ธุรกิจพลังงาน (โรงไฟฟา) ไปจนถึงธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ทําใหบริษัทไมตอง

พึ่งพิงลูกคารายใดรายหน่ึงโดยเฉพาะ 

ในสวนนโยบายดานการรักษาความตอเน่ืองของรายได บริษัทไดกําหนดแนวทางการควบคุมตนทุนอยางมีประสิทธิภาพใหสามารถ

จัดทํางบประมาณที่สามารถแขงขันไดและรักษาอัตรากําไรใหคงที่ การรักษาคุณภาพงานกอสรางใหไดมาตรฐาน ซ่ึงจะสรางความ

นาเชื่อถือในผลงานของบริษัทและสรางโอกาสในการรับงานโครงการอ่ืนจากผูวาจางตอไปในอนาคต โดยในชวง 5 ปที่ผานมา ลูกคา   

กวารอยละ 50 ของจํานวนลูกคาทั้งหมดเปนลูกคาที่เคยใชบริการของบริษัท จากการดําเนินงานดังกลาว บริษัทจึงมีความม่ันใจวาจะ

สามารถลดความรุนแรงจากการแขงขันในอุตสาหกรรมไดในระดับหน่ึง 
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ความเส่ียงจากการกําหนดกลยุทธ 

ในการดําเนินธุรกิจใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และมีความสามารถในการแขงขัน บริษัทมีการกําหนดเปาหมาย และกลยุทธ

ที่เหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน โดยการวิเคราะหปจจัยภายใน ไดแก ปจจัยดานบุคลากร ปจจัยดานการบริหารจัดการ ปจจัย

ดานการเงิน เปนตน และปจจัยภายนอก ไดแก ปจจัยทางนโยบายและการเมือง ปจจัยทางเศรษฐกิจ ปจจัยทางสังคม รวมถึงปจจัย

แวดลอมอ่ืนๆ เปนตน บริษัทอาจมีความเส่ียงจากการวิเคราะหปจจัยภายใน และปจจัยภายนอก ผิดพลาด ทําใหกําหนดกลยุทธที่ไม

เหมาะสม  

ปจจุบันสถานะการดําเนินธุรกิจตกอยูภายใตการแขงขันในอุตสาหกรรมที่มีความรุนแรง และจากภาวะเศรษฐกิจทั้งในและ

ตางประเทศที่มีความไมแนนอน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงดานการเมืองในประเทศและตางประเทศบริษัทไดกําหนดใหมีการทบทวน

วิสัยทัศนและนโยบาย รวมทั้งจัดทําแผนธุรกิจของบริษัทเปนประจําทุกป เพื่อใหการดําเนินธุรกิจของบริษัทมีความตอเน่ืองและทันกับ

การเปล่ียนแปลง โดยจัดการประชุมติดตามและประเมินผลการดําเนินงานเปนระยะ เพื่อทบทวนและปรับปรุงแผนการดําเนินงานใหมี

ความเหมาะสมกับเหตุการณในปจจุบัน และบรรลุเปาหมายที่บริษัทกําหนดไว   

ความเส่ียงจากลงทุนโครงการผลิตน้ําและบําบัดน้ําเสีย  

ปจจุบันบริษัทไดขยายการดําเนินธุรกิจไปสูรูปแบบลงทุนโครงการผลิตนํ้าและบําบัดนํ้าเสียใหกับหนวยงานราชการและเอกชนใน

ภาคอุตสาหกรรมตาง  ๆ ซ่ึงการรับงานดังกลาวเปนการรับงานจากผูวาจางในลักษณะที่บริษัทตองเปนผูรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้นจาก

การลงทุนและการบริหารโครงการทั้งหมด โดยมีระยะเวลาประมาณ 10 - 30 ป ซ่ึงอาจทําใหบริษัทไดรับผลกระทบจากความเส่ียงที่อาจ

เกิดขึ้นจากการที่ผูวาจางไมชําระคาบริการใหแกบริษัท เน่ืองจากขาดสภาพคลองทางการเงินหรือผูวาจางลมละลายกอนที่ระยะเวลา

งานตามสัญญาจะส้ินสุดลง ซ่ึงยอมสงผลกระทบตอผลการดําเนินงานของบริษัทในอนาคตได 

เน่ืองจากการใหบริการในลักษณะการลงทุนดังกลาวขางตน บริษัทจึงไดกําหนดนโยบายปองกันความเส่ียงดังกลาว โดยกอนการเขา

รับงานหรือการประมูลงานบริษัทจะพิจารณาคัดเลือกผูวาจางจากฐานะทางการเงิน ความนาเชื่อถือของผูบริหาร ควบคูไปกับอัตรา   

การทํากําไรตามนโยบายที่กําหนด นอกจากน้ี บริษัทยังไดขยายฐานลูกคาไปยังหนวยงานราชการเพื่อเปนการปองกันความเส่ียงจากการ

ไมไดรับชําระคาบริการ ดังน้ัน บริษัทจึงเชื่อวาจะไดรับผลกระทบจากความเส่ียงดังกลาวคอนขางต่ํา 

ความเส่ียงจากการเพ่ิมงานที่ไมมีในสัญญา 

การใหบริการรับเหมากอสรางของบริษัท ไดแก การรับจางออกแบบ จัดหา กอสราง และติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ ตลอดจนการ

ทดลองเดินระบบอยางใดอยางหน่ึงหรือใหบริการครบวงจร ผูวาจางจะเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการลงทุนทั้งหมด โดยวาจางให

บริษัทเขาดําเนินการกอสรางและผูวาจางจะตองชําระคากอสรางใหแกบริษัทตามเง่ือนไขท่ีระบุในสัญญา บริษัทมีความเส่ียงจากการ

เปล่ียนแปลงความตองการของผูวาจางภายหลังจากการที่ตกลงทําสัญญาวาจางในงบประมาณที่ไดตกลงไว โดยอาจเปนการเพิ่มงานหรือ

ลดงานที่ไมมีในสัญญา ในกรณีปกติจะมีการกําหนดขอบเขตงานและงบประมาณเพิ่มเติมในภายหลัง ซ่ึงบริษัทตองรับภาระในสวน

ตนทุนที่เกิดขึ้นจากการเพิ่มงานในระยะเวลาหน่ึง หากไมสามารถตกลงรายละเอียดงานเพิ่มที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงความตองการของ

ผูวาจาง จะทําใหบริษัทตองรับผิดชอบตนทุนของงานเพิ่มทั้งหมด สงผลตอการรับรูกําไรที่ลดลง  

บริษัทมีแนวทางในการบริหารความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้น โดยกําหนดขอบเขตงานที่ชัดเจน และตรวจสอบรายละเอียดสัญญาอยาง

ละเอียดกอนการลงนามสัญญารับจางดังกลาว และหากผูวาจางมีการเปล่ียนแปลงคําส่ังเพิ่มงาน บริษัทจะเจรจาขอบเขตงานและ

คาใชจายที่เพิ่มขึ้นกับผูวาจาง โดยตองมีการทําขอตกลงในสัญญาเพิ่มเติมกับผูวาจางกอนจึงจะมีการดําเนินการตอไป 
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ความเส่ียงจากเสถียรภาพทางการเมือง 

รายไดหลักของบริษัทมาจากงานกอสรางทั้งจากหนวยงานราชการ และเอกชนในสัดสวนที่ใกลเคียงกัน ดังน้ัน บริษัทจึงอาจไดรับ

ผลกระทบหากมีการเปล่ียนแปลงทางการเมือง ในดานนโยบาย และการเปล่ียนแปลงฝายบริหารในภาครัฐทั้งระดับการปกครอง

สวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น ซ่ึงอาจสงผลกระทบตอการดําเนินงานของบริษัท ในสวนของโครงการที่กําลังดําเนินการอยูอาจ

ตองหยุดชะงักเน่ืองจากความลาชาในการเบิกจายงบประมาณที่ไมตอเน่ือง และโครงการที่ยังไมไดมีการลงนามสัญญาอาจถูกยกเลิก

เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการใชจายของภาครัฐ หากมีการลดงบประมาณรายจายก็อาจสงผลกระทบตอปริมาณโครงการใหมใน

อนาคต ซ่ึงจะทําใหผลการดําเนินงานไมเปนไปตามเปาหมาย 

จากปญหาความขัดแยงและความไมแนนอนของสถานการณทางการเมืองในประเทศ ทําใหรัฐบาลไมสามารถบริหารงานไดตามปกติ 

ตั้งแตไตรมาส 4 ป 2556 จนถึงไตรมาส 2 ป 2557 ภาวะสุญญากาศทางการเมืองดังกลาวสงผลใหบริษัทไดรับผลกระทบจากการ

เบิกจายงบประมาณลาชา ทําใหตองชะลอการกอสรางในโครงการที่ยังไมไดรับการอนุมัติเบิกจายจากทางภาครัฐ 

อยางไรก็ตาม บริษัทไดติดตามและวิเคราะหสถานการณทางการเมืองอยางใกลชิด โดยจัดประชุมประจําเดือนของทุกฝายเพื่อ

รายงานความคืบหนาการดําเนินงาน การปรับแผนการดําเนินงานใหเหมาะสมกับสถานการณที่เปล่ียนแปลง และแกไขปญหาที่อาจ

เกิดขึ้นไดทันที โดยที่ผานมาบริษัทไดตรวจสอบคุณภาพการกอสรางของบริษัทใหมีความเรียบรอยถูกตองตามสัญญาจาง เพือ่ใหไดรับ

การอนุมัติตรวจการจางที่รวดเร็ว และเรงรัดการเบิกจายเงินของผูวาจางโดยการติดตามความคืบหนาในการดาํเนินการดานขั้นตอน   

การเดินเอกสารเบิกจาย เพื่อไมใหการเงินขาดสภาพคลองซ่ึงอาจสงผลตอการดําเนินงานของโครงการ 

2. ความเส่ียงดานปฏิบัติการ 

ความเส่ียงจากการดําเนินงานโครงการกอสรางลาชากวากําหนด 

ในสัญญาวาจางงานที่บริษัทรับจางดําเนินการใหกับผูวาจางแตละรายจะระบุระยะเวลาการใหบริการที่แนนอนที่บริษัทในฐานะ

ผูรับจางจะตองสงมอบ ซ่ึงบางโครงการอาจเกิดปญหาความลาชาในการดําเนินการ โดยทั่วไปปญหาดังกลาวมีสาเหตุมาจากฝายผูวาจาง 

อาทิ การเปล่ียนแปลงแบบกอสราง และการเตรียมพื้นที่เพื่อใหผูรับจางเขาทํางานไดทันตามกําหนด เปนตน หรือมีสาเหตุมาจาก

ฝายผูรับจาง อาทิ การไมสามารถควบคุมงานกอสรางใหแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด หรือมีสาเหตุมาจากปจจัยภายนอกที่ไม

สามารถควบคุมได อาทิ ภัยธรรมชาติ และการประทวงของผูที่อยูในบริเวณพื้นที่โดยรอบโครงการ เปนตน ซ่ึงหากความลาชาดังกลาวมี

สาเหตุมาจากบริษัทในฐานะผูรับจางแลว บริษัทจะมีภาระคาใชจายเพิ่มขึ้นจากเงินคาปรับที่ผูวาจางสามารถเรียกรองไดตามเงื่อนไขที่

ระบุในสัญญา  ซ่ึงจะสงผลกระทบตออัตราการทํากําไรในโครงการ 

บริษัทตระหนักถึงปญหาดังกลาว จึงมีการกําหนดนโยบายที่ชัดเจนเก่ียวกับการจัดวางระบบการดําเนินงาน และวิธีปองกัน      

ความเส่ียง โดยการวางแผนงานและการกําหนดเวลาทํางานตามหลัก Critical Path Method มีการจัดประชุมเสนอแผนงานในสวน

โครงการกอสรางลวงหนาทุกไตรมาส อาทิ การวางแผนงานกอสรางใหแลวเสร็จกอนระยะเวลาตามสัญญา การวางแผนกําหนดการ

ส่ังซ้ือ/ส่ังจาง และการกําหนดแนวทางการบริหารความเส่ียงจากเหตุการณที่อาจทําใหงานลาชา นอกจากน้ี บริษัทไดรวมมือและ

ประสานงานกับฝายที่เก่ียวของเพื่อเรงรัดแกไขปญหาใหสามารถดําเนินงานใหเสร็จตามระยะเวลาในสัญญาหรือตามที่กําหนด 

ความเส่ียงจากภาระผูกพันในโครงการภายหลังการสงมอบงาน 

บริษัทใหบริการดานวิศวกรรมส่ิงแวดลอมที่เก่ียวกับนํ้าแบบครบวงจร ตั้งแตการออกแบบ กอสราง จัดหา ติดตั้ง และทดลอง

เดินระบบ และบําบัดนํ้าเสีย ซ่ึงในสัญญาจะระบุวาบริษัทจะตองรับผิดชอบคาความเสียหาย ความชํารุดและความบกพรองที่อาจจะ

เกิดขึ้นภายหลังการสงมอบงานใหกับผูวาจางโดยมีระยะเวลาประมาณ 1 – 2 ป ดังน้ัน บริษัทอาจไดรับความเส่ียงจากภาระผูกพัน

ในชวงระยะเวลาดังกลาว  
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อยางไรก็ตาม บริษัทไดกําหนดมาตรการในการดําเนินการกอสรางที่เขมงวดดวยการควบคุมคุณภาพของงานใหไดตรงตามมาตรฐาน

ตั้งแตการออกแบบ การส่ังซ้ือวัสดุอุปกรณที่มีมาตรฐานและมีการรับประกันสินคาครอบคลุมระยะเวลาการรับประกันผลงานของบริษัท 

ตลอดจนจัดใหมีการตรวจสอบจากวิศวกรควบคุมงานระหวางการกอสรางเปนประจําทุกงวดงาน และใหฝายวิศวกรสงผลรายงาน

ดังกลาวแกผูบริหารที่ควบคุมโครงการกอนดําเนินการสงมอบงานใหแกผูวาจาง ซ่ึงที่ผานมาบริษัทยังไมเคยไดรับความเส่ียงดังกลาว

ขางตน แตอยางไรก็ตาม บริษัทมีการทําประกันภัยความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นหลังการสงมอบงานสําหรับทุกโครงการ 

ความเส่ียงจากการไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาต ิ

บริษัทตระหนักถงึความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ บริษัทไดกําหนดแนวทางปองกันความเส่ียงจากการเกิด

ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ทั้งภัยพิบัติที่เกิดจากอุทกภัย ฟาผา แผนดินไหว และลมพายุ โดยบริษัทมีนโยบายการทําประกันการเส่ียงภัย

ทุกชนิดจากงานกอสราง (Construction Erection All Risks Insurance) สําหรับแตละโครงการกับบริษัทประกันภัยชั้นนําในประเทศ 

ดวยเง่ือนไขความคุมครองที่ครอบคลุมความเสียหายจากเหตุอุทกภัยและภัยธรรมชาติทุกชนิด และทุนประกันที่ชดเชยความเสียหายที่

อาจเกิดขึ้นทั้งกับงานกอสรางและทรัพยสินของบริษัทตามที่เกิดขึ้นจริงทั้งจํานวน  

นอกจากการปองกันความเส่ียงดังกลาวแลว บริษัทยังกําหนดนโยบายเพ่ือรักษาสิทธิเรื่องระยะเวลาการกอสรางกับผูวาจางโดยการ

ออกหนังสือเพื่อแจงขอขยายระยะเวลางานออกไปใหครอบคลุมกับระยะเวลาที่เสียไปจากการไมสามารถเขาพื้นที่เพ่ือดําเนินงานกอสรางได 

3. ความเส่ียงดานการเงิน 

ความเส่ียงดานสภาพคลองทางการเงิน 

บริษัทมีรายไดจากงานกอสราง งานบริการและงานลงทุนโครงการผลิตนํ้าและบําบัดนํ้าเสีย ซ่ึงรูปแบบการรับชําระเงินสําหรับ    

งานกอสรางเปนไปตามงวดงานที่กําหนดหรือเปนไปตามความสําเร็จของงานที่ระบุไวในสัญญา โดยสําหรับงานบริการและงานลงทุน

โครงการผลิตนํ้าและบําบัดนํ้าเสีย บริษัทจะรับชําระเปนรายเดือนโดยคดิจากปริมาณนํ้าที่ผลิตและจําหนายหรือบําบัดนํ้าเสียไดจริงคูณ

ดวยคาจางผลิตนํ้าหรือบําบัดนํ้าเสียตอหนวย ซ่ึงหากพิจารณาแยกตามประเภทลูกคาแลว ลูกคาหนวยงานราชการจะเปนกลุมลูกคาที่

ไดรับอนุมัติงบประมาณจากรัฐบาลเรียบรอยแลว แตอาจจะเกิดความลาชาในการเบิกจายบาง ในขณะที่ลูกคาหนวยงานเอกชน 

หากประสบปญหาขาดสภาพคลองทางการเงินอาจสงผลตอความสามารถในการจายชําระคาบริการใหกับบริษัทได  

บริษัทไดตระหนักถึงความเส่ียงดังกลาวจึงไดกําหนดแนวทางในการปองกันความเส่ียงที่อาจจะเกิดขึ้น โดยการกําหนดนโยบายกอน

การเขารับงานทั้งงานกอสราง งานบริการและงานลงทุนโครงการผลิตนํ้าและบําบัดนํ้าเสีย ดวยการพิจารณาคัดเลือกผูวาจางอยาง

รัดกุม โดยการพิจารณาขอมูลดานตางๆ ของผูวาจาง โดยเฉพาะขอมูลดานฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน ความนาเชื่อถือและ

ความม่ันคงของธุรกิจผูวาจาง ซ่ึงการดําเนินการดังกลาวชวยทําใหบริษัทไมมีปญหาการรับชําระคากอสรางและคาบริการจากผูวาจาง 

นอกจากน้ี ถาเปนงานตางประเทศ บริษัทจะคัดเลือกผูวาจางที่เปนหนวยงานราชการซ่ึงจะมีความม่ันคง  โดยเสนอราคาที่

สมเหตุสมผลเพื่อใหผูวาจางสามารถนํากําไรที่ไดจากการขายตอใหกับประชาชนมาชําระคาบริการใหกับบริษัท 

ความเส่ียงจากการผันผวนของราคาวัสดุอุปกรณที่ใชในการกอสราง   

ธุรกิจประเภทรับเหมากอสรางงานวิศวกรรมส่ิงแวดลอมของบริษัท บริษัทจําเปนตองมีมาตรการในการกําหนดยืนราคาของวัสดุและ

อุปกรณที่ใชในการกอสรางตลอดชวงระยะเวลาดําเนินงาน  เพื่อบริษัทจะไมตองประสบปญหาการทํากําไรไมตรงตามเปาหมายที่

กําหนด ซ่ึงสงผลกระทบตอผลการดําเนินงานและความสามารถในการทํากําไรของบริษัทได หากราคาวัสดุและอุปกรณเหลาน้ันเกิดการ

ปรับตัวสูงขึ้น วัสดุอุปกรณที่ใชในการกอสรางที่สําคัญ ไดแก เหล็ก คอนกรีต เสาเข็ม ปม และวาลว  
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ในชวงไตรมาส 4 ป 2557 ธุรกิจรับเหมากอสรางไดรับอานิสงสจากแนวโนมราคานํ้ามันที่มีการปรับตัวลดลงอยางตอเน่ือง สงผลตอ

การปรับลดราคาของวัสดุอุปกรณกอสรางตามตนทุนราคานํ้ามันที่ปรับลดลง ทําใหบริษัทมีตนทุนการกอสรางในสวนวัสดุอุปกรณ      

ที่ต่ําลง  

อยางไรก็ตาม บริษัทไดตระหนักถึงความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นจากภาวะราคาวัสดุกอสรางผันผวน จึงมีการกําหนดนโยบายเพื่อปองกัน

และลดความเส่ียงที่อาจจะเกิดขึ้น โดยการประมาณการตนทุนงานกอสรางจากแบบการกอสรางที่ไดรับ เพื่อคํานวณหาปริมาณและ

มูลคาวัสดุกอสรางสําหรับโครงการน้ัน  ๆอยางแมนยํา และควบคุมตนทุนการกอสรางใหอยูในงบประมาณที่กําหนด บริษัทไดมีนโยบาย

บริหารความเส่ียงดานกระบวนการจัดซ้ือ โดยการเปรียบเทียบราคาวัสดุกอสรางจากผูจัดจําหนายมากกวา 1 ราย เพื่อใหไดราคาและ

เงื่อนไขการจายเงินที่ดีที่สุด การกําหนดยืนราคาวัสดุกอสรางหลักไวลวงหนากับผูจัดจําหนายวัสดุกอสราง เพื่อควบคุมตนทุนวัสดุอยาง

นอยรอยละ 50 ของตนทุนวัสดุรวม และการส่ังซ้ือวัสดุอุปกรณในปริมาณมาก โดยการรวบรวมปริมาณส่ังซ้ือจากหลายๆ โครงการ 

เพื่อใหมีอํานาจในการเจรจาตอรองและไดราคาที่ลดลง ทําใหสามารถควบคุมตนทุนไดระดับหน่ึง อีกทั้งในบางโครงการบริษัทจะมีการ

วาจางผูรับเหมาชวงแบบเบ็ดเสร็จ คือ กําหนดใหผูรับเหมารับผิดชอบทั้งคาอุปกรณและคาแรง หรืออาจใหผูรับเหมาชวงรับผิดชอบ

เฉพาะคาแรง โดยบริษัทจะเปนผูดําเนินการส่ังซ้ือวัสดุอุปกรณเพื่อควบคุมตนทุน จากนโยบายดังกลาว ทําใหบริษัทสามารถปองกันและ

ลดความเส่ียงจากความผันผวนของราคาวัสดุอุปกรณไดในระดับหน่ึง 

ความเส่ียงจากการดํารงอัตราสวนทางการเงินตามเง่ือนไขสัญญาเงินกูระยะยาว 

ในการลงทุนโครงการดานการผลิตนํ้าและบําบัดนํ้าเสียของบริษัท เงินทุนสวนหน่ึงจะมาจากเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

บริษัทจึงจําเปนตองปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาการกูยืม โดยเฉพาะเงื่อนไขดานการดํารงอัตราสวนทางการเงิน หากไมสามารถปฏิบัติได

ตามเงื่อนไขดังกลาว บรษัิทอาจถูกเรียกรองใหชําระเงินกูไดทันที ทั้งน้ีการดํารงอัตราสวนทางการเงินขึ้นอยูกับผลประกอบการ บริษัท

อาจไมสามารถดํารงอัตราสวนทางการเงินได หากผลประกอบการขาดทุน โดยบริษัทตองจัดประเภทเงินกูยืมระยะยาวที่อาจถูกเรียกรอง

ใหชําระคืนเปนหน้ีสินหมุนเวียนทันททีี่อัตราสวนทางการเงินไมเปนไปตามเงื่อนไขสัญญา 

แมบริษัทจะไดรับแจงจากผูใหกูวาจะพิจารณาอัตราสวนดังกลาว เม่ือบริษัทมีการรับรูรายไดเทาน้ัน อยางไรก็ตาม บริษัท

ตระหนักถึงความเส่ียงดังกลาว จึงกําหนดแนวทางในการดําเนินการกับความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้น โดยใหความสําคัญกับการบริหาร

จัดการ การควบคุมตนทุนและคาใชจายในการดําเนินงาน เพื่อไมใหตนทุนและคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงสูงกวางบประมาณที่บริษัทตั้งไว  

ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 

ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ยเปนการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทจึงมีความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ยที่อาจปรับ

เพิ่มขึ้นในอนาคต เน่ืองจากบริษัทมีการกูยืมเพื่อใชในโครงการลงทุนและมีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว โดยอางอิงกับอัตรา 

MLR ของธนาคารที่ใหกูยืมเงิน ดังน้ัน หากธนาคารมีการปรับเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยดังกลาว จะทําใหสงผลกระทบตอตนทุนทาง

การเงิน กระแสเงินสด และผลการดําเนินงานของบริษัทในอนาคต และเพื่อเปนการลดความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย บริษัทตระหนักถึง

ความจําเปนตองติดตามการเปล่ียนแปลงอยางใกลชิด แตเน่ืองจากหน้ีสินของบริษัทสวนใหญเปนหน้ีสินระยะส้ันและหนังสือค้ําประกัน

ประเภทตาง  ๆทําใหบริษัทมีความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ยคอนขางต่ํา 

4. ความเส่ียงดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 

ความเส่ียงจากโครงการกอสรางไมไดรับความเห็นชอบจากประชาชน  

โครงการกอสรางที่ไดรับการวาจางจากหนวยงานราชการ อาจมีบางโครงการที่ทางผูวาจางไมไดจัดทําประชาพิจารณหรือ             

ขอความเห็นชอบจากประชาชนในพ้ืนที่ เน่ืองจากความไมเขาใจของประชาชนถึงผลดีผลเสียของโครงการ  ซ่ึงอาจสงผลกระทบให     
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การกอสรางเกิดความลาชา เน่ืองจากบริษัทไมสามารถเขาพื้นที่กอสรางได อีกทั้งยังสูญเสียโอกาสในการรับงานจากลูกคารายใหม ทัง้น้ี

ความเส่ียงดงักลาวเปนความเส่ียงจากปจจัยภายนอกที่ทางผูวาจางตองมีหนาที่รับผิดชอบในการสงมอบพื้นที่กอสรางใหกับบริษัท  

อยางไรก็ตาม บริษัทไดประสานงานกับผูวาจางในการขอสงวนสิทธ์ิขยายระยะเวลาในเบื้องตน ขออนุมัติในการปรับแผนงาน

กอสรางใหม อีกทั้งยังมีการสื่อสารใหประชาชนเกิดความเขาใจ และสรางความเชื่อม่ันใหกับประชาชนวาจะไมกอใหเกิดผลกระทบตอ

สังคมและสิ่งแวดลอม เพื่อใหประชาชนยอมรับในโครงการดังกลาว 
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ขขอ้พพิาททางกฎหมาย 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีขอพิพาททางกฎหมายซึ่งบริษัทเปนคูกรณีโดยที่คดีหรือขอพิพาทยังไมส้ินสุด และเปนคดีที่อาจมี

ผลกระทบดานลบตอสินทรัพยของบริษัทที่มีจํานวนสูงกวารอยละ 5 ของสวนของผูถือหุน โดยสรุปรายละเอียดได ดังน้ี 

คดีฟองเรียกคาเสียหายในกรณีผิดสัญญาจางเหมางานออกแบบ กอสราง จัดหาติดตั้ง ผลิตน้ําประปาและบํารุงรักษาระบบผลิต
น้ําประปาและทอจายน้ําประปา  

บริษัทถูกบริษัทเอกชนรายหน่ึง ยื่นฟองคดีตอศาลแพง เม่ือวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เพื่อเรียกคาเสียหายในกรณีผิดสัญญา จํานวน 

147,884,828.35 บาท ปจจุบันบริษัทไดดําเนินการตามขั้นตอนศาล ซ่ึงอยูระหวางการเตรียมเอกสารยื่นคําใหการแกคดีและฟองแยงตอศาล

แพง เพื่อตอสูคดีความตอไป 
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ขขอ้มูลทัว่ไป  

ช่ือบริษัทภาษาไทย   :     บริษัท ไฮโดรเท็ค จํากัด (มหาชน) 

ช่ือบริษัทภาษาอังกฤษ  :     Hydrotek Public Company Limited  

เลขทะเบียนบริษัท    :     0107554000097 

ประเภทธุรกิจ    :     รับกอสราง  รับบริหารจัดการ และการลงทุนงานวิศวกรรมส่ิงแวดลอม ดังน้ี 

1. การรับเหมากอสราง (ออกแบบ จัดหา กอสราง ติดตั้งเครื่องจักร และการทดลองเดินระบบ   

อยางใดอยางหน่ึงหรือครบวงจร) 

2. การรับบริหารจัดการเดินระบบและบํารุงรักษา 

3. การลงทุนโครงการผลิตนํ้าและบําบัดนํ้าเสีย 

โดยบริการของบริษัทสามารถแบงเปน 4 ผลิตภัณฑ คือ 

1. ระบบผลิตนํ้า (Water Treatment Plant) ไดแก การผลิตนํ้าประปาการผลิตนํ้าจืดจากนํ้าทะเล 

และการผลิตนํ้าบริสุทธ์ิหรือนํ้าปราศจากแรธาตุสําหรับใชในโรงงานอุตสาหกรรม 

2. ระบบบําบัดนํ้าเสีย (Wastewater Treatment Plant) และระบบบําบัดนํ้าเสียเพื่อนํากลับมาใช

ใหมหรือระบบรีไซเคิล (Wastewater Recycle Plant)  

3. ระบบกําจัดขยะ (Solid Waste Treatment Plant) คือ การนําขยะไปฝงกลบใหเกิดการยอย

สลายเพื่อใหไดกาซมีเทน แลวนําไปผลิตเปนพลังงานเชื้อเพลิง  

4. การแปรรูปวัสดุเหลือใชใหเปนพลังงานทดแทน (Waste to Energy) คือ การนํานํ้าเสียที่มี       

คา COD (Chemical Oxygen Demand) สูง จากโรงงานอุตสาหกรรม มาผานกระบวนการ

ผลิตเพื่อใหไดกาซชีวภาพและกาซมีเทน แลวนําไปใชเปนพลังงานเชื้อเพลิง 

ที่ตั้งสํานักงาน      :     เลขที่ 1 อาคาร ทีพี แอนด ที ชั้น 14 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  

         10900 ประเทศไทย 

โทรศัพท      :     (66) 2-936-1661-2 

โทรสาร       :     (66) 2-936-1669 

เว็บไซต           :     www.hydrotek.co.th 

ทุนชําระแลว      :     389,968,760 บาท ประกอบดวยหุนสามัญจํานวน 389,968,760 หุน 

มูลคาที่ตราไวตอหุน      :     1 บาทตอหุน 
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บบุคคลอา้งอิงอื่นๆ  

นายทะเบียนหลักทรัพย 
บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 

62 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

โทรศัพท (66) 2-229-2800 โทรสาร (66) 2-359-1259 

ผูสอบบัญชี 
นายสุชาติ พานิชยเจริญ  ผูสอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4475 

บริษัท เอส พี ออดิท จํากัด 

503/21 อาคาร เค.เอส.แอล. ทาวเวอร ชั้น 12 ถนนศรีอยุธยา แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 

โทรศัพท (66) 2-642-6172-4 โทรสาร (66) 2-642-6253 

หมายเหต ุ : ผูลงทุนสามารถศึกษาขอมูลของบริษัทเพิ่มเติมไดจากแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) ของบริษัทที่แสดงไวใน 

www.sec.or.th หรือเว็บไซตของบริษัท www.hydrotek.co.th 
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จจํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชํ าระแลว้ 

บริษัทมีทุนจดทะเบียน 389,968,760 บาท (สามรอยแปดสิบเกาลานเกาแสนหกหม่ืนแปดพันเจ็ดรอยหกสิบบาท) เรียกชําระแลว

จํานวน 389,968,760 บาท (สามรอยแปดสิบเกาลานเกาแสนหกหม่ืนแปดพันเจ็ดรอยหกสิบบาท) มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท  

ผูถ้อืหุน้ 

รายชื่อผูถือหุนของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ดังน้ี 

 จํานวนหุน รอยละ 
นายกิตติ ชีวะเกต ุ 52,324,654 13.42 

กลุมนายสลิบ สูงสวาง 40,727,783 10.44 
 - นายสลิบ สูงสวาง 40,444,141 10.37 

 - นางสาวสุจินต ศรีชัยพาณิชย 200,000 0.05 

 - นางสาวสุดา ศรีชัยพาณิชย 25,642 0.01 

 - นางสาวศศิวิมล สูงสวาง 15,000 0.00 

 - นางกอบกุล พัฒนาภรณ 43,000 0.01 

นางสาววิลาวัลย จารุมโนภาส 25,090,000 6.43 

นายปรินทร พัฒนาภรณ 17,912,953 4.59 

นางศัลยา จารุจินดา 12,306,000 3.16 

นายเจียรนัย เลิศรัชตกุล 10,989,626 2.82 

นางสาวชวิษศา ชีวะเกต ุ 9,790,000 2.51 

นายพิชัย คลองพิทักษ 9,000,087 2.31 

นายเชน ฦาไชย 7,900,000 2.03 

นางลัดดา เลิศรัชตกุล 7,735,900 1.98 

รวม 193,777,003 49.69 
หมายเหต:ุ กลุมนายสลิบ สูงสวาง ประกอบดวยนายสลิบ สูงสวาง นองสาวภรรยานายสลิบ สูงสวาง พ่ีสาวและนองสาวนายสลิบ สูงสวาง 

ข้อจํากัดการถือหุ้นของชาวต่างชาติ 

ผูถือหุนที่เปนชาวตางชาติสามารถถือครองหุนของบริษัทรวมกันไดไมเกินรอยละ 49.00 ของจํานวนหุนที่ออกและชําระแลว โดย         

ณ 31 ธันวาคม 2557 หุนของบริษัทที่ถือครองโดยชาวตางชาติมีจํานวนรอยละ 0.01 

นโยบายการจา่ยเงนิปันผล 

บริษัทมีนโยบายการจายเงินปนผลในอัตราไมต่ํากวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังจากหักภาษีและสํารองตามกฎหมายแลวในแตละป 

ทั้งน้ี การจายเงินปนผลดังกลาวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได โดยจะขึ้นอยูกับแผนการลงทุน ความจําเปน และความเหมาะสมอ่ืน  ๆ ในอนาคต 

โดยอยูภายใตเงื่อนไขที่การดําเนินการดังกลาวจะตองกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูถือหุน อาทิ ใชเปนทุนสํารองสําหรับการชําระคืนเงินกู 

ใชเปนเงินลงทุนเพื่อขยายธุรกิจของบริษัท หรือกรณีมีการเปล่ียนแปลงสภาวะตลาด ซ่ึงอาจมีผลกระทบตอกระแสเงินสดของบริษัทใน
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อนาคต โดยใหอํานาจคณะกรรมการบริษัทเปนผูพิจารณา ทั้งน้ี มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติใหจายเงินปนผลจะตองถูกนําเสนอเพื่อ

ขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน เวนแตเปนการจายเงินปนผลระหวางกาล ซ่ึงคณะกรรมการบริษัทมีอํานาจอนุมัติใหจายเงินปนผลระหวาง

กาลได แลวใหรายงานใหที่ประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมคราวตอไป 
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โครงสรา้งองค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

คณะกรรมการบริษัท  

คณะกรรมการบบริหารความเสียง 

คณะกรรมการตตรวจสอบ คณะกรรมการสสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบบริหาร 

ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร  

กรรมการผู้จัดการ  

รองกรรมการผู้จัดการ  

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ  ฝ่ายบัญชีและการเงิน  ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์  ฝ่ายปฏิบัติการ  

 
แผนก  

วิศวกรรม 

หน่วยงานตรวจสอบภายใน  

 
แผนก  

การตลาด  
แผนก  

วางแผน   
แผนก  
การเงิน   

แผนก  
บัญชี   

แผนก  
ปฏิบัติการ  

แผนก  
ผลิตและ

บาํรุงรักษา 

 
แผนก  
จัดซือ   

แผนก  
ทรัพยากร

บุคคล 

เลขานุการบริษัท  
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โโครงสร้างคณะกรรมการบรษัิทและผู้บรหิาร 

โครงสรางการจัดการของบริษัทประกอบดวยคณะกรรมการทั้งหมด 5 ชุด ไดแก คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร ซ่ึงคณะกรรมการในแตละชุด

เปนผูไดรับการพิจารณาดานคุณสมบัติอยางครบถวน มีความรูความสามารถและประสบการณที่เก่ียวของกับการดําเนินงานของบริษัท เปน

ผูมีคุณธรรม ความรับผิดชอบ มีประวัติการทํางานที่โปรงใส และยึดม่ันในหลักการและมาตรฐานที่ดี  

1) คณะกรรมการบริษัท  
ณ วันที่ 1 มีนาคม 2558 บริษัทมีคณะกรรมการบริษัทจํานวน 7 ทาน ประกอบดวย 

1. นายไพฑูรย  โกสียรักษวงศ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ 

2. นายสลิบ สูงสวาง รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหารความเส่ียง / กรรมการสรรหา 

 และพิจารณาคาตอบแทน 

3. นายพิชัย คลองพิทักษ กรรมการ 

4. นายดนัย  อมรพัชระ กรรมการ / กรรมการบริหารความเส่ียง  

5. พลอากาศเอกชัยนันท ธรรมสุจริต กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการ

 สรรหาและพิจารณาคาตอบแทน / กรรมการอิสระ  

6. นายอนันต เกตุพิทยา กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง /

 กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน / กรรมการอิสระ 

7. นายกําพล ปญญาโกเมศ กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณา 

 คาตอบแทน/ กรรมการอิสระ 

โดยมีนางสาวศุภรดา อมรมนัส เปนเลขานุการคณะกรรมการบริษัทและเลขานุการบริษัท 

กรรมการผูมีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท: นายสลิบ สูงสวาง หรือนายพิชัย คลองพิทักษ หรือนายดนัย อมรพัชระ 

ลงลายมือชื่อรวมกัน 2 ใน 3 ทาน และประทับตราสําคัญของบริษัท 

ขอจํากัดอํานาจของกรรมการ: ไมมี 

ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

1) กําหนดหรือเปล่ียนแปลงชื่อกรรมการผูมีอํานาจลงลายมือชื่อ

ผูกพันบริษัท 

2) กําหนดนโยบาย กลยุทธ และทิศทางการดําเนินงานของบริษัท 

และการกํากับดูแลใหฝายบริหารดําเนินการใหเปนไปตาม

นโยบาย กลยุทธ และทิศทางที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจสูงสุดแกผูถือหุน

และการเติบโตอยางยั่งยืน ยกเวนนโยบายหรือการดําเนินงานที่

ตองไดรับความเห็นชอบและอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน 

3) พิจารณาตัดสินใจในเรื่องที่ มีสาระสําคัญ เชน แผนธุรกิจ 

งบประมาณ โครงการลงทุนขนาดใหญ อํานาจการบริหาร และ

รายการอ่ืนใดตามที่กฎหมายกําหนด 

4) ประเมินผลการปฏิบัติ งานและกําหนดคาตอบแทนของ        

ฝายบริหาร 

5) รับผิดชอบตอผลประกอบการและการปฏิบัติงานของฝายบริหาร 

โดยมีความตั้งใจและความระมัดระวังในการปฏิบัติงาน 

6) จัดใหมีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชี

ที่เชื่อถือได รวมทั้งดูแลใหมีกระบวนการในการประเมินความ

เหมาะสมของการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในใหมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล การบริหารการจัดการความเส่ียง 

การรายงานทางการเงินและการติดตามผล 

7) ดูแลไมใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนระหวางผูมีสวนได

เสียกับบริษัท 
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8) กําหนดขอบังคับหรือระเบียบภายในของบริษัทในเรื่องตาง  ๆ

9) รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในการจัดทํา

รายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคูกับรายงานของผูสอบบัญชี

ไวในรายงานประจําป และครอบคลุมเรื่องสําคัญตางๆ ตาม

นโยบายขอพึงปฏิบัติที่ดีสําหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน

ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

10) อํานาจในการดําเนินการดังตอไปน้ีจะกระทําไดก็ตอเม่ือไดรับ

อนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนกอน ทั้งน้ี กําหนดใหรายการที่

กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจ

มีความขัดแยงทางผลประโยชนอ่ืนใดของบริษัทหรือบริษัทยอย 

(ถามี) ใหกรรมการที่มีสวนไดเสียในเรื่องน้ันไมมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนนในเรื่องน้ัน  

(ก) เรื่องที่กฎหมายกําหนดใหตองไดมติที่ประชุมผูถือหุน 

(ข) การทํารายการที่กรรมการมีสวนไดเสีย และอยู ในขายที่

กฎหมายหรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยระบุใหตองไดรับ

อนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน 

นอกจากน้ัน ในกรณีตอไปน้ีจะตองไดรับความเห็นชอบจากที่

ประชุมคณะกรรมการดวยคะแนนเสียงขางมากของกรรมการที่เขา

รวมประชุม และที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 

4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขาประชุมและมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญ

ใหแกบุคคลอ่ืน 

(ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมา

เปนของบริษัท 

(ค) การทําแกไขหรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการใหเชากิจการของ

บริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญ การมอบหมายใหบุคคลอ่ืน

เขาจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอ่ืน

โดยมีวัตถุประสงคจะแบงกําไรขาดทุนกัน 

(ง) การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับ 

(จ) การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุนกู การควบหรือเลิกบริษัท 

(ฉ) การอ่ืนใดที่กําหนดไวภายใตบทบัญญัติของกฎหมายวาดวย

หลักทรัพย และ/หรือ ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทยใหต องไดรั บความเห็นชอบจากที่ ประชุม

คณะกรรมการและที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงดังกลาว

ขางตน 

11) คณะกรรมการบริษัทอาจแตงตั้งกรรมการจํานวนหน่ึงตามที่

เห็นสมควรใหเปนคณะกรรมการบริหาร เพื่อปฏิบัติงานตามที่

ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

ทั้งน้ี การมอบอํานาจแกกรรมการดังกลาวขางตนจะไมรวมถึง

การมอบอํานาจที่ทําใหกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตน

หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความ

ขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอ่ืนใดทํากับบริษัทหรือบริษัท

ยอย (ถามี) รวมทั้งกําหนดใหตองขอความเห็นชอบจากที่ประชุม    

ผูถือหุนในการทํารายการที่เก่ียวโยงกัน และการไดมาหรือจําหนาย

ไปซ่ึงสินทรัพยที่สําคัญของบริษัท เพื่อใหสอดคลองตามขอกําหนด

ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

 

ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ 

1) สนับสนุนและควบคุมการปฏิบัติงานของคณะกรรมการใหเปนไปตามมาตรฐานของหลักธรรมาภิบาล 

2) กําหนดวาระ ควบคุม และดําเนินการประชุม โดยมีเปาหมายเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท 

3) กําหนดนโยบายของบริษัทรวมกับคณะกรรมการ เพื่อนําไปกําหนดเปาหมายรวมกับฝายบริหาร 

4) สนับสนุนและพัฒนากลยุทธการดําเนินงานของบริษัท รวมกับคณะกรรมการและผูบริหาร 
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2) คณะกรรมการบริหาร 
ณ วันที่ 1 มีนาคม 2558 บริษัทมีคณะกรรมการบรหิารจํานวน 5 ทาน ประกอบดวย 

1. นายสลิบ สูงสวาง ประธานกรรมการบริหาร 

2. นายดนัย อมรพัชระ  กรรมการบริหาร 

3. นายวาสิทธ์ิ พณิชวรพงศา   กรรมการบริหาร 

4. นายธนัท ศุภจารุนันท   กรรมการบริหาร 

5. นางพนาล ีนรจิตต    กรรมการบริหาร 

ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

1) วางแผน และกําหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ และโครงสราง

การบริหารงานหลักในการดําเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อให

สอดคลองและสนับสนุนตอสภาพเศรษฐกิจและสภาวะการ

แขงขันในตลาด เพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

อนุมัต ิ

2) กําหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอํานาจการบริหารตางๆ 

ของบริษัท เพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัต ิ

3) ควบคุมดูแลการดําเนินธุรกิจของบริษัทใหเปนไปตามนโยบาย

ธุรกิจ แผนธุรกิจ และกลยุทธทางธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัท

ไดอนุมัติแลว 

4) พิจารณาการเขาทําสัญญาเก่ียวกับธุรกิจของบริษัท และสัญญา

เก่ียวกับการซ้ือทรัพยสินหรือทําใหไดมาซ่ึงสิทธิเพื่อนํามาใช

ประโยชนในกิจการของบริษัท ตลอดจนการกําหนดขั้นตอนและ

วิธีการเจรจาเพื่อทําสัญญาดังกลาว 

5) อนุมัติการกําหนดราคาในการประมูลงานที่มีมูลคาไม เกิน 

800,000,000 บาทตอโครงการ 

6) อนุมัติการใชจายเงินลงทุนที่ ได กําหนดไว ในงบประมาณ

รายจายประจําปที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแลว 

หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทไดมีมติอนุมัติในหลักการไวแลว 

7) ดําเนินการจัดทําแผนธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินใน

การเปดบัญชี การใหกูยืม การกูยืม การจัดหาวงเงินสินเช่ือ 

รวมถึงการใหหลักประกัน จํานํา จํานอง ค้ําประกัน และการ

อ่ืนๆ รวมถึงการซ้ือขายแลกเปล่ียน รับจํานอง ขายฝาก รับซ้ือ

ฝาก เชา หรือใหเชา ที่ดินและส่ิงปลูกสราง และจดทะเบียน

กรรมสิทธ์ิที่ดินและส่ิงปลูกสรางใดๆ ตามวัตถุประสงคเพื่อ

ประโยชนในการดําเนินกิจการของบริษัท เพื่อขออนุมัติตอ

คณะกรรมการบริษัท 

8) พิจารณาผลกําไรและขาดทุนของบริษัท และการเสนอจายเงิน

ปนผลระหวางกาล หรือเงินปนผลประจําป เพื่อเสนอตอ

คณะกรรมการบริษัท 

9) มีอํานาจจาง แตงตั้ง โยกยาย ปลดออก เลิกจาง กําหนดอัตรา

คาจาง ใหบําเหน็จรางวัล ปรับขึ้น เงินเดือน คาตอบแทน      

เงินโบนัส ของพนักงานระดับตั้งแตกรรมการผูจัดการขึ้นไป 

10)ดําเนินการอ่ืนๆ เพื่อสนับสนุนการดําเนินการดังกลาวขางตน 

หรือตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในแตละ

คราวไป 

ทั้งน้ี คณะกรรมการบริหารอาจมอบอํานาจชวงใหพนักงาน

ระดับบริหารของบริษัทมีอํานาจอนุมัติทางการเงินในเรื่องใด

เรื่องหน่ึงหรือหลายเรื่องตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณา

เห็นสมควรก็ได 

อน่ึง การอนุมัติรายการดังกลาวขางตนจะตองไมมีลักษณะ

เปนการอนุมัติรายการที่ทําใหคณะกรรมการบริหารหรือ     

ผูรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติ

รายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรือ

อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอ่ืนใดที่จะทํากับบริษัทหรือ

บริษัทยอย (ถามี) ทั้งน้ี ตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุน

หรือหนวยงานที่เก่ียวของประกาศกําหนด 

ทั้ งน้ี  คณะกรรมการบริ ษัทมี อํ านาจในการแก ไข

เปล่ียนแปลงขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหารได

ตามที่จําเปนหรือเห็นสมควร
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3) คณะผูบริหาร 
ณ วันที่ 1 มีนาคม 2558 บริษัทมีคณะผูบริหารจํานวน 6 ทาน ประกอบดวย 

1. นายสลิบ สูงสวาง ประธานเจาหนาที่บริหาร 

2. นายดนัย อมรพัชระ  กรรมการผูจัดการ 

3. นายวาสิทธ์ิ พณิชวรพงศา   ผูอํานวยการฝายปฏิบัติการ 

4. นายธนัท ศุภจารุนันท   ผูอํานวยการฝายพัฒนาธุรกิจ 

5. นางพนาล ีนรจิตต    ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน 

6. นางสาวศุภรดา อมรมนัส   ผูอํานวยการฝายนักลงทุนสัมพันธ 

หมายเหตุ :  *  นายวาสิทธิ์ พณิชวรพงศา ไดรับการแตงตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 1/2558 ใหดํารงตําแหนงรองกรรมการผูจัดการและ 

รักษาการผูอํานวยการฝายปฏิบัติการ โดยมีผลตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2558 เปนตนไป 

ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของประธานเจาหนาที่บริหาร 

1) กํากับดูแลและอนุมัติเรื่องเก่ียวกับการดําเนินงานตามปกติของ

บริษัท และอาจมอบอํานาจใหกรรมการผูจัดการ ผูบริหาร หรือ

บุคคลอ่ืนใดดําเนินการเก่ียวกับการดําเนินงานตามปกติ

ประจําวันของบริษัท เพื่อปฏิบัติหนาที่แทนประธานเจาหนาที่

บริหารเฉพาะเรื่อง ภายใตการควบคุมประธานเจาหนาที่บริหาร 

และภายในระยะเวลาที่ประธานเจาหนาที่บริหารเห็นสมควร 

และประธานเจาหนาที่บริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลง

หรือแกไขอํานาจน้ัน  ๆได 

2) ดําเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการ

บริหารไดมอบหมาย  

3) รับผิดชอบดานการจัดการทางการเงิน ภาษี ความเส่ียง และการ

จัดการ และนําเสนองบประมาณประจําปตอคณะกรรมการ

บริษัท และดูแลการจัดการ และจัดสรรทรัพยากรองคกรให

เปนไปตามกรอบ และแนวทางของงบประมาณ ภายใตกฎหมาย

และกฎระเบียบ รวมทั้งขอบังคับของบริษัท 

4) พิจารณาอนุมัติการกําหนดราคาในการประมูลงานท่ีมีมูลคาไม

เกิน 600,000,000 บาทตอโครงการ 

5) มีอํานาจอนุมัติและมอบอํานาจชวงอนุมัติการเบิกจายเพื่อการ

จัดซ้ือ จัดจาง ซ่ึงทรัพยสินและบริการ เพื่อประโยชนของบริษัท 

ที่มีมูลคาไมเกิน 200,000,000 บาท รวมทั้งอนุมัติการดําเนินการ

ทางการเงินเพื่อธุรกรรมตางๆ ของบริษัท โดยอยูภายใตกรอบ

งบประมาณท่ีผานการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทในแตละป 

6) มี อํานาจกระทํ าการและแสดงตนเปนตั วแทนบริ ษัทต อ

บุคคลภายนอกในกิจการที่เก่ียวของและเปนประโยชนตอบริษัท 

7) อนุมัติการแตงตั้งที่ปรึกษาดานตาง  ๆที่จําเปนตอการดําเนินงาน

ของบริษัท 

8) ปฏิบัติหนาที่ อ่ืนๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ

บริษัทหรือคณะกรรมการบริหารเปนคราว  ๆไป 

ทั้งน้ี ประธานเจาหนาที่บริหาร จะอยูภายใตการบังคับ

บัญชาและรายงานโดยตรงตอคณะกรรมการบริหาร และให

ประธานเจาหนาที่บริหารปฏิบัติตามแนวทางและนโยบายที่

คณะกรรมการบริหารกําหนดไว 

อน่ึง ประธานเจาหนาที่บริหารไมมีอํานาจในการดําเนินการ

ใดๆ ในหรือเก่ียวกับรายการหรือเรื่องที่ประธานจาหนาที่

บริหาร หรือบุคคลทีอาจมีความขัดแยง มีสวนไดสวนเสีย หรือ

อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอ่ืนใดที่จะทํา

ขึ้นกับบริษัท หรือบริษัทยอย (ถามี) ทั้งน้ี ตามที่คณะกรรมการ

กํากับตลาดทุนหรือหนวยงานที่เก่ียวของประกาศกําหนด 

ทั้ งน้ี  คณะกรรมการบริ ษัทมี อํ านาจในการแก ไข

เปล่ียนแปลงขอบเขตอํานาจหนาที่ของประธานเจาหนาที่

บริหารไดตามที่จําเปนหรือเห็นสมควร 
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ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการผูจัดการ 

1) กํากับ ดูแล และอนุมัติเรื่องที่เก่ียวกับการดําเนินงานตามปกติ

ของบริษัท และอาจมอบอํานาจใหผูบริหาร หรือบุคคลอ่ืนใด

ดําเนินการเก่ียวกับการดําเนินงานตามปกติประจําวันของ

บริษัท 

2) เปนผูบริหารจัดการ และควบคุมดูแลการดําเนินกิจการที่

เก่ียวของกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท 

3) ดํ า เ นิ นการ ต ามที่ คณะกรรมการบริ ษั ทห รื อคณะ

กรรมการบริหารหรือประธานเจาหนาที่บริหารไดมอบหมาย 

4) มีอํานาจจาง แตงตั้ง โยกยาย ปลดออก เลิกจาง กําหนดอัตรา

คาจาง ใหบําเหน็จรางวัล ปรับขึ้น เงินเดือน คาตอบแทน เงิน

โบนัส ของพนักงานทั้งหมดของบริษัท ในตําแหนงต่ํ ากวา

กรรมการผูจัดการ ตลอดจนแตงตั้งตัวแทนฝายนายจางใน

คณะกรรมการกองทุนสํารองเล้ียงชีพของบริษัท 

5) พิจารณาอนุมัติการกําหนดราคาในการประมูลงานที่มีมูลคาไม

เกิน 300,000,000 บาทตอโครงการ 

6) มีอํานาจอนุมัติและมอบอํานาจชวงอนุมัติการเบิกจายเพื่อการ

จัดซ้ือ จัดจาง ซ่ึงทรัพยสินและบริการ เพื่อประโยชนของบริษัท 

ที่มีมูลคาไมเกิน 50,000,000 บาท รวมทั้งอนุมัติการดําเนินการ

ทางการเงินเพื่อธุรกรรมตางๆ ของบริษัท โดยอยูภายใตกรอบ

งบประมาณท่ีผานการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทในแตละป 

7) มีอํานาจออกคําส่ัง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อใหการ

ปฏิบัติงานเปนไปตามนโยบายและผลประโยชนของบริษัท และ

เพื่อรักษาระเบียบวินัยการทํางานภายในองคกร 

8) มี อํานาจกระทําการและแสดงตนเปนตัวแทนบริ ษัทตอ

บุคคลภายนอกในกิจการที่ เก่ียวของและเปนประโยชนตอ

บริษัท 

9) อนุมัติการแตงตั้ งที่ปรึกษาดานต างๆ ที่ จําเปนต อการ

ดําเนินงานของบริษัท 

10)ปฏิบัติหนาที่ อ่ืนๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ

บริษัทหรือคณะกรรมการบริหารหรือประธานเจาหนาที่บริหาร

เปนคราว  ๆไป 

ทั้งน้ี กรรมการผูจัดการจะอยูภายใตการบังคับบัญชาและ

รายงานโดยตรงตอประธานเจาหนาที่บริหาร  และใหกรรมการ

ผูจัดการปฏิบัติตามแนวทางและนโยบายท่ีคณะกรรมการ

บริหารกําหนดไว 

อน่ึง กรรมการผูจัดการไมมีอํานาจในการดําเนินการใด  ๆใน

หรือเก่ียวกับรายการหรือเรื่องที่กรรมการผูจัดการ หรือบุคคลที่

อาจมีความขัดแยง มีสวนไดสวนเสีย หรืออาจมีความขัดแยง

ทางผลประโยชนในลักษณะอ่ืนใดที่จะทําขึ้นกับบริษัท หรือ

บริษัทยอย (ถามี) ทั้งน้ี ตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุน

หรือหนวยงานที่เก่ียวของประกาศกําหนด 

ทั้ งน้ี  คณะกรรมการบริ ษัทมี อํ านาจในการแก ไข

เปล่ียนแปลงขอบเขตอํานาจหนาที่ของกรรมการผูจัดการได

ตามที่จําเปนหรือเห็นสมควร
 

4) เลขานุการบริษัท 

คุณสมบัติของเลขานุการบริษัท 
1) มีความรอบรูและเขาใจในธุรกิจของบริษัท ซ่ึงเก่ียวของกับการรับเหมากอสราง การบริหารจัดการ และการลงทุน 

2) เขาใจบทบาทหนาที่ของเลขานุการบริษัท 

3) มีความรูและความเขาใจดานกฎหมาย กฎระเบียบของสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

4) มีความรูความเขาใจในหลักการกํากับดูแลกิจการและขอพึงปฏิบัติที่ด ี

ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท 
1) ปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซ่ือสัตยสุจริต เปนไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบอ่ืนที่เก่ียวของ 

2) ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งใหคําแนะนําแกกรรมการเก่ียวกับขอบังคับบริษัท และกฎระเบียบตางๆ ของ

หนวยงานที่เก่ียวของ 

3) ดูแลใหมีการเปดเผยขอมูลในสวนหนาที่ความรับผิดชอบ เพื่อใหเปนไปตามการกํากับดูแลกิจการที่ด ี
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4) จัดการและประสานงานการประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทชุดยอย และการประชุมผูถือหุน รวมทั้งดูแล และ

ประสานงานใหมีการปฏิบัติตามวัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ/ผูถือหุน ตลอดจนขอกําหนดทางดาน

กฎหมาย และกฎระเบียบอ่ืนที่เก่ียวของ 

5) จัดทําและเก็บรักษาเอกสารตางๆ ของบริษัท ไดแก หนังสือนัดประชุม รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และผูถือหุน 

รายงานประจําปของบริษัท เปนตน 

6) ประสานงานและส่ือสารใหผูถือหุนของบริษัทไดรับทราบสิทธิตาง  ๆ

 

5) คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

 

รายชื่อกรรมการ คาตอบแทนประจําตําแหนงและเบ้ียประชุม ป 2557 
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1.  นายไพฑูรย  โกสียรักษวงศ 120,000 - - - - 

2.  นายอนุสรณ แสงนิ่มนวล 210,000 - - - - 

3.  นายประยูร วิเวชภูวนนท 105,000 - - - - 

4.  พลอากาศเอกชัยนันท ธรรมสุจริต 165,000 195,000 - - - 

5.  นายอนันต เกตุพิทยา 165,000 75,000 - - - 

6.  นายกําพล ปญญาโกเมศ 165,000 75,000 - - - 
 

หมายเหตุ :    * นายไพฑูรย โกสียรักษวงศ ได รับการแตงตั้ งจากที่ประชุมคณะกรรมการ คร้ังที่ 1/2558 ใหดํารงตําแหนงประธานกรรมการ          

 แทนนายอนุสรณ แสงน่ิมนวล ที่ไดลาออกไป โดยมีผลตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม 2558 เปนตนไป 

   * นายอนุสรณ แสงน่ิมนวล ไดรับการแตงตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการ คร้ังที่ 6/2557 ใหดํารงตําแหนงประธานกรรมการแทน 

    นายประยูร วิเวชภูวนนท ที่ไดลาออกไป โดยมีผลตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2557 เปนตนไป 

5.1 คาตอบแทนผูบริหาร 
 

คาตอบแทนผูบริหาร รอบบัญชีป 2557 
จํานวน (คน) จํานวนเงิน (บาท) 

เงินเดือน 7 15,792,000 

โบนัส 4 170,000 

เงินสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพ 7 315,840 

อ่ืนๆ  7 831,886 

รวม  17,109,726 
 

5.2 คาตอบแทนอื่น 
- ไมมี – 
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6) บุคลากร 

6.1 จํานวนพนักงาน (ไมรวมผูบริหาร) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีจํานวนพนักงาน ดังตอไปน้ี 

 

 รอบบัญชีป 2557 
จํานวน (คน) 

1. พนักงานประจํา 168 
 - ฝายพัฒนาธุรกิจ 5 
 - ฝายปฏิบัติการ 128 
 - ฝายบัญชีและการเงิน 7 
 - ฝายนักลงทุนสัมพันธ 2 
 - แผนกจัดซ้ือ 3 
 - แผนกทรัพยากรบุคคล 22 
 - หนวยงานตรวจสอบภายใน 1 
2. พนักงานรายวัน 70 

รวม 238 

6.2 ผลตอบแทนรวมของพนักงาน ลูกจางบริษัท และลักษณะผลตอบแทน 

 

หนวย : บาท ป 2557 
คาตอบแทนของพนักงานประจําในรูปเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบ

กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 

51,640,488 

คาตอบแทนของลูกจางในรูปคาจาง 2,119,874 

คาอบรมสัมมนา 275,386 

รวม 54,035,748 

6.3 นโยบายในการพัฒนาบุคลากร 

บริษัทมีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเสริมสรางความรูและพัฒนาศักยภาพความสามารถในการทํางานของบุคลากร

อยางตอเน่ือง โดยการจัดใหมีการฝกอบรมทั้งภายในและจัดสงเขารับการอบรมภายนอกบริษัทกับหนวยงานตาง  ๆทั้งหนวยงาน

ราชการและเอกชน ควบคูไปกับการเรียนรู ปรับปรุง และพัฒนาจากการไดปฏิบัติงานจริง นอกจากน้ี บริษัทยังใหความสําคัญ

กับการสรางขวัญและกําลังใจใหกับบุคลากรของบริษัท โดยการพิจารณาปรับปรุงสวัสดิการของพนักงานอยางตอเน่ืองตาม

ความเหมาะสม  

 

 

บริษัทสงเสริมใหมีการฝกอบรมแกบุคลากรเพื่อใหเกิดการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง ทั้งจากการอบรมภายนอก

และอบรมภายใน โดยหลักสูตรการพัฒนาความรูและศักยภาพ ประกอบดวย ความรูและทักษะดานการบริหารจัดการ ภาวะ

ความเปนผูนํา และความรูและทักษะเฉพาะของแตละสายอาชีพ ทั้งในสวนของพนักงานและผูบริหาร เพื่อใหบุคลากรทํางานได

อยางมีประสิทธิภาพ และในป 2557 สามารถสรุปจํานวนชั่วโมงตามการพัฒนาความรูและศักยภาพของบุคลากรในบริษัท ดังน้ี 

 

• ดานการบริหารจัดการ ภาวะความเปนผูนํา 14.4 ชั่วโมงตอคน  

• ดานการพัฒนาความรูและทักษะเฉพาะของแตละสายอาชีพ 4.84 ชั่วโมงตอคน 
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เพื่อใหบริษัทสามารถดูแลบุคลากรไดอยางเต็มที ่บริษัทจึงไดมีการเก็บขอมูลการเกิดอุบัติเหตุ และอัตราการเจ็บปวย

จากการทํางาน และในป 2557 บริษัทไมมีพนักงานที่เกิดอุบัติเหตุจากการทํางาน และอัตราการเจ็บปวยจากการทํางาน 

เน่ืองจากบริษัทไดมีการอบรมการใชเครื่องมือและอุปกรณตางๆ ใหกับพนักงานกอนเขาทํางาน และมีสถานที่ที่มีความ

ปลอดภัยตามมาตรฐานในการทํางาน 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

ดด้านการบรหิารจดัการ
14.4 ชัว่โมง / คน

ด้านความรู้แล ะทักษะ
เฉพาะของสายอาชีพ
4.84 ชัว่โมง / คน

สรุปการอบรมบุคลากรของบรษัิทประจําปี 2557
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การกํากับดูแลกิจการ 

บริษัทใหความสําคัญกับการมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได เพื่อสรางความเช่ือม่ันและความม่ันใจตอผูถือหุน 
นักลงทุน ผูมีสวนไดเสีย และผูเก่ียวของทุกฝาย เพื่อสงเสริมใหบริษัทไปสูความม่ันคงเจริญกาวหนาและผลักดันใหมีการเติบโตอยางยั่งยืน  

คณะกรรมการบริษัทเขาใจบทบาท หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการที่มีตอบริษัทและผูถือหุน และไดอนุมัตินโยบายการ
กํากับดูแลกิจการเปนลายลักษณอักษร โดยมีหลักการและแนวทางปฏิบัติที่สอดคลองกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ”) เพ่ือกําหนดนโยบายสนับสนุนการกํากับดูแลกิจการสําหรับเปนแนวทางในการปฏิบัติ ซ่ึงมี
สาระสําคัญแบงออกเปน 5 หมวด ดังน้ี 

หมวดที่ 1: สิทธิของผูถือหุน (Rights of Shareholders)  
สิทธิของผูถือหุนครอบคลุมสิทธิพื้นฐานตาง  ๆของผูถือหุน เชน 

สิทธิในการซ้ือ ขาย โอน หลักทรัพยที่ตนถืออยู สิทธิในการที่จะ
ไดรับสวนแบงผลกําไรจากบริษัท สิทธิในการไดรับขาวสารขอมูล
ของกิจการอยางเพียงพอ สิทธิในการเขารวมประชุมเพื่อใชสิทธิออก
เสียงในที่ประชุมผูถือหุนเพื่อแตงตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แตงตั้ง
ผูสอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบตอบริษัท เชน การจัดสรรเงิน
ปนผล การกําหนดหรือการแกไขขอบังคับและหนังสือบริคณหสนธิ 
การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เปนตน 

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานตางๆ ขางตนแลว บริษัทมีนโยบาย
ในการดําเนินการในเรื่องตาง  ๆที่เปนการสงเสริม และอํานวยความ
สะดวกในการใชสิทธิของผูถือหุน ดังน้ี 

 

1) ในกรณีที่ผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเอง บริษัท
จะเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหกรรมการอิสระ
หรือบุคคลใดๆ เขารวมประชุมแทนตนได โดยใชหนังสือมอบ
ฉันทะแบบหน่ึงแบบใดท่ีบริษัทไดจัดสงไปพรอมกับหนังสือ
นัดประชุม  

2) เปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถสงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ   
ขอซักถามไดลวงหนากอนวันประชุมผูถือหุน 

3) การสงเสริมใหผูถือหุนใชหนังสือมอบฉันทะรูปแบบท่ีผูถือหุน
สามารถกําหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได และเสนอช่ือ
กรรมการอิสระอยางนอย 1 คนเปนทางเลือกในการมอบฉันทะ
ของผูถือหุน           

4) ในการประชุม บริษัทจะจัดสรรเวลาใหเหมาะสม และสงเสริม
ใหผูถือหุนมีโอกาสแสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ หรือตั้ง
คําถามตอที่ประชุมในเรื่องท่ีเก่ียวของกับบริษัทไดกอนการลง
มติในวาระใด  ๆทั้งน้ี ในการประชุมผูถือหุน บริษัทจะใหขอมูล
รายละเอียดในเรื่องดังกลาวอยางเพียงพอแกผูถือหุน  

5) การสงเสริมใหมีการใชบัตรลงคะแนนเสียงในวาระการประชุม 
ผูถือหุนที่สําคัญ เชน การทํารายการเก่ียวโยง การทํารายการ
ไดมาหรือจําหนายไปซ่ึงสินทรัพย เปนตน เพื่อความโปรงใส
และตรวจสอบไดในกรณีมีขอโตแยงในภายหลัง    

6) กรรมการทุกคนจะเขารวมประชุมเวนแตในกรณีที่มีเหตุจําเปน 
เพื่อใหผูถือหุนสามารถซักถามในเรื่องที่เก่ียวของได

 

หมวดที่ 2: การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)  

บริษัทมีนโยบายการปฏิบัติและการคุมครองสิทธิของผูถือหุน
ทุกรายอยางเทาเทียมกัน เพื่อสรางเครื่องมือที่ชวยใหเกิดความเทา
เทียมกันอยางแทจริง โดยเฉพาะกับผูถือหุนสวนนอย 

1) เผยแพรขอมูลประกอบวาระการประชุมผูถือหุนลวงหนาใน
เว็บไซตของบริษัทกอนจัดสงเอกสาร และแจงกฎเกณฑตาง  ๆที่
ใชในการประชุม สิทธิของผูถือหุนในการเขาประชุม และสิทธิ
ออกเสียงลงมติของผูถือหุนลวงหนา   

2) การปฏิบัติและอํานวยความสะดวกตอผูถือหุนอยางเทาเทียม
กัน และไมกระทําการใดๆ ที่เปนการจํากัดหรือละเมิดหรือ
ลิดรอนสิทธิของผูถือหุน 

3) การกําหนดใหกรรมการอิสระเปนผูมีหนาที่ดูแลผูถือหุนสวน
นอย โดยผูถือหุนสวนนอยสามารถเสนอแนะ แสดงความ
คิดเห็นหรือขอรองเรียนไปยังกรรมการอิสระ โดยกรรมการ
อิสระจะเปนผูพิจารณาดําเนินการใหเหมาะสมในแตละเรื่อง 
เชน หากเปนขอรองเรียน กรรมการอิสระจะดําเนินการ
ตรวจสอบขอเท็จจริงและหาวิธีการเยียวยาที่เหมาะสม หรือ
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กรณีเปนขอเสนอแนะที่กรรมการอิสระพิจารณาแล วมี
ความเห็นวาเปนเรื่องสําคัญที่มีผลตอผูมีสวนไดเสียโดยรวม
หรือมีผลตอการประกอบธุรกิจของบริษัท กรรมการอิสระจะ
เสนอเรื่องดังกลาวตอที่ประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณากําหนด
เปนวาระการประชุมในการประชุมผูถือหุน 

4) การสงเสริมการใชสิทธิ เชน การเปดโอกาสใหผูถือหุนสวนนอย
สามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมกอนวันประชุม การเปด
โอกาสใหผูถือหุนสวนนอยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขาดํารง
ตําแหนงกรรมการลวงหนาในเวลาอันสมควร พรอมขอมูล
ประกอบการพิจารณาดานคุณสมบัติและการใหความยินยอม
ของผูไดรับการเสนอชื่อ 

5) ผูถือหุนที่เปนผูบริหารจะไมเพิ่มวาระการประชุมที่ไมไดแจง
เปนการลวงหนาโดยไมจําเปน โดยเฉพาะวาระสําคัญที่ผูถือหุน
ตองใชเวลาในการศึกษาขอมูลกอนตัดสินใจ 

6) การกําหนดมาตรการปองกันการใชขอมูลภายในโดยมิชอบ 
(Insider Trading) ของบุคคลที่เก่ียวของซ่ึงรวมถึง กรรมการ 
และผูบริหารของบริษัทที่เก่ียวของกับขอมูล (รวมทั้งคูสมรส
และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกลาว)  

7) เปดโอกาสใหผูถือหุนไดใชสิทธิในการแตงตั้งกรรมการเปนรายคน 
8) การกําหนดแนวทางในการเก็บรักษาและปองกันการใชขอมูล

ภายในเปนลายลักษณอักษร และแจงแนวทางดังกลาวใหทุกคน
ในองคกรถือปฏิบัติ และกําหนดใหกรรมการทุกคนและ
ผูบริหารที่มีหนาที่รายงานการถือครองหลักทรัพยตามกฎหมาย
จัดสงรายงานดังกลาวใหแกคณะกรรมการเปนประจํา

หมวดที่ 3: บทบาทของผูมีสวนไดเสีย (Roles of Stakeholders)   

บริษัทใหความสําคัญในการดําเนินธุรกิจอยางครอบคลุมตอผูมี
สวนเก่ียวของทุกฝาย เพ่ือใหไดประโยชนรวมกันอยางยั่งยืน โดย
คณะกรรมการบริษัทเปนผูกํากับดูแลระบบบริหารจัดการ เพื่อสราง
ความเชื่อม่ันวาผูมีสวนไดเสียตองไดรับสิทธิตางๆ ตามท่ีกฎหมาย
กําหนด และสิทธิดังกลาวตองไดรับการปฏิบัติอยางเสมอภาคกัน 
โดยผูมีสวนไดเสียสามารถมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น การ
ตัดสินใจหรือดําเนินการในเรื่องที่มีผลกระทบตอกลุมของผูมีสวนได
เสีย และมีสิทธิในการรองเรียนกับทางบริษัทได บริษัทจึงตระหนัก
และใหความสําคัญแกผูมีสวนไดเสียเพิ่มมากขึ้น บริษัทจึงไดจัดทํา
นโยบายและแนวทางการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสีย เพ่ือใหบุคลากร
ในบริษัทมีแนวปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสีย ดังน้ี 

 

1) ผูถือหุน 

การดําเนินการของบริษัทใหความสําคัญตอการสรางประโยชน
สูงสุดและเพ่ิมมูลคาใหกับผูถือหุนในระยะยาว โดยมีแนวทางในการ
ปฏิบัติ ดังน้ี 

 

- บริหารจัดการองคกรเปนไปตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี โดยการ
บริหารจัดการดวยความซ่ือสัตยสุจริตและปราศจากความ
ขัดแยงทางผลประโยชนสวนตัว เพ่ือสรางผลตอบแทนใหกับ   
ผูถือหุนสูงสุด 

- ใหรายละเอียดตางๆ ที่เก่ียวของกับการประชุมผูถือหุนอยาง
เหมาะสม โดยใหเวลาแกผูถือหุนเพื่อตัดสินใจอยางเพียงพอ 

- จัดใหมีกรรมการอิสระมีหนาที่ดูแลและรับขอรองเรียนหรือ
ขอเสนอแนะตางๆ จากผูถือหุนรายยอยผานชองทางท่ีสะดวก
และเขาถึงไดรวดเร็ว 

- กําหนดมาตรการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการ
บริหารความเสี่ยงอยางมีประสิทธิภาพ 

- ทําการเปดเผยขอมูลสําคัญของบริษัท รายงานทางการเงิน และ
ผลการดําเนินงานอยางถูกตอง ครบถวน ทันเวลา และโปรงใส
นาเชื่อถือ เพื่อใหผูถือหุนทราบสถานการดําเนินงานของบริษัท
อยางสมํ่าเสมอ  

 

2) พนักงาน 

บริษัทใหความสําคัญกับพนักงานซ่ึงเปนทรัพยากรท่ีมีคุณคา
ของบริษัท เพราะพนักงานเปนผูขับเคลื่อนการดําเนินธุรกิจใหมี
ความม่ันคง ดังน้ันการปฏิบัติตอพนักงานจึงเปนไปอยางเปนธรรม
อยู บนหลักสิ ทธิ มนุษยชน เ พ่ื อใหพนักงานและบริ ษั ท มี
ความสัมพันธที่ดีตอกัน อีกทั้งบริษัทยังคํานึงถึงความตองการของ
พนักงาน และสงเสริมใหมีการพัฒนาศักยภาพในการทํางานอยาง
ตอเน่ือง โดยมีแนวทางในการปฏิบัติ ดังน้ี   

 

- บริษัทปฏิบัติตอพนักงานอยางเสมอภาค โดยไมนําความแตกตาง
ดานเช้ือชาติ สีผิว เพศ ศาสนา สัญชาติ อายุ หรือภาษา มาเปน
ปจจัยในการพิจารณาหรือตัดสินการจางงาน รวมทั้งยังเปดใหมี
การจางงานแกผูพิการ เพื่อเปดโอกาสอยางเทาเทียมกัน
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- บริษัทใหความสําคัญกับการดูแลพนักงานอยางเปนธรรม โดย
เคารพในสิทธิเสรีภาพสวนบุคคลและการแสดงความคิดเห็นของ
พนักงานอยางอิสระ 

- พัฒนาทักษะการปฏิบัติงานของพนักงานใหมีความเหมาะสมตอ
หนาที่และความรับผิดชอบ เพื่อเพ่ิมพูนความรูความสามารถและ
ประสิทธิภาพในการทํางานใหกับพนักงานของบริษัท  

- สงเสริมใหรูจักการทํางานรวมกันภายในองคกร เพื่อสรางให
พนักงานในองคกรมีความสามัคคี และมีวินัยในการปฏิบัติงาน
รวมกันเปนทีม  

- บริหารจัดการภายในองคกรมีระบบความปลอดภัยและการ
จัดการอาชีวอนามัยตามมาตรฐานสากล เพื่อใหการทํางาน
เปนไปอยางปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ ตามหลักคูมือความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงานของบรษัิท 

- บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องคาตอบแทนและสวัสดิการ 
โดยนําผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานเปนตัวช้ีวัด
การปรับคาตอบแทน เพ่ือเปนแรงจูงใจในการพัฒนาศักยภาพ
ในการทํางาน และเพิ่มความสามารถในการทํากําไรของบริษัท 
พรอมอางอิงกับสภาวะอุตสาหกรรม เพ่ือความยุติธรรมและ
สอดคลองกับกฎหมายแรงงาน และจัดใหมีสวัสดิการและสิทธิ
ประโยชนตางๆ ที่เหมาะสมท้ังในระยะสั้นและระยะยาว เชน 
การจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และประกันภัยกลุม เปนตน  

- สงเสริมใหมีสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานรวมกันอยาง
อบอุน ควบคูไปกับการสงเสริมใหพนักงานรูสึกเปนสวนหน่ึง
ของบริษัท เพื่อลดอัตราการลาออกของพนักงานบริษัท 

 

3) ลูกคา 
บริษัทมีนโยบายการดําเนินงานเพ่ือใหบริการกับลูกคาแบบครบ

วงจร ตั้งแตการออกแบบ จัดหา กอสราง ติดตั้ง และเดินระบบ โดย
เนนคุณภาพระดับสากลและประสิทธิภาพในการใชงานใหเกิด
ประโยชนสูงสุด อีกทั้งยังมุงรักษาสัมพันธภาพอันดีกับลูกคาผาน
บริการหลังการขายที่ดีและนาประทับใจ โดยมีแนวทางในการ
ปฏิบัติ ดังน้ี 

 

- สงมอบงานที่ตรงตอเวลาและตรงกับความตองการของลูกคา  
- สรางความม่ันใจใหกับลูกคาโดยการมีทีมงานที่มีประสบการณ

และมีความชํานาญทางวิศวกรรมระดับสูงเพ่ิมมากข้ึน 

- กําหนดราคาของงานท่ีไดรับการวาจางโดยวิธีการอางอิงตาม
มูลคาตนทุนงานกอสราง งานบริการและคาใชจายที่ประมาณ
การไวในอัตราที่เปนธรรม 

- บริษัทเนนการรักษาคุณภาพและมาตรฐานการกอสรางที่ดี เพื่อ
ระบบงานท่ีมีประสิทธิภาพและสรางความพึงพอใจแกลูกคา 
และเนนการใหบริการการปรึกษาหลังการขายท่ีดีและนา
ประทับใจตอลูกคา เพื่อสรางความสัมพันธที่ดีใหกับลูกคา 

- พัฒนาเทคโนโลยีที่ใชในการดําเนินงานอยางสมํ่าเสมอ 

 

4) คูคา 
บริษัทปฏิบัติตามกรอบการแขงขันทางการคาอยางสุจริต และ

ยึดถือคําม่ันที่ใหไวกับคูคาอยางเครงครัด โดยมีแนวทางในการ
ปฏิบัติ ดังน้ี 

 

- พิจารณาราคาซ้ือและราคาจัดจางที่เหมาะสมและยุติธรรม โดย
คํานึงถึงความสมเหตุสมผลดานราคา คุณภาพ และบริการท่ี
ไดรับจากคูคา 

- บริษัทดําเนินธุรกิจแบบยั่งยืนและโปรงใส โดยปฏิบัติตาม
เงื่อนไขทางการคาและสัญญาท่ีกําหนดไว และมีความเปนธรรม
แกผูที่มีสวนเก่ียวของ  

- ไมเปดเผยขอมูลของคูคาใหกับผูอ่ืน เวนแตไดรับการยินยอม
จากคูคา 

 

5) คูแขง 
บริษัทดําเนินธุรกิจโดยมีนโยบายในการปฏิบัติตอคูแขงอยาง

ยุติธรรมตามกรอบการแขงขันทางการคาอยางสุจริต โดยมีแนวทาง
ในการปฏิบัติ ดังน้ี 

 

- บริษัทมีชองทางการใหบริการผาน 2 ชองทาง คือ การเขารวม
ประกวดราคางาน และการติดตอผานผูวาจางโดยตรง ซ่ึงบริษัท
ไดปฏิบัติภายใตกรอบกติกาของการแขงขันที่ดี มีจริยธรรม 
โปรงใส รวมทั้งไมมีการเอาเปรียบคูแขงดวยวิธีอันมิชอบตาม
กฎหมาย 

- บริษัทไมแสวงหาขอมูลที่เปนความลับของคูแขงดวยวิธีการท่ี
ไมสุจริต 

- บริษัทไมทําลายชื่อเสียงของคูแขง โดยปราศจากขอมูล
ความเปนจริง 

 

6) เจาหนี้ 
บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติตามเง่ือนไขการกูยืมเงินตาม

ขอตกลง และหนาที่ที่พึงมีตอเจาหนาที่ โดยยึดความเสมอภาค เปน
ธรรม และโปรงใสในการปฏิบัติ มีแนวทางในการปฏิบัติ ดังน้ี 
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- จัดทําสัญญากับเจาหน้ีอยางถูกตองตามกฎหมายทุกประการ 
เพื่อใหเกิดความเสมอภาค และโปรงใส  

- ไมทําการทุจริต ปกปดขอมูลหรือขอเท็จจริง อันทําใหเกิดความ
เสียหายแกเจาหน้ี 

- ชําระคืนเงินตนพรอมดอกเบี้ยแกเจาหน้ีอยางครบถวน และ  
ตรงตามเวลาที่กําหนด 

 

7) สังคมและชุมชน 

บริษัทมีจิตสํานึกและตระหนักในความเปนสวนหน่ึงของสังคม 
ซ่ึงมีหนาที่รับผิดชอบในการชวยเหลือสังคม สนับสนุนกิจกรรม
สาธารณประโยชนแกชุมชน ตลอดจนพัฒนาสภาพแวดลอมของ
ชุมชนและสังคม เพ่ือชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น เน่ืองจากบริษัทได
ดําเนินธุรกิจเก่ียวกับการออกแบบ และการกอสรางระบบรวบรวม
และบําบัดนํ้าเสีย ตลอดจนระบบผลิตนํ้าประปาใหแกบริษัทเอกชน 
และหนวยงานภาครัฐตาง  ๆเพื่อชวยในการลดการปลอยนํ้าเสียลงสู
แหลงนํ้า และการจัดการทรัพยากรนํ้าซ่ึงเปนทรัพยากรอันมีคาของ
ประเทศ บริษัทจึงมุงสนับสนุนกิจกรรมตาง  ๆที่ชวยพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของคนในสังคม โดยมีแนวทางในการปฏิบัติ ดังน้ี 

 

- เปนสวนหน่ึงในการสรางจิตสํานึกความรับผิดชอบของสังคมใน
การรักษาคุณภาพนํ้าและใชทรัพยากรนํ้าอยางรูคุณคา   

- สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมดานการพัฒนาระบบนํ้าประปา
สูชุมชน เพื่อใหชุมชนมีนํ้าประปาท่ีสะอาดในการอุปโภคบริโภค 

- สงเสริมใหมีการประชุมเพ่ือแลกเปล่ียนความคิดเห็นและให
ความรูในสวนที่บริษัทมีประสบการณและความเชี่ยวชาญ เพื่อ
พัฒนาความเปนอยูของชุมชนที่บริษัทเขาไปดําเนินการ 

 

8) สิ่งแวดลอม 
- บริษัทสงเสริมใหพนักงานมีจิตสํานึกและความรับผิดชอบใน

กิจกรรมตาง  ๆ เพื่อใหเกิดการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 
โดยการใหความรูและรณรงคผานบอรดประชาสัมพันธและ/
หรือหนังสือเวียนภายในบริษัท  

- เปนสวนหน่ึงของสังคมโดยใชความรูความชํานาญ และ
เทคโนโลยีของบริษัทในการดําเนินโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพ
นํ้าและคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน 

 

 

 

 

 

9) นโยบายที่จะไมเกี่ยวของกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน  
บริษัทไดกําหนดนโยบายเพื่อใหบุคลากรไมเก่ียวของกับการ

ละเมิดสิทธิมนุษยชน เพื่อใหเกิดความเทาเทียมกันทั้งกับผูถือหุน 
นักลงทุน ผูมีสวนไดเสีย และผูเก่ียวของทุกฝาย ตามหลักสิทธิ
มนุษยชน โดยจะไมกระทําการละเมิดสิทธิและเสรีภาพสวนบุคคล 
ไมเลือกปฏิบัติตอบุคคลใดบุคคลหน่ึง  

 

10) นโยบายที่จะไมเกี่ยวของกับการลวงละเมิดทรัพยสินทาง
ปญญา หรือลิขสิทธิ์ 
บริษัทไดกําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเพื่อใหบุคลากรไม

เก่ียวของกับการลวงละเมิดทรัพยสินทางปญญา หรือลิขสิทธ์ิ โดย
หามใชซอฟแวรที่ ไมไดรับอนุญาต ผิดกฎหมาย หรือคัดลอก
ซอฟแวรลิขสิทธ์ิ 

 

11) นโยบายและแนวปฏิบัติการตอตานทุจริต และหามจาย
สินบนเพื่อประโยชนทางธุรกิจ 
ตามที่สํานักงาน กลต. มีนโยบายสงเสริมใหบริษัทในตลาดทุน

เปนตนแบบในการดําเนินธุรกิจอยางโปรงใสโดยไมเก่ียวของกับการ
คอรรัปชั่น และเพื่อแสดงความโปรงใสในการดําเนินธุรกิจ บริษัทจึง
ได กําหนดนโยบายการตอตานทุจริตและคอรรัปชั่นภายใต
จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติสําหรับ
บุคลากรตอไป 

 

12) ชองทางการแลกเปล่ียนขอมูล คําแนะนํา และแจงขอรองเรียน 

บริษัทไดกําหนดชองทางเพื่อใหผูที่เก่ียวของทุกฝายสามารถ
แลกเปล่ียนขอมูล ใหคําแนะนํา แจงหรือรองเรียนเรื่องท่ีไมไดรับ
ความเปนธรรม ผิดกฎหมาย ละเมิดสิทธิจากการปฏิบัติงานของ
บริ ษัท หรือแจงเบาะแสการทุจริต เพื่อชวยสงเสริมใหการ
ดําเนินงานของบริษัทเปนไปอยางโปรงใสภายใตการกํากับดูแล
กิจการที่ดี โดยสามารถรองเรียนผาน คณะกรรมการตรวจสอบ หรือ 

หนวยงานตรวจสอบภายใน ไดที่ 
 

- จดหมายอิเล็กทรอนิคส (e-mail) 
audit.committee@hydrotek.co.th 

- จดหมาย  
 บริษัท ไฮโดรเท็ค จํากัด (มหาชน) 

เลขที่ 1 อาคาร ทีพี แอนด ที ชั้น 14 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
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หมวดที่ 4: การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส (Disclosure and Transparency)  

นอกเหนือไปจากการเปดเผยรายงานทางการเงินหรือสารสนเทศ
อ่ืน  ๆตอสาธารณะผานชองทางตาง  ๆตามเง่ือนไขที่กฎหมายกําหนด
อยางเครงครัด ครบถวน และตรงเวลาแลวน้ัน บริษัทจะเปดเผย
ขอมูลตอไปน้ีเพื่อแสดงถึงความโปรงใสในการดําเนินธุรกิจ คือ 

 

1) เปดเผยขอมูลการปฏิบัติหนาที่ในคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการตรวจสอบ เชน จํานวนครั้งของการประชุมและ
จํานวนครั้งที่กรรมการแตละทานเขารวมประชุมในปที่ผานมา 

2) เปดเผยวิธีการประเมินและผลประเมินการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการ 

3) เปดเผยนโยบายการจายคาตอบแทนแกกรรมการและผูบริหาร
ระดับสูง รวมทั้งรูปแบบหรือลักษณะของคาตอบแทน 

4) รายงานนโยบายการกํากับดูแลกิจการและผลการปฏิบัติงาน
ตามนโยบาย 

5) เปดเผยขอมูลที่ เปนการคาดการณเก่ียวกับทิศทางในการ
ดําเนินธุรกิจ รวมถึงผลประกอบการในอนาคตของบริ ษัท 
(Forward-Looking Information) 

6) เปดเผยขอมูลสําคัญที่ไดเปดเผยสูสาธารณะแลว (Material 

Public Information) โดยเปดเผยอยางชัดเจน ครบถวน เพื่อ
ไมใหเกิดความสับสนและเขาใจผิดเก่ียวกับขอมูลที่ไดเปดเผย 

7) เปดเผยขอมูลที่ ไม ใชข อมูลสํ าคัญอ่ืนๆ (Non-material 

Information) โดยเปดเผยขอมูลที่เปนจริง และตองไมมีเจตนา
ใหผูอ่ืนเขาใจผิดในขอเท็จจริงเก่ียวกับฐานะการเงิน ผลการ
ดําเนินงาน ราคาหลักทรัพย หรือการเปดเผยที่อาจทําใหผูอ่ืน
เขาใจราคาหลักทรัพยเพิ่มขึ้นหรือลดลง 

 

ทั้งน้ี ขอมูลตาง  ๆเหลาน้ีนอกจากจะไดเปดเผยสูสาธารณะผาน
ทางสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
(“สํานักงาน ก.ล.ต.”) หรือตลาดหลักทรัพยฯ แลว จะเปดเผยผาน
ทางเว็บไซตของบริษัทดวย

 

หมวดที่ 5: ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities) 

คณะกรรมการของบริษัทประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิที่มีความรู 
ความสามารถ และประสบการณจากหลากหลายอาชีพ ทั้งดาน
วิศวกรรม การบริหารจัดการ และประสบการณดานอ่ืนๆ ที่เปน
ประโยชนในการดําเนินงานของคณะกรรมการ และมีความเปน
อิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทและผูถือหุน
โดยรวม คณะกรรมการบริษัทมีสวนรวมในการกําหนด (หรือให
ความเห็นชอบ) วิสัยทัศน ภารกิจ กลยุทธ เปาหมาย แผนธุรกิจ 
และ          

งบประมาณของบริษัทตลอดจนกํากับดูแลใหฝายจัดการดําเนินการ
ใหเปนไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่ กําหนดไวอย างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจสูงสุด
ใหแกกิจการและความม่ันคงสูงสุดใหแกผูถือหุน รวมทั้งดูแลใหมี
กระบวนการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน การ
ตรวจสอบภายใน การบริหารความเส่ียง การรายงานทางการเงิน 
และมีการติดตามผลการดําเนินการอยางสมํ่าเสมอ 

 
 

1) โครงสรางคณะกรรมการ 
- คณะกรรมการบริษัทมีจํานวน 7 ทาน ประกอบดวยกรรมการ

บริษัทที่มาจากฝายบริหารจํานวน 3 ทาน กรรมการบริษัทที่ไม
เปนผูบริหารจํานวน 4 ทาน โดยมีกรรมการที่มีคุณสมบัติเปน
อิสระจํานวน 4 ทาน ซ่ึงเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการ
ทั้งคณะ และประธานกรรมการเปนกรรมการอิสระ  

- คณะกรรมการบริ ษัทสนับสนุนให มีความหลากหลายใน
โครงสรางของคณะกรรมการบริษัทประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิที่
มีความรูความสามารถท่ีหลากหลาย มีประสบการณ ความรู
ความเชี่ยวชาญที่เปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจ ยึดม่ันใน
คุณธรรม และความซ่ือสัตย โดยไมจํากัดเพศ เชื้อชาติ ศาสนา 
อายุ ทักษะทางวิชาชีพ หรือคุณสมบัติเฉพาะดานอ่ืน  ๆ  

 

2) จริยธรรมธุรกิจ 
เพื่อใหการดําเนินงานของบริษัทอยูภายใตการกํากับดูแล

กิจการท่ีดีและมีการเติบโตอยางยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทได
ประกาศใช  คู มือคณะกรรมการบริ ษัท คู มือกรรมการ และ
จรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมทั้งมีการปรับปรุงเพื่อให มีความ
เหมาะสมกับหลักเกณฑที่เปล่ียนแปลงไป 

 

3) คาตอบแทนกรรมการและผูบริหารระดับสูง 
บริษัทมีนโยบายในการกําหนดคาตอบแทนกรรมการท่ีเปนตัว

เงินไวอยางชัดเจนและโปรงใส และนําเสนอขออนุมัติจากที่ประชุม 
ผู ถื อหุ นเปนประจําทุ กป  โดยมีหลักเกณฑ ในการกําหนด
คาตอบแทนของกรรมการดังน้ี  
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- มีความเหมาะสมและสอดคลองกับขอบเขตภาระหนาที่ความ
รับผิดชอบของกรรมการแตละคน  

- คาตอบแทนอยูในระดับที่สามารถจูงใจเพ่ือรักษากรรมการที่มี
ความรูความสามารถ และมีคุณภาพในการปฏิบัติหนาที่ใหกับ
บริษัทได 

- องคประกอบของคาตอบแทนมีความชัดเจน โปรงใส และงาย
ตอการเขาใจ 

- เปนอัตราที่ เทียบเคียงได กับค าตอบแทนกรรมการใน
อุตสาหกรรมเดียวหรือใกลเคียงกัน 

- บริษัทมีนโยบายการกําหนดคาตอบแทนของประธานเจาหนาที่
บริหาร กรรมการผูจัดการ และรองกรรมการผูจัดการ โดยการ
พิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
ซ่ึงจะพิจารณาคาตอบแทน และโบนัสของประธานเจาหนาที่
บริหาร กรรมการผูจัดการ และรองกรรมการผูจัดการ จากการ
อางอิงกับสภาวะอุตสาหกรรมที่อยู ในกลุมธุรกิจเดียวกัน 
สอดคลองกับหนาที่ความรับผิดชอบและผลการดําเนินงานของ
บริษัท เพื่อรักษาบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถใหคงอยูกับ
บริษัท และนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
อนุมัติตอไป 

 

4) การประชุมคณะกรรมการ 
- บริษัทจะจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการและดําเนินการ

ประชุมใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัท กฎหมายที่เก่ียวของ

กับบริษัทมหาชนจํากัด และกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพยฯ 
และจะจัดการประชุมพิเศษเพ่ิมตามความจําเปน โดยประธาน
กรรมการในฐานะประธานในที่ประชุมจะสงเสริมใหมีการใช
ดุลยพินิจที่รอบคอบและจัดสรรเวลาใหอยางเพียงพอในการ
ประชุม เพื่อที่จะใหฝายจัดการเสนอเรื่องและสามารถอภิปราย
ปญหาสําคัญไดอยางรอบคอบโดยท่ัวกัน  

- คณะกรรมการรวมกันกําหนดตารางการประชุมลวงหนาไวทั้งป 
เวนแตกรณีมีวาระพิเศษ โดยคณะกรรมการบริษัทจะจัดใหมี
การประชุมอยางนอยปละ 4 ครั้ง คณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนจะจัด
ใหมีการประชุมอยางนอยปละ 2 ครั้ง บริษัทจะนําสงหนังสือ
นัดประชุมพรอมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารการ
ประชุมใหแกคณะกรรมการลวงหนาไมนอยกวา 7 วันกอนวัน
ประชุม เพ่ือใหคณะกรรมการไดมีเวลาศึกษาขอมูลอยาง
เพียงพอ  

- คณะกรรมการไดกําหนดนโยบายเก่ียวกับจํานวนองคประชุมขั้น
ต่ํา ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการ
ตองมีกรรมการอยูไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการ
ทั้งหมด และกรรมการทุกคนตองมีสัดสวนของการเขารวม
ประชุมคณะกรรมการ อยางนอยรอยละ 75 ของการประชุมทั้ง
ป ทั้งน้ี บริษัทมีการบันทึกการประชุมอยางถูกตองและครบถวน
เพื่อใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบได

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานประจําปี 2557  

บริษัท ไฮโดรเท็ค จํากัด (มหาชน) 46 

การกาํกับดูแลกิจการ 

 

 

การเขารวมประชุมของคณะกรรมการแตละทานประจําป 2557  (จํานวนครั้งที่เขารวมประชุม / จํานวนครั้งที่ประชุมทั้งหมด) 

 จํานวนท่ีรวมประชุม / จํานวนประชุมท้ังหมด 

รายชื่อกรรมการ 

คณ
ะก
รรม

กา
รบ
ริษ
ัท 

คณ
ะก
รรม

กา
รต
รวจ

สอ
บ 

คณ
ะก
รรม

กา
รบ
ริห
าร 

คว
าม
เสี่ย

ง 

คณ
ะก
รรม

กา
รส
รรห

าแล
ะ 

พิจ
ารณ

าค
าต
อบ

แท
น 

1.  นายไพฑูรย  โกสียรักษวงศ 4 / 4 - 1 / 1 - 

2.  นายสลิบ สูงสวาง 7 / 8 - 1 / 1 3 / 3 

3.  นายดนัย  อมรพัชระ  4 / 4 - 1 / 1 - 

4.  นายพิชัย คลองพิทักษ 7 / 8 - 0 / 1 3 / 3 

5.  พลอากาศเอกชัยนันท ธรรมสุจริต 8 / 8 4 / 4 - 3 / 3 

6.  นายอนันต เกตุพิทยา 8 / 8 4 / 4 1 / 1 3 / 3 

7.  นายกําพล ปญญาโกเมศ 7 / 8 4 / 4 - 3 / 3 

 8.  นายวาสิทธิ์  พณิชวรพงศา - - 0 / 1 - 

 9.  นายธนัท  ศุภจารุนันท - - 1 / 1 - 

10.  นางพนาลี  นรจิตต - - 1 / 1 - 

11.  นางสาวศุภรดา  อมรมนัส - - 1 / 1 - 

12.  นายอนุสรณ แสงนิ่มนวล 1 / 2 - - - 

13.  นายประยูร วิเวชภูวนนท  5 / 6 - - - 
 

หมายเหตุ :    *  นายไพฑูรย โกสียรักษวงศ ไดรับการแตงตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2558 ใหดํารงตําแหนงประธานกรรมการแทน 
 นายอนุสรณ แสงน่ิมนวล ที่ไดลาออกไป โดยมีผลตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม 2558 เปนตนไป  

*  นายอนุสรณ แสงน่ิมนวล ไดรับการแตงตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 6/2557 ใหดํารงตําแหนงประธานกรรมการแทน
 นายประยูร วิเวชภูวนนท ที่ไดลาออกไป โดยมีผลตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2557 และไดลาออกไป โดยมีผลตั้งแตวันที่ 11 กุมภาพันธ 2558  
*  นายไพฑูรย โกสียรักษวงศ และ นายดนัย อมรพัชระ ไดรับการแตงตั้งจากที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 ใหดํารง
 ตําแหนงกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแตวันที่ 30 เมษายน 2557 เปนตนไป 

 

5) รายงานของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการเปนผูรับผิดชอบในการจัดการใหมีการจัดทํา

รายงานทางการเงิน ซ่ึงรวมถึงงบการเงินของบริษัท งบการเงินรวม
ของบริษัท และบริษัทยอย (ถามี) และสารสนเทศทางการเงินที่
ปรากฏในรายงานประจําป ทั้งน้ี รายงานทางการเงินดังกลาวจัดทํา
ขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่ วไปในประเทศไทย โดย
เลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและเปนที่ยอมรับและถือปฏิบัติ
อยางสมํ่าเสมอ รวมทั้งไดใชดุลยพินิจอยางระมัดระวังในการจัดทํา
และดูแลใหมีการเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน 

 
 

 

6) การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 
บริษัทมีนโยบายใหคณะกรรมการมีการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของคณะกรรมการอยางนอยปละ 1 ครั้ง เพื่อให
คณะกรรมการรวมกันพิจารณาผลงานและปญหา ซ่ึงผลการประเมิน
น้ันคณะกรรมการจะไดทําการวิเคราะหและหาขอสรุปเพื่อกําหนด
มาตรการในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานของคณะกรรมการ
ตอไป โดยในป 2557 เลขานุการบริษัทไดจัดสงแบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการโดยรวมทั้งคณะแกคณะกรรมการ
บริษัท และคณะกรรมการชุดยอย  
- หลักเกณฑการประเมินของคณะกรรมการบริษัทแบงไดเปน 6 

หัวขอ ไดแก โครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 
บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การ
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ประชุมคณะกรรมการ  การทํ าหน าที่ ของกรรมการ 
ความสัมพันธ กับฝายจัดการ และการพัฒนาตนเองของ
กรรมการและการพัฒนาผูบริหาร โดยเกณฑการประเมินทุก
หัวขออยูในระดับที่ดี 

- หลักเกณฑการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบแบงไดเปน 

5 หัวขอใหญ ไดแก องคประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
การฝกอบรม การประชุมคณะกรรมการ ความสัมพันธกับผูสอบ
บัญชีและผูบริหาร บทบาทของคณะกรรมการตรวจสอบ โดย
เกณฑการประเมินทั้งหมดอยูในระดับที่เหมาะสม 

- หลักเกณฑการประเมินของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
แบงไดเปน 5 ขอ ไดแก การปฏิบัติตามขอบเขตอํานาจหนาที่
และความรับผิดชอบของกรรมการบริหารความเส่ียง คุณสมบัติ
ของกรรมการบริหารความเส่ียง โครงสรางคณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียง การจัดเตรี ยมและการดํ าเนินการประชุม
คณะกรรมการ และการทําหนาที่ของคณะกรรมการ โดยเกณฑ
การประเมินทั้งหมดอยูในระดับที่เหมาะสม 

- หลักเกณฑการประเมินของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทนแบงไดเปน 6 หัวขอ ไดแก โครงสร างและ
คุณสมบัติของคณะกรรมการ บทบาท หนาที่ และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ การ
ทําหนาที่ของกรรมการ ความสัมพันธกับฝายจัดการ และการ
พัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบริหาร โดยเกณฑ
การประเมินการประชุมคณะกรรมการ การทําหนาที่ของ
กรรมการ และความสัมพันธกับฝายจัดการอยูในระดับที่ดีมาก 
สวนโครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการ บทบาท หนาที่ 
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และการพัฒนาตนเอง
ของกรรมการและการพัฒนาผูบริหารอยูในระดับที่ดี 
 

6) การพัฒนากรรมการและผูบริหารระดับสูง 
- การอบรมสําหรับกรรมการและผูบริหารระดับสูง 

บริษัทสนับสนุนใหคณะกรรมการบริษัทและผูบริหาร
ระดับสูงเขารวมสัมมนาหลักสูตรที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติ
หนาที่ รวมทั้งพบปะแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับคณะกรรมการ
บริษัท และผูบริหารระดับสูงขององคกรตางๆ อยูเสมอ โดย

หลักสตูรที่กรรมการบริษัทควรเขารวมสัมมนาอยางนอยจะเปน
หลักสูตรของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ซ่ึงไดแก หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) 

หรือ Directors Accreditation Program (DAP) หรือหลักสูตร 
Audit Committee Program (ACP) ทั้งน้ี เพื่อนําความรูและ
ประสบการณมาพัฒนาบริษัทตอไป  

 

ซ่ึงป 2557 บริษัทไดสงกรรมการและผูบริหารระดับสูงเขา
รวมสัมมนา 3 ทาน คือ นายสลิบ สูงสวาง ประธานเจาหนาที่
บริหาร เขารวมอบรมหลักสูตร TLCA Executive Development 

Program นายอนันต เกตุพิทยา กรรมการบริษัท เขารวมอบรม
หลักสูตร Strategic Risk Management และ หลักสูตร     
บริหารความเสี่ยงองคกร และ นายวาสิทธ์ิ พณิชวรพงศา 
กรรมการบริ หาร  เข าร วมอบรมหลั กสู ตร  Directors 

Accreditation Program (DAP) 
 

- การปฐมนิเทศกรรมการใหม 
บริษัทไดจัดใหมีการปฐมนิเทศกรรมการที่ไดรับการแตงตั้ง

เขามาใหม ซ่ึงเลขานุการบริ ษัทเปนผูรับมอบหน าที่ จาก
คณะกรรมการบริษัทใหเปนผูจัดประชุมรวมกับ กรรมการ 
และ/หรือ ผูบริหาร เพื่อช้ีแจงและตอบขอซักถาม พรอม
จัดเตรียมขอมูลบริษัท ภาพรวมธุรกิจ โครงสรางการถือหุน 
โครงสรางองคกร คูมือกรรมการ หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ และกําหนดการประชุม  

 

7) ความสัมพันธกับผูลงทุน 

คณะกรรมการใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลที่เพียงพอ
ตอผูถือหุน ผูลงทุนและผูที่เก่ียวของทุกฝาย โดยขอมูลที่เปดเผย
จะตองมีความถูกตอง ครบถวน โปรงใส ทั่วถึง และทันเวลา ซ่ึง
รวมถึงรายงานทางการเงิน ผลการดําเนินงาน ขอมูลอ่ืนๆ ที่
เก่ียวของ ตลอดจนขอมูลที่ มีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยของ
บริษัทตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยจะเผยแพรขอมูลและ
ขาวสารตางๆ เพื่อใหผูถือหุน ผูลงทุน และผูที่เก่ียวของไดใช
ประกอบการตัดสินใจลงทุน โดยผานชองทางตาง  ๆทั้งจากการจัดสง
เอกสารทางไปรษณีย สื่อการเผยแพรขอมูลของตลาดหลักทรัพย 
และสํานักงาน ก.ล.ต. รวมถึงเว็บไซดของบริษัท
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คณะกรรมการชุดย่อย 

 

โครงสรางการจัดการของบริษัท ประกอบดวยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอยทั้งหมด 3 ชุด ไดแก คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน โดยมีรายชื่อคณะกรรมการชุดยอย และ
ขอบเขตอํานาจหนาที่ ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

 

1) คณะกรรมการตรวจสอบ 
ณ วันที่ 1 มีนาคม 2558 บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบจํานวน 3 ทาน ประกอบดวย 
1. พลอากาศเอกชัยนันท ธรรมสุจริต  ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
2. นายอนันต เกตุพิทยา   กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
3. นายกําพล ปญญาโกเมศ   กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

 

โดยมีนายวิทยา อํานาจศฤงคาร เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

หมายเหตุ:  -   กรรมการตรวจสอบท่ีมีความรูและประสบการณในการสอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงินคือนายอนันต เกตุพิทยา 

ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

1) สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและ
เปดเผยอยางเพียงพอ โดยการประสานงานกับผูสอบบัญชี
ภายนอกและผูบริหารที่รับผิดชอบจัดทํารายงานทางการเงินทั้ง
รายไตรมาสและประจําป ทั้งน้ี คณะกรรมการตรวจสอบอาจ
เสนอแนะใหผูสอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใด  ๆที่
เห็นวาจําเปนและเปนเรื่องสําคัญในระหวางการตรวจสอบบัญชี
ของบริษัทก็ได 

2) สอบทานใหบริ ษัทมีระบบการควบคุมภายใน ( Internal 

Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่
เหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยสอบทานรวมกับผูสอบบัญชี
ภายนอกและผูตรวจสอบภายใน และพิจารณาความเปนอิสระ
ของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความเห็นชอบในการ
พิจารณาแตงตั้ง โยกยาย เลิกจางหัวหนางานตรวจสอบภายใน 
หรือหนวยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการตรวจสอบภายใน 

3) สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทใหเปนไปตามกฎหมายวา
ดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพย และกฎหมายท่ีเก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท 

4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้งบุคคลซ่ึงมีความเปนอิสระเพ่ือ
ทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอ
คาตอบแทนของผูสอบบัญชี โดยคํานึงถึงความนาเชื่อถือ ความ
เพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของ
สํานักงานตรวจสอบบัญชีน้ัน รวมถึงประสบการณของบุคลากร
ที่ไดรับมอบหมายใหทําการตรวจสอบบัญชีของบริษัท เพื่อ

เสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือขอรับการแตงตั้งจากท่ี
ประชุมใหญผูถือหุน นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบมี
หนาที่เขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวม
ประชุมดวยอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

5) พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยง
ทางผลประโยชน รวมทั้งพิจารณาอนุมัติรายการดังกลาวเพื่อ
นําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุม          
ผูถือหุนของบริษัทตอไป โดยใหเปนไปตามกฎหมายและ
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย ทั้งน้ี เพื่อใหม่ันใจวารายการ
ดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัท 

6) พิจารณาทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงิน และการ
บริหารความเสี่ยงตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและ
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ 

7) จัดทํารายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการ
ตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท โดยให
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบลงนามในรายงานดังกลาว 
และตองประกอบดวยขอมูลดังตอไปน้ี  
(ก) ความเห็นเก่ียวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เชื่อถือได

ของรายงานทางการเงินของบริษัท 

(ข) ความเห็นเก่ียวกับความพอเพียงของระบบควบคุมภายใน
ของบริษัท 
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(ค) ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติ ตามกฎหมายว าด วย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพย หรือกฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท 

(ง) ความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี 
(จ) ความเห็นเก่ียวกับรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทาง

ผลประโยชน 
(ฉ) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา

รวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละทาน 

(ช) ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ
ไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตรน้ี  

(ซ) รายการอ่ืนที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบ 
ภายใตขอบเขตหนาที่และความรั บผิดชอบที่ ได รั บ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  

8) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายดวย
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

ในการปฏิบัติงานตามขอบเขต หนาที่ และความรับผิดชอบ 
ใหคณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจเชิญใหฝายบริหาร ผูบริหาร 
หรือพนักงานของบริษัทที่เก่ียวของมารายงาน ใหความเห็นรวม
ประชุม หรือสงเอกสารท่ีเห็นวาเก่ียวของและจําเปน 

 

ในการปฏิบั ติ หน าที่ ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบตอคณะกรรมการ
บริษัทโดยตรง และคณะกรรมการบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบ
ในการดํ าเนินงานของบริ ษัทต อบุคคลภายนอก ทั้ งน้ี  
คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจในการแกไขเปลี่ยนแปลงขอบเขต
อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบไดตามที่จําเปนหรือ
เห็นสมควร 

 

2) คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
ณ วันที่ 1 มีนาคม 2558 บริษัทมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจํานวน 7 ทาน ประกอบดวย 
1. นายอนันต เกตุพิทยา ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ  
2. นายสลิบ  สูงสวาง กรรมการบริหารความเสี่ยง  
3. นายดนัย อมรพัชระ กรรมการบริหารความเสี่ยง  
4. นายวาสิทธ์ิ พณิชวรพงศา กรรมการบริหารความเสี่ยง  
5. นายธนัท ศุภจารุนันท กรรมการบริหารความเสี่ยง  
6. นางพนาล ีนรจิตต กรรมการบริหารความเสี่ยง 
7. นางสาวศุภรดา อมรมนัส กรรมการบริหารความเสี่ยง 

โดยมีนางสาวพิลาสินี ภูมิภาค เปนเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

  ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 

นโยบายการบริหารความเส่ียง 
1)  สงเสริมและพัฒนาใหผูบริหารและพนักงาน มีความรูความ

เขาใจ และตระหนักถึงความสําคัญในการบริหารความเสี่ยง 
เพื่อใหมีกรอบการจัดการและการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนได
อยางเปนระบบและตอเน่ืองอยางมีประสิทธิภาพทั้งบริษัท 

2)  กําหนดใหมีการบริหารความเสี่ยงในเชิงปองกัน แกไข และ
ปรับปรุง อยางถูกตองโปรงใสเปนประจําสมํ่าเสมอ  

3)  สงเสริมใหการบริหารความเส่ียงเปนสวนหน่ึงของแผนปฏิบัติ
งานภายในองคกร ทั้งทางดานการวางแผนงาน กลยุทธ การ
ปฏิบัติงาน การบริหารเงิน และการลงทุน 

4)  สงเสริมใหมีการพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงอยาง
ตอเน่ือง รวมทั้งการติดตาม ประเมินผล สรุปผลและจัดทํา
รายงานการบริหารความเส่ียง เพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัท 

5)  กําหนดใหกระบวนการบริหารความเสี่ยงมีมาตรฐานเดียวกันทั่ว
ทั้งองคกร 

 

ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง 

1) กําหนดหลักเกณฑที่ใชในการประเมินระดับความเส่ียงของการ
รับเหมากอสราง การใหบริการ และการลงทุนของบริษัท ทั้ง
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ปริมาณและคุณภาพอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
กําหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับ (Risk Limited) ได 

2) พิจารณาปจจัยความเสี่ยง กระบวนการและแผนงานบริหาร
ความเสี่ยงเพ่ือใหสอดคลองกับการดําเนินงานของ บริษัท โดย
ใหครอบคลุมความเสี่ยงดานเครดิต (Credit Risk) ความเสี่ยง
ดานการปฏิบัติการ (Operation Risk) ความเสี่ยงดานสภาพ
คลอง (Liquidity Risk) และความเสี่ยงดานอ่ืน  ๆ   

3) ประเมินระดับความเสี่ยง จัดอันดับ กําหนดแนวทาง และกลยุทธ
การบริหารความเสี่ยง เพื่อใหความเสี่ยงอยูในระดับที่ยอมรับได 

4) รายงานการประเมินความเสี่ยง และการดําเนินงานเพ่ือลดความ
เสี่ยงตอคณะกรรมการบริษัททุกครั้งที่มีการประชุม   

5) พิจารณาและทบทวนแนวทางในการบริหารความเสี่ยงใหมี
ประสิทธิภาพ 

6) ติดตามผลการประเมินความเสี่ยงทั้งในภาวะปกติและเกิดวิกฤต 

7) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอํานาจเชิญผูบริหาร หรือ
ผูเก่ียวของ เขารวมประชุมเพื่อชี้แจงขอมูลเพ่ิมเติมได 

8) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีสิทธิขอคําปรึกษาจาก
ผูเช่ียวชาญเพื่อชวยในการปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตรอยางมี
ประสิทธิภาพดวยคาใชจายของบริษัท

 

3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

ณ วันที่ 1 มีนาคม 2558  บริษัทมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนจํานวน 4 ทาน ประกอบดวย 
1. พลอากาศเอกชัยนันท ธรรมสุจริต ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน / กรรมการอิสระ                      
2. นายอนันต เกตุพิทยา กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน / กรรมการอิสระ 
3. นายกําพล ปญญาโกเมศ กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน / กรรมการอิสระ 
4. นายสลิบ สูงสวาง กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

 

โดยมีนายดนัย อมรพัชระ เปนเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

 

บริษัทมีแผนการคัดเลือกบุคลากรอยางเหมาะสมและโปรงใส 
เพื่อทําใหบริษัทไดผูบริหารที่มีความเปนมืออาชีพและบริหารไดโดย
เปนอิสระจากผูถือหุนรายใหญหรือรายใดรายหน่ึง โดยคณะกรรมการ
สรรหาเปนผูจัดทําแผนสืบทอดตําแหนงผูบริหารระดับสูง ไดแก 
ประธานเจาหนาท่ีบริหาร กรรมการผูจัดการใหญ และรองกรรมการ
ผูจัดการ เพ่ือเสนอใหคณะกรรมการบริษัทเปนผูพิจารณา   
 

ดานการสรรหา 
1)  กําหนดคุณสมบัติของบุคคลท่ีจะดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท 

และกระบวนการสรรหาเพื่อแทนกรรมการที่ครบวาระ หรือใน
กรณีอ่ืนๆ โดยพิจารณาจากดานทักษะ ประสบการณ และ
ความสามารถเฉพาะดาน  

2)  พิจารณาสรรหาบุคคลผู มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดํารงตําแหนง
กรรมการบริษัท ทดแทนกรรมการท่ีครบวาระหรือกรณีอ่ืนๆ  เพ่ือเสนอ
ใหคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ  

3)  จัดทําแผนสืบทอดตําแหนงประธานเจาหนาที่บริหาร กรรมการ
ผูจัดการ และรองกรรมการผูจัดการ เพื่อเสนอใหคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาอนุมัติ 

4)  ปฏิบัติหนาที่ ในเรื่องอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการบริ ษัท
มอบหมาย  

 

ดานการพิจารณาคาตอบแทน 

1) เสนอแนวทางและวิธีการจายคาตอบแทนใหแกคณะกรรมการ
บริษัทและคณะกรรมการชุดยอยที่คณะกรรมการบริษัทแตงตั้ง 
ซ่ึงรวมถึงคาตอบแทนรายเดือน และคาตอบแทนพิเศษหรือ
โบนัสประจําป 

2)  พิจารณางบประมาณการข้ึนคาจาง การเปลี่ยนแปลงคาจางและ
ผลตอบแทน เงินประจําปขององคกรกอนเสนอคณะกรรมการบริษัท 

3)  รายงานความคืบหนาและผลการปฏิบัติงานตอคณะกรรมการบริษัท
ทุกครั้งหลังมีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน 

4) ปฏิบัติหนาที่อ่ืน  ๆตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
5) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนมีอํานาจเชิญ

ผูบริหาร หรือผูเก่ียวของ เขารวมประชุมเพื่อชี้แจงขอมูลเพิ่มเติมได 
6) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนมีสิทธิขอ

คําปรึกษาจากผูเช่ียวชาญเพื่อชวยในการปฏิบัติหนาที่ตาม    
กฎบัตรอยางมีประสิทธิภาพดวยคาใชของบริษัท
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การสรรหาและแต่งตังคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย 

องคประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริษัท 

1. คณะกรรมการของบริษัทประกอบดวยกรรมการอยางนอย 5 คน และกรรมการไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของจํานวนกรรมการท้ังหมด ตอง
มีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทตองเปนผูมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกําหนด  

2. ที่ประชุมผูถือหุนเปนผูเลือกตั้งกรรมการโดยใชเสียงขางมาก ตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปน้ี 
2.1 ผูถือหุนคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเทากับหน่ึงหุนตอหน่ึงเสียง 
2.2 ผูถือหุนออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล 
2.3 บุคคลซ่ึงไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึง

เลือกตั้งในครั้งน้ัน ในกรณีที่บุคคลซ่ึงไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมี
หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งน้ัน ใหประธานในท่ีประชุมผูถือหุนเปนผูออกเสียงชี้ขาด 

3. ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนง 1 ใน 3 ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสาม
สวนไมไดก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวน 1 ใน 3 ทั้งน้ี กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรกและปที่สองภายหลัง     
จดทะเบียนบริษัทน้ัน ใหใชวิธีจับสลากกันวาผูใดจะออก สวนปหลัง  ๆตอไปใหกรรมการคนท่ีอยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผูออกจาก
ตําแหนง โดยกรรมการท่ีออกตามวาระอาจไดรับเลือกเขามาดํารงตําแหนงใหมก็ได  

4. นอกจากพนตําแหนงตามวาระแลว กรรมการจะพนจากตําแหนงเม่ือ ตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตาม
กฎหมาย ที่ประชุมผูถือหุนลงมติใหออก และศาลมีคําสั่งใหออก 

5. กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหนงใหยื่นใบลาออกตอบริษัท โดยการลาออกน้ันจะมีผลนับแตวันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท 

6. ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการเลือกบุคคลซ่ึงมีคุณสมบัติ และไม
มีลักษณะตองหามตามกฎหมายเขาเปนกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เวนแตวาระของกรรมการจะเหลือ
นอยกวา 2 เดือน โดยบุคคลซ่ึงเขาเปนกรรมการแทนดังกลาวจะอยูในตําแหนงกรรมการไดเพียงเทาวาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการ
ที่ตนแทน โดยมติของคณะกรรมการตามความขางตนจะตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนกรรมการท่ียัง
เหลืออยู 

7. ที่ประชุมผูถือหุนอาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระไดดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 

ของจํานวนผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของจํานวนหุนที่ถือโดยผูถือหุนที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

8. ใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหน่ึงคนเปนประธานกรรมการ และในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการ
คนหน่ึงหรือหลายคนเปนรองประธานกรรมการก็ได คณะกรรมการอาจมอบหมายใหกรรมการคนหน่ึงหรือหลายคนปฏิบัติการอยาง
ใดอยางหน่ึงแทนคณะกรรมการก็ได 

นอกจากนี้ ตามขอบังคับของบริษัทยังระบุขอกําหนด เกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท ดังนี้  

1.  หามมิใหกรรมการเขาเปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญ หรือเปนหุนสวนไมจํากัดความรับผิดในหางหุนสวนจํากัด ประกอบกิจการ
หรือเขาเปนกรรมการในบริษัทเอกชนหรือบริษัทอ่ืนที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันกับกิจการของ
บริษัท เวนแตจะไดแจงใหที่ประชุมผูถือหุนทราบกอนที่จะมีมติแตงตั้ง 

2. กรรมการตองปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผูถือหุนดวยความ
ซ่ือสัตยสุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัท 
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3. กรรมการตองแจงใหบริษัททราบโดยมิชักชา ในกรณีที่กรรมการมีสวนไดสวนเสียไมวาโดยตรงหรือโดยออมในสัญญาใด  ๆที่บริษัท
ทําขึ้นระหวางรอบปบัญชี หรือถือหุนหรือหุนกูในบริษัทและบริษัทในเครือ โดยระบุจํานวนท้ังหมดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในระหวาง
รอบปบัญชี 

องคประกอบและการสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท จะตองเปนกรรมการบริษัทซ่ึงไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัทและเห็นชอบโดย        

ผูถือหุนของบริษัท และมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมถึงประกาศ ขอบังคับ และ/หรือ ระเบียบของ
ตลาดหลักทรัพยกําหนด โดยคณะกรรมการบริษัทเปนผูแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบดวยสมาชิกอยางนอย 3 ราย โดย
ทุกรายตองเปนกรรมการอิสระ ทั้งน้ี กรรมการตรวจสอบอยางนอย 1 ราย ตองเปนผูมีความรูและประสบการณเพียงพอที่จะสามารถทํา
หนาที่ในการสอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงินได โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป เวนแตเปน
กรณีที่ออกตามวาระตามขอบังคับของบริษัทซ่ึงอาจไดรับเลือกตั้งเขามาดํารงตําแหนงใหมได 

คุณสมบัติคณะกรรมการอิสระ 
1) ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมี

อํานาจควบคุมของบริษัท ทั้งน้ี นับรวมการถือหุนของผูที่เก่ียวของของกรรมการอิสระรายน้ัน  ๆดวย 
2) ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจํา หรือผูมีอํานาจควบคุมของ

บริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือของผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท เวนแต
จะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวันที่ยื่นคําขออนุญาตตอสํานักงาน ทั้งน้ี ลักษณะตองหามดังกลาว 
ไมรวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเปนขาราชการ หรือที่ปรึกษาของสวนราชการซ่ึงเปนผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุม
ของบริษัท 

3) ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะท่ีเปน บิดามารดา คูสมรส พี่นอง และ
บุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือ 
ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทยอย 

4) ไมมี หรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของ
บริษัท ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปน หรือเคยเปนผูถือหุนที่มีนัย หรือ      
ผูมีอํานาจควบคุมของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจ
ควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป กอนวันที่ยื่นคําขออนุญาตตอสํานักงาน 

5) ไมเปน หรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท 
และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี ซ่ึงมีผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัท
ยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไม
นอยกวา 2 ปกอนวันที่ยื่นคําขออนุญาตตอสํานักงาน 

6) ไมเปน หรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงไดรับ
คาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของ
บริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพน้ัน เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะ
ดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวันที่ยื่นคําขออนุญาตตอสํานักงาน  

7) ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซ่ึงเปนผูที่เก่ียวของ
กับผูถือหุนรายใหญ  

8) ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทยอย หรือไมเปนหุนสวนท่ีมี
นัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกินรอยละ 
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1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับ
กิจการของบริษัทหรือบริษัทยอย 

9) ไมมีลักษณะอ่ืนใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเก่ียวกับการดําเนินงานของบริษัท  
10) กรรมการอิสระตามคุณสมบัติขางตน อาจไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท 

บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญหรือผูมีอํานาจควบคุม โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบ
องคคณะ (Collective Decision) ได 

คุณสมบัติคณะกรรมการตรวจสอบ 
1) ไมเปนกรรมการที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ ใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม 

บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท  
2) ไมเปนกรรมการของบริษัทใหญ บริษัทยอย หรือบริษัทยอยลําดับเดียวกัน เฉพาะท่ีเปนบริษัทจดทะเบียน 
3) มีความรูและประสบการณเพียงพอที่จะสามารถทําหนาที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งน้ี ตองมีกรรมการตรวจสอบอยางนอยหน่ึง

คนที่มีความรูและประสบการณเพียงพอที่จะสามารถทําหนาที่ในการสอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงินได 
4) มีหนาที่ในลักษณะเดียวกับที่กําหนดไวในประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยวาดวยคุณสมบัติและขอบเขตการดําเนินงาน

ของคณะกรรมการตรวจสอบ  

องคประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงจะตองเปนกรรมการบริษัท ซ่ึงไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบดวย

คณะกรรมการบริหาร และกรรมการอิสระอยางนอย 1 ทานโดยมีจํานวนตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ผูดํารงตําแหนงเปน
ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเปนกรรมการอิสระ โดยกรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระอยูในตําแหนงคราวละ 3 ป เม่ือครบ
กําหนดออกตามวาระอาจไดรับการพิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตอไปได 

คุณสมบัติคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
1) ไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ใหเปนกรรมการบริหารความเสี่ยง 
2) มีความรูและประสบการณเพียงพอท่ีจะสามารถทําหนาที่ในฐานะกรรมการบริหารความเสี่ยง  

3) ไมมีลักษณะที่จะถูกจํากัดขอบเขตการใหความเห็นอยางเปนอิสระเก่ียวกับการพิจารณาความเส่ียง  

4) กรรมการอิสระ หรือ กรรมการบริหารดํารงตําแหนงเปนประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

องคประกอบและการสรรหาคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนจะตองเปนกรรมการบริษัท ซ่ึงไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัทหรือที่
ประชุมผูถือหุนของบริษัท โดยมีกรรมการอิสระเปนสวนใหญ และจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
อยางนอยปละ 2 ครั้ง โดยกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนมีวาระอยูในตําแหนงคราวละ 3 ป เม่ือครบกําหนดออกตามวาระ
อาจไดรับพิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตอไปได 

คุณสมบัติคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

1) ไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผูถือหุนของบริษัท 

2) ไมมีลักษณะที่จะถูกจํากัดขอบเขตการใหความเห็นอยางเปนอิสระเก่ียวกับการพิจารณารูปแบบและหลักเกณฑการจายคาตอบแทน
ของกรรมการและผูบริหารระดับสูง 
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องคประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริหาร  
คณะกรรมการบริหารจะตองเปนกรรมการบริษัท และ/หรือ ผูบริหารของบริษัท ซ่ึงไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมี

จํานวนตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และโดยท่ีคณะกรรมการบริษัทจะแตงตั้งกรรมการบริหารคนหน่ึงเปนประธาน
กรรมการบริหาร 

การดูแลเรืองการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทมีระเบียบขอบังคับของบริษัทในการนําขอมูลภายในของบริษัทไปใชดังน้ี 

1. ใหกําหนดระเบียบขอบังคับในการนําขอมูลภายในของบริษัทไปใช เพื่อใหเปนไปตามหลักการการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท 
(Corporate Governance) ดังน้ี 
(1) กรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และลูกจางของบริษัทจะตองรักษาความลับ และ/หรือ ขอมูลภายในของบริษัท 
(2) กรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และลูกจางของบริษัทจะตองไมนําความลับ และ/หรือ ขอมูลภายในของบริษัทไปเปดเผย หรือ

แสวงหาผลประโยชนแกตนเองหรือเพื่อประโยชนแกบุคคลอ่ืนใดไมวาโดยทางตรงหรือทางออม และไมวาจะไดรับผลตอบแทน
หรือไมก็ตาม 

(3) กรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และลูกจางของบริษัทจะตองไมทําการซ้ือขาย โอน หรือรับโอน หลักทรัพยของบริษัทโดยใช
ความลับ และ/หรือ ขอมูลภายในบริษัท และ/หรือ เขาทํานิติกรรมอ่ืนใดโดยใชความลับ และ/หรือ ขอมูลภายในของบริษัทอัน
อาจกอใหเกิดความเสียหายตอบริษัทไมวาโดยทางตรงหรือทางออม ทั้งน้ี กรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และลูกจางของบริษัท
ซ่ึงอยูในหนวยงานที่ไดรับทราบขอมูลภายในของบริษัทควรหลีกเลี่ยงหรืองดการซ้ือขายหลักทรัพยของบริษัทในชวงระยะเวลา 
1 เดือนกอนการเปดเผยงบการเงินตอสาธารณชน โดยขอกําหนดน้ีใหรวมความถึงคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของ
กรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และลูกจางของบริษัทดวย ผูใดที่ฝาฝนระเบียบขอบังคับดังกลาวจะถือวาไดกระทําผิดอยาง
รายแรง 

(4) กรรมการ และผูบริหาร รวมถึงผูสอบบัญชีของบริษัทจะตองรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยของตนเอง คูสมรส และ
บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  ตามมาตรา 59 แหง
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 

2. ใหประกาศระเบียบขอบังคับดังกลาวใหทราบโดยท่ัวกัน

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

บริษัทจายคาตอบแทนในการสอบทานและตรวจสอบงบการเงิน (Audit fee) ใหกับผูสอบบัญชี ดังน้ี 

หนวย : บาท 2557 

คาสอบบัญชีประจําป 550,000 

คาสอบทานงบการเงินระหวางกาล 3 ไตรมาส 450,000 

รวมคาสอบบัญชี 1,000,000 

คาใชจายในการตรวจสอบบัญชีอ่ืนๆ 35,921 

รวมคาสอบบัญชีและคาใชจายในการตรวจสอบบัญชีอื่นๆ 1,035,921 
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ความรับผิดชอบต่อสังคม 

บริษัทยึดมั่นในการดําเนินธุรกิจควบคูกับแนวทางการรับผิดชอบตอสังคม ตั้งแตกระบวนการออกแบบ การกอสราง การจัดหา การติดตั้ง 
และการเดินระบบใหกับลูกคา เพื่อใหการดําเนินธุรกิจของบริษัทครอบคลุมกับผูมีสวนไดเสีย เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม อยางมีคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณต้ังแตเร่ิมตนการดําเนินงาน และเพื่อใหแนวทางการรับผิดชอบตอสังคมน้ีเปนไปอยางตอเน่ืองและย่ังยืน บริษัท
มุงมั่นในการสรางใหพนักงานมีความรับผิดชอบตอการกระทําตามแนวทาง ดังน้ี 

1.  การประกอบกิจการอยางเปนธรรม บริษัทยึดมั่น สงเสริม และสนับสนุนการประกอบกิจการอยางเปนธรรม โดยดําเนินกิจกรรม
ตางๆ ใหสอดคลองกับกฎหมาย ขอบังคับ และนโยบายการกํากับดแูลกิจการท่ีดีท่ีไดมีการอธิบายรายละเอียดการดําเนินงานในสวน
ของผูมีสวนไดเสีย โดยบริษัทจะไมมีการเปดเผยขอมูลที่จะทําใหลูกคาเสียหาย ปกปดบิดเบือนขอมูลที่เปนจริง ไมแสวงหาขอมูลที่
เปนความลับของคูแขงดวยวิธีการท่ีไมสุจริต ทําการคัดเลือกคูคาและดําเนินการจัดซ้ือจัดจางอยางเหมาะสม และสงเสริมให
พนักงานตระหนักถึงการแขงขันอยางเปนธรรม  

2. การตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น บริษัทตระหนักวาการทุจริตและคอรรัปช่ันเปนปญหาและอุปสรรคตอการดําเนินธุรกิจ และเพ่ือ
สงเสริมใหมีการตอตานบรษิัทจึงไดกําหนดนโยบายการตอตานทุจริตและคอรรปัช่ันเปนลายลักษณอักษรภายใตจรรยาบรรณธรุกจิ 
พรอมสนับสนุนบุคลากรใหเขาใจและตระหนักถึงความสําคัญในการดําเนินตามนโยบายและแนวทางการปฏิบัติในการตอตานทจุริต
และคอรรัปช่ัน โดยจะมีการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายอยางสมํ่าเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติอยาง
ตอเนื่อง บริษัทไดกําหนดชองทางการการแจงเบาะแส ขั้นตอนการตรวจสอบขอเท็จจริงเพื่อความเปนธรรม และมาตรการในการ
คุมครองผูแจงเบาะแสอยางเหมาะสม 

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน บริษัทมีนโยบายในการปฏบิัติดานความเคารพสทิธิมนุษยชน เพื่อใหเกิดความเทาเทียมกันทั้งกับผูถอืหุน 
นักลงทุน ผูมีสวนไดเสีย และผูเกี่ยวของทุกฝาย ตามหลักสิทธิมนุษยชน โดยจะไมกระทําการละเมิดสิทธิและเสรีภาพสวนบุคคล  
ไมเลือกปฏิบัติตอบุคคลใดบุคคลหน่ึง รวมถึงการเปดโอกาสใหพนักงาน ชุมชน สังคม หรือผูมีสวนไดเสียทุกฝายมีสวนรวมในการ
แจงขอรองเรียน แสดงความคิดเห็นตางๆ หากการดําเนินงานของบริษัทอาจเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

4. การปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม บริษัทใหความสําคัญกับการเคารพสิทธิการทํางานตามหลักสิทธิมนุษยชน และตามสิทธิข้ัน
พื้นฐานในการทํางานขององคกรแรงงาน โดยบริษัทจะไมกีดกัน หรือลําเอียงในการจาง
งาน ไมบีบบังคับ และบริษัทเคารพในสิทธิเสรีภาพของพนักงานที่จะรวมกลุมเพื่อเจรจา
ตอรองท้ังนายจางและลูกจาง การใหความคุมครองสภาพการทํางาน สุขภาพและความ
ปลอดภัยในการทํางาน ซึ่งสอดคลองกับนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดี อีกทั้งมีการ
สงเสริมใหพนักงานเขารวมการอบรมทั้งกับหนวยงานภายในและภายนอกบริษัทเปน
ประจําอยางตอเนื่อง เพื่อฝกฝนทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพการทํางาน โดยเปดโอกาสให

พนักงานมีการการเรียนรูใหมๆ เพื่อความกาวหนาในการทํางานเม่ือมีโอกาสที่เหมาะสม   

5.  การรวมพัฒนาชุมชนและสังคม ในป 2557 บริษัทเปดใหความรูกับสถานศึกษา บริษัท และคณะบุคลากรที่มีความสนใจในระบบ
บริหารจัดการทางนํ้าและการดําเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อการพัฒนาและสงเสริมมาอยางตอเนื่อง โดยบริษัทไดเปดใหเขาศึกษา
ระบบการผลิตน้ําจืดจากน้ําทะเลที่บริษัทเปนผูกอสรางและผลิตน้ําจืดจากน้ําทะเล ซึ่งผูเขารวมดูงานในโครงการน้ีมีวัตถุประสงค
ตางๆ มากมาย เชน เพื่อเตรียมความพรอมและศึกษาความเปนไปไดในการเตรียมรับมือกับปญหาภัยแลง เพื่อศึกษาเทคโนโลยีการ
บริหารจัดการน้ําและการผลิตน้ําจืด 



รายงานประจําปี 2557  

บริษัท ไฮโดรเท็ค จํากัด (มหาชน) 

ความรับผิดชอบต่อสงัคม 
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โดยหนวยงานที่ไดเขามาศึกษาดูงานกับบริษัทในหนวยงาน SWRO Plant ภายในป 2557 อาทิเชน   
1. คณะจากการหองปฏิบัติการ บริษัท ปตท โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)  
2. คณะจากเทศบาลตําบลโพธิ์ไทร อําเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี 
3. คณะจากสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
4. คณะจากบริษัท เอสซีจี เคมีคอล จํากัด (มหาชน) 
5. คณะจากการประปานครหลวง (กปน.)  
6. รายการสยามยลระยอง 
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บริษัท ไฮโดรเท็ค จํากัด (มหาชน) 

ความรับผิดชอบต่อสงัคม 
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บริษัทหวังเปนอยางย่ิงวาการโครงการน้ีจะชวยใหผูเขามาศึกษาดูงานเขาใจระบบบริหารจัดการทางนํ้าและกระบวนการผลิตน้ําจืดจาก
น้ําทะเล  และสามารถนําไปประยุกตใชกับรูปแบบของแตละคณะได  

และหากการดําเนินงานของบริษัทมีความเกี่ยวของกับคนในชุมชน บริษัทจะมีการใหขอมูลกอนการดําเนินการกอสราง โดยการสง
วิศวกรผูเช่ียวชาญเขาไปใหความรูตางๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานกับชุมชนที่เกี่ยวของโดยตรงและชุมชนขางเคียง เพื่อสรางความเขาใจ
ที่ตรงกันถึงประโยชนท่ีจะเกิดข้ึนหรือผลท่ีอาจเกิดข้ึนกับชุมชนอยางแทจริง 

6.  การจัดการสิ่งแวดลอม บริษัทเปนสวนหน่ึงในการบริหารจัดการและควบคุมกิจกรรมที่จะกอใหเกิดมลพิษทางน้ําของโรงงาน
อุตสาหกรรมตอชุมชนใกลเคียง โดยบริษัทจะเปนผูรับผิดชอบดูแลระบบนํ้าเสยีของโรงงานดวยวิธีการชีวภาพและทางเคมี เพื่อที่จะ
กําจัดสิ่งปนเปอนในน้ําที่เกิดข้ึน และบริษัทยังมีสวนรวมในการเพิ่มคุณภาพชีวิตของคนในชนบทท่ีหางไกล และมีการขาดแคลนน้าํ
ในการอุปโภคบริโภคใหกลับมาอุดมสมบูรณ โดยการเขาไปดําเนินงานของบริษัทจะชวยสรางชีวิตความเปนอยูของคนในชุมชนและ
ชุมชนขางเคียงมีคุณภาพชีวิตท่ีดียิ่งข้ึน 



รายงานประจําปี 2557  

บริษัท ไฮโดรเท็ค จํากัด (มหาชน) 

การถอืครองหลกัทรัพย์ของคระกรรมการบริษัท และผู้บริหาร 
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กการถอืครองหลกัทรพัยข์องคณะกรรมการบรษัิท และผูบ้รหิาร (ณ 31 ธันวาคม 2557) 

 จํานวนหุน จํานวนหุน 
เพิ่ม (ลด)  ณ 31 ธันวาคม 2556 ณ 31 ธันวาคม 2557 

1. นายไพฑูรย  โกสียรักษวงศ - - - 
2. นายสลิบ  สูงสวาง 28,747,425 40,444,141 11,696,716 

3. นายดนัย  อมรพัชระ - - - 
4. นายพิชัย  คลองพิทักษ 6,098,265 9,000,087 2,901,822 

5. พลอากาศเอกชัยนันท ธรรมสุจริต - - - 

6. นายอนันต เกตุพิทยา - - - 

7. นายกําพล ปญญาโกเมศ - - - 

8. นายวาสิทธ์ิ  พณิชวรพงศา - - - 

9. นายธนัท ศุภจารุนันท - - - 

10. นางพนาลี นรจิตต - - - 

11. นางสาวศุภรดา อมรมนัส - - - 
12. นายอนุสรณ  แสงน่ิมนวล - - - 

หมายเหต:ุ ระหวางวันที่ 19 - 23 พฤษภาคม 2557 บริษัทมีการเสนอขายหุนสามัญใหมใหกับผูถือหุนเดิม ในอัตราสวน 1 หุนเดิมตอ 1 หุนสามัญใหม  
 
 
 
 



รายงานประจําปี 2557  

บริษัท ไฮโดรเท็ค จํากัด (มหาชน) 

รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
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รรายงานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เม่ือวันที่ 7 มีนาคม 2557 ครั้งที่ 2/2557 มีมติแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

โดยมีพลอากาศเอกชัยนันท ธรรมสุจริต กรรมการอิสระเปนประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน  

ในป 2557 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน มีการประชุมทั้งส้ิน 3 ครั้ง โดยสรุปผลการดําเนินการที่สําคัญ ดังน้ี 

1. พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสอดคลองกับองคประกอบและโครงสรางของกรรมการตามกลยุทธทางธุรกิจของ

บริษัท เพื่อดํารงตําแหนงกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก และเสนอตอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติแตงตั้งกรรมการ ซ่ึงที่

ประชุมคณะกรรมการไดมีมติอนุมัติตามที่เสนอ 

2. พิจารณากําหนดคาตอบแทนประจําป 2557 สําหรับคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเสนอตอคณะกรรมการ

บริษัทและที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ โดยพิจารณาจากหนาที่ความรับผิดชอบและความเหมาะสม รวมถึงการพิจารณา

เปรียบเทียบกับคาตอบแทนของบริษัทอ่ืนที่อยูในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกลเคียงกัน ซ่ึงที่ประชุมผูถือหุนไดมีมติอนุมัติตามที่

เสนอ 

3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนไดพิจารณาการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเปนกรรมการผูจัดการตาม

คุณสมบัติที่กําหนดไว ซ่ึงคณะกรรมการสรรหาแลพิจารณาคาตอบแทนไดเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติแตงตั้งนาย

ดนัย อมรพัชระ เปนกรรมการผูจัดการแทนนายพิชัย คลองพิทักษ ซ่ึงลาออกจากตําแหนง โดยมีผลตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2557 

ทั้งน้ี นายพิชัย คลองพิทักษ ยังคงดํารงตําแหนงที่ปรึกษากรรมการผูจัดการ ซ่ึงที่ประชุมคณะกรรมการบรษัิทไดมีมติอนุมัติตามที่

เสนอ  

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนปฏิบัติหนาที่ดวยความซ่ือสัตยสุจริต  ตามหนาที่ความรับผิดชอบที่ไดกําหนดไวใน     

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนอยางรอบคอบ โดยยึดม่ันในหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดเีปนไปตามหลักบรรษัทภิบาล 

และมีความโปรงใสในการดําเนินการ เพื่อประโยชนของผูมีสวนไดเสียทุกฝาย  

 

  
 

 

 

พลอากาศเอกชัยนันท  ธรรมสุจริต 
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
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บริษัท ไฮโดรเท็ค จํากัด (มหาชน) 

รายงานคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง 
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รรายงานคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง 

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เม่ือวันที่ 7 มีนาคม 2557 ครั้งที่ 2/2557 มีมติแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง โดยมี

นายอนันต เกตุพิทยา กรรมการอิสระเปนประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

ในป 2557 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ไดปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทตามขอบเขตอํานาจหนาที่

และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง โดยทําหนาที่ในการกําหนดกรอบการดําเนินงานสําหรับการบริหารความเส่ียง 

พิจารณาปจจัยความเส่ียงที่อาจสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอการดําเนินธุรกิจพรอมทั้งเสนอแนวทางการบริหารความเส่ียงใหกับ      

ฝายบริหาร และรายงานตอคณะกรรมการบริษัท  

โดยสรุปผลการดําเนินงานที่สําคัญ ดังน้ี 

1. พิจารณาอนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  

2. พิจารณาอนุมัติคูมือการบริหารความเส่ียง เพื่อใหพนักงานใชเปนแนวปฏิบัติในการบริหารความเส่ียง รับทราบบทบาทหนาที่ของ

ตนเองและผูอ่ืนในการดําเนินการดานการบริหารความเส่ียงขององคกร 

3. พิจารณาปจจัยความเส่ียงที่อาจสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอการดําเนินธุรกิจทั้งปจจัยภายนอก และปจจัยภายใน 

4. ติดตามการดําเนินงานดานบริหารความเส่ียง และใหคําแนะนํากับคณะทํางานเพื่อสงเสริมใหมีการดําเนินงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีความเห็นวาในป 2557 บริษัทมีความมุงม่ันในการพัฒนาระบบการบริหารความเส่ียงให มี

ประสิทธิภาพ โดยการจัดอบรมดานการบริหารความเส่ียงองคกรใหกับพนักงาน เพื่อใหมีความเขาใจวัตถุประสงค สามารถระบุ ประเมิน 

วิเคราะหความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นจากกระบวนการทํางานและกําหนดแนวทางในการบริหารความเส่ียง รวมถึงมีการประเมินผลและทบทวน

การดําเนินงานอยางตอเน่ือง เพื่อใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ด ี

 
 
 

 

 

 

นายอนันต เกตุพิทยา 
ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
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กการควบคมุภายในและการบรหิารความเสีย่ง 

บริษัทมุงเนนการสรางระบบควบคุมภายในเพื่อใหเกิดการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โดยการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 

1/2558 คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทาน และประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน

ที่ครอบคลุมทั้งดานการเงิน การจัดการ การบริหาร ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบไดมีการติดตามการประเมินผลอยางตอเน่ือง และผูสอบ

บัญชีไดจัดทํางบการเงินเปนไปตามมาตรฐานบัญชี และไมมีขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญ โดยมีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทั้ง 5 

ดาน (1) องคกรและสภาพแวดลอม (2) การบริหารความเส่ียง (3) การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร (4) ระบบสารสนเทศ และ       

(5) การส่ือสารขอมูล สรุปสาระสําคัญไดดังน้ี 

1. องคกรและสภาพแวดลอม 
บริษัทมีการกําหนดเปาหมายและแผนการดําเนินธุรกิจ เพื่อสรางความม่ันคงทางธุรกิจ และมีการพัฒนากระบวนการทํางานใหมี

ประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการพัฒนาบุคลากรอยางตอเน่ือง เพื่อตอบสนองตอการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ และมีโครงสรางองคกร และ

สายการบังคับบัญชาที่เหมาะสม โดยใหพนักงานทุกระดับในองคกร รับทราบหนาที่ และความรับผิดชอบของตนเอง  ท้ังน้ีบริษัทได

จัดตั้งหนวยงานตรวจสอบภายในแยกเปนหนวยงานอิสระ รายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ ใหมีความชัดเจนโปรงใส มีการ

กําหนดนโยบายและแผนการปฏิบัติงาน คํานึงถึงความเปนธรรมตอพนักงาน ลูกคา คูคา รวมถึงรับผิดชอบตอผูถือหุน สังคมและ

ส่ิงแวดลอม ในสวนของการจัดผังองคกรการบริหารงาน บริษัทไดแบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบในงานสามดานทีเ่ปนพื้นฐานของระบบ

ควบคุมภายใน อันไดแก หนาที่ในการอนุมัติ หนาที่ในการบันทึกรายการบัญชีและขอมูลสารสนเทศ และหนาที่ในการตรวจสอบดูแล

ทรัพยสินออกจากกันอยางชัดเจน โดยกําหนดใหพนักงานและผูบริหารปฏิบัติตามอํานาจอนุมัติและดําเนินการ และ ขั้นตอนปฏิบัติงาน

ของแตละฝายซ่ึงกําหนดไวเปนลายลักษณอักษร 
 

2. การบริหารความเส่ียง 
บริษัทมีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงในป 2557  เพื่อประเมินถึงความเส่ียงในการดําเนินธุรกิจและวิเคราะหถึงสาเหตุ

และปจจัยที่ทําใหเกิดความเส่ียงทั้งที่เปนปจจัยภายในและภายนอก รวมถึงความเส่ียงในระดับกิจกรรมและมีการกําหนดผูรับผิดชอบ

ความเส่ียงในหนวยงานตางๆ ใหมีการวางแผนและกําหนดมาตรการบริหารความเส่ียงอยางเปนระบบ ทั้งกําหนดหลักเกณฑและวิธี

ประเมินที่เหมาะสม ตลอดจนมีการติดตามการบริหารความเส่ียงของหนวยงานตาง  ๆภายในองคกร เพื่อกําหนดมาตรการปองกันหรือลด

ความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งไดมีการจัดอบรมใหความรูเรื่องแนวทางการบริหารความเส่ียงขององคกร โดยใหผูบริหารและพนักงาน

เขาอบรม เพื่อใหมีความรูและความเขาใจมากขึ้น 
 

3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร 
บริษัทไดกําหนดขอบเขตหนาที่และวงเงินอนุมัติของฝายบริหารในแตละระดับไวอยางชัดเจนเปนลายลักษณอักษร อีกทั้งไดจัดทํา

นโยบายและคูมือวิธีปฏิบัติงานของแตละฝายใหเหมาะสมและเกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  ติดตามดูแลการดาํเนินงานของบริษัท

ยอยอยางสมํ่าเสมอ นอกจากน้ี ไดมีการสอบทานการปฏิบัติงานของหนวยงานตาง เพื่อลดกระบวนการปฏิบัติงานที่มีความเส่ียง ทําให

ม่ันใจวาหนวยงานตาง  ๆมีการกํากับดูแลการปฏิบัติงานอยางเพียงพอทั้งดานการเงิน การปฏิบัติงาน การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 

ขอบังคับตางๆ โดยกรณีที่มีการทําธุรกรรมกับผูที่เก่ียวของในลักษณะที่มีผลผูกพันบริษัทในระยะยาว บริษัทกําหนดใหตองมีการ

ติดตามการปฏิบัติตามเงื่อนไข และตองรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบไดทราบเปนระยะ เพื่อสอบทานความเหมาะสมของรายการ

ตลอดระยะเวลาของสัญญา อีกทั้งเพื่อปองกันไมใหผูเก่ียวของนําผลประโยชนของบริษัทไปใชในการสวนตัว  
 

4. ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอมูล 
บริษัทใหความสําคัญตอระบบสารสนเทศและการส่ือสาร โดยมีการพัฒนาระบบสารสนเทศอยางตอเน่ือง เพื่อประสิทธิภาพในการ

ใชขอมูลในการตัดสินใจ บริษัทมีการจัดใหขอมูลที่สําคัญตางๆ อยางเพียงพอ เพื่อใหคณะกรรมการบริษัทใชประกอบการพิจารณา

พรอมเอกสารประกอบในวาระตาง  ๆโดยจัดสงหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการพิจารณาเพื่อประกอบการตัดสินใจลวงหนาไม
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นอยกวา 7 วัน โดยมีเลขานุการบริษัทใหคําแนะนําและประสานงานใหคณะกรรมการบริษัททราบ และการบันทึกรายงานการประชุม

คณะกรรมการจะบันทึกขอซักถามและขอสังเกตของกรรมการในเรื่องที่พิจารณารวมท้ังความเห็นของกรรมการในการประชุม ในสวน

ดานการจัดเก็บเอกสารทางบัญชีและเอกสารประกอบน้ัน บริษัทไดมีการจัดเก็บไวอยางครบถวน เปนหมวดหมูทุกรายการ ซ่ึงสะดวกตอ

การตรวจสอบ นอกจากน้ี บริษัทมีการควบคุมการเขาถึงขอมูลใหเปนไปตามขอบเขตที่บริษัทกําหนด และมีการตรวจสอบเพื่อใหม่ันใจ

วาขอมูลที่ไดรับถูกตอง เกิดประสิทธิภาพ สอดคลอง ทันเวลา บริษัทยังมีระบบคอมพิวเตอรเครือขายภายในองคกรที่สามารถเช่ือมตอ

จากหนวยงานภายนอกเขามาในบริษัท อันจะทําใหการติดตอส่ือสารและสงขอมูลระหวางหนวยงานทั้งภายในและภายนอกของบริษัท

เปนไปอยางรวดเร็ว รวมทั้งไดจัดระบบสํารองขอมูล ระบบความปลอดภัย อยางเหมาะสมและเพียงพอ 
 

5. ระบบการติดตาม 

บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอยางสมํ่าเสมอ เพื่อพิจารณาและติดตามผลการดําเนินงานอยางตอเน่ือง และมี

คณะกรรมการตรวจสอบทําหนาที่รายงานผลการควบคุมภายในตอคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส นอกจากน้ี บริษัทไดจัดใหมีการ

ประชุมของพนักงานระดับจัดการของทุกฝายเพื่อรายงานความคืบหนาของการดําเนินการตามแผนงานดังกลาวทุกเดือน หากผลการ

ดําเนินงานตางจากเปาหมาย ฝายบริหารจะดําเนินการและรายงานความคืบหนาตอคณะกรรมการบริษัท อีกทั้งบริษัทไดกําหนดให

หนวยงานตรวจสอบภายในตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอยางสมํ่าเสมอ โดยใหหนวยงานตรวจสอบภายในข้ึนตรง

ตอคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบตอคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางอิสระและ

ตรงไปตรงมา อยางไรก็ตาม หากหนวยงานตรวจสอบมีการตรวจพบขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญ จะมีการรายงานตอคณะกรรมการ

ตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาส่ังการแกไขตอไป 

นนโยบายและการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงกําหนดกรอบนโยบายการบริหารความเส่ียง โดยประเมินจากความเส่ียงที่เกิดจากปจจัยภายนอกและ

ภายในที่สงผลกระทบตอบริษัท และบริหารความเส่ียงใหอยูในระดับที่ยอมรับได โดยคณะกรรมการบริหารความเส่ียงจะติดตาม ประเมิน 

และวิเคราะหกระบวนการบริหารความเส่ียงในแตละดาน เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินการอยางตอเน่ือง และใหม่ันใจไดวาการ

บริหารความเส่ียงเหมาะสมกับธุรกิจที่ดําเนินอยู และสอดคลองกับเปาหมาย ภารกิจหลักขององคกร การบริหารความเส่ียงถือเปนความ

รับผิดชอบของทุกคนในองคกร บริษัทมีการอบรมใหบุคลากรมีความรับผิดชอบและเขาใจหลักการของความเส่ียงภายใตขอบเขตงานที่

รับผิดชอบ เพื่อบริหารความเส่ียงอยางเหมาะสม ทั้งน้ีคณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีบทบาทหนาที่ในการอนุมัติแผนการบริหารความ

เส่ียง สอบทานและปรับปรุงนโยบายใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมของบริษัท 



รายงานประจําปี 2557  

บริษัท ไฮโดรเท็ค จํากัด (มหาชน) 

รายการระหว่างกนั 

 
 

 
63 
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รรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ  บริษัท  ไฮโดรเท็ค  จํากัด  (มหาชน )  ประกอบดวยกรรมการอิสระจํานวน 3 ทานคือ

พลอากาศเอกชัยนันท ธรรมสุจริต เปนประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และนายอนันต เกตุพิทยาและนายกําพล ปญญาโกเมศ เปน

กรรมการตรวจสอบซ่ึงนายอนันต เกตุพิทยาและนายกําพล ปญญาโกเมศเปนกรรมการผูมีความรูความสามารถ และประสบการณดานบัญชี

การเงิน สามารถทําหนาที่สอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงินได โดยกรรมการทุกทานมีคุณสมบัติเปนอิสระตามประกาศตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย 

คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติตามกฏบัตร โดยใหสอดคลองตามประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซ่ึงในป 2557 

คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการจัดประชุมรวม 4 ครั้ง และไดรายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการบริษัทเปนประจํา โดยผลการ

ปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบมีสาระสําคัญ สรุปไดดังน้ี 

• สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจําป 2557 ของบริษัท เพื่อนําเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ โดย

พิจารณางบการเงินที่ผานการสอบทานและตรวจสอบจากผูสอบบัญชี นอกจากน้ีคณะกรรมการไดมีการประชุมกับผูสอบบัญชีอยาง

สมํ่าเสมอ เพื่อรับทราบและหารือเก่ียวกับความเห็นของผูสอบบัญชีและประเด็นที่พบจากการสอบทานงบการเงิน  เพื่อใหม่ันใจไดวางบ

การเงินจัดทําขึ้นตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ เปนประโยชนตอการตัดสินใจของผูใชงบ

การเงินของบริษัท พรอมทั้งพิจารณาขอเสนอแนะตอระบบการควบคุมภายในจากผูสอบบัญชี เพื่อใหม่ันใจไดวาขอสังเกตสําคัญที่พบ

จากการตรวจสอบไดรับการพิจารณาดําเนินการจากฝายบริหารอยางเหมาะสม  

• สอบทานรายการที่เก่ียวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน โดยถือหลักความสมเหตุสมผล โปรงใส การเปดเผย

ขอมูลเพียงพอ และเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัท ตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี ตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย  

• สอบทานการกํากับดูแลการปฏิบัติงานตามกฎหมายวาดวยตลาดหลักทรัพยฯ  ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ และคณะกรรมการ

กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยฯ และกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท มีการปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบของ

ทางการที่เก่ียวของใหเปนไปอยางถูกตอง 

• สอบทานความเพียงพอ และความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน โดยพิจารณารายงานการตรวจสอบภายในและความเห็นของ

ผูสอบบัญชีในระบบงานและการปฏิบัติงานที่สําคัญ และผลการติดตามการปรับปรุงแกไขตางๆ ซ่ึงไมพบประเด็นปญหาที่เปน

สาระสําคัญ โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดอนุมัติแผนตรวจสอบประจําป และมีการติดตามผลการปฏิบัติงาน ใหคําแนะนําในการ

ปฏิบัติงานแกฝายตรวจสอบ อยางสมํ่าเสมอ เพื่อใหมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น โดยในป 2557 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเชื่อม่ัน

อยางสมเหตุสมผลวา บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม เพียงพอและมีประสิทธิผล  

• สอบทานคุณสมบัติของผูสอบบัญชี ประเมินผลงาน ความเปนอิสระในการปฏิบัติงาน และคาสอบบัญชี จากการพิจารณาคณะกรรมการ

ตรวจสอบมีมติเปนเอกฉันทเสนอขอความเห็นชอบตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 ให

แตงตั้งบริษัท เอส พี ออดิท จํากัด เปนผูสอบบัญชีสําหรับป 2558 ซ่ึงผูสอบบัญชีไดปฏิบัติหนาที่อยางดีเสมอมา เหมาะสมกับการ

ดําเนินงานของบริษัท และมีคุณสมบัติถูกตองตามประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมทั้งไดพิจารณาคาสอบบัญชีที่

เหมาะสม เพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัทใหความเห็นชอบในการเสนอรายช่ือผูสอบบัญช ี

• ทบทวนการปฏิบัติหนาที่ตามกฏบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบจากการประเมินการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการประจําป 

2557 คณะกรรมการตรวจสอบไดประเมินในเรื่ององคประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ การฝกอบรมและทรัพยากร การประชุม 



รายงานประจําปี 2557  

บริษัท ไฮโดรเท็ค จํากัด (มหาชน) 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
 

 
66 

ความสัมพันธกับผูสอบบัญชีและผูบริหารตลอดจนบทบาทของคณะกรรมการตรวจสอบในอนาคต ซ่ึงผลการประเมินโดยรวมสรุปวาได

ปฏิบัติงานอยางเพียงพอ ในระดับที่ดีเยี่ยม 

โดยภาพรวมไดพิจารณาแลวเห็นวาในรอบป 2557 คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาที่ดวยความรอบคอบ โดยใชความรู

ความสามารถอยางเต็มที่ มีความเปนอิสระ และโปรงใส เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท ทั้งน้ีไดรับขอมูลในการพิจารณาจากกรรมการ 

ผูบริหารและผูที่เก่ียวของทุกฝายอยางดี คณะกรรมการตรวจสอบความเช่ือม่ันอยางสมเหตุสมผล วาบริษัทฯมีระบบการควบคุมภายใน การ

ตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล มีการบริหารความเส่ียงอยางรัดกุมเพียงพอ และปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบทางการที่

เก่ียวของเปนไปโดยถูกตอง บริษัทถือนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีเปนสําคัญ เปนไปตามหลักบรรษัทภิบาล ตรวจสอบได และรักษา

ผลประโยชนของผูมีสวนเก่ียวของทุกฝาย และมีการรายงานขอมูลทางการเงินและการดําเนินงานอยางถูกตอง สอดคลองกับมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน สําหรับงบการเงินรอบบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ไมมีเหตุการณแสดงถึงปญหาหรือรายการที่มีผลกระทบตอ

งบการเงินอยางมีนัยสําคัญ 

 

 

 

พลอากาศเอกชัยนันท ธรรมสุจริต 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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รรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน 

คณะกรรมการบริษัท ไฮโดรเท็ค จํากัด (มหาชน) เปนผูรับผิดชอบตองบการเงินรวมของบริษัท ประจําปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 

ซ่ึงงบการเงินดังกลาวจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ตามขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ                

ตลาดหลักทรัพยวาดวยการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงิน โดยเลือกใชนโยบายที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอเปนไปตาม

มาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป ตลอดจนใชดุลยพินิจอยางระมัดระวังและสมเหตุสมผลในการจัดทํางบการเงิน รวมทั้งการเปดเผย

ขอมูลที่สําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยผูสอบบัญชีเปนผูสอบทาน ตรวจสอบงบการเงินและแสดงความเห็นใน

รายการของผูสอบบัญชี เพื่อใหเปนประโยชนตอผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปที่จะไดรับทราบขอมูลที่แสดงฐานะทางการเงิน และผลการ

ดําเนินงานที่ถูกตอง ทันเวลา และสมเหตุสมผล  

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบในการกํากับดูแลรายงานทางการเงินใหมีประสิทธิภาพ โดยไดแตงตั้งคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ซ่ึงประกอบดวยกรรมการที่เปนอิสระและไมเปนผูบริหารของบริษัทที่เปนผูทรงคุณวุฒิ เปนผูสอบทานคุณภาพของงบการเงินให

ถูกตองครบถวน ตลอดจนสอบทานความเพียงพอและประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในของบริษัท และรวมประเมิน       

ความเส่ียงของบริษัท เพื่อปองกันหรือลดความเส่ียงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดําเนินการที่ผิดปกติอยางมีสาระสําคัญและเพียงพอทีจ่ะรักษา

ทรัพยสินของบริษัท นอกจากน้ี บริษัทมีหนวยงานตรวจสอบภายใน ซ่ึงขึ้นตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหม่ันใจวาบริษัทมีการ

บันทึกขอมูลทางบัญชีอยางถูกตอง ครบถวน เพียงพอ ทันเวลา และมีระบบควบคุมภายในที่ดีสามารถปองกันไมใหเกิดการทุจริตหรือการ

ดําเนินการที่ผิดปกติ ซ่ึงความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบไดปรากฏในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจําป 2557  

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวาระบบการควบคุมภายในของบริษัท ไฮโดรเท็ค จํากัด (มหาชน) มีความเพียงพอสามารถเชื่อม่ันไดวา

งบการเงินของบริษัท ไฮโดรเท็ค จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557  ไดแสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสด 

รวมถึงหมายเหตุประกอบงบการเงิน ไดถูกตองเชื่อถือได เปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและถูกตองในสาระสําคัญ  

 

 

 

 

 

 นายไพฑูรย  โกสียรักษวงศ 
 ประธานกรรมการ 
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ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน 

งบการเงิน 

(ก) สรุปรายงานการสอบบัญชี   

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ในงวดบัญชีป 2557 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557  ของบริษัท  
ตรวจสอบโดยบริษัท เอส พี ออดิท จํากัด ซึ่งมีนายสุชาติ พานิชยเจริญ ผูสอบบัญชีอนุญาตเลขที่  4475 เปนผูสอบบัญชีได
ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยใหความเห็นอยางไมมีเงื่อนไขวา งบการเงินของบริษัทไดแสดง
ฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ  ผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการ  และกระแสเงินสด
รวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ไดอยางถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   

ขอมูลและเหตุการณที่เนนในรายงานผูสอบบัญชี 

 ตามที่ไดกลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 29 ซึ่งไดอธิบายถึงความไมแนนอนเกี่ยวกับผลของคดีที่บริษัทถูกคูสัญญา
ฟองรองเรียกคาเสียหาย  ซึ่งปจจุบันทนายความของบริษัทอยูระหวางเตรียมยื่นคําใหการคัดคานคําฟองของคูสัญญาตอศาลแพง 
ทั้งนี้ ขาพเจามิไดแสดงความเห็นอยางมีเง่ือนไขในเรื่องนี้ 

 เรื่องอื่น 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ไฮโดรเท็ค จํากัด  (มหาชน) และบริษั ทยอย และเฉพาะของบริษัท 
ไฮโดรเท็ค จํากัด (มหาชน) สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 ตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีทานอื่นในสํานักงานเดียวกัน  ซึ่งได
แสดงความเห็นอยางไมมีเง่ือนไขและไดใหขอสังเกตเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับภาษี เงินได  
ตามรายงานลงวันท่ี 27 กุมภาพันธ 2557 

 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ในงวดบัญชีป 2556 สิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2556 ของบริษัท  ตรวจสอบโดยบริษัท เอส พี ออดิท จํากัด ซึ่งมีนายสมยศ  วิวรรธนอภินัย ผูสอบบัญชีอนุญาตเลขท่ี 
5476 เปนผูสอบบัญชี ไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองท่ัวไป โดยใหความเห็นอยางไมมีเง่ือนไขวา งบ
การเงินของบริษัทไดแสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดไดอยางถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน   

 ขอมูลและเหตุการณที่เนนในรายงานผูสอบบัญชี 

 ตั้งแตวันท่ี 1  มกราคม 2556 บริษัทไดเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินไดเพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได โดยบริษัทไดทําการปรับปรุงยอนหลังขอมูลเปรียบเทียบสําหรับการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
ดังกลาว โดยมิไดแสดงความเห็นอยางมีเง่ือนไขในเรื่องน้ี  ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 2 และ 4   
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 เรื่องอื่น 

 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 
ตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีอ่ืนในสํานักงานเดียวกัน ซึ่งไดแสดงความเห็นอยางไมมีเงื่อนไขตามรายงานลงวันท่ี 26 กุมภาพันธ 2556 

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ในงวดบัญชีป 2555 สิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2555 ของบริษัท ตรวจสอบโดยบริษัท เอส พี ออดิท จํากัด ซึ่งมีนางซูซาน เอี่ยมวณิชชา ผูสอบบัญชีอนุญาตเลขท่ี 4306 
เปนผูสอบบัญชี ไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยใหความเห็นอยางไมมีเงื่อนไขวา งบการเงิน
ของบริษัทไดแสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดไดอยางถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน   
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 (ข)ตารางสรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

สรุปรายการงบแสดงฐานะการเงิน 
ตรวจสอบแลว 

สิ้นสุด 31 ธ.ค. 55 สิ้นสุด 31 ธ.ค 56 สิ้นสุด 31 ธ.ค. 57 
ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 156.55 28.79% 44.40 7.43% 89.58 13.40% 
ลูกหนี้การคาและลูกหนีอ้ื่น 109.71 20.17% 142.76 23.88% 110.91 16.60% 
มูลคางานเสร็จที่ยังไมไดเรียกเก็บ 109.13 20.07%  197.28 33.01% 238.92 35.75% 
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน 28.71 5.28%  8.87 1.48% 4.30 0.64% 
ภาษีซื้อยังไมครบกําหนดชาํระ 2.44 0.45% 3.07 0.51% 2.72 0.41% 
สินคาคงเหลือ 2.57 0.47% 0.00 0.00% 0.59 0.09% 
รวมสินทรัพยหมุนเวยีน 409.11 75.23% 396.38 66.32% 447.02 66.89% 
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ําประกัน 46.61 8.57% 59.69 9.99% 77.55 11.60% 
เงินลงทุนในบริษัทรวม 3.79 0.70% 3.81 0.64% 2.79 0.42% 
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 1.98 0.36% 1.98 0.33% 1.98 0.30% 
ที่ดินและอุปกรณ-สุทธ ิ 64.28 11.82% 112.75 18.86% 124.14 18.57% 
สินทรัพยไมมีตัวตน-สุทธ ิ 0.48 0.09% 0.29 0.05% 1.33 0.20% 
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 2.26 0.42% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 
ภาษีเงินไดถูกหัก ณ ที่จาย-สุทธ ิ 14.77 2.72% 21.92 3.67% 11.64 1.74% 
สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน-สุทธ ิ 0.53 0.10% 0.89 0.15% 1.88 0.28% 
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 134.71 24.77% 201.33 33.68% 221.32 33.11% 
สินทรัพยรวม 543.82 100.00% 597.71 100.00% 668.34 100.00% 
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 0.00 0.00% 51.00 8.53% 94.00 14.06% 
เจาหน้ีการคาและเจาหนี้อื่น 130.27 23.95% 130.24 21.79% 154.44 23.11% 
รายไดคากอสรางรับลวงหนา 12.44 2.29% 20.39 3.41% 0.63 0.09% 
เงินรับลวงหนาตามสัญญากอสราง 83.12 15.28% 62.18 10.40% 66.83 10.00% 
ภาษีขายรอนาํสง 5.09 0.94% 7.95 1.33% 5.22 0.78% 
ภาษีเงินไดคางจาย 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.05 0.01% 
สวนของเงินกูยืมระยะยาวท่ีถึงกาํหนด 3.24 0.60% 33.96 5.68% 34.20 5.12% 
สวนของเจาหนีตามสัญญาเชาการเงินระยะยาวทีถึงกําหนด
ชําระภายใน 1 ป 1.71 0.31% 1.83 0.31% 1.69 0.25% 
ประมาณการผลขาดทุนจากงานกอสราง 0.00 0.00% 2.65 0.44% 7.98 1.19% 
ประมาณการรับประกันคุณภาพ 2.93 0.54% 1.80 0.30% 3.91 0.59% 
รวมหนี้สินหมุนเวียน 238.80 43.91% 312.00 52.50% 368.96 55.20% 
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 10.60 1.95% 7.36 1.23% 3.88 0.58% 
เจาหน้ีตามสัญญาเชาการเงินระยะยาว-สุทธิ 4.33 0.80% 2.50 0.42% 0.76 0.11% 
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 8.85 1.63% 11.70 1.96% 13.81 2.07% 
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญช ี 0.00 0.00% 0.47 0.08% 0.43 0.06% 
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 23.79 4.37% 22.04 3.69% 18.88 2.82% 
รวมหนี้สิน 262.58 48.28% 334.04 55.89% 387.83 58.03% 
ทุนจดทะเบียน 130.00 23.90% 195.00 32.62% 389.97 58.35% 
ทุนที่ออกและเรียกชําระแลว 130.00 23.90% 194.98 32.62% 389.97 58.35% 
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 67.21 12.36% 67.21 11.24% 66.70 9.98% 
สํารองตามกฎหมาย 9.62 1.77% 9.62 1.61% 9.62 1.44% 
กําไร (ขาดทุน) สะสม 74.40 13.68% -8.14 -1.36% -185.78 -27.80% 
รวมสวนของผูถือหุน 281.24 51.72% 263.67 44.11% 280.51 41.97% 
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 543.82 100.00% 597.71 100.00% 668.34 100.00% 

หมายเหตุ : งบการเงินป 2555 : บริษัทไดเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีเก่ียวกับภาษีเงินไดเพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เร่ือง ภาษีเงิน
ได ซ่ึงมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 1 ม.ค. 2556 เปนตนไป โดยบริษัทไดทําการปรับปรุงยอนหลังขอมูลเปรียบเทียบ สําหรับการเปล่ียนแปลง
นโยบายการบัญชีดังกลาว 
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ตรวจสอบแลว 
ป 2555 ป 2556 ป 2557 

ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % 
รายไดจากการกอสราง 820.48 93.87% 646.41 92.25% 531.83 89.65% 
รายไดจากการใหบริการ 53.57 6.13% 54.32 7.75% 57.79 9.74% 
รายไดจากการขาย 0.00 0.00% 0.00 0.00% 3.62 0.61% 
รวมรายได 874.05 100.00% 700.73 100.00% 593.24 100.00% 
ตนทุนในการกอสราง 720.05 82.38% 609.48 86.98% 628.39 105.92% 
ตนทุนการใหบริการ 47.08 5.39% 51.39 7.33% 50.69 8.55% 
ตนทุนขาย 0.00 0.00% 0.00 0.00% 2.29 0.39% 
รวมตนทุน 767.13 87.77% 660.87 94.31% 681.37 114.86% 
กําไรขั้นตน 106.92 12.23% 39.86 5.69% -88.13 -14.86% 
รายไดอื่น 7.52 0.86% 4.03 0.58% 4.17 0.70% 
กําไรกอนคาใชจาย 114.44 13.09% 43.89 6.26% -83.96 -14.16% 
คาใชจายในการขายและบริหาร 44.60 5.10% 50.07 7.15% 87.33 14.72% 
กําไรจากการดําเนินงาน 69.84 7.99% -6.18 -0.88% -171.29 -28.87% 
ตนทุนทางการเงิน 0.41 0.05% 1.44 0.21% 5.18 0.87% 
ภาษีเงินได 16.14 1.85% 2.73 0.39% 0.15 0.02% 
กําไรสุทธิกอนสวนแบงกําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทรวม 53.29 6.10% -10.35 -1.48% -176.62 -29.77% 
สวนแบงกําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทรวม -1.20 -0.14% 0.01 0.00% -1.01 -0.17% 
กําไร/(ขาดทุน) สุทธิ 52.09 5.96% -10.34 -1.48% -177.63 -29.94% 
กําไรตอหุน (บาท/หุน) 0.27  -0.05  -0.62  
มูลคาหุนสามัญที่ตราไว (บาท/หุน) 1.00   1.00  1.00  
จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงน้ําหนัก (ลานหุน) 194.98   194.98  284.26  

หมายเหตุ : /1 รายไดอื่น :  

- 2557 รายไดอื่น ที่มีสาระสําคัญ ไดแก รายไดดอกเบี้ยรับ 1.29 ลาน บาท และ คาขายเศษวัสดุ 0.22 ลาน บาท  เรียกเก็บคาเสียหายจาก
ผูรับเหมา 1.71 ลานบาท 
- ป 2556 รายไดอื่น ที่มีสาระสําคัญ ไดแก รายไดดอกเบ้ียรับ 1.32 ลาน บาท และ คาขายเศษวัสดุ1.75 ลาน บาท .  
- ป 2555  รายไดอื่นไดแก ดอกเบี้ยรับ 2.9 ลานบาท รายการเรียกคาเสียหายจากผูรับเหมาจํานวน 1.76 ลานบาท รายไดจากการขายเศษวัสดุ
จํานวน 0.60 ลานบาท  โอนกลับสํารองจากการประมาณการตนทุนบริการ 0.92  ลานบาท   
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สรุปรายการงบกระแสเงินสด                               ตรวจสอบแลว 
ป 2555 ป 2556 ป 2557 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน    
กําไร/(ขาดทุน) กอนภาษีเงินได 68.23 -7.61 -177.49 
รายการปรับปรุงกระทบกําไร/(ขาดทุน) สุทธิ    
เปนเงินสดรับ/(จาย) จากกิจกรรมดําเนินงาน    

สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 1.20 -0.01 1.01 
หนี้สูญและหน้ีสงสัยจะสูญ(โอนกลับ) -2.00 0.03 10.76 
คาเส่ือมราคา 2.72 2.88 3.06 
สินทรัพยไมมีตัวตนตัดจาย 0.23 0.22 0.41 
ประมาณการรับประกันคุณภาพ 3.10 2.50 3.86 
กําไรจากการจําหนายสินทรัพยถาวร 0.04 -0.21 0.58 
ขาดทุนจากการดอยคาที่ดิน/(โอนกลับ) -0.59 0.00 0.00 
ขาดทุนจากการขอคืนภาษีถูกหัก ณ ที่จาย 0.00 0.21 0.00 
ขาดทุนจากการตัดจําหนาย 0.00 0.03 0.06 
ขาดทุนจากการดอยคาสินทรัพยถาวร 0.00 0.00 15.26 
ขาดทุนที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการกอสราง 0.00 0.00 5.33 
ประมาณการตนทุนจากงานบริการ / (โอนกลับ) 1.62 0.00 0.00 
ประมาณการคาปรับโครงการ -0.63 0.00 0.00 
รายไดจาการหักกลบลบหน้ีกับเจาหนี้ -1.38 0.00 0.00 
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้น 0.06 0.00 0.00 
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชนพนักงาน 1.93 2.91 1.89 
ดอกเบี้ยรับ -2.91 -1.32 -1.25 
ดอกเบี้ยจาย 0.41 1.44 5.18 

กําไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมดําเนินงานกอนการเปล่ียนแปลง 72.03 1.08 -131.35 
        ในสินทรัพยและหน้ีสินดําเนินงาน    

ลูกหน้ีการคาและลูกหนี้อื่น 73.56 -32.98 21.08 
มูลคางานเสร็จที่ยังไมเรียกเก็บ -27.29 -88.15 -41.64 
ลูกหน้ีเงินประกันผลงาน -13.94 19.84 4.57 
ภาษีซื้อยังไมครบกําหนดชําระ -0.37 -0.63 0.35 
งานระหวางกอสราง 3.67 2.57 -0.59 
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น       -0.06 2.05 23.82 
รายไดจากการกอสรางรับลวงหนา 4.35 7.94 -19.76 
เงินรับลวงหนาตามสัญญากอสราง 4.25 -20.94 4.65 
ภาษีขายรอนําสง -5.10 2.87 -2.73 
ประมาณการรับประกันคุณภาพ -2.15 -3.63 -1.74 
ประมาณการตนทุนงานบริการ -22.60 0.00 0.00 

เงินสดรับ/(จาย) การการดําเนินงาน 86.36 -109.99 -143.34 
เงินสดจายผลประโยชนพนักงาน 0.00 -0.26 0.00 
เงินสดรับ/(จาย) ภาษีเงินได -21.14 -7.36 10.15 

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไป) กิจกรรมดําเนินงาน 65.22 -117.61 -133.19 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน    

เงินลงทุนระยะส้ัน(เพิ่มขึ้น)/ลดลง 0.11 0.00 0.00 
เงินสดจายซ้ือเงินลงทุนในบริษัทรวม -5.00 0.00 0.00 
เงินฝากธนาคารทีต่ิดภาระคํ้าประกัน(เพิ่มขึ้น/ลดลง 20.21 -13.08 -17.86 
เงินสดรับจากการขาย/(จายซ้ือ) สินทรัพยถาวร -33.65 -50.76 -30.18 
เงินสดรับจาการจําหนายสินทรัพยถาวร 0.52 0.20 0.44 
เงินสดรับจากการขาย/(จายซ้ือ) สินทรัพยไมมีตัวตน -0.03 -0.03 -1.35 
(เพิ่มขึ้น) ลดลงในสินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 0.00 -0.36 -0.99 
เงินสดรับคาดอกเบี้ย 3.00 1.26 1.26 

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไป) กิจกรรมลงทุน -14.83 -62.76 -48.69 
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สรุปรายการงบกระแสเงินสด ตรวจสอบแลว 
ป 2555 ป 2556 ป 2557 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน    
        เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน                   0.00 51.00 43.00 
       เงินสดจายชําระหนี้สินภายใตสัญญาเชาเงิน -1.98 -1.71 -1.88 
       เพ่ิมขึ้นในเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 13.84 27.48 -3.24 
        เงินกูยืมระยะสั้น-กิจการอื่นลดลง 0.00 0.00 0.00 
         เงินปนผลจาย -33.80                -72.3 0.00 
        เงินสดจายคาดอกเบี้ย -0.41 -1.33 -5.29 
        เงินสดรับจาการเพิ่มทุน 0.00 0.00 194.47 
 
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไป) กิจกรรมจัดหาเงิน -22.35 68.22 227.06 
 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 28.04 -112.15 45.18 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนงวด 128.50 156.55 44.40 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายงวด 156.55 44.40 89.58 
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อัตราสวนทางการเงิน  ป 2555 ป 2556 ป 2557 
อัตราสวนสภาพคลอง  (Liquidity ratio) 
อัตราสวนสภาพคลอง เทา 1.71 1.27 1.21 
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว เทา 1.02 0.53 0.46 
อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด เทา 0.26 -0.43 -0.39 
อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา เทา 6.75 6.66 5.90 
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉล่ีย วัน 54 55 62 
อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ เทา 0.00 0.00 0.00 
ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย วัน 0.00 0.00 0.00 
อัตราสวนหมุนเวียนเจาหน้ี เทา 7.52 6.86 5.63 
ระยะเวลาชําระหนี้ วัน 49 53 65 
Cash cycle วัน 5 2 2 
 
อัตรากําไรขั้นตน % 12.23 % 5.69% -14.86% 
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน % 7.99% -0.88% -28.93% 
อัตรากําไรอ่ืน % 0.00% 0.00% 0.00% 
อัตราสวนเงินสดตอการทํากําไร % 93.37% 0.00% 0.00% 
อัตรากําไรสุทธิ % 5.96% -1.48% -29.94% 
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน % 19.38% -3.79% -63.62% 
 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย % 12.87% -1.08% -27.30% 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร % 114.01% -8.42% -44.70% 
อัตราการหมุนของสินทรัพย เทา 1.65 1.23 0.94 
 
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน เทา 0.93 1.27 1.39 
อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย –Cash basis เทา 155.85 -46.70 -20.67 
อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน - Cash basis เทา 0.87 -1.90 -3.25 
อัตราการจายเงินปนผล % 138.63%              -              - 

หมายเหตุ : ที่ประชุมผูถือหุนประจําป 2557 เม่ือวันที่ 30 เมษายน 2557  มีมต ิ

  -  อนุมัติการลดทุนจดทะเบียน จากทุนจดทะเบียนเดิม 195,000,000.00 บาท เปนทุนจดทะเบียน 194,984,380.00 บาท โดยการยกเลิกหุนสามัญที่
ไดจดทะเบียนไวแลวแตยังไมไดออกจําหนายจํานวน 15,620 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท 

 -  อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน จากทุนจดทะเบียนเดิม 194,984,380.00 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหม 389,968,760.00 บาท โดยการออกหุนสามัญ
ใหมจํานวน 194,984,380 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท 

 -  อนุมัติการจัดสรรหุนสามัญใหมจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจํานวน 194,984,380 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายคร้ัง
เดียวเต็มจํานวนหรือแตบางสวนก็ไดโดยจะออกและเสนอขายในคราวเดียวกันทั้งจํานวนหรือเปนคราว ๆ  ไปใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทตามสัดสวน
การถือหุน (Rights Offering)  ในอัตราสวน 1 หุนเดิมตอ 1 หุนสามัญใหม  โดยผูถือหุนมีสิทธิที่จะจองซ้ือหุนในจํานวนท่ีเกินกวาสิทธิของตนได  ใน
ราคาท่ีเสนอขายหุนละ 1.00 บาทและกําหนดวันเสนอขายระหวางวันที่ 26 พฤษภาคม 2557 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2557  ในกรณีที่มีหุนสามัญใหม
เหลืออันเนื่องมาจากการจองซ้ือของผูถือหุนเดิมขางตนใหคณะกรรมการบริษัทมีอํานาจและดุลยพินิจในการจัดสรรหุนสามัญใหมที่เหลือดังกลาว
ใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทตามสัดสวนไดอีก  และใหคณะกรรมการบริษัทเปนผูมีอํานาจในการพิจารณากําหนดและแกไขเปล่ียนแปลงขอกําหนด  
เง่ือนไข และรายละเอียดตาง ๆ ในการเสนอขายหุนสามัญใหมดังกลาวไดทุกประการ 

  บริษัทไดดําเนินการเปล่ียนแปลงทุนจดทะเบียนตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 สําหรับการลดทุนจด
ทะเบียน  และเม่ือวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 สําหรับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 
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คําอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

ภาพรวมของผลการดําเนินงานท่ีผานมา 

บริษัท ไฮโดรเท็ค จํากัด (มหาชน) ดําเนินธุรกิจทางดานการรับกอสราง รับบริหารจัดการ และการลงทุนงานวิศวกรรมสิ่งแวดลอม ซึ่ง
การใหบริการเกี่ยวกับระบบนํ้าถือเปนรายไดหลักของธุรกิจ โดยบริษัทเปนหน่ึงในผูนําสาํหรับการใหบริการแกลูกคาขนาดใหญ และสามารถ
ใหบริการกับลูกคาไดตั้งแตงานที่มีความซับซอนนอยซึ่งมีการแขงขันสูงไปจนถึงงานที่ตองอาศัยความรูความชํานาญ ประสบการณและ
เทคโนโลยีดานวิศวกรรมระดับสูง ซึ่งมีการแขงขันไมสูงมาก อาทิ ระบบผลิตน้ําสําหรับอุตสาหกรรมปโตรเคมี ระบบผลิตน้ําจืดจากน้ําทะเล 
ระบบบําบัดน้ําเสีย และระบบบําบัดน้ําเสียเพื่อนํากลับมาใชใหม และดวยประสบการณในการดําเนินธุรกิจมามากกวา 30 ป ทําใหบริษัทมี
ความเขาใจถึงลักษณะหรือรูปแบบบริการท่ีลูกคาตองการ โดยบริษัทมีรูปแบบการใหบริการที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความตองการของ
ลูกคา ไดแก 

1) การรับเหมากอสราง (ออกแบบ จัดหา กอสราง ติดตั้งเคร่ืองจักร และการทดลองเดินระบบอยางใดอยางหน่ึงหรือครบวงจร) 

2) การรับบริหารจัดการเดินระบบและบํารุงรักษา 

3) การลงทุนโครงการผลิตน้ําและบําบัดน้ําเสีย 

ในป 2557 บริษัทจะมีผลประกอบการไมเปนไปตามที่คาดหมาย  เนื่องจากไดรับผลกระทบจากโครงการกอสรางบางโครงการที่มีการ
ปรับปรุงประมาณการตนทุนกอสรางที่เพิ่มสูงข้ึนจากปจจัยตางๆ อาทิ คาแรงงานและคาวัสดุที่เพิ่มสูงขึ้น การปรับเพิ่มปริมาณงาน การ
เปลี่ยนคุณภาพวัสดุที่สูงข้ึน และการปรับลดมูลคาโครงการจากคาปรับสงงานลาชา นอกจากน้ี ยังไดรับผลกระทบจากการเมืองในประเทศท่ี
สงผลใหเกิดปญหาความลาชาในการเบิกจายเงินจากภาครัฐ ทําใหตองชะลอการดําเนินงานในบางโครงการ    

อยางไรก็ตามบริษัทมีความมุงมั่นที่จะปรับปรุงการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนภายใตหลักการกํากับดูแลกิจการ
และขอพึงปฏิบัติที่ดี อาทิ การปรับปรุงระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงองคกร การบริหารตนทุนอยางมีประสิทธิภาพ และ
การพัฒนาความรูความสามารถของพนักงาน สามารถสรางคุณคาใหกับบริษัท เพื่อใหดําเนินงานไดตามเปาหมายที่วางไว โดยคํานึงถึง
ประโยชนตอผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียทุกฝาย 

ทั้งน้ีในเดือน  กุมภาพันธ  2557 บริษัท ไดจัดตั้ง กิจการรวมคา ไฮโดรเท็ค-ชัยสฤษด์ิ ดวยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท เพื่อรับจาง
กอสรางระบบบําบัดน้ําเสียทางการแพทยของมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก มูลคาโครงการ 246.50 ลานบาท โดยมีสัดสวนการรวม
ทุนในเบื้องตนรอยละ 50 ตอมาภายหลังไดมีการเปลี่ยนสัดสวนการรวมทุนโดยบริษัทเปนผูรวมทุนรอยละ 100 ซึ่งจัดเปนบริษัทยอย และ
จัดทํางบการรวมในป 2557  

นอกจากนี้ในเดือน  มกราคม 2558 บริษัทไดจัดตั้ง   บริษัท ไฮโดรเท็ค ยูทิลิตี้ จํากัด ดวยทุนจดทะเบียนเริ่มตน 1,000,000 บาท 
แบงเปนหุนสามัญจํานวน 10,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท บริษัทถือหุนในสัดสวนรอยละ 99.96 ผูบริหารของบริษัทมีสัดสวน
การถือหุนรอยละ 0.04 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อดําเนินธุรกิจโครงการลงทุนประเภทผลิตและจําหนายนํ้าประปา และธุรกิจที่เกี่ยวของ 
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ความสามารถในการทํากําไร 

 รายได 
 รายไดรวมของบริษัทในงวดบัญชีป 2555 เทากับ 874.05 ลานบาท ป 2556 เทากับ 700.74 ลานบาท ปป 2557 593.24 ลานบาท  
โดยแบงเปนรายไดจากการกอสรางเทากับ 820.48ลานบาท 646.41ลานบาท และ 531.83 ลานบาท สวนรายไดจากการใหบริการเทากับ 
53.57 ลานบาท 54.33ลานบาท และ 57.79 ลานบาท ตามลําดับ ดังรายละเอียดท่ีแสดงตามตารางดานลางน้ี  

ประเภทรายได 
(ลานบาท) 

ป 2555 ป 2556 ป 2557 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 
รายไดจากการกอสราง 820.48 93.87% 646.41 92.25% 531.83 89.65% 
รายไดจากการใหบริการ 53.57 6.13% 54.32 7.75% 57.79 9.74% 
รายไดจากการขาย 0.00 0.00% 0.00 0.00% 3.62 0.61% 
รายไดจากการลงทุนโครงการผลิตน้ําและบําบัดน้ําเสีย 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 
รวมรายได 874.05 100.00% 700.73 100.00% 593.24 100.00% 
รายไดอื่น 7.52  4.03  4.17  

 รายไดจากการกอสราง  ป 2555  2556 และ ป 2557  คือ 820.48 ลานบาท 646.41 ลานบาท และ 531.83 ลานบาท ตามลําดับ  หรือ
คิดเปนรอยละของรายไดรวม คือ 93.87 92.25 และ 89.65 ตามลําดับ  รายไดป 2557 ลดลงจากป 2556  114.58 ลานบาท หรือ ลดลงรอย
ละ 17.73  เนื่องจาก การปรับปรุงประมาณการโครงการกอสราง  ซึ่งมีตนทุนสูงขึ้น เน่ืองจาก   

1.  ตนทุนคากอสรางที่เพิ่มสงูขึ้นเนื่องจากคาแรงงานและคาวัสดทุี่เพิ่มสูงขึ้นเปนผลใหรายไดจากการกอสรางลดต่ําลง 41.28 ลานบาท   

2.  การปรับเพิ่มปริมาณงานและการเปลี่ยนวัสดุที่มีคุณภาพสูงขึ้นมีผลใหรายไดลดลง 37.29 ลานบาท   

นอกจากนี้มีการปรับลดมูลคาโครงการเน่ืองจากประมาณการคาปรับสงมอบงานลาชาเปนผลกระทบใหรายไดลดลงประมาณ 35.33 
ลานบาท 

 ในปลายป 2557 บริษัทและบริษัทยอย ไดรับงานกอสรางโครงการใหม 4 โครงการ จากหนวยงานราชการหลายแหงมีมลูคาโครงการรวม 
735.82 ลานบาท ซึ่งจะรับรูรายไดโดยสวนใหญในป 2558 

 รายไดจากการใหบริการ ป 2555, 2556 และ ป 2557 คือ 53.57 ลานบาท 54.34 ลานบาท และ 57.79 ลานบาท หรือคิดเปน รอยละ
ของรายไดรวม คือ 6.13, 7.75  และ 9.74  ตามลําดับ ป 2557 มีรายไดจากการใหบริการ 57.79 ลานบาท ในขณะทีป่ 2556 มีรายได 54.32 
ลานบาท เพิ่มขึ้น 3.47 ลานบาท หรือ เพิ่มข้ึนรอยละ 6.39  เน่ืองจากไดรับโครงการใหม 2 โครงการ ซึ่งคิดเปนสัดสวนรอยละ 16 ของรายได
จากการใหบริการ ทั้งนี้ป 2557 มี 1 โครงการท่ีครบกําหนดสัญญาและไมมีการตอสัญญาการใหบริการ 

 รายไดจากการขาย ป 2557 มีรายได 3.62 ลานบาท ซึ่งเปนการขายอุปกรณเพื่อใชในการปรับปรุงระบบบําบัดน้ําเสียไปยงัตางประเทศ 
ในขณะท่ีป 2555 และป 2556 ไมมีรายไดนี้     

 ทั้งนี้ป 2557 ยังคงไมมีรายไดจากการลงทุนโครงการผลิตน้ําและบําบัดนํ้าเสีย เน่ืองจากอยูในระหวางการดําเนินการกอสรางและ
ปรับปรุงคุณภาพน้ําเสียเพือ่เขาสูกระบวนการผลิต 
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 รายไดอื่น  ป 2555, 2556 และ ป 2557 คือ 7.52 ลานบาท 4.03 ลานบาท และ 4.17 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับป 2556 ป 2557 
บริษัทมีรายไดเพิ่มขึ้น 0.14 ลานบาท หรือ  เพิ่มขึ้นรอยละ 3.47  รายไดสวนใหญคือ ดอกเบี้ยรับ คาขายเศษวัสดุ คาใชจายเรียกเก็บจาก
ผูรับเหมา  

ตนทุนและกําไรขั้นตน 
 บริษัทมีตนทุนรวมใน งวดบัญชีป 2555 เทากับ 767.13 ลานบาท งวดบัญชีป 2556 เทากับ 660.87 ลาน งวดบัญชีป 2557 เทากับ 
681.37 ลานบาท บาท หรือคิดเปนรอยละ 87.77 รอยละ 94.31 และรอยละ 114.05 ของยอดรายไดรวมของบริษัท ตามลําดับ โดยมี
อัตราสวนกําไรข้ันตนเทากับรอยละ   12.23  5.69  และ -14.75 ตามลําดับ ซึ่งหากพิจารณาตนทุนงานแยกตามประเภทรายได จะเห็นไดวา
กิจการมีตนทุนในการกอสรางในงวดบัญชีป 2555 ป 2556 และป2557 เทากับ 720.05 ลานบาท 609.48 ลานบาท และ 628.39 ลานบาท 
ตามลําดับ คิดเปนรอยละ 87.76 รอยละ 94.29 และรอยละ 118.16  ของรายไดจากการกอสราง  ซึ่งในป 2557  อัตรากําไรขั้นตนติดลบ  
เนื่องจากการการเพ่ิมสูงข้ึนของตนทุนคาวัสดุและคาแรงดังกลาวแลวในสวนรายได  สําหรับการใหบริการ บริษัทมีตนทุนการใหบริการใน
งวดบัญชีป 2555 ป 2556 และป 2557 เทากับ 47.08 ลานบาท 51.39 ลานบาท และ 50.69 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 87.89  รอยละ 
94.61 และรอยละ 87.71  ของยอดรายไดจากการใหบริการ โดยมีอัตรากําไรขั้นตนเทากับรอยละ 12.11 รอยละ 5.39 และรอยละ 12.29 
ตามลําดับ  ทั้งน้ีอัตรากําไรป 2557  เพิ่มสูงข้ึนจากป 2556 เนื่องจากไดรับโครงการใหม 2 โครงการซึ่งมีอัตรากําไรขั้นตนคอนขางสูง ในป 
2557 บริษัทมีตนทุนจากการขาย ขายอุปกรณเพื่อใชในการปรับปรงุระบบบําบัดน้ําเสยีไปยังตางประเทศเปนจํานวน 2.29 ลานบาท คิดเปน
อัตราตนทุนรอยละ 63.09   

 คาใชจายในการขายและบริหาร 
 บริษัทมีคาใชจายในการขายและบริหารในงวดบัญชีป 2555, ป 2556 และป 2557 เทากับ 44.60 ลานบาท 50.07 ลานบาท และ 87.33 
ลานบาท คิดเปนรอยละ 5.10  รอยละ 7.15 และรอยละ 14.62 ของรายไดรวมของบริษัท ซึ่งคาใชจายในการขายและบริหาร ที่เพิ่มขึ้นในป
ปจจุบันที่มีสาระสําคัญ  คือ สํารองเผื่อผลขาดทุนโครงการกอสรางจํานวน 5.33 ลานบาท คาเผื่อดอยคาเงินลงทุนในบริษัทรวม 2.86 ลาน
บาท สํารองเผื่อหนี้สงสัยจะสญู จํานวน 10.85 ลานบาท และสํารองเผื่อการดอยคาสินทรัพยระหวางกอสราง 15.26 เน่ืองจากยังไมสามารถ
ดําเนินการเรียกเก็บคาผลิตน้ําจากการลงทุน สาเหตุจากยังไมสามารถปรับปรุงคุณภาพน้ําเพื่อเขาสูขบวนการผลิต   

 กําไร(ขาดทุน)สุทธิและอัตรากําไรสุทธิ 
 บริษัทมีกําไร(ขาดทุน)สุทธิในงวดบัญชีป 2555 เทากับ 52.09 ลานบาท งวดบัญชีป 2556 เทากับ -10.34 ลานบาท และงวดบัญชีป 
2557 เทากับ -177.63 ลานบาท คิดเปนอัตรากําไรสุทธิเทากับรอยละ 5.96  รอยละ -1.48 และรอยละ -29.94  ตามลําดับ  สําหรับผล
ประกอบการขาดทุนป 2557 เนื่องจากการลดลงของรายไดจากการกอสราง  ในขณะท่ีมีตนทุนในการกอสรางเพิ่มสูงขึ้น ดังกลาวแลวขางตน  
ประกอบกับการตั้งสํารองการดอยคาของสินทรัพยตางๆ ดังกลาวแลวในสวนของคาใชจายในการขายและบริหาร  

อัตราสวนผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (ROE) ป 2555 ป 2556 และ ป 2557 คือ  19.38%, -3.79% และ -63.62 ตามลําดับ ทั้งนี้
เปนไปในทิศทางเดียวกับอัตรากําไรสุทธิท่ีติดลบดวยสาเหตุดังกลาวแลว 

ความสามารถในการบริหารสินทรัพย 

สินทรัพยรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เทากับ 543.82 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เทากับ 597.71 ลานบาท 
และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เทากับ 668.34 ลานบาท โดยรายการสินทรัพยที่สําคัญของบริษัท มีดังนี้ 
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- เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  
 ณ สิ้นป 2555 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเทากับ 156.55 ลานบาท ณ สิ้นป 2556 44.40 ลานบาท และ ณ สิ้นป 
2557 89.58 ลานบาท  ในป 2557  มีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพ่ิมข้ึนจากป 2556 45.18 ลานบาท หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 
101.77   ทั้งนี้เนื่องจากการมีตนทุนที่สูงข้ึน และผลประกอบการที่ขาดทุน ทําใหตองใชเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงานสูงขึ้นจึงมี
การกูยืมเงินระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ในขณะท่ีป 2556 นําเงินไปละทุนในโครงการลงทุนใหญ 2 โครงการ และซื้อที่ดินเพื่อการ
กอสรางโครงการ  21.03 ลานบาท 

- ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น 
 ณ สิ้นป 2555 บริษัทมีลูกหนี้การคาและลูกหน้ีอื่นเทากับ 109.71 ลานบาท  ณ สิ้นป 2556 บริษัทมีลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน
เทากับ 142.76 ลานบาท และสิ้นป 2557 คือ  110.91 ลานบาท  โดยแบงเปนสัดสวนของลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นดังนี้ ป 2555  
สัดสวน 80 : 20  ป 2556  สัดสวน 86 : 14  และป 2557 สัดสวน 71 : 29  หรือคิดเปนจํานวนเงิน  (ลานบาท)  คือ  ป 2555 88.15 :  
21.56  ป 2556 122.37 :  20.40  และ ป 2557  78.80 :  32.11  ทั้งนี้ในป 2557 การลดลงของลูกหนี้การคาจากป 2556 จํานวน 
43.57 ลานบาท  ทั้งนี้มีการต้ังคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับลูกหนี้ที่คางชําระเกินกวา 6 เดือนและ 1 ป รวม 5 ราย เปนจํานวนเงิน 
10.85 ลานบาท ซึ่งคาดวาจะติดตามใหรับชําระไดภายในป 2558  ยกเวนลูกหน้ีซึ่งอยูระหวางคดีความจํานวน 0.83 ลานบาท ทั้งนี้ในป 
2556 การเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การคาจากป 2555 จํานวน 34.22 ลานบาท  เปนการเพ่ิมของลูกหน้ีการคาที่ยังไมถึงกําหนดชําระ 30.63 
ลานบาท คิดเปนรอยละ 60.33 จากป 2555  ในขณะที่ป 2555 มีการเก็บเงินจากลูกหนี้การคาไดเปนจํานวนมากโดยเรียกเก็บตาม
ความกาวหนาของงาน ทําใหลูกหนี้การคาลดลงจากป 2554 69.55 ลานบาท  ทั้งนี้ลูกหน้ีการคาท่ีลดลงในป 2557 เปนลูกหน้ีการคาที่
ยังไมถึงกําหนดและ  เกินกําหนดชําระ 1-3 เดือน รวมเปนจํานวนเงินรวม 61.15 ลานบาท เนื่องจากยังไมครบกําหนดสงมอบงานตาม
สัญญา ดังจะเห็นไดจากการเพิ่มขึ้นของมูลคางานเสร็จที่ยังไมไดเรียกเก็บที่เพิ่มสูงขึ้น   สําหรับคุณภาพของลูกหนี้การคาจากการแยก
อายุหนี้คงคาง ป 2555 ป 2556 และป2557 เปนลูกหน้ีการคายังไมถึงกําหนดชําระรอยละ 57.60 รอยละ 66.52 และ  รอยละ  57.90 
ตามลําดับ เปนลูกหนี้การคาที่เกินกําหนดชําระรอยละ 6  42.40  33.48  และ 42.10  ตามลําดับ   

 สําหรับอัตราหมุนเวียนของลูกหนี้การคา ป 2555 ป 2556 และป2557 มีอัตรา 6.75 เทา  6.66 เทา และ 5.90  เทา และมี
ระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ย  54 วัน  55 วัน และ 62 วัน ตามลําดับ   

 ลูกหนี้อ่ืน ประกอบดวย เงินมัดจําคาสินคา เงินจายลวงหนาแกผูรับเหมาชวง  และลูกหน้ีอ่ืน อันไดแก  เงินทดรองจาย  คาใชจาย
ลวงหนา  ซึ่งในป 2557 ลูกหนี้อ่ืนสวนใหญคือ  เงินจายลวงหนาจํานวน 5.70 ลานบาท และเครดิตภาษีมูลคาเพิ่มที่จะยกไปใชในเดือน
ถัดไป จํานวน 12.83 ลานบาท  ทั้งนี้ในป 2557 ไดปรับปรุงคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินมัดจําคาสินคาเปนจํานวน 0.85 ลานบาท 
และป 2556 มีการต้ังคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับเงินจายลวงหนาแกผูรับเหมาชวงรายหนึ่งที่คาดวาจะไมสามารถเรียกคืนเงินได 
จํานวน  0.03 ลานบาท   

- มูลคางานเสร็จที่ยังไมไดเรียกเก็บ 
บริษัทมีมูลคางานเสร็จที่ยังไมไดเรียกเก็บ ณ สิ้นป 2555 ป 2556 และ ป 2557 เทากับ 109.13 ลานบาท 197.28  ลานบาท 

และ 238.92  ลานบาทตามลําดับ หรือคิดเปนสัดสวนตอสินทรัพยรวมเทากับรอยละ 20.07 รอยละ 33.01 และรอยละ 35.75  
ตามลําดับ ทั้งนี้ มีการเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ืองของมูลคางานเสร็จที่ยังไมไดเรียกเก็บต้ังแตป 2555 เนื่องจากเพิ่มของรายได  แตในป 
2556 รายไดจากการกอสรางลดต่ําลงแตมี มูลคางานเสร็จที่ยังไมไดเรียกเก็บเพิ่มสูงขึ้นท้ังนี้เน่ืองจากเพ่ิงเริ่มไดรับงานโครงการใหม
ชวงปลายป  ในขณะท่ีงานเกายังไมถึงกําหนดการสงมอบงาน 
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- เงินฝากธนาคารที่ติดภาระคํ้าประกัน 
ณ สิ้นป 2555 ป 2556 และ ป 2557 บริษัทมีรายการเงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค้ําประกันเทากับ 46.61 ลานบาท 59.69 ลาน

บาท และ77.55  ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 8.57 รอยละ 9.99 และรอยละ 11.60  ของสินทรัพยรวมของกิจการ ซึ่งเงินฝาก
ดังกลาวใชเปนหลักประกันเพื่อค้ําประกันวงเงินสินเช่ือประเภทหนังสอืค้ําประกันกับเจาหน้ีสถาบันการเงิน 3 แหง โดยหนังสือค้ํา
ประกันดังกลาวใชเพื่อค้ําประกันการยื่นประมูลงาน ค้ําประกันตามสัญญา ค้ําประกันผลงาน ค้ําประกันเงินรับลวงหนา และคํ้า
ประกันวงเงินซื้อสินคา   สําหรับการเพิ่มขึ้นของเงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค้ําประกันในป 2557 คือเงินฝากค้ําประกันในสถาบัน
การเงินแหงหนึ่ง จํานวน 17.86 ลานบาท เพื่อค้ําประกันวงเงินสินเช่ือประเภทหนังสือค้ําประกันและตั๋วสัญญาใชเงิน 

- เงินลงทุนในบริษัทรวม 
ณ สิ้นป 2555  ป 2556  และ ป  2557  บริษัทมีรายการเงินลงทุนในบริษัทรวมจํานวน 3.79 ลานบาท 3.81 ลานบาท  และ 

2.79 ลานบาทตามลําดบั  เปนการลงทุนในบริษัท ยูเอซี ไฮโดรเท็ค  จํากัด ในสัดสวนการลงทุน 49.997% รวมกับบริษัท ยูเอซี โก
ลบอล จํากัด (มหาชน)    (ช่ือเดิม  บริษัท ยูนิเวอรแซล แอดซอรบเบนท แอนด เคมิคัลส จํากัดมหาชน)  โดยบริษัทไดมอบหมาย
ตัวแทนเขารวมเปนกรรมการของบริษัทรวมดวย   วัตถุประสงคของบริษัทรวมคือการดําเนินโครงการลงทุนเพ่ือผลิตและจําหนาย
น้ําบริสุทธิ์เพื่อใชในการบริโภคและอุตสาหกรรม  ทั้งนี้จะเพ่ิมศักยภาพในการรับงานและขยายฐานลูกคาของบริษัทใหเพิ่มมากขึ้น  
โดยในป 2557 บริษัทไดรับรูผลขาดทุนจากการลงทุนในบริษัทรวมจํานวน 1.20 ลานบาท  เน่ืองจากยังไมมงีานโครงการใหม จึงเปน
สาเหตุใหตั้งคาเผื่อการดอยคาเงินลงทุนดังกลาวจํานวน 2.86 ลานบาท     

- ที่ดิน และอุปกรณสุทธิ และอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 
ณ สิ้นป 2555 ป 2556 และป 2557 บริษัทมีรายการท่ีดินและอุปกรณสุทธิ เทากับ 64.28 ลานบาท  112.75 ลานบาท และ 

124.145 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 11.82 รอยละ 18.86 และรอยละ 18.57 ของสินทรพัยรวม ทั้งนี้ รายการสินทรัพยที่เพิ่มขึน้
อยางเปนสาระสําคัญในป 2557 คือ งานระหวางกอสรางของโครงการลงทุนระบบบําบัดน้ําเสีย  และโครงการลงทุนผลิตและ
จําหนายน้ํา จํานวน  3.47 ลานบาท  23.64  ลานบาท  ตามลําดับ  แตเนื่องจากโครงการลงทุนระบบบําบัดน้ําเสียยังไมสามารถ
ปรับปรุงคุณภาพน้ําเสียที่จะนําเขาระบบ  ทําใหมีความไมแนนอนในการท่ีจะเรียกเก็บรายได  จึงมีการต้ังสํารองคาเผื่อการดอยคา
สินทรัพยระหวางกอสรางเปนจํานวนเงิน 15.26 ลานบาท  ซึ่งปจจุบันยังอยูระหวางกระบวนการแกไข 

สวนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน เปนรายการท่ีดินที่บริษัทรับโอนชําระหนี้จากลูกหนี้การคารายหนึ่ง ซึ่งมีมูลคาสุทธิตาม
บัญชี  1.98 ลานบาท  ปปจจุบันไดมีการประเมินโดยผูประเมินอิสระวามีมูลคา 2.97 ลานบาท   

จากการบริหารสินทรัพยขางตนบริษัทมีอัตราผลตอบแทนสินทรัพย ป 2555 ป 2556 และป 2557 คือ รอยละ 12.87 รอยละ   
-1.08  และ รอยละ -27.30   ตามลําดับ และมีอัตราผลตอบแทนของสินทรัพยถาวร ป 2555 ป 2556 และป 2557 คือ  รอยละ 
114.01 รอยละ -8.42 และรอยละ -44.70 ตามลําดับ สวนอัตราหมุนของสินทรัพยป 2555 ป 2556 และป 2557 คือ 1.65 เทา 
1.23 เทา และ 0.94 เทา  ตามลําดับ  จะเห็นวาอัตราดังกลาวในป 2557 ต่ํากวาป 2556 และ 2555 เน่ืองจากผลประกอบการ
ขาดทุน และ รายไดที่คากอสรางที่ลดลงตั้งแตป 2555 เปนตนมา 

ความเพียงพอของเงินทุน 

บริษัทมีแหลงที่มาของเงินทุนจากหน้ีสินและสวนของผูถือหุนดังน้ี   
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 หนี้สิน 
 หน้ีสินรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เทากับ 262.58 ลานบาท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 เทากับ 334.04 ลานบาท และ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เทากับ 387.83 ลานบาท โดยรายการหน้ีสินที่สําคัญ ของบริษัท มีดังนี้ 

-   เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 
ณ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน จํานวน 94 ลานบาท ป 2556 จํานวนเงิน 51.00 ลานบาท  

เพิ่มขึ้น 43.00 ลานบาท หรือรอยละ 84.31  โดยเปนเงินกูยืมในรูปตั๋วสัญญาใชเงินจากสถาบันการเงินแหงหน่ึง เพื่อใชเปนเงินทุน
หมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจ 

-   เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น 
บริษัทมีรายการเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น ณ สิ้นป 2555 เทากับ 130.27 ลานบาท  ป 2556 เทากับ 130.24 ลานบาท และป 

2557 เทากับ 154.44  ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 23.95 รอยละ 21.79 และรอยละ 23.11ของสินทรัพยรวม ตามลําดับ  โดยมี
สัดสวนของเจาหนี้การคาตอเจาหนี้อื่นป 2555 ป 2556 และป 2557 มีดังนี้  72 : 28 , 74 : 26 และ  81 : 19 หรือเปนจํานวนเงิน  
(ลานบาท) คือ 93.82 : 37.45, 98.92 : 33.97 และ 125.21 : 29.74  ตามลําดับ  สําหรับเจาหน้ีอื่นไดแก เจาหน้ีเงินประกันผลงาน 
คาใชจายคางจายและภาษีคางจาย ณ 31 ธันวาคม 2557 เจาหนี้การคาสวนใหญรอยละ 60 เปนเจาหน้ีการคาคาวัสดุ สวนที่เหลือคือ 
เจาหนี้การคาผูรับเหมาชวง  โดยวัสดุสั่งซื้อในประเทศเปนหลัก ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงในรายการเจาหน้ีการคาและเจาหนี้อื่นป 2557 
เพิ่มขึ้น 24.20 ลานบาทจากป 2556 หรือคิดเปนอัตราเพ่ิมรอยละ 18.58   รายการที่เพิ่มข้ึนอยางมาสาระสําคัญคือ  เจาหนี้การคา 
เพิ่มขึ้น  26.30 ลานบาท หรือคิดเปน รอยละ 26.59 เน่ืองจากป 2557 มีตนทุนท่ีเพิ่มสูงขึ้นทําใหมีการสั่งสินคาและแรงงานเพ่ิมขึ้น 

อัตราการหมุนเวียนของเจาหนี้การคา ป 2555 2556 และ 2557 คือ 7.52, 6.86 และ 5.63 เทา ตามลําดับ โดยมีระยะเวลาชําระหนี้  
49 , วัน 53 วัน  และ 65 วัน  อัตราป 2557 เพิ่มสูงขึ้น เน่ืองจากการบริหารกระแสเงินสดโดยชะลอการจายเจาหน้ีการคา สําหรับอัตรา 
Cash Cycle ป 2555 ป 2556 และ ป 2557 คือ 5 วัน, 2 วัน และ -2 วัน ตามลําดับ   

-   รายไดคากอสรางรับลวงหนา 
บริษัทมีรายการรายไดคากอสรางรับลวงหนา ป 2555  ป 2556 และ ป 2557 เทากับ 12.44 ลาน 20.39 ลานบาท และ 0.63 ลาน

บาท  ตามลําดับทั้งนี้ การเกิดรายการรายไดคากอสรางรับลวงหนา เกิดจากลักษณะการรับชําระเงินคากอสรางตามการสงมอบงานตาม
เปาหมายท่ีกําหนด (Milestone) โดยการเบิกเงินคากอสราง สามารถรวมเบิกครั้งละหลาย Milestone ในคราวเดียวกันซึ่งมากกวาการ
รับรูรายไดตามผลสําเร็จของงานในโครงการน้ันๆ  สําหรับป 2557 รายไดคากอสรางรับลวงหนาเกิดจากโครงการ 1 โครงการ ซึ่งมี
ลักษณะการเรียกเก็บเงินตามงวดงานที่กลาวแลว 

-  เงินรับลวงหนาตามสัญญากอสราง 
บริษัทมีรายการเงินรับลวงหนาตามสัญญากอสราง ณ สิ้นป 2555 ป 2556 และป 2557 เทากับ 83.12 ลานบาท 62.18 ลานบาท 

และ 66.83 ลานบาท ตามลําดับ ทั้งนี้ ในป 2557 บริษัทมีเงินรับลวงหนาตามสญัญากอสรางจากผูวาจางรายใหม 2 รายซึ่งเปนโครงการ
กอสรางท่ีเพิ่งไดรับงานปลายป 2557 เปนจํานวนรวม 49.78 ลานบาท   

- สวนของเงินกูยืมระยะยาวท่ีถึงกําหนดชําระ   
บริษัทมีรายการสวนของเงินกูยืมระยะยาวท่ีถึงกําหนดชําระ ณ สิ้น ป 2555 ป 2556 และป 2557 ดังน้ี 3.24  33.96 ลานบาท และ 

34.20 ลานบาท ตามลําดับ   เงินกูยืมระยะยาวดังกลาวเพ่ือใชในโครงการลงทุน 2 โครงการ คือ โครงการลงทุนระบบบําบัดน้ําเสีย และ 
โครงการลงทุนผลิตและจําหนายน้ํา  เนื่องจากผลประกอบการขาดทุนทําใหอัตราสวนทางการเงินบางรายการ (อัตราความสามารถใน
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การชําระหน้ี (DSCR) ) ไมเปนไปตามเง่ือนไขในการดํารงอัตราสวนทางการเงินตามที่กําหนดไวในสัญญาเงินกูยืมระยะยาวของสถาบัน
การเงินแหงหนึ่ง บริษัทไดจัดประเภทเงินกูยืมระยะยาวจํานวน 30.72 ลานบาท และ 30.72 ลานบาท สําหรับป 2556 และ ป 2557 
ตามลําดับ  ซึ่งอาจถูกเรียกรองใหชําระคนืเมื่อผูใหกูยืมทวงถามเปนหน้ีสนิหมุนเวียนเพ่ือใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 เร่ือง
การนําเสนองบการเงิน หากบริษัทสามารถดํารงอัตราสวนทางการเงิน ใหเปนไปตามเง่ือนไขสัญญาเงินกูระยะยาว เงินกูยืมดังกลาวจะ
ถูกปรับกลับไปเปนหนี้สินระยะยาวตามเดิม สําหรับป 2556 บริษัทไดรับอนุมัติยกเวนเกี่ยวกับเง่ือนไขการดํารงอัตราสวนอัตราสวนทาง
การเงินกับสถาบันการเงินดังกลาว  

บริษัทมีอัตราสภาพคลอง ป 2555 ป 2556 และ 2557 คือ 1.71 เทา 1.27 เทา และ 1.21 เทา  อัตราสภาพคลองหมุนเวียนเร็ว คือ 
1.02 เทา 0.53 เทา และ 0.46 เทา  ตามลําดับ  บริษัทมีอัตราสภาพคลองและสภาพคลองหมุนเวียนเร็วป 2557 ลดลงจากป 2556  
เนื่องจากการเพิ่มข้ึนของสินทรัพยหมุนเวียนเพ่ิมในอัตราที่ต่ํากวาการเพ่ิมของหน้ีสินหมุนเวียน ดังไดกลาวขางตนแลว สวนอัตราสภาพ
คลองกระแสเงินสดป 2555 ป 2556 และ 2557 คือ 0.26 เทา -0.43 เทา และ -0.39 เทา ตามลําดับ ซึ่งเปนอัตราที่ลดลงดวยสาเหตุ
เดียวกัน  

- เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน  
บริษัทมีรายการสวนของเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ณ สิ้น ป 2555  ป 2556 และป 2557 ดังนี้ 10.60 ลานบาท 

7.36 ลานบาท และ  3.88 ลานบาท  ตามลําดับ โดยในป 2556 บริษัทมีเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินแหงหน่ึง จํานวนรวม 
10.60 ลานบาท โดยแบงเปนสวนของเงินกูระยะยาวที่ถึงกําหนดในสวนของหนี้สินหมุนเวียนจํานวน 3.24 ลานบาท และเปนเงิน
กูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ในสวนของหน้ีสินไมหมุนเวียนจํานวน 7.36 ลานบาท และมีเงินกูยืมระยะยาวของสถาบันการเงิน
อีกแหงหนึ่งจํานวน 30.72 ลานบาท ไดปรับทั้งจํานวนเปน สวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระ เนือ่งจากสาเหตทุี่กลาวแลว
ขางตน ป 2557 บริษัทมีเงินกูยืมระยะยาวลดลง 3.48 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 47.28 เน่ืองจากการชําระคืนเงินกูยืมในระหวาง
ป    

-   หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 
เนื่องจากสภาวิชาชีพบัญชีไดประกาศกําหนดใหใชมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได กับงบการเงินที่มีรอบ

ระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556  เปนตนไป บริษัทไดถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับดังกลาว  ซึ่ง
กําหนดใหกิจการรับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี หรือ สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี  เมื่อมีผลแตกตางช่ัวคราว  ซึ่ง
เกิดขึ้นทุกคร้ังระหวางฐานภาษีของสินทรัพยหรอืหน้ีสนิกับมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยหรือหนี้สนิ ซึ่งเดิมบริษัทไมไดรบัรูรายการ
ดังกลาว และบริษัทใชวิธีปรับยอนหลังขอมูลทางการเงินที่แสดงเปรียบเทียบ คือ ปรับปรุงงบการเงินป  ในป 2555 ในสวนของ 
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี จํานวน 2.26 ลานบาท และในป 2556 บริษัทมีหน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจํานวน 0.47 
ลานบาท ทั้งนี้ป 2556 ไดปรับลดสินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี ออกจากบัญชีจํานวนเงิน 2.76 ลานบาท เน่ืองจากมีผล
ประกอบการขาดทุนทําใหไมอาจแนใจไดวาจะสามารถใชประโยชนจากสินทรัพยดังกลาวในอนาคต  สําหรับป 2557 หนี้สินภาษี
เงินไดรอการตัดบัญชีคงเหลือ 0.43 ลานบาท  ลดลงเนื่องจากไดรับรูเปนภาษีเงินไดในงบกําไรขาดทุน 

สวนของผูถือหุน 
สวนของผูถือหุนของบริษัท ณ สิ้นป 2555 ป 2556 และ ป 2557 คือ 281.24 ลานบาท 263.67 ลานบาท และ 280.51 ลานบาท 

ตามลําดับ หรือคิดเปนสัดสวนตอสินทรัพยรวมเทากับรอยละ 51.72 รอยละ 44.11 และรอยละ 41.97 ตามลําดับ สวนของผูถือหุนในป 
2557 เพิ่มขึ้นจากป 2556 เพียง 16.84 ลานบาท  เนื่องจากการเพิ่มทุนจํานวน 194.47 ลานบาท ในขณะท่ีผลการดําเนินงานขาดทุนในป
ปจจุบัน 177.63 ลานบาท สวนของผูถือหุนในป 2556 ลดลงจากป 2555 จํานวน 17.57 ลานบาท เน่ืองผลประกอบการขาดทุนจํานวน 
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10.34 ลานบาทและการจายเงินปนผลเปนเงินสดจํานวน 7.23 ลานบาท  สําหรับป 2555 สวนของผูถือหุนเพิ่มขึ้นจากป 2554  22.69 ลาน
บาท  โดยเปนกําไรจากผลประกอบการ 56.49 ลานบาท และมีการจายเงินปนผลในป 2555 จํานวน 33.80 ลานบาท   

ทั้งน้ีสัดสวนโครงสรางทุนของบริษัทจากอัตราหนี้สินตอสวนของผูถือหุนป 2555 ป 2556 และ ป 2557 คือ 0.93 เทา 1.27 เทา และ 
1.39 เทา ตามลําดับ  ซึ่งอัตราสวนดังกลาวเพ่ิมข้ึนในป 2557 เน่ืองจากการเพ่ิมของหน้ีสินสูงมากกวาการเพ่ิมของสวนของผูถือหุน 

ภาระหนี้ผูกพันดานหนี้สินและการบริหารจัดการภาระนอกงบดุล 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีภาระขอผูกพันดังน้ี 

ภาระขอผูกพัน รวม 
ระยะเวลาการชําระ 

นอยกวา 1 ป 1-3 ป 3-5 ป มากกวา 5 ป 
1.ภาระผูกพันหนี้สินระยะยาว 38.08 34.20 3.88 - - 
2.ภาระผูกพันสัญญาเชาทางการเงิน 2.45 1.63 0.82 - - 
3.ภาระผูกพันสัญญาเชาดําเนินการ 8.43 3.08 5.25 0.10 - 
4.ภาระผูกพันตามสัญญารับเหมากอสราง 300.52 284.44 16.08 - - 
5.ภาระผูกพันหนังสือค้ําประกัน 608.67 525.46 82.74 0.47 - 
รวม 958.15 848.81 108.77 0.57 - 

1.  ภาระผูกพันหนี้สินระยะยาว  คือ เงินกูยืมระยะยาวเพื่อโครงการลงทุนเพื่อผลิตน้ําจําหนายจากระบบบําบัดนํ้าเสียเพื่อนํากลับมา
ใชใหมใหกับผูวาจางเอกชนรายหน่ึง จํานวน 16 ลานบาท โดยบริษัทตองโอนสิทธิเรียกรองการรับเงินคาบําบัดนํ้าตามสัญญาใหกบั
สถาบันการเงิน เพื่อเปนหลักประกัน  

2.  ภาระผูกพันสัญญาเชาทางการเงิน คือ สัญญาเชาการเงินระยะยาวกับบริษัทลิสซิ่งเพื่อเชายานพาหนะจํานวน 8 สัญญา โดยชําระ
คาเชาเปนรายเดือนๆ ละ 8,841 – 60,018.00 บาท ระยะเวลาสัญญาเชา 1-3 ป  โดยกรรมการของบริษัทเปนผูค้ําประกัน  

3.  ภาระผูกพันสัญญาเชาดําเนินการ คือ สัญญาเชาอาคาร สัญญาบริการ สัญญาเชาอุปกรณ ของสํานักงานบริษัท  

4.  ภาระผูกพันตามสัญญารับเหมากอสราง คือ สัญญาจางผูรับเหมาสําหรับโครงการกอสรางทั้งหมดซึ่งมูลคาตามสัญญา 300.52 
ลานบาท เปนคาใชจายสําหรับป 2557 284.44 ลานบาท และคงเหลือเปนคาใชจายในปถัดไป 16.08  ลานบาท   

5.  ภาระผูกพันหนังสือค้ําประกัน คือ หนังสือค้ําประกันที่ออกโดยสถาบันการเงิน สําหรับการประมูลงาน การคํ้าประกันการรับเงิน
ลวงหนา การคํ้าประกันการปฏิบัติตามสัญญา  การคํ้าประกันผลงาน และ การคํ้าประกันวงเงินซ้ือสินคา  โดยรอยละ 68.78 หรือ 
418.62 ลานบาท  ของหนังสือค้ําประกันทั้งหมด เปนการคํ้าประกันการปฏิบัติตามสัญญาและการคํ้าประกันการรับเงินลวงหนา 

ปจจัยที่มีผลกระทบตอผลการดําเนินงานในอนาคต 

จากวิสัยทัศนของบริษัทที่จะเปนบริษัทช้ันนําดานวิศวกรรมสิ่งแวดลอมในภูมิภาคอาเซียนอยางยืน บริษัทมุงมั่นที่จะใหบริการ
แบบครบวงจร ตั้งแตการออกแบบ จัดหา กอสราง ติดต้ัง และเดินระบบ ใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพ มีการบริหารและควบคุม
ตนทุนใหมีประสิทธิภาพ และสงเสริมการพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยีอยางตอเน่ืองและสม่ําเสมอ เพื่อใหการขยายธุรกิจเปนไป
อยางมั่นคงและย่ังยืน  แตเนื่องจากผลประกอบการท่ีไมเปนไปตามเปาหมาย ปจจัยที่อาจมีผลกระทบตอผลการดําเนินงานใน
อนาคตของบริษัทคือ 
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1. ความเสี่ยงจากการดําเนินงานโครงการกอสรางลาชากวากําหนด 
ปญหาความลาชาในการดําเนินงานอาจเกิดจาก  ทั้งจากผูวาจาง  ผูรับจางและปจจัยภายนอกท่ีไมอาจควบคุมได 

บริษัทตระหนักถึงปญหาดังกลาว จึงมีการกําหนดนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการจัดวางระบบการดําเนินงาน และวิธีปองกัน
ความเสี่ยง โดยการวางแผนงานและการกําหนดเวลาทํางานตามหลัก Critical Path Method มีการจัดประชุมเสนอแผนงานใน
สวนโครงการกอสรางลวงหนาทุกไตรมาส และการกําหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงจากเหตุการณที่อาจทําใหงานลาชา 
นอกจากน้ี บริษัทไดรวมมือและประสานงานกับฝายท่ีเกี่ยวของเพ่ือเรงรัดแกไขปญหาใหสามารถดําเนินงานใหเสร็จตาม
ระยะเวลาในสัญญาหรือตามที่กําหนด 

2. ความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาวัสดุอุปกรณที่ใชในการกอสราง 
ธุรกิจประเภทรับเหมากอสรางงานวิศวกรรมสิ่งแวดลอมของบริษัท บริษัทจําเปนตองมีมาตรการในการกําหนดยืนราคาของ

วัสดุและอุปกรณที่ใชในการกอสรางตลอดชวงระยะเวลาดําเนินงาน   

อยางไรก็ตาม บริษัทไดตระหนักถึงความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนจากภาวะราคาวัสดุกอสรางผันผวน จึงมีการกําหนดนโยบายเพ่ือ
ปองกันและลดความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้น โดยการประมาณการตนทุนงานกอสรางจากแบบการกอสรางที่ไดรับ เพื่อคํานวณหา
ปริมาณและมูลคาวัสดุกอสรางสําหรับโครงการนั้นๆ  และควบคุมตนทุนการกอสรางใหอยูในงบประมาณที่กําหนด 

3. ความเสี่ยงดานสภาพคลองทางการเงิน 
ลูกคามีทั้ง  หนวยงานราชการที่ไดรับอนุมัติงบประมาณจากรัฐบาลเรียบรอยแลว แตอาจจะเกิดความลาชาในการเบิกจาย

บาง และหนวยงานเอกชน หากประสบปญหาขาดสภาพคลองทางการเงินอาจสงผลตอความสามารถในการจายชําระคาบริการ
ใหกับบริษัทได  

บริษัทไดตระหนักถึงความเสี่ยงดังกลาวจึงไดกําหนดแนวทางในการปองกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดข้ึน โดยการกําหนด
นโยบายกอนการเขารับงาน  โดยพิจารณาคัดเลือกผูวาจางอยางรัดกุม โดยการพิจารณาขอมูลดานตางๆ ของผู วาจาง 
โดยเฉพาะขอมูลดานฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน ความนาเชื่อถือและความมั่นคงของธุรกิจผูวาจาง นอกจากน้ี ถาเปน
งานตางประเทศ บริษัทจะคัดเลือกผูวาจางที่เปนหนวยงานราชการซึ่งจะมีความมั่นคง   

4. ความเสี่ยงจากลงทุนโครงการผลิตน้ําและบําบัดน้ําเสีย  
ปจจุบันบริษัทไดขยายการดําเนินธุรกิจไปสูรูปแบบลงทุนโครงการผลิตนํ้าและบําบัดนํ้าเสียใหกับหนวยงานราชการและ

เอกชนในภาคอุตสาหกรรมตางๆ ซึ่งการรับงานดังกลาวเปนการรับงานจากผูวาจางในลักษณะท่ีบริษัทตองเปนผูรับผิดชอบ
คาใชจายที่เกิดขึ้นจากการลงทุนและการบริหารโครงการทั้งหมด โดยมีระยะเวลาประมาณ 10 - 30 ป ซึ่งอาจทําใหบริษัทไดรับ
ผลกระทบจากความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนจากการท่ีผูวาจางไมชําระคาบริการใหแกบริษัท เน่ืองจากขาดสภาพคลองทางการเงิน
หรือผูวาจางลมละลายกอนที่ระยะเวลางานตามสัญญาจะสิ้นสุดลง 

บริษัทไดกําหนดนโยบายปองกันความเสี่ยงดังกลาว โดยกอนการเขารับงานหรือการประมูลงานบริษัทจะพิจารณาคัดเลือก
ผูวาจางจากฐานะทางการเงิน ความนาเช่ือถือของผูบริหาร ควบคูไปกับอัตราการทํากําไรตามนโยบายที่กําหนด นอกจากน้ี 
บริษัทยังไดขยายฐานลูกคาไปยังหนวยงานราชการเพื่อเปนการปองกันความเสี่ยงจากการไมไดรับชําระคาบริการ 
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รรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ  ผูถือหุนของบริษัท ไฮโดรเท็ค จํากัด (มหาชน) 

ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ของบริษัท ไฮโดรเท็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และเฉพาะของ

บริษัท ไฮโดรเท็ค จํากัด (มหาชน) ซ่ึงประกอบดวย  งบแสดงฐานะการเงินรวม และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2557 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและงบแสดง

การเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุนเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับป ส้ินสุดวันเดียวกัน 

รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญและหมายเหตุเรื่องอ่ืน  ๆ

ความรับผิดชอบของผูบริหารตองบการเงิน 

ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินเหลาน้ีโดยถูกตองตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและ

รับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในที่ผูบริหารพิจารณาวาจําเปนเพื่อใหสามารถจัดทํางบการเงินที่ปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอ

ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด 

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญช ี

ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบ

ตามมาตรฐานการสอบบัญชีซ่ึงกําหนดใหขาพเจาปฏิบัติตามขอกําหนดดานจรรยาบรรณรวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อใหได

ความเชื่อม่ันอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรอืไม 

การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการตรวจสอบเพื่อใหไดมาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีเก่ียวกับจํานวนเงินและการเปดเผยขอมูลในงบ

การเงิน  วิธีการตรวจสอบที่เลือกใชขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูสอบบัญชีซ่ึงรวมถึงการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอ

ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญของงบการเงินไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด  ในการประเมินความเส่ียงดังกลาวผูสอบบัญชี

พิจารณาการควบคุมภายในที่เก่ียวของกับการจัดทําและการนําเสนองบการเงินโดยถูกตองตามที่ควรของกิจการเพื่อออกแบบวิธีการ

ตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ แตไมใชเพื่อวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการการ

ตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทําขึ้น

โดยผูบริหารรวมทั้งการประเมินการนําเสนองบการเงินโดยรวม 

ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบบัญชีที่ขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา   

ความเห็น 

ขาพเจาเห็นวางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขางตนน้ีแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท 

ไฮโดรเท็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  และเฉพาะของบริษัท ไฮโดรเท็ค จํากัด (มหาชน) ณ วันที ่31 ธันวาคม 2557 และผลการ

ดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันโดย

ถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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ขอมูลและเหตุการณที่เนน 

ตามที่ไดกลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 29 ซ่ึงไดอธิบายถึงความไมแนนอนเก่ียวกับผลของคดีที่บริษัทถูกคูสัญญาฟองรอง

เรียกคาเสียหาย  ซ่ึงปจจุบันทนายความของบริษัทอยูระหวางเตรียมยื่นคําใหการคัดคานคําฟองของคูสัญญาตอศาลแพง ทั้งน้ี ขาพเจามิได

แสดงความเห็นอยางมีเงื่อนไขในเรื่องน้ี 

เรื่องอ่ืน 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ไฮโดรเท็ค จํากัด  (มหาชน) และบริษัทยอย และเฉพาะของบริษัท ไฮโดรเท็ค 

จํากัด (มหาชน) สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีทานอ่ืนในสํานักงานเดียวกัน ซ่ึงไดแสดงความเห็นอยาง

ไมมีเงื่อนไขและไดใหขอสังเกตเพ่ิมเติมเก่ียวกับเรื่องการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีเก่ียวกับภาษีเงินไดตามรายงานลงวันที่ 

27 กุมภาพันธ 2557 

 

 บริษัท เอส พี  ออดิท จํากัด 

 

 

(นายสุชาติ  พานิชยเจริญ) 

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4475 

 

กรุงเทพมหานคร 

วันที่ 27 กุมภาพันธ 2558 

 



รายงานประจําปี 2557  

บริษัท ไฮโดรเท็ค จํากัด (มหาชน) 

งบการเงนิ 
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งบแสดงฐานะการเงนิ 

บรษัิท ไฮโดรเทค็ จาํกดั (มหาชน) และบรษัิทยอ่ย 
ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 

 

              (หนวย : บาท) 
   หมายเหตุ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
        31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556 

สินทรัพย      
สินทรัพยหมุนเวียน      

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด   89,579,187.75   44,397,225.42   87,312,813.35   44,397,225.42  
ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอื่น 6 110,913,718.67   142,763,485.00  110,555,130.46   142,763,485.00  

มูลคางานเสร็จที่ยังไมไดเรียกเก็บ 7 238,922,945.73   197,277,962.35  231,136,477.15   197,277,962.35  

ลูกหน้ีเงินประกันผลงาน   4,304,642.23   8,874,472.20   4,304,642.23   8,874,472.20  

ภาษีซือ้ยังไมครบกาํหนดชําระ   2,715,207.21   3,067,626.02   2,685,353.12   3,067,626.02  
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน  5.1  -    -    6,080,000.00  

งานระหวางกอสราง   587,257.65   -    587,257.65   -   

รวมสินทรัพยหมุนเวียน  447,022,959.24   396,380,770.99  442,661,673.96   396,380,770.99  

สินทรัพยไมหมุนเวียน      
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ําประกัน 8  77,554,059.80   59,691,766.40   77,554,059.80   59,691,766.40  

เงินลงทุนในบริษัทรวม 9  2,793,579.06   3,807,036.05   2,142,391.26   4,999,700.00  
เงินลงทุนในบริษัทยอย 10  -    -    1,000,000.00   -   

อสังหาริมทรัพยเพือ่การลงทุน 11  1,980,000.00   1,980,000.00   1,980,000.00   1,980,000.00  

ที่ดินและอุปกรณ 12 124,136,323.35   112,749,670.51  123,784,533.40   112,749,670.51  

สินทรัพยไมมีตัวตน 13  1,330,306.25   286,083.43   1,235,621.32   286,083.43  

ภาษีเงินไดถูกหกั ณ ที่จาย   11,640,368.18   21,915,623.17   11,640,368.18   21,915,623.17  

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น   1,883,078.61   895,160.38   1,883,078.61   895,160.38  

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน  221,317,715.25   201,325,339.94  221,220,052.57   202,518,003.89  

รวมสินทรัพย  668,340,674.49   597,706,110.93  663,881,726.53   598,898,774.88  

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 



รายงานประจําปี 2557  

บริษัท ไฮโดรเท็ค จํากัด (มหาชน) 

งบการเงนิ 

 
 

 
87 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

บรษัิท ไฮโดรเทค็ จาํกดั (มหาชน)และบรษัิทยอ่ย 
ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 

              (หนวย : บาท) 
   หมายเหตุ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
      31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556 

        
หน้ีสินและสวนของผูถือหุน      

หน้ีสินหมุนเวียน      
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 14  94,000,000.00   51,000,000.00   94,000,000.00   51,000,000.00  

เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอื่น 15  154,436,092.05   130,239,073.95   151,344,361.80   130,239,073.95  

รายไดคากอสรางรับลวงหนา 7  629,288.59   20,385,136.60   629,288.59   20,385,136.60  

เงินรับลวงหนาตามสัญญากอสราง   66,827,872.88   62,182,580.41   66,827,872.88   62,182,580.41  

ภาษีขายรอนําสง   5,224,068.98   7,955,309.23   5,137,795.62   7,955,309.23  

ภาษีเงินไดคางจาย   53,535.40   -    -    -   

สวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 16  34,200,000.00   33,960,000.00   34,200,000.00   33,960,000.00  

สวนของหน้ีสินภายใตสญัญาเชาการเงินที่ถึงกําหนด      
ชําระภายในหน่ึงป 17  1,693,896.19   1,828,042.52   1,693,896.19   1,828,042.52  

ประมาณการรับประกันคุณภาพ 18  3,914,538.13   1,799,463.96   3,914,538.13   1,799,463.96  

ประมาณการผลขาดทุนจากการกอสราง  
 7,978,034.82   2,647,608.33   7,978,034.82   2,647,608.33  

รวมหน้ีสินหมุนเวียน   368,957,327.04   311,997,215.00   365,725,788.03   311,997,215.00  

หน้ีสินไมหมุนเวียน      
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 16  3,880,000.00   7,360,000.00   3,880,000.00   7,360,000.00  

หน้ีสินภายใตสัญญาเชาการเงิน 17  755,637.45   2,504,880.42   755,637.45   2,504,880.42  

ภาระผกูพันผลประโยชนพนักงาน 19  13,806,300.00   11,703,057.00   13,806,300.00   11,703,057.00  

หน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบญัชี 20  434,160.06   470,046.64   434,160.06   470,046.64  

รวมหน้ีสินไมหมุนเวียน   18,876,097.51   22,037,984.06   18,876,097.51   22,037,984.06  

รวมหน้ีสิน   387,833,424.55   334,035,199.06   384,601,885.54   334,035,199.06  

 

 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้



รายงานประจําปี 2557  

บริษัท ไฮโดรเท็ค จํากัด (มหาชน) 

งบการเงนิ 
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งบแสดงฐานะการเงนิ 

บรษัิท ไฮโดรเทค็ จาํกดั (มหาชน) และบรษัิทยอ่ย 
ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 

      (หนวย : บาท) 
    หมายเหตุ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
        31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556 
        
 
สวนของผูถือหุน  

    

 ทุนเรือนหุน 21     

 ทุนจดทะเบียน      

 หุนสามัญ 389,968,760 หุน มูลคาหุนละ 1.00 บาท  389,968,760.00  -   389,968,760.00  -   

 หุนสามัญ 195,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1.00 บาท   -   195,000,000.00   -   195,000,000.00  

 ทุนที่ออกและชําระเตม็มูลคาแลว      

 หุนสามัญ 389,968,760 หุน มูลคาหุนละ 1.00 บาท  389,968,760.00  -   389,968,760.00  -   

 หุนสามัญ 195,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1.00 บาท                    -   194,984,380.00  -   194,984,380.00  

 สวนเกินมูลคาหุนสามัญ  66,695,860.87     67,211,860.87    66,695,860.87  67,211,860.87  

 ขาดทุนสะสม      

 จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย 21 9,620,000.00 9,620,000.00 9,620,000.00 9,620,000.00 

 ยังไมไดจัดสรร  (185,777,370.93) (8,145,329.00) (187,004,779.88)  (6,952,665.05) 

      รวมสวนของผูถือหุน   280,507,249.94   263,670,911.87   279,279,840.99  264,863,575.82  

           รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน   668,340,674.49  597,706,110.93  663,881,726.53  598,898,774.88  

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 



รายงานประจําปี 2557  

บริษัท ไฮโดรเท็ค จํากัด (มหาชน) 

งบการเงนิ 
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งบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็ 

บรษัิท ไฮโดรเทค็ จาํกดั (มหาชน) และบรษัิทยอ่ย 
ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 

               (หนวย : บาท)  
   หมายเหตุ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
        2557 2556 2557 2556 

        
รายได      

รายไดจากการกอสราง   531,828,051.81   646,407,821.75   522,809,106.59   646,407,821.75  

รายไดจากการใหบริการ   57,786,874.40   54,327,262.78   57,786,874.40   54,327,262.78  

รายไดจากการขาย   3,625,232.34   -    3,625,232.34   -   

รายไดอื่น  4,165,802.95  4,028,722.95  4,207,242.31  4,028,722.95  

รวมรายได  597,405,961.50  704,763,807.48  588,428,455.64  704,763,807.48  

คาใชจาย      
ตนทุนในการกอสราง  628,386,457.98  609,476,051.29  620,138,520.66  609,476,051.29  

ตนทุนการใหบริการ  50,694,587.27  51,389,895.23  50,694,587.27  51,389,895.23  

ตนทุนขาย  2,285,675.40   -   2,285,675.40   -   

คาใชจายในการบริหาร  71,492,495.18  36,621,240.37  74,249,993.82  36,621,240.37  

คาตอบแทนผูบรหิาร 5.3 15,842,923.00  13,454,966.75  15,842,923.00  13,454,966.75  

ตนทุนทางการเงิน  5,175,758.79  1,443,945.66  5,175,756.90  1,443,945.66  

รวมคาใชจาย   773,877,897.62   712,386,099.30   768,387,457.05   712,386,099.30  

ขาดทุนกอนสวนแบงกาํไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนใน
บริษัทรวม  

(176,471,936.12) (7,622,291.82) (179,959,001.41) (7,622,291.82) 

สวนแบงกาํไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทรวม  (1,013,456.99) 12,159.19   -    -   

ขาดทุนกอนภาษีเงินได  (177,485,393.11) (7,610,132.63) (179,959,001.41) (7,622,291.82) 

คาใชจายภาษีเงินได 22 (146,648.82) (2,727,957.28) (93,113.42) (2,486,992.65) 

ขาดทุนสําหรับป  (177,632,041.93) (10,338,089.91) (180,052,114.83) (10,109,284.47) 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  - - - - 
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรบัป  (177,632,041.93) (10,338,089.91) (180,052,114.83) (10,109,284.47) 

      
ขาดทุนตอหุนข้ันพื้นฐาน 23  (0.62)  (0.05)  (0.63)  (0.05) 

จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก (หุน)   284,262,942   194,984,380   284,262,942   194,984,380  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 



รายงานประจําปี 2557  

บริษัท ไฮโดรเท็ค จํากัด (มหาชน) 

งบการเงนิ 
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งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

บรษัิท ไฮโดรเทค็ จาํกดั (มหาชน) และบรษัิทยอ่ย 
ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 

      (หนวย : บาท) 

  
หมายเหตุ 

    กําไร(ขาดทุน)สะสม 

รวม 
 ทุนเรือนหุนท่ีออก สวนเกินมูลคา จัดสรรแลว  

  และเรียกชําระแลว หุนสามัญ สํารองตามกฎหมาย ยังไมไดจัดสรร 

       
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556  130,000,000.00 67,211,860.87  9,620,000.00   74,403,426.37   281,235,287.24  

การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนสําหรับป       
จายเงินปนผลเปนหุน 25  64,984,380.00   -    -    -    64,984,380.00  

จายเงินปนผลเปนเงินสด 25  -    -    -    (72,210,665.46)  (72,210,665.46) 

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป  - - -  (10,338,089.91)  (10,338,089.91) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556   194,984,380.00  67,211,860.87   9,620,000.00   (8,145,329.00)  263,670,911.87  

การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนสําหรับป       
เพิ่มทุนระหวางป 21  194,984,380.00   (516,000.00)  -    -    194,468,380.00  

ขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป   -    -    -   (177,632,041.93) (177,632,041.93) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557   389,968,760.00  66,695,860.87   9,620,000.00  (185,777,370.93)  280,507,249.94  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้



รายงานประจําปี 2557  

บริษัท ไฮโดรเท็ค จํากัด (มหาชน) 

งบการเงนิ 
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งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ 

บรษัิท ไฮโดรเทค็ จาํกดั (มหาชน) และบรษัิทยอ่ย 
ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 

       (หนวย : บาท) 
  

หมายเหตุ 
    กําไร(ขาดทุน)สะสม 

รวม 
 ทุนเรือนหุนท่ีออก สวนเกินมูลคา จัดสรรแลว  

  และเรียกชําระแลว หุนสามัญ สํารองตามกฎหมาย ยังไมไดจัดสรร 

       
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555  130,000,000.00  67,211,860.87   9,620,000.00   75,367,284.88  282,199,145.75  

การเปล่ียนแปลงในสวนของผูถือหุนสําหรับป       

จายเงินปนผลเปนหุน 25  64,984,380.00   -    -    -    64,984,380.00  

จายเงินปนผลเปนเงินสด   -    -    -    (72,210,665.46) (72,210,665.46) 

ขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป    -    -    -    (10,109,284.47) (10,109,284.47) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556  194,984,380.00  67,211,860.87   9,620,000.00   (6,952,665.05) 264,863,575.82  

การเปล่ียนแปลงในสวนของผูถือหุนสําหรับป         

เพ่ิมทุนระหวางป 21 194,984,380.00   (516,000.00)  -    -   194,468,380.00  

ขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป   -    -    -   (180,052,114.83) (180,052,114.83) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557  389,968,760.00  66,695,860.87   9,620,000.00  (187,004,779.88) 279,279,840.99  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 



รายงานประจําปี 2557  

บริษัท ไฮโดรเท็ค จํากัด (มหาชน) 

งบการเงนิ 
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งบกระแสเงนิสด 

บรษัิท ไฮโดรเทค็ จาํกดั (มหาชน) และบรษัิทยอ่ย 
ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 

               (หนวย : บาท)  
   หมายเหตุ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

        2557 2556 2557 2556 

        
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน      

ขาดทุนกอนคาใชจายภาษีเงินได  
(177,485,393.11) (7,610,132.63) (179,959,001.41) (7,622,291.82) 

ปรับรายการที่กระทบกําไร(ขาดทุน)กอนภาษีเงินไดเปนเงินสดรับ(จาย)      

จากกิจกรรมดําเนินงาน      

สวนแบง(กําไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวม   1,013,456.99   (12,159.19)  -    -   

หน้ีสงสัยจะสูญ   10,762,616.04   34,197.90   10,762,616.04   34,197.90  

คาเสื่อมราคา   3,055,230.43   2,880,941.75   3,034,242.71   2,880,941.75  

สินทรัพยไมมีตัวตนตัดจาย   409,791.14   223,747.70   404,476.07   223,747.70  

ประมาณการรับประกันคุณภาพ   3,855,640.30   2,503,412.18   3,855,640.30   2,503,412.18  

(กําไร)ขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพยถาวร   578,197.23   (211,279.19)  578,197.23   (211,279.19) 

ขาดทุนจากการขอคืนภาษีถูกหัก ณ ที่จาย   -    206,715.64   -    206,715.64  

ขาดทุนจากการตัดจําหนาย   60,579.24   33,514.27   60,579.24   33,514.27  

ขาดทุนจากการดอยคาสินทรัพยถาวร   15,256,301.82   -    15,256,301.82   -   

ขาดทุนจากการดอยคาเงินลงทุน   -    -    2,857,308.74   -   

ขาดทุนที่คาดวาจะเกิดข้ึนจากการกอสราง   5,330,426.49   -    5,330,426.49   -   

ประมาณการหน้ีสินผลประโยชนพนักงาน   1,888,402.50   2,905,981.21   1,888,402.50   2,905,981.21  

ดอกเบี้ยรับ  (1,246,134.24) (1,321,733.57) (1,287,573.60)  (1,321,733.57) 

ดอกเบี้ยจาย   5,175,758.79   1,443,945.66   5,175,758.79   1,443,945.66  

กําไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงใน      
สินทรัพยและหน้ีสินดําเนินงาน  (131,345,126.38)  1,077,151.73  (132,042,625.08)  1,077,151.73  

      (เพิ่มข้ึน)ลดลงในลกูหน้ีการคาและลูกหน้ีอื่น   21,077,258.39  (32,982,460.16)  21,477,511.26   (32,982,460.16) 

(เพิ่มข้ึน)ลดลงในมูลคางานเสร็จที่ยังไมไดเรียกเก็บ   (41,644,983.38)  (88,151,784.21)  (33,858,514.80)  (88,151,784.21) 

(เพิ่มข้ึน)ลดลงในลูกหน้ีเงินประกันผลงาน   4,569,829.97  19,837,871.40   4,569,829.97  19,837,871.40  

(เพิ่มข้ึน)ลดลงในภาษีซื้อยังไมครบกําหนดชําระ   352,418.81   (629,369.97)  382,272.90   (629,369.97) 

(เพิ่มข้ึน)ลดลงในงานระหวางกอสราง   (587,257.65)  2,571,816.00   (587,257.65)  2,571,816.00  

เพิ่มข้ึน(ลดลง)ในเจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอื่น   23,823,169.72   2,045,407.30   20,759,205.97   2,045,407.30  
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งบกระแสเงนิสด 

บรษัิท ไฮโดรเทค็ จาํกดั (มหาชน) และบรษัิทยอ่ย 
ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 

               (หนวย : บาท)  
   หมายเหตุ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

        2557 2556 
        

(เพิ่มข้ึน)ลดลงในงานระหวางกอสราง   (587,257.65)  2,571,816.00   (587,257.65)  2,571,816.00  

เพิ่มข้ึน(ลดลง)ในเจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอื่น   23,823,169.72   2,045,407.30   20,759,205.97   2,045,407.30  

เพิ่มข้ึน(ลดลง)ในรายไดคากอสรางรับลวงหนา   (19,755,848.01)  7,942,269.99   (19,755,848.01)  7,942,269.99  

เพิ่มข้ึน(ลดลง)ในเงินรับลวงหนาตามสัญญากอสราง   4,645,292.47   (20,939,798.50)  4,645,292.47   (20,939,798.50) 

เพิ่มข้ึน(ลดลง)ในภาษีขายรอนําสง   (2,731,240.25)  2,865,279.35   (2,817,513.61)  2,865,279.35  

เพิ่มข้ึน(ลดลง)ในประมาณการรบัประกันคุณภาพ   (1,740,566.13) (3,629,575.87)  (1,740,566.13) (3,629,575.87) 

เงินสดจายจากการดาํเนินงาน   (143,337,052.44)  (109,993,192.94)  (138,968,212.71) (109,993,192.94) 

เงินสดจายผลประโยชนพนักงาน   -    (258,000.00)  -    (258,000.00) 

เงินสดรับภาษีเงินได   10,146,254.99  (7,355,227.11)  10,146,254.99  (7,355,227.11) 

เงินสดสุทธิไดมา(ใชไป)จากกิจกรรมดําเนินงาน  (133,190,797.45) (117,606,420.05) (128,821,957.72) (117,606,420.05) 
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งบกระแสเงนิสด 

บรษัิท ไฮโดรเทค็ จาํกดั (มหาชน) และบรษัิทยอ่ย 
ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 

               (หนวย : บาท)  
   หมายเหตุ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

        2557 2556 2557 2556 

        
กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน      

(เพิ่มข้ึน)ลดลงในเงินใหกูยืมแกกิจการที่เกี่ยวของกัน   -    -   (6,080,000.00)  -   

เงินสดจายในเงินลงทุนในกิจการรวมคา   -    -   (1,000,000.00)  -   

(เพิ่มข้ึน)ลดลงในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ําประกัน  (17,862,293.40) (13,078,678.98) (17,862,293.40) (13,078,678.98) 

เงินสดจายซื้อสินทรัพยถาวร  (30,182,295.55) (50,758,874.21) (29,817,221.88) (50,758,874.21) 

เงินสดรับจากการจําหนายสินทรพัยถาวร   440,187.95   202,803.74   440,187.95   202,803.74  

เงินสดจายซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน  (1,350,578.50) (26,000.00) (1,270,641.00) (26,000.00) 

(เพิ่มข้ึน)ลดลงในสินทรพัยไมหมุนเวียนอื่น  (987,918.23) (362,823.84) (987,918.23) (362,823.84) 

เงินสดรับคาดอกเบี้ย   1,256,026.14   1,259,875.71   1,255,800.84   1,259,875.71  

เงินสดสุทธิไดมา(ใชไป)จากกิจกรรมลงทุน  (48,686,871.59) (62,763,697.58) (55,322,085.72) (62,763,697.58) 

      
กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน      

เงินสดจายชําระเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน   43,000,000.00   51,000,000.00   43,000,000.00   51,000,000.00  

เงินสดจายชําระหน้ีสินภายใตสัญญาเชาการเงิน  (1,883,389.30) (1,705,343.83) (1,883,389.30) (1,705,343.83) 

เงินสดจายชําระเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน  (3,240,000.00)  27,480,000.00  (3,240,000.00)  27,480,000.00  

เงินสดจายปนผล   -   (7,226,285.46)  -   (7,226,285.46) 

เงินสดจายคาดอกเบี้ย  (5,285,359.33) (1,329,505.66) (5,285,359.33) (1,329,505.66) 

เงินสดรับจากการเพิ่มทุน   194,468,380.00   -    194,468,380.00   -   

เงินสดสุทธิไดมา(ใชไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน   227,059,631.37   68,218,865.05   227,059,631.37   68,218,865.05  

      
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มข้ึน(ลดลง)-สุทธิ       45,181,962.33  (112,151,252.58)  42,915,587.93  (112,151,252.58) 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป   44,397,225.42   156,548,478.00   44,397,225.42   156,548,478.00  

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นป 26.1  89,579,187.75   44,397,225.42   87,312,813.35   44,397,225.42  
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หหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

1. ขอมูลทั่วไป 

บริษัท ไฮโดรเท็ค จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เปนบริษัทมหาชนจํากัดซ่ึงจัดตั้งในประเทศไทย และเปนบริษัทจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ โดยมีสํานักงานตั้งอยูเลขที่ 1 อาคารทีพี แอนด ที ชั้น 14 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 แขวงจตุจักร 

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 

ในเดือนตุลาคม 2557 บริษัทไดยายที่ตั้งสํานักงานจากเดิมเลขที่ 1363 ซอยลาดพราว 94 ถนนลาดพราว แขวงพลับพลา 

เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ไปยังสํานักงานใหมเลขที่ 1 อาคารทีพี แอนด ที ชั้น 14 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 แขวงจตุจักร 

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 

บริษัทและบริษัทยอย (รวมกันเรียกวา “กลุมบริษัท”) ประกอบธุรกิจหลักเก่ียวกับการรับกอสรางระบบปรับปรุงคุณภาพ

นํ้าและบําบัดนํ้าเสียตามสัญญา โดยรับกอสรางและขายวัสดุที่เก่ียวของ 

2. หลักเกณฑการจัดทํางบการเงิน  

บริษัทจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเปนภาษาไทยและมีหนวยเงินตราเปนเงินบาท โดยจัดทําขึ้นตาม

หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยภายใตพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซ่ึงหมายความถึงมาตรฐานการบัญชีที่

ออกภายใตพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 ไดมีมติใหประกาศใชแลวและตามขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับ

ตลาดทุนวาดวยการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงินภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไดจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมในการวัดมูลคาขององคประกอบของ      

งบการเงิน ยกเวนรายการบางประเภทซ่ึงใชเกณฑตามที่อธิบายในนโยบายการบัญชีที่เก่ียวของ 

การจัดทํางบการเงินใหสอดคลองกับหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยกําหนดใหฝายบริหารประมาณการและ

กําหนดขอสมมติที่เก่ียวของอันจะมีผลตอตัวเลขของสินทรัพยและหน้ีสิน รวมทั้งเปดเผยขอมูลเก่ียวกับสินทรัพยและหน้ีสินที่

อาจเกิดขึ้น ณ วันที่ในงบการเงิน และตัวเลขรายไดและคาใชจายในรอบระยะเวลาที่เสนองบการเงินดังกลาว ตัวเลขที่เกิดขึ้น

จริงอาจแตกตางจากตัวเลขประมาณการถึงแมวาฝายบริหารไดจัดทําตัวเลขประมาณการขึ้นจากความเขาใจในเหตุการณและส่ิง

ที่ไดกระทําไป ในปจจุบันอยางดีที่สุด 

งบการเงินน้ีนําเสนอเพื่อวัตถุประสงคของการรายงานเพื่อใชในประเทศไทยและจัดทําเปนภาษาไทย งบการเงิน                  

ฉบับภาษาอังกฤษไดจัดทําขึ้นเพื่อความสะดวกของผูอานงบการเงินที่ไมคุนเคยกับภาษาไทย 

สภาวิชาชีพบัญชีไดประกาศกําหนดใหใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังตอไปน้ีกับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชี

ที่ เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2557  เปนตนไป 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2  

(ปรับปรุง 2555) 

เรื่อง  การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3  

(ปรับปรุง 2555) 

เรื่อง  การรวมธุรกิจ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5  

(ปรับปรุง 2555) 

เรื่อง  สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8  

(ปรับปรุง 2555) 

เรื่อง  สวนงานดําเนินงาน 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง  การนําเสนองบการเงิน 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง  งบกระแสเงินสด 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง  ภาษีเงินได 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง  สัญญาเชา 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง  รายได 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง  ผลประโยชนของพนักงาน 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง  การเปดเผยขอมูลบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง  เงินลงทุนในบริษัทรวม 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง  สวนไดเสียในการรวมคา 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง  งบการเงินระหวางกาล 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง  การดอยคาของสินทรัพย 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง  สินทรัพยไมมีตัวตน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 1 เรื่อง  การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะและ

หน้ีสินที่มีลักษณะคลายคลึงกัน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 เรื่อง  การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชาหรือไม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 เรื่อง  สิทธิในสวนไดเสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะและการ

ปรับปรุงสภาพแวดลอม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 7 เรื่อง  การปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29   

เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีเงินเฟอรุนแรง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 เรื่อง  งบการเงินระหวางกาลและการดอยคา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12 เรื่อง  ขอตกลงสัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 เรื่อง  โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 17 เรื่อง  การจายสินทรัพยที่ไมใชเงินสดใหเจาของ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 18 เรื่อง  การโอนสินทรัพยจากลูกคา 

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 15 เรื่อง  ส่ิงจูงใจสัญญาเชาดําเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 เรื่อง  การประเมินเน้ือหาของรายการที่เก่ียวกับรูปแบบของกฎหมาย

ตามสัญญาเชา 

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 เรื่อง  การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32 เรื่อง  สินทรัพยไมมีตัวตน - ตนทุนเว็บไซต 
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กลุมบริษัทไดถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวขางตนกับงบการเงินในงวดปจจุบัน และฝายบริหาร

ไดประเมินแลวเห็นวาไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินของกลุมบริษัทในงวดปจจุบัน 

นอกจากน้ี สภาวิชาชีพบัญชียังไดประกาศกําหนดใหใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินกับงบการเงินในงวดอนาคต  

ดังตอไปน้ี 

  วันถือปฏิบัติ 

กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2557) 1 มกราคม 2558 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2  

(ปรับปรุง 2557) 

เรื่อง  การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 1 มกราคม 2558 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3  

(ปรับปรุง 2557) 

เรื่อง  การรวมธุรกิจ 1 มกราคม 2558 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5  

(ปรับปรุง 2557) 

เรื่อง  สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและการ

ดําเนินงานที่ยกเลิก 

1 มกราคม 2558 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 6  

(ปรับปรุง 2557) 

เรื่อง  การสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร 1 มกราคม 2558 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8  

(ปรับปรุง 2557) 

เรื่อง  สวนงานดําเนินงาน 1 มกราคม 2558 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 เรื่อง  งบการเงินรวม 1 มกราคม 2558 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 11 เรื่อง  การรวมการงาน 1 มกราคม 2558 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12 เรื่อง  การเปดเผยขอมูลเก่ียวกับสวนไดเสียในกิจการ

อ่ืน 

1 มกราคม 2558 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 เรื่อง  การวัดมูลคายุติธรรม 1 มกราคม 2558 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง  การนําเสนองบการเงิน 1 มกราคม 2558 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง  สินคาคงเหลือ 1 มกราคม 2558 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง  งบกระแสเงินสด 1 มกราคม 2558 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง  นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณ

การทางบัญชีและขอผิดพลาด 

1 มกราคม 2558 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง  เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 1 มกราคม 2558 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง  สัญญากอสราง 1 มกราคม 2558 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง  ภาษีเงินได 1 มกราคม 2558 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 1 มกราคม 2558 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง  สัญญาเชา 1 มกราคม 2558 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง  รายได 1 มกราคม 2558 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง  ผลประโยชนของพนักงาน 1 มกราคม 2558 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง  การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและ

การ  เปดเผยขอมูลเก่ียวกับความชวยเหลือ

จากรัฐบาล 

1 มกราคม 2558 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา

แลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ 

1 มกราคม 2558 
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มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง  ตนทุนการกูยืม 1 มกราคม 2558 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง  การเปดเผยขอมูลเก่ียวกับบุคคลหรือกิจการที่

เก่ียวของกัน 

1 มกราคม 2558 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง  การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน

เม่ือออกจากงาน 

1 มกราคม 2558 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง  งบการเงินเฉพาะกิจการ 1 มกราคม 2558 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง  เงินลงทุนในบริษัทรวมและการรวมคา 1 มกราคม 2558 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง  การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงิน

เฟอรุนแรง 

1 มกราคม 2558 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง  กําไรตอหุน 1 มกราคม 2558 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง  งบการเงินระหวางกาล 1 มกราคม 2558 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง  การดอยคาของสินทรัพย 1 มกราคม 2558 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินที่อาจเกิดขึ้นและ

สินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น 

1 มกราคม 2558 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง  สินทรัพยไมมีตัวตน 1 มกราคม 2558 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง  อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 1 มกราคม 2558 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 1 

(ปรับปรุง 2557) 

เรื่อง  การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินที่เกิดขึ้นจากการรื้อ

ถอน การบูรณะและหน้ีสินที่ มี ลั กษณะ

คลายคลึงกัน 

1 มกราคม 2558 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 

(ปรับปรุง 2557) 

เรื่อง  การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชา

หรือไม 

1 มกราคม 2558 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 

(ปรับปรุง 2557) 

เรื่อง  สิทธิในสวนไดเสียจากกองทุนการรื้อถอน การ

บูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดลอม 

1 มกราคม 2558 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 7 

(ปรับปรุง 2557) 

เรื่อง  การปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐานการ

บัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การ

รายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีเงิน

เฟอรุนแรง 

1 มกราคม 2558 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 10 

(ปรับปรุง 2557) 

เรื่อง  งบการเงินระหวางกาลและการดอยคา 1 มกราคม 2558 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 12 

(ปรับปรุง 2557) 

เรื่อง  ขอตกลงสัมปทานบริการ 1 มกราคม 2558 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 13 

(ปรับปรุง 2557) 

เรื่อง  โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา 1 มกราคม 2558 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 14 เรื่อง  ขอจํากัดสินทรัพยตามโครงการผลประโยชน  

ขอกําหนดเงินทุนขั้นต่ําและปฏิสัมพันธของ

รายการเหลาน้ี  สําหรับมาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง  ผลประโยชน

ของพนักงาน 

1 มกราคม 2558 
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 15 

(ปรับปรุง 2557) 

เรื่อง  สัญญาสําหรับการกอสรางอสังหาริมทรัพย 1 มกราคม 2558 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 17 

(ปรับปรุง 2557) 

เรื่อง  การจายสินทรัพยที่ไมใชเงินสดใหเจาของ 1 มกราคม 2558 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 18 

(ปรับปรุง 2557) 

เรื่อง  การโอนสินทรัพยจากลูกคา 1 มกราคม 2558 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 20 เรื่อง  ตนทุนการเปดหนาดินในชวงการผลิตสําหรับ

เหมืองผิวดิน 

1 มกราคม 2558 

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10  

(ปรับปรุง 2557) 

เรื่อง  ความชวยเหลือจากรัฐบาล – กรณีที่ไมมีความ

เก่ียวของอยางเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมการ

ดําเนินงาน 

1 มกราคม 2558 

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 15  

(ปรับปรุง 2557) 

เรื่อง  สัญญาเชาดําเนินงาน – ส่ิงจูงใจที่ใหแกผูเชา 1 มกราคม 2558 

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 25  

(ปรับปรุง 2557) 

เรื่อง  ภาษีเงินได – การเปล่ียนแปลงสถานภาพทาง

ภาษีของกิจการหรือผูถือหุน 

1 มกราคม 2558 

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 

(ปรับปรุง 2557) 

เรื่อง  การประเมินเน้ือหาสัญญาเชาที่ทําขึ้นตาม

รูปแบบกฎหมาย 

1 มกราคม 2558 

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29  

(ปรับปรุง 2557) 

เรื่อง  การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ 1 มกราคม 2558 

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31  

(ปรับปรุง 2557) 

เรื่อง  รายได – รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกับบริการ

โฆษณา 

1 มกราคม 2558 

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32  

(ปรับปรุง 2557) 

เรื่อง  สินทรัพยไมมีตัวตน – ตนทุนเว็บไซต 1 มกราคม 2558 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4  

(ปรับปรุง 2557) 

เรื่อง  สัญญาประกันภัย 1 มกราคม 2559 

กลุมบริษัทไมไดใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใชกับงบการเงินในงวดอนาคต กอนวันถือปฏิบัติ  และฝาย

บริหารไดประเมินแลวเห็นวาไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินของ กลุมบริษัทในงวดที่เริ่มนํามาถือปฏิบัติ 

3. หลักการจัดทํางบการเงินรวม 

งบการเงินรวมของบริษัท ประกอบดวยงบการเงินของบริษัทและบริษัทยอย  บริษัทยอยเปนกิจการที่อยูภายใตการควบคุม

ของกลุมบริษัท  การควบคุมเกิดขึ้นเม่ือกลุมบริษัทมีอํานาจควบคุมทั้งทางตรงและทางออมในนโยบายทางการเงินและการ

ดําเนินงานเพื่อไดมาซ่ึงประโยชนจากกิจกรรมของบริษัทยอย  ในการพิจารณาเรื่องการควบคุมไดพิจารณาถึงสิทธิในการออกเสียง

ที่จะไดมาในปจจุบันไมวาไดจากการใชสิทธิหรือจากการแปลงสภาพตราสารงบการเงินของบริษัทยอยไดรวมอยูในงบการเงินรวม

ของกลุมบริษัทนับแตวันที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมส้ินสุดลง 

รายการบัญชียอดคงเหลือและรายการกําไรหรือขาดทุนที่ยังไมไดเกิดขึ้นจริงที่มีนัยสําคัญระหวางบริษัทและบริษัทยอย             

ไดถูกตัดทิ้งในการทํางบการเงินรวม  เวนแตรายการขาดทุนที่ยังไมไดเกิดขึ้นจริงซ่ึงกลุมบริษัทจะไมสามารถไดรับคืนตนทุนที่เสีย

ไป  ในกรณีที่มีความจําเปนนโยบายการบัญชีของบริษัทยอยจะถูกเปล่ียนใหมีความสมํ่าเสมอกับนโยบายที่ใชโดยกลุมบริษัท 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ไดจัดทําขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท ไฮโดรเท็ค จํากัด (มหาชน)  และบริษัทยอย

หลังจากตัดยอดคงคางและรายการระหวางกันที่มีสาระสําคัญแลว  อัตรารอยละของการถือหุน    โดยบริษัททั้งทางตรงและ

ทางออมมีดังน้ี 

 

ชื่อบริษัท 

 

ประเภทของกิจการ 
จดทะเบียน

ในประเทศ 

อัตรารอยละของการถือหุน 

2557 2556 

กิจการรวมคาไฮโดรเท็ค-ชัยสฤษดิ ์ รับกอสรางระบบปรับปรุงคุณภาพนํ้า ไทย 100.00 - 

งบการเงินของบริษัทยอยจัดทําขึ้นโดยมีวันที่ในงบการเงินเชนเดียวกับบริษัทและจัดทําโดยใชนโยบายการบัญชีที่สําคัญ

เชนเดียวกัน 

ยอดคงคางระหวางบริษัทและบริษัทยอยรายการคาระหวางกันที่มีสาระสําคัญไดถูกตัดออกจากงบการเงินรวมน้ีแลว 

งบการเงินของบริษัทยอยไดจัดทําขึ้นโดยใชนโยบายการบัญชีที่สําคัญเชนเดียวกันกับของบริษัท 

งบการเงินของบริษัทยอยจัดทําขึ้นโดยมีวันส้ินรอบระยะเวลารายงานเชนเดียวกันกับของบริษัท 

4. นโยบายการบัญชี 

4.1      เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

สําหรับเพื่อการแสดงงบกระแสเงินสด เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ประกอบดวยเงินสดในมือ เงินฝากธนาคาร 

เงินลงทุนระยะส้ันอ่ืนที่มีสภาพคลองสูงซ่ึงมีกําหนดถอนเม่ือซ้ือภายใน 3 เดือนหรือนอยกวา และปราศจากภาระผูกพัน 

4.2      ลูกหนี้การคา 

ลูกหน้ีการคาแสดงในงบแสดงฐานะการเงินดวยมูลคาสุทธิที่คาดวาจะไดรับ คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญคํานวณจากรอยละ

ของลูกหน้ีโดยวิเคราะหจากประสบการณการชําระเงินในอดีตและการสอบทานสถานะของลูกหน้ีที่คงคางอยู ณ วันส้ินรอบ

ระยะเวลารายงาน  มูลคาของคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญคือ ผลตางระหวางราคาตามบัญชีของลูกหน้ีการคาเม่ือเปรียบเทียบกับ

มูลคาที่คาดวาจะไดรับจากลูกหน้ีการคา หน้ีสูญที่เกิดขึ้นในระหวางปตัดเปนคาใชจายเม่ือสามารถระบุได 

4.3      เงินลงทุน 

เงินลงทุนในบริษัทรวม 

เงินลงทุนในบริษัทรวมในงบการเงินเฉพาะกิจการบันทึกบัญชีดวยวิธีราคาทุนสุทธิจากคาเผ่ือการดอยคา (ถามี)  

และเงินลงทุนในบริษัทรวมในงบการเงินรวมบันทึกบัญชีดวยวิธีสวนไดเสีย 

นโยบายการบัญชีของบริษัทรวมที่แตกตางไปจากนโยบายการบัญชีของกลุมบริษัทจะถูกเปล่ียนใหมีความสอดคลอง

กับนโยบายที่ใชโดยกลุมบริษัท  และงบการเงินของบริษัทรวมจัดทําขึ้นโดยมีวันที่ในงบการเงินเชนเดียวกับบริษัท 

เงินลงทุนในบริษัทยอย 

เงินลงทุนในบริษัทยอยในงบการเงินเฉพาะกิจการบันทึกบัญชีตามวิธีราคาทุนหลังหักคาเผ่ือการดอยคาของ      

เงินลงทุน (ถามี) 
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4.4      อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนที่ถือครองเพื่อหาประโยชนจากรายไดคาเชาหรือจากการเพิ่มขึ้นของมูลคาของ

สินทรัพยวัดมูลคาเริ่มแรกดวยราคาทุนโดยรวมตนทุนในการทํารายการและวัดมูลคาภายหลัง การรับรูรายการดวยวิธี

ราคาทุนสุทธิจากคาเผ่ือการดอยคา (ถามี) 

4.5      ที่ดินและอุปกรณ 

ที่ดินและสินทรัพยที่อยูระหวางกอสรางที่บริษัทถือครองไวเพื่อใชในการผลิตและจําหนายสินคา เพื่อใหบริการและ

เพื่อใชในการบริหารงาน แสดงในงบแสดงฐานะการเงินดวยราคาทุนหักคาเผ่ือการดอยคา (ถามี) 

อุปกรณที่บริษัทถือครองไวเพื่อใชในการผลิตและจําหนายสินคา เพื่อใหบริการและเพ่ือใชในการบริหารงาน แสดงใน

งบแสดงฐานะการเงินดวยราคาทุนหักคาเส่ือมราคาสะสมและคาเผ่ือการดอยคา (ถามี) 

ราคาทุนของสินทรัพยประกอบดวยราคาซ้ือรวมอากรขาเขาและภาษีซ้ือที่เรียกคืนไมไดหลักหักสวนลดการคาและ

จํานวนที่ไดรับคืนจากผูขาย ตนทุนทางตรงอ่ืนๆ ที่เก่ียวของกับการจัดหาเพื่อใหสินทรัพยอยูในสถานที่และสภาพท่ี

พรอมจะใชงานไดตามความประสงค ประมาณการเบื้องตนสําหรับตนทุนในการรื้อ ขนยายและบูรณะสถานที่ตั้ง

สินทรัพยน้ัน รวมถึงตนทุนการกูยืมที่เก่ียวของโดยตรงกับการไดมา การกอสรางหรือการผลิตสินทรัพยที่เขาเงื่อนไขใน

การรวมเปนราคาทุนของสินทรัพย 

กลุมบริษัทคํานวณคาเส่ือมราคาสําหรับสินทรัพยทุกประเภท ยกเวนที่ดินและสินทรัพยที่อยูระหวางกอสรางโดยวิธี

เสนตรงตามอายุการใหประโยชนที่ประมาณไวของสินทรัพยดังน้ี 

เครื่องตกแตงและเครื่องใชสํานักงาน 3 - 5 ป 

เครื่องมือและอุปกรณ 2 - 5 ป 

ยานพาหนะ 5 - 10 ป 

ประมาณการอายุการใหประโยชนมูลคาคงเหลือของสินทรัพยและวิธีการคิดคาเส่ือมราคาของสินทรัพยจะไดรับการ

ทบทวนทุก  ๆส้ินปบัญช ี

ผลกําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายที่ดินและอุปกรณเปนผลตางระหวางส่ิงตอบแทนสุทธิที่ไดรับจากการจําหนาย

สินทรัพยกับราคาตามบัญชีของสินทรัพยน้ันจะถูกรับรูเปนกําไรหรือขาดทุนในงวดที่เกิดขึ้น   

4.6      สินทรัพยไมมีตัวตน 

สินทรัพยไมมีตัวตนประกอบดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรที่กลุมบริษัทซ้ือมาแสดงในราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสม 

และตัดจําหนายโดยวิธีเสนตรงภายในระยะเวลา 5 ป 

4.7      การดอยคาของสินทรัพย  

ยอดสินทรัพยคงเหลือตามบัญชีของกลุมบริษัทตลอดจนสินทรัพยไมมีตัวตนจะไดรับการทบทวน ณ ทุกวันส้ินรอบ

ระยะเวลารายงานวามีขอบงชี้เรื่องการดอยคาหรือไม  ในกรณีที่มีขอบงชี้วาราคาตามบัญชีอาจไมสามารถไดรับ

ประโยชนคืนกลับมา  รายการขาดทุนจากการดอยคาเปนผลตางราคาตามบัญชีที่สูงเกินกวามูลคาสุทธิที่จะไดรับซ่ึงคือ

จํานวนที่สูงกวาระหวางราคาขายสุทธิ เม่ือเทียบกับมูลคาจากการใชสินทรัพย ถูกจัดกลุมใหอยูกลุมที่เล็กที่สุดที่สามารถ

ระบุไดวาจะเกิดกระแสเงินสดเปนอิสระจากกลุมอ่ืนเพื่อประโยชนในการประเมินพิจารณาเรื่องการดอยคา 
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กลุมบริษัทจะรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาในกําไรหรือขาดทุนหรือบันทึกลดสวนเกินทุนในกรณีที่สินทรัพยน้ัน

เคยตีราคาเพิ่ม  และจะกลับรายการขาดทุนจากการดอยคาเม่ือมีขอบงชี้วาการดอยคาดังกลาวไมมีอยูตอไปหรือเปนไป

ในทางท่ีลดลงโดยบันทึกในกําไรหรือขาดทุนหรือนําไปเพิ่มสวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยแลวแตกรณี 

4.8      สัญญาเชาระยะยาว 

กรณีกลุมบริษัทเปนผูเชา 

สัญญาระยะยาวเพื่อเชาสินทรัพยโดยที่ความเส่ียงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญไดโอนไปใหกับผู

เชาถือเปนสัญญาเชาการเงิน  สัญญาเชาการเงินจะบันทึกเปนรายจายฝายทุนดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่เชาหรือ

มูลคาปจจุบันของจํานวนเงินที่ตองจายตามสัญญาเชาแลวแตมูลคาใดจะต่ํากวา โดยจํานวนเงินที่ตองจายจะปนสวน

ระหวางหน้ีสินและคาใชจายทางการเงินเพื่อใหไดอัตราดอกเบี้ยคงที่ตอหน้ีสินคงคางอยูโดยพิจารณาแยกแตละสัญญา 

ภาระผูกพันตามสัญญาเชาหักคาใชจายทางการเงินจะบันทึกเปนหน้ีสิน  ระยะยาว สวนดอกเบี้ยจายจะบันทึกในกําไร

หรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเชา  สินทรัพยที่ไดมาตามสัญญาเชาการเงินจะคิดคาเส่ือมราคาตลอดอายุการใชงาน

ของสินทรัพยที่เชา แตหากมีความไมแนนอนในสิทธิการเปนเจาของเม่ือสัญญาส้ินสุดจะคํานวณคาเส่ือมราคาตามอายุ

การใชงานของสินทรัพยที่เชาหรืออายุของสัญญาเชาแลวแตระยะเวลาใดจะต่ํากวา 

สัญญาระยะยาวเพื่อเชาสินทรัพยโดยที่ความเส่ียงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญตกอยูกับผูใหเชา

จะจัดเปนสัญญาเชาดําเนินงาน  เงินที่ตองจายภายใตสัญญาเชาดําเนินงาน (สุทธิจากส่ิงตอบแทนจูงใจที่ไดรับจากผูให

เชา) จะบันทึกเปนคาใชจายในรอบระยะเวลาบัญชีโดยใชวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชาน้ัน 

คาใชจายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาเชาดําเนินงานกอนหมดอายุการเชา เชน เบี้ยปรับที่ตองจายใหกับผูใหเชา

จะบันทึกเปนคาใชจายในรอบระยะเวลาบัญชีที่การยกเลิกน้ันเกิดขึ้น 

4.9      ตนทุนการกูยืม 

ตนทุนการกูยืมที่เก่ียวของโดยตรงกับการไดมา  การกอสรางหรือการผลิตสินทรัพยซ่ึงจําเปนตองใชระยะเวลานาน

ในการเตรียมพรอมเพื่อใหสามารถนําสินทรัพยน้ันมาใชไดตามประสงคหรือนําไปขายจะถูกรับรูรวมเปนสวนหน่ึงของ

ราคาทุนของสินทรัพยน้ันจนกระทั่งสินทรัพยน้ันพรอมที่จะใชไดตามประสงคหรือพรอมที่จะขาย 

รายไดที่เกิดจากการนําเงินกูยืมที่กูมาโดยเฉพาะเพื่อการจัดหาสินทรัพยที่เขาเงื่อนไขไปลงทุนชั่วคราวจะนําไปหัก

ออกจากตนทุนการกูยืมที่รวมเปนสวนหน่ึงของราคาทุนของสินทรัพย 

ตนทุนการกูยืมอ่ืนจะถูกรับรูเปนคาใชจายในงวดบัญชีที่คาใชจายน้ันเกิดขึ้น 

4.10    ประมาณการหนี้สิน 

กลุมบริษัทจะบันทึกประมาณการหน้ีสินเม่ือมีความเปนไปไดคอนขางแนของภาระผูกพันในปจจุบันตามกฎหมาย

หรือจากการอนุมานอันเปนผลสืบเน่ืองมาจากเหตุการณในอดีต ภาระผูกพันดังกลาวคาดวาจะสงผลใหตองเกิดการไหล

ออกของทรัพยากรเพื่อ  จายชําระภาระผูกพันและจํานวนที่ตองจายสามารถประมาณการไดอยางนาเชื่อถือ รายจายที่จะ

ไดรับคืนบันทึกเปนสินทรัพยแยกตางหากก็ตอเม่ือการไดรับคืนคาดวาจะไดรับอยางแนนอน 

4.11    การรับรูรายได 

รายไดจากการรับเหมากอสรางรับรูตามวิธีอัตราสวนของงานที่ทําเสร็จ อัตราสวนของงานที่ทําเสร็จคํานวณโดยการ

เปรียบเทียบตนทุนงานกอสรางที่เกิดขึ้นแลวจนถึงวันส้ินรอบระยะเวลารายงาน (โดยไมรวมถึงตนทุนของวัสดทุี่กลุม
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บริษัทไดจัดเตรียมไวเพื่อใช ในงานกอสราง แตยังไมไดถูกนําไปใช ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน ซ่ึงไดแสดงไวเปน 

“งานระหวางกอสราง” ในงบแสดงฐานะการเงิน) กับตนทุนงานกอสรางทั้งหมดที่คาดวาจะใชในการกอสรางตามสัญญา  

ในกรณีที่มีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาตนทุนทั้งส้ินของโครงการเกินกวามูลคารายไดตามสัญญา กลุมบริษัทจะ

รับรูประมาณการขาดทุนดังกลาวเปนคาใชจายทันที รายไดที่รับรูแลวตามขั้นความสําเร็จของงานแตยังไมถึงกําหนด

เรียกชําระตามสัญญาแสดงไวเปน “มูลคางานเสร็จที่ยังไมไดเรียกเก็บ” สําหรับรายไดที่ยังไมไดรับรูตามขั้นความสําเร็จ

ของงานแตไดเรียกชําระเงินตามสัญญาแลวแสดงไวเปน “รายไดคากอสรางรับลวงหนา” ใน  งบแสดงฐานะการเงิน 

รายไดจากการขายรับรูเม่ือสงมอบสินคาและลูกคายอมรับสินคาน้ัน รายไดจากการขายเปนจํานวนที่สุทธิจากภาษี

ขายและสวนลด 

รายไดคาบริการรับรูเม่ือไดใหบริการแลว 

รายไดดอกเบี้ยรับรูตามเกณฑคงคาง 

4.12    ผลประโยชนของพนักงาน 

เงินสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพ 

กลุมบริษัทไดจัดตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ซ่ึงเปนกองทุนที่เกิดจากเงินสมทบในสวนของพนักงานและบริษัท โดย

สินทรัพยของกองทุนแยกออกจากสินทรัพยของบริษัท  และบริหารโดยผูบริหารกองทุนอิสระเงินสมทบที่บริษัทจายเขา

กองทุนจะรับรูเปนคาใชจายในงวดบัญชีที่คาใชจายน้ันเกิดขึ้น 

ผลประโยชนของพนักงานหลังออกจากงาน 

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานกรณีการเลิกจางหรือเกษียณอายุตามขอกําหนดของกฎหมายแรงงานประมาณการ

โดยผูเชี่ยวชาญทางดานคณิตศาสตรประกันภัย  โดยใชเทคนิคการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยในการ

ประมาณการจํานวนผลประโยชนที่พนักงานควรจะไดรับและคิดลดผลประโยชนโดยใชวิธีคิดลดแตละหนวยที่ประมาณ

การไว  โดยอางอิงจากอัตราดอกเบี้ยของพันธบัตรรัฐบาล เพื่อกําหนดมูลคาปจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน

พนักงาน  ตนทุนบริการในอดีตและตนทุนปจจุบันที่เก่ียวของ  โดยผลกําไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก

คณิตศาสตรประกันภัยทั้งหมดจะรับรูทันทีในกําไรหรือขาดทุน 

4.13    การแปลงคาเงินตราตางประเทศ 

กลุมบริษัทแปลงคารายการที่เปนเงินตราตางประเทศที่เกิดขึ้นใหเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที ่ ที่เกิด

รายการ  และแปลงคาสินทรัพยและหน้ีสินที่เปนตวัเงินที่เปนเงินตราตางประเทศ ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงานใหเปน

เงินบาทโดยใชอัตราแลกเปล่ียน ณ วันน้ัน กําไรและขาดทุนที่เกิดจากรับหรือจายชําระที่เปนเงินตราตางประเทศและที่

เกิดการแปลงคาสินทรัพยและหน้ีสินที่เปนตัวเงินดังกลาวไดบันทึกทันทีในกําไรหรือขาดทุน 

4.14    ภาษีเงินได 

กลุมบริษัทรับรูภาษีเงินไดสําหรับงวดปจจุบันที่ยังไมไดจายชําระเปนหน้ีสินในงบแสดงฐานะการเงิน และ       ใน

กรณีที่จํานวนภาษีที่ไดชําระไปแลวในงวดปจจุบนัมากกวาภาษีที่ตองชําระสําหรับงวดน้ัน  กลุมบริษัทจะรับรูสวนที่จาย

ชําระเกินดังกลาวเปนสินทรัพยในงบแสดงฐานะการเงิน  

กลุมบริษัทรับรูหน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสียภาษีทุกรายการ ยกเวนกรณีที่

หน้ีสินภาษีเงินไดรอตัดบัญชน้ัีนเกิดจากการรับรูเม่ือเริ่มแรกซ่ึงสินทรัพยและหน้ีสินที่เกิดจากรายการที่ไมสงผลกระทบตอ

กําไรทางบัญชีและกําไรทางภาษี ณ วันที่เกิดรายการน้ัน  และกลุมบริษัทรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตดับัญชีสําหรับ
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ผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษีทุกรายการ  โดยรับรูเทากับจํานวนที่เปนไปไดคอนขางแนวากลุมบริษัทจะมีกําไรทางภาษี

เพียงพอที่จะนําผลแตกตางชั่วคราวน้ันมาใชหักภาษีได  ยกเวนกรณีที่สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีน้ันเกิดจากการรับรู

เม่ือเริ่มแรกของสินทรัพยและหน้ีสินที่เกิดจากรายการที่ไมสงผลกระทบตอกําไรทางบัญชีและกําไรทางภาษี ณ วันที่เกิด

รายการน้ัน 

กลุมบริษัทรับรูหน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสียภาษีทุกรายการที่เก่ียวของกับ

เงินลงทุนในบริษัทรวม  ยกเวนกรณีที่กลุมบริษัทสามารถควบคุมระยะเวลาในการกลับรายการของผลแตกตางช่ัวคราว

และมีความเปนไปไดคอนขางแนวาจะไมมีการกลับรายการของผลแตกตางชั่วคราวในอนาคตอันใกล  และกลุมบริษัท

รับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษีทุกรายการที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนใน

บริษัทรวม  เฉพาะในกรณีที่มีความเปนไปไดคอนขางแนวาจะมีการกลับรายการของผลแตกตางชั่วคราวในอนาคตอัน

ใกลและจะมีกําไรทางภาษีเพียงพอที่จะนําผลแตกตางชั่วคราวมาใชประโยชนได 

กลุมบริษัทวัดมูลคาสินทรัพยและหน้ีสินภาษีเงินไดของงวดปจจุบันโดยใชอัตราภาษีที่บังคับใชอยูภายในส้ินรอบ

ระยะเวลารายงาน  และวัดมูลคาสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีดวยอัตราภาษีสําหรับงวดที่กลุมบริษัทคาดวาจะ

ไดรับประโยชนจากสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี  และวัดมูลคาหน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีดวยอัตราภาษี

สําหรับงวดที่กลุมบริษัทคาดวาจะจายชําระหน้ีสินภาษีเงินได 

กลุมบริษัทรับรูภาษีเงินไดของงวดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเปนรายไดหรือคาใชจายและนําไปรวม

คํานวณกําไรหรือขาดทุนสุทธิสําหรับงวด  ยกเวนภาษีเงินไดที่เกิดขึ้นจากรายการที่รับรูในกําไรเบ็ดเสร็จอ่ืนหรือรับรู

โดยตรงในสวนของผูถือหุน กลุมบริษัทจะรับรูภาษีเงินไดดังกลาวในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนหรือรับรูโดยตรงในสวนของ

ผูถือหุน 

4.15    เคร่ืองมือทางการเงิน 

สินทรัพยทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบดวยเงินสดและรายการ

เทียบเทาเงินสด ลูกหน้ีและเจาหน้ีการคา ลูกหน้ีและเจาหน้ีอ่ืน เงินใหกูยืมและเงินกูยืม นโยบายการบัญชีที่สําคัญ และ

เกณฑการวัดมูลคาของสินทรัพยทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินดังกลาวไดเปดเผยไวในนโยบายการบัญชีของรายการ

ที่เก่ียวของแลว 

4.16    ประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ ขอสมมติฐานและการใชดุลยพินิจ 

การประมาณการ ขอสมมติฐานและการใชดุลยพินิจไดมีการประเมินทบทวนอยางตอเน่ืองและอยูบนพื้นฐานของ

ประสบการณ  ในอดีตและปจจัยอ่ืน ๆ ซ่ึงรวมถึงการคาดการณเหตุการณในอนาคตที่เชื่อวามีเหตุผลในสถานการณ

ขณะน้ัน 

อุปกรณ และสินทรัพยไมมีตัวตน 

ฝายบริหารเปนผูประมาณการอายุการใหประโยชนและมูลคาคงเหลือสําหรับอุปกรณและสินทรัพยไมมีตัวตนของ

กลุมบริษัท  โดยฝายบริหารจะมีการทบทวนคาเส่ือมราคาเม่ืออายุการใชงานและมูลคาคงเหลือมีความแตกตางไปจาก

การประมาณการในงวดกอนหรือมีการตัดจําหนายสินทรัพยที่เส่ือมสภาพหรือไมไดใชงานโดยการขายหรอืเลิกใช 

ประมาณการตนทุนโครงการกอสราง 

กลุมบริษัทประมาณการตนทุนการกอสรางของแตละโครงการจากรายละเอียดของงานกอสรางและนํามาคํานวณ

จํานวนและมูลคาวัสดุกอสรางที่ตองใชในโครงการ  รวมถึงคาแรง คาโสหุยที่ตองใชในการใหบริการกอสรางจนเสร็จ 
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ประกอบกับ  การพิจารณาถึงแนวโนมของการเปล่ียนแปลงที่อาจเกิดขึ้น  บริษัทจะทําการทบทวนประมาณการตนทุน

อยางสมํ่าเสมอหรือทุกคราวที่ตนทุนที่เกิดขึ้นจริงแตกตางจากประมาณการอยางเปนสาระสําคัญ 

5. รายการกับบุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวของกัน 
กิจการที่เก่ียวของกัน หมายถึง กิจการและหรือบุคคลที่มีอํานาจควบคุม หรือถูกควบคุมไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือ

ทางออม ซ่ึงกระทําผานบริษัทที่ทําหนาที่ถือหุน บริษัทยอย และกิจการที่เปนบริษัทยอยในเครือเดียวกัน นอกจากน้ีกิจการที่

เก่ียวของกันยังรวมความถึง บริษัทรวมและบุคคลที่มีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญกับกิจการไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือ

ทางออม ผูบริหารสําคัญที่เปนกรรมการหรือพนักงานของกิจการ รวมตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวที่ใกลชิดกับบคุคลดังกลาว 

ซ่ึงมีอํานาจชักจูงหรืออาจถูกชักจูงใหปฏิบัติตามบุคคลและกิจการที่เก่ียวของกับบุคคลขางตน 

ในการพิจารณาความสัมพันธระหวางบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกันแตละรายการบริษัทคํานึงถึงเน้ือหาของความสัมพันธ

มากกวารูปแบบทางกฎหมาย 

ผูถือหุนรายใหญของบริษัทครอบครัวสูงสวาง และและนายกิตติ ชีวะเกตุ ซึ่งถือหุนรวมกันรอยละ 23.87 

(2556 : รอยละ 30.91) ของทุนจดทะเบียนของบริษัท รายการคาที่เกี่ยวของกับผูถือหุนหลักหรือกรรมการถือ

เปนรายการระหวางกันกับบริษัท 
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รายการคากับกิจการที่เก่ียวของกันสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 สรุปไดดังน้ี 

5.1     สินทรัพยและหนี้สินระหวางกัน 

 (หนวย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

ลูกหน้ีการคา     

  บริษัท ยเูอซี ไฮโดรเท็ค จํากัด - 2,040,146.00 - 2,040,146.00 

  บริษัท ยูเอซี โกลบอล จํากัด  (มหาชน) 13,535,500.00 4,614,375.00 13,535,500.00 4,614,375.00 

       รวม 13,535,500.00 6,654,521.00 13,535,500.00 6,654,521.00 

  หัก  คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (7,690,625.00) - (7,690,625.00) - 

       สุทธิ 5,844,875.00 6,654,521.00 5,844,875.00 6,654,521.00 

     

มูลคางานเสร็จยังไมไดเรียกเก็บ     

  บริษัท ยเูอซี ไฮโดรเท็ค จํากัด - 15,542,648.41 - 15,542,648.41 

  บริษัท ยเูอซี โกลบอล จํากัด  (มหาชน) - 8,709,078.32 - 8,709,078.32 

       รวม - 24,251,726.73 - 24,251,726.73 

     

ลูกหน้ีอ่ืน     

เงินทดรองจาย     

  กิจการรวมคา ไฮโดรเท็ค – ชัยสฤษดิ ์ - - 1,711,694.84 - 

ดอกเบี้ยคางรับ     

  กิจการรวมคา ไฮโดรเท็ค – ชัยสฤษดิ ์ - - 41,664.66 - 

       รวมลูกหน้ีอ่ืน - - 1,753,359.50 - 

     

เงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการที่เก่ียวของกัน     

  กิจการรวมคา ไฮโดรเท็ค – ชัยสฤษดิ ์     

ยอดยกมาตนป - - - - 

กูยืมในระหวางป - - 6,080,000.00 - 

จายชําระในระหวางป - - - - 

ยอดคงเหลือปลายป - - 6,080,000.00 - 

     

คาใชจายคางจาย     

  กรรมการ - 470,000.00 - 470,000.00 
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5.2     รายไดและคาใชจายระหวางกัน  

 (หนวย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

รายไดจากการกอสราง     

   บริษัท ยูเอซี ไฮโดรเท็ค จํากัด 1,593,337.59 71,997,934.50 1,593,337.59 71,997,934.50 

   บริษัท ยูเอซี โกลบอล จํากัด (มหาชน) 131,546.68 42,517,993.46 131,546.68 42,517,993.46 

       รวม 1,724,884.27 114,515,927.96 1,724,884.27 114,515,927.96 

     

ดอกเบี้ยรับ     

   กิจการรวมคา ไฮโดรเท็ค – ชัยสฤษดิ ์ - - 41,664.66 - 

     

ตนทุนคาวัสด-ุภายนอก     

   บริษัท ยูเอซี โกลบอล จํากัด (มหาชน) - 154,560.00 - 154,560.00 

     

ตนทุนคาใชจายทั่วไป-ภายนอก     

   บริษัท ยูเอซี โกลบอล จํากัด (มหาชน) - 65,146.00 - 65,146.00 

     

ตนทุนผูรับเหมาชวง-ภายนอก     

   บริษัท เอส.พี.ซี ดีไซน จํากัด - 230,000.00 - 230,000.00 

       

5.3     คาตอบแทนผูบริหารสําคัญ  

 (หนวย : บาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 

ผลประโยชนระยะส้ัน 15,195,347.00 13,246,269.75 

ผลประโยชนหลังออกจากงาน 647,576.00 208,697.00 

 15,842,923.00 13,454,966.75 

 

5.4     นโยบายการกําหนดราคา 

รายการธุรกิจ  นโยบายการกําหนดราคา 

รายไดและตนทุนบริการ  ราคาทุน + 10% 

คาออกแบบ  ราคาตามที่ระบุในสัญญาจาง 

ดอกเบี้ยรับ  อางอิงอัตราดอกเบี้ยสถาบันการเงิน+0.25% 
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5.5     ลักษณะความสัมพันธ 
 

ชื่อบริษัท/ชื่อบุคคล ลักษณะความสัมพันธ 

บริษัท ยูเอซี ไฮโดรเท็ค จํากัด ถือหุนโดยบริษัทและมีผูบริหารรวมกัน 

กิจการรวมคาไฮโดรเท็ค-ชัยสฤษดิ ์ ถือหุนโดยบริษัท 

บริษัท ยูเอซี โกลบอล จํากัด (มหาชน) ผูถือหุนรายใหญ 

บริษัท เอส.พี.ซี ดีไซน จํากัด ถือหุนโดยญาติกรรมการ 

5.6     ภาระผูกพัน  

กรรมการ 2 ทานมีการค้ําประกันวงเงินสินเช่ือที่ไดรับจากสถาบันการเงินใหบริษัทโดยไมมีการคิด

คาธรรมเนียมการค้ําประกัน 

6. ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอื่น 
ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการคาสามารถแยกอายุหน้ีท่ีคางชําระไดดังน้ี 

(หนวย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

ลูกหน้ีการคา     

ยังไมถึงกําหนดชําระ 45,622,976.93 81,399,883.17 44,304,226.93 81,399,883.17 

เกิน 1 – 3 เดือน 15,531,280.00 28,595,849.23 15,531,280.00 28,595,849.23 

เกิน 3 – 6   เดือน 8,550,000.00 8,422,787.06 8,550,000.00 8,422,787.06 

เกิน 6 – 12 เดือน 6,186,770.71 3,949,737.69 6,186,770.71 3,949,737.69 

เกินกวา 12 เดือน 13,758,294.72 - 13,758,294.72 - 

    รวม 89,649,322.36 122,368,257.15 88,330,572.36 122,368,257.15 

หัก  คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (10,848,053.56) - (10,848,053.56) - 

       สุทธิ 78,801,268.80 122,368,257.15 77,482,518.80 122,368,257.15 

ลูกหน้ีอ่ืน 22,732,337.50 14,408,496.27 23,692,499.29 14,408,496.27 

เงินมัดจําคาสินคา 6,494,819.24 3,639,792.07 6,494,819.24 3,639,792.07 

เงินจายลวงหนาแกผูรับเหมาชวง 3,571,340.41 3,118,424.31 3,571,340.41 3,118,424.31 

    รวม 32,798,497.15 21,166,712.65 33,758,658.94 21,166,712.65 

หัก  คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (686,047.28) (771,484.80) (686,047.28) (771,484.80) 

       สุทธิ 32,112,449.87 20,395,227.85 33,072,611.66 20,395,227.85 

รวมลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืน 110,913,718.67 142,763,485.00 110,555,130.46 142,763,485.00 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทไดโอนสิทธิรับเงินคางวดงานของลูกหน้ีหน่ึงรายจํานวนเงิน 0.48 ลานบาท เพื่อเปน

หลักประกันวงเงินสินเชื่อที่ไดรับจากธนาคารพาณิชยหน่ึงแหง (2556 : จํานวน 5.38 ลานบาท) 
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รายการเคล่ือนไหวของคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ-ลูกหน้ีการคาในระหวางป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีดังน้ี  

 (หนวย : บาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 

ยอดคงเหลือตนป - - 

ตั้งเพิ่มในระหวางป (10,848,053.56) - 

ไดรับชําระคืนในระหวางป - - 

ยอดคงเหลือปลายป (10,848,053.56) - 

 

รายการเคล่ือนไหวของคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญลูกหน้ีอ่ืน สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดังน้ี 

  (หนวย : บาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 

ยอดคงเหลือตนป (771,484.80) (737,286.90) 

ตั้งเพิ่มในระหวางป - (34,197.90) 

ตัดจําหนายในระหวางป 85,437.52 - 

ยอดคงเหลือปลายป (686,047.28) (771,484.80) 
 

7. มูลคางานเสร็จที่ยังไมไดเรียกเก็บ / รายไดคากอสรางรับลวงหนา 
 

ประกอบดวย 

(หนวย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

มูลคางานเสร็จท่ียังไมไดเรียกเก็บ     

มูลคางานตามสัญญา 2,606,475,954.55 1,822,519,836.01 2,359,980,627.45 1,822,519,836.01 

การรับรูรายไดตามอัตราสวน 

        ของงานท่ีทําเสร็จ 

 

1,472,980,711.94 

 

1,303,591,335.64 

 

1,463,961,766.72 

 

1,303,591,335.64 

หัก   มูลคางานกอสรางท่ีเรียกเก็บ (1,234,057,766.21) (1,106,313,373.29) (1,232,825,289.57) (1,106,313,373.29) 

มูลคางานเสร็จท่ียังไมไดเรียกเก็บ 238,922,945.73 197,277,962.35 231,136,477.15 197,277,962.35 

รายไดคากอสรางรับลวงหนา     

มูลคางานตามสัญญา 17,424,601.20 537,700,000.00 17,424,601.20 537,700,000.00 

มูลคางานกอสรางท่ีเรียกเก็บ 16,983,572.80 321,236,000.00 16,983,572.80 321,236,000.00 

หัก  การรับรูรายไดตามอัตราสวน 

        ของงานท่ีทําเสร็จ 

 

(16,354,284.21) 

 

(300,850,863.40) 

 

(16,354,284.21) 

 

(300,850,863.40) 

รายไดคากอสรางรับลวงหนา 629,288.59 20,385,136.60 629,288.59 20,385,136.60 
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ขอมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับสัญญากอสรางที่อยูระหวางดําเนินการดังน้ี 

(หนวย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

ตนทุนการกอสรางท่ีเกิดข้ึนสะสมและกําไรท่ีรับรู  

    (หักขาดทุนท่ีรับรู) จนถึงปจจุบัน 1,489,334,996.15 1,604,442,199.05 1,480,316,050.93 1,604,442,199.05 

หัก มูลคางานกอสรางท่ีเรียกเก็บ (1,251,041,339.01) (1,427,549,373.30) (1,249,808,862.37) (1,427,549,373.30) 

 238,293,657.14 176,892,825.75 230,507,188.56 176,892,825.75 

     

จํานวนเงินท่ีรับรูเปนสินทรัพย/หนี้สินในงบแสดงฐานะการเงิน 

- มูลคางานเสร็จท่ียังไมไดเรียกเก็บ 238,922,945.73 197,277,962.35 231,136,477.15 197,277,962.35 

- รายไดคากอสรางรับลวงหนา (629,288.59) (20,385,136.60) (629,288.59) (20,385,136.60) 

 238,293,657.14 176,892,825.75 230,507,188.56 176,892,825.75 

8. เงินฝากธนาคารที่ติดภาระคํ้าประกัน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ําประกันของกลุมบริษัทสวนหน่ึงจํานวน 1.48 ลานบาท 

เปนเงินฝากธนาคารที่กลุมบริษัทนําไปวางค้ําประกันงานกอสรางใหกับการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (EGAT) ที่ทําในนาม

บริษัท อิดรีโก เอสพีเอ จํากัด และบริษัท อิดรีโก เอเซีย คอรปอเรชั่น จํากัด ตั้งแตป 2534  ซ่ึงปจจุบันเงินฝากธนาคารดังกลาว

กลุมบริษัทยังไมไดรับคืนเน่ืองจากทางการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (EGAT) ไดดําเนินการฟองรองเรียกคาเสียหายจาก

บริษัท อิดรีโก เอสพีเอ จํากัด ซ่ึงขณะน้ีคดียังไมถึงที่สุด 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 กลุมบริษัทไดนําเงินฝากธนาคารสวนที่เหลือจํานวน 76.08 ลานบาท และจํานวน 

58.24 ลานบาท ตามลําดับ ไปรวมเปนหลักทรัพยค้ําประกันการออกหนังสือค้ําประกันธนาคารสําหรับโครงการงานกอสราง

และค้ําประกันวงเงินกูยืมระยะส้ันจากธนาคาร (หมายเหตุ 32.3) 

9. เงินลงทุนในบริษทัรวม 

ประเภทและมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทรวมสามารถสรุปไดดังน้ี 

     (หนวย : พันบาท) 

    อัตรารอยละ   

 ประเภทกิจการ จดทะเบียนใน ทุนเรียกชําระแลว สัดสวนเงินลงทุน วิธีสวนไดเสีย วิธีราคาทุน 

   2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 

บจก.ยูเอซี  

ไฮโดรเท็ค  

ผลิตและจําหนาย  

น้ําบริสุทธิ์เพ่ือใช 

ในการบริโภคและ

อุตสาหกรรม 

ประเทศ

ไทย 

10,000 10,000 49.99% 49.99% 2,794 3,807 5,000 5,000 

หัก คาเผื่อการดอยคาเงนิลงทนุ   - - (2,858) - 

          สุทธ ิ   2,794 3,807 2,142 5,000 
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เม่ือวันที่ 22 มีนาคม 2555 บริษัทไดซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนในบริษัท ยูเอซี ไฮโดรเท็ค จํากัด  จํานวน 49,997 หุน ในราคาหุนละ 

100.00 บาท  คิดเปนสัดสวนรอยละ 49.997 ของทุนเรียกชําระแลว โดยบริษัทไดมอบหมายตัวแทนเขารวมเปนคณะกรรมการของ

บริษัทดังกลาว 

ขอมูลทางการเงินของบริษัทรวมสามารถสรุปไดดังน้ี  

 (หนวย : บาท) 

 2557  2556 

สินทรัพยรวม 4,667,304.97 22,872,400.87 

หน้ีสินรวม (382,265.35) (16,560,325.65) 

สินทรัพยสุทธิ 4,285,039.62 6,312,075.22 

   

 (หนวย : บาท) 

 2557  2556 

รายไดรวม 9,048,411.66 74,107,389.85 

คาใชจายรวม (11,075,447.26) (74,083,070.01) 

ขาดทุนสําหรับงวด (2,027,035.60) 24,319.84 

10. เงินลงทุนในบริษัทยอย 

  ประเภทและมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทยอยในงบการเงินเฉพาะกิจการสามารถสรุปไดดังน้ี 

ชื่อบริษัท ทุนชําระแลว (พันบาท) สัดสวนเงินลงทุน (%) วิธีราคาทุน (พันบาท) เงินปนผล(พันบาท) 

 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 

กิจการรวมคาไฮโดรเท็ค-ชัยสฤษดิ ์ 1,000 - 100.00 - 1,000 - - - 

เม่ือวันที่ 24 กุมภาพันธ 2557 ไดมีการจัดทําหนังสือสัญญากิจการรวมคาไฮโดรเท็ค-ชัยสฤษดิ์ ขึ้นมาโดยมีความประสงคที่

จะดําเนินกิจการรวมคาเพื่อเขาประกวดราคาจางกอสรางระบบบําบัดของเสียทางการแพทย โดยกําหนดทุนจดทะเบียนเปนเงิน 

1,000,000.00 บาทและมีสัดสวนการถือหุนดังน้ี 

ไฮโดรเท็ค ถือสัดสวน 50.00% 

ชัยสฤษดิ ์ ถือสัดสวน 50.00% 

ตอมาเม่ือวันที่ 28 ตุลาคม 2557 ไดมีการทําบันทึกเพิ่มเติมหนังสือสัญญารวมคาครั้งที่ 1 ซ่ึงทั้งสองฝายไดตกลงรวมกันดังน้ี 

- ไฮโดรเท็ค ตกลงชําระเงินจํานวน 2,000,000.00 บาทให ชัยสฤษดิ ์ภายในวันที่ลงนามในบันทึกฉบับน้ี 

- เม่ือจายชําระเงินแลวทางไฮโดรเท็คจะเปนผูรับผิดชอบในการดําเนินการกิจการดังกลาวแตเพียงผูเดียว โดย ชัยสฤษดิ์ 

ไมตองรับผิดชอบหรือชดใชเงินใด  ๆหากไฮโดรเท็ค กอใหเกิดหน้ีสินหรือความเสียหายใด  ๆตอ กิจการรวมคาไฮโดร

เท็ค-ชัยสฤษดิ์ หรือ ชัยสฤษดิ์ หรือบุคคลใด ๆ ไฮโดรเท็ค ตองรับผิดชอบชดใชหน้ีสินหรือความเสียหายดังกลาวแต

เพียงผูเดียว โดยหาก ชัยสฤษดิ์ ชําระคาเสียหายแทนไปกอน ไฮโดรเท็ค จะตองชําระเงินจํานวนดังกลาวคืนใหแก 

ชัยสฤษดิ์ ในทันทีพรอมดอกเบี้ยในอัตรา MLR+1 ของธนาคารกสิกรไทย 
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- ไฮโดรเท็ค จะตองดําเนินโครงการใหเปนไปตามสัญญาที่ไดลงนามกับมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก กําหนด

ทุกประการ 

จากบันทึกเพิ่มเติมดังกลาวทําให ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัท ไฮโดรเท็ค จํากัด (มหาชน) เปนผูรวมคาของกิจการ

รวมคาไฮโดรเท็ค-ชัยสฤษดิ์ เพียงผูเดียว โดยมีสัดสวนรอยละ 100.00% 

11. อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 

ประกอบดวย 

 (หนวย : บาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 

ราคาทุน:-   

ณ วันที่ 1 มกราคม  3,000,000.00 3,000,000.00 

ซ้ือเพิ่ม - - 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม  3,000,000.00 3,000,000.00 

คาเผ่ือการดอยคา:-   

ณ วันที่ 1 มกราคม  (1,020,000.00) (1,020,000.00) 

เพิ่มขึ้น/ลดลง - - 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม  (1,020,000.00) (1,020,000.00) 

มูลคาสุทธิตามบัญชี   

ณ วันที่ 31 ธันวาคม  1,980,000.00 1,980,000.00 

 
ที่ดินซ่ึงกลุมบริ ษัทไม มี วัตถุประสงค ในการใชดําเนินงานเน้ือที่ จํานวน 9 ไร 3 งาน 65 ตารางวาไดมาจาก 

การโอนทรัพยสินเพื่อชําระหน้ีตั้งแตในอดีต 

เม่ือวันที่ 12 ธันวาคม 2557 ผูประเมินราคาอิสระไดประเมินราคาที่ดินของกลุมบริษัทดวยวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด 

(Market Approach) พบวาที่ดินมีราคาประเมินจํานวน 2.97 ลานบาท (2556 : จํานวน 1.98 ลานบาท) 
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12. ที่ดินและอุปกรณ 

ประกอบดวย 
 (หนวย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 
ที่ดิน 

เคร่ืองมือและ 

อุปกรณ 

เคร่ืองใชสํานักงาน 

และตกแตง 
ยานพาหนะ 

งานระหวาง

กอสราง 
รวม 

ราคาทุน :       

ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 32,526,750.00 9,821,204.31 6,805,083.89 13,490,233.57 64,428,916.93 127,072,188.70 

ซ้ือเพ่ิม - 765,742.34 2,317,268.33 577,000.00 27,112,129.80 30,772,140.47 

โอนเขา - - - - - - 

จําหนาย - (2,930,867.28) (691,352.56) (729,400.00) - (4,351,619.84) 

โอนออก - - - - - - 

ตัดจําหนาย - - (92,833.08) - - (92,833.08) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 32,526,750.00 7,656,079.37 8,338,166.58 13,337,833.57 91,541,046.73 153,399,876.25 

คาเสื่อมราคาสะสม :       

ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 - (5,697,953.05) (4,132,775.98) (4,491,789.16) - (14,322,518.19) 

คาเสื่อมราคาสาํหรับป - (619,595.69) (982,460.37) (1,453,174.37) - (3,055,230.43) 

โอนเขา - - - - - - 

จําหนาย - 2,007,943.84 595,892.82 729,398.00 - 3,333,234.66 

ตัดจําหนาย - - 37,262.88 - - 37,262.88 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 - (4,309,604.90) (4,482,080.65) (5,215,565.53) - (14,007,251.08) 

คาเผือ่ดอยคา :       

ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 - - - - - - 

เพ่ิมขึ้น - - - - (15,256,301.82) (15,256,301.82) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 - - - - (15,256,301.82) (15,256,301.82) 

มูลคาสุทธิตามบัญชี :       

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 32,526,750.00 3,346,474.47 3,856,085.93 8,122,268.04 76,284,744.91 124,136,323.35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจําปี 2557  
บริษัท ไฮโดรเท็ค จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

 

 
114 

 (หนวย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 
ที่ดิน 

เคร่ืองมือและ 

อุปกรณ 

เคร่ืองใชสํานักงาน 

และตกแตง 
ยานพาหนะ 

งานระหวาง

กอสราง 
รวม 

ราคาทุน :       

ณ วันที่ 1 มกราคม 2556  11,500,000.00  10,482,422.29  5,656,594.51   13,529,485.91  35,810,680.30 76,979,183.01 

ซ้ือเพ่ิม 21,026,750.00 584,282.02 1,188,419.38 - 29,870,997.06 52,670,448.46 

โอนเขา - - - - 1,283,109.35 1,283,109.35 

จําหนาย - (1,135,500.00) - - - (1,135,500.00) 

โอนออก - - - - (1,061,720.89) (1,061,720.89) 

ตัดจําหนาย - (110,000.00) (39,930.00) (39,252.34) (1,474,148.89) (1,663,331.23) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 32,526,750.00 9,821,204.31 6,805,083.89 13,490,233.57 64,428,916.93 127,072,188.70 

คาเสื่อมราคาสะสม :       

ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 - (6,147,259.68)  (3,399,726.10) (3,154,981.84) - (12,701,967.62) 

คาเสื่อมราคาสําหรับป - (768,681.37) (766,965.61) (1,345,294.77) - (2,880,941.75) 

โอนเขา - - - - - - 

จําหนาย - 1,135,488.00 - - - 1,135,488.00 

ตัดจําหนาย - 82,500.00 33,915.73 8,487.45 - 124,903.18 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 - (5,697,953.05) (4,132,775.98) (4,491,789.16) - (14,322,518.19) 

มูลคาสุทธิตามบัญชี :       

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 32,526,750.00 4,123,251.26 2,672,307.91 8,998,444.41 64,428,916.93 112,749,670.51 
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 (หนวย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ที่ดิน 

เคร่ืองมือและ 

อุปกรณ 

เคร่ืองใชสํานักงาน 

และตกแตง 
ยานพาหนะ 

งานระหวาง

กอสราง 
รวม 

ราคาทุน :       

ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 32,526,750.00 9,821,204.31 6,805,083.89 13,490,233.57 64,428,916.93 127,072,188.70 

ซ้ือเพ่ิม - 554,911.50  2,155,321.50  577,000.00   27,112,129.80  30,399,362.80  

โอนเขา - - - - - - 

จําหนาย - (2,930,867.28) (691,352.56) (729,400.00) - (4,351,619.84) 

โอนออก - - - - - - 

ตัดจําหนาย - - (92,833.08) - - (92,833.08) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 32,526,750.00 7,445,248.53 8,176,219.75 13,337,833.57 91,541,046.73 153,027,098.58 

คาเสื่อมราคาสะสม :       

ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 - (5,697,953.05) (4,132,775.98) (4,491,789.16) - (14,322,518.19) 

คาเสื่อมราคาสําหรับป - (609,659.18) (971,409.16) (1,453,174.37) - (3,034,242.71) 

โอนเขา - - - - - - 

จําหนาย - 2,007,943.84  595,892.82  729,398.00  -  3,333,234.66  

ตัดจําหนาย - -  37,262.88  - -  37,262.88  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 - (4,299,668.39) (4,471,029.44) (5,215,565.53) - (13,986,263.36) 

คาเผื่อดอยคา :       

ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 - - - - - - 

เพ่ิมขึ้น - - - - (15,256,301.82) (15,256,301.82) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 - - - - (15,256,301.82) (15,256,301.82) 

มูลคาสุทธิตามบัญชี :       

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557  32,526,750.00   3,145,580.14   3,705,190.31   8,122,268.04   76,284,744.91  123,784,533.40  
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 (หนวย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ที่ดิน 

เคร่ืองมือและ 

อุปกรณ 

เคร่ืองใชสํานักงาน 

และตกแตง 
ยานพาหนะ 

งานระหวาง

กอสราง 
รวม 

ราคาทุน :       

ณ วันที่ 1 มกราคม 2556  11,500,000.00  10,482,422.29  5,656,594.51   13,529,485.91  35,810,680.30 76,979,183.01 

ซ้ือเพ่ิม 21,026,750.00 584,282.02 1,188,419.38 - 29,870,997.06 52,670,448.46 

โอนเขา - - - - 1,283,109.35 1,283,109.35 

จําหนาย - (1,135,500.00) - - - (1,135,500.00) 

โอนออก - - - - (1,061,720.89) (1,061,720.89) 

ตัดจําหนาย - (110,000.00) (39,930.00) (39,252.34) (1,474,148.89) (1,663,331.23) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 32,526,750.00 9,821,204.31 6,805,083.89 13,490,233.57 64,428,916.93 127,072,188.70 

คาเสื่อมราคาสะสม :       

ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 - (6,147,259.68)  (3,399,726.10) (3,154,981.84) - (12,701,967.62) 

คาเสื่อมราคาสําหรับป - (768,681.37) (766,965.61) (1,345,294.77) - (2,880,941.75) 

โอนเขา - - - - - - 

จําหนาย - 1,135,488.00 - - - 1,135,488.00 

ตัดจําหนาย - 82,500.00 33,915.73 8,487.45 - 124,903.18 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 - (5,697,953.05) (4,132,775.98) (4,491,789.16) - (14,322,518.19) 

มูลคาสุทธิตามบัญชี :       

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 32,526,750.00 4,123,251.26 2,672,307.91 8,998,444.41 64,428,916.93 112,749,670.51 

ขอมูลเก่ียวกับคาเส่ือมราคามีดังน้ี 

(หนวย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

คาเส่ือมราคาสําหรับป 3,055,230.43 2,880,941.75 3,034,242.71 2,880,941.75 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 กลุมบริษัทมีอุปกรณจํานวนหน่ึงซ่ึงตัดคาเส่ือมราคาหมดแลวแตยังใชงานอยู ราคาทุนกอนหัก

คาเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพยดังกลาวมีจํานวน 10.29 ลานบาท (2556 : จํานวน 10.55 ลานบาท) 

สินทรัพยภายใตสัญญาเชาการเงินที่กลุมบริษัทเปนผูเชาไดรวมแสดงในรายการขางตนประกอบดวย ยานพาหนะมีราคา

ตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จํานวน 6.34 ลานบาท (2556 : จํานวน 8.15 ลานบาท) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 กลุมบริษัทไดนําที่ดินพรอมส่ิงปลูกสรางในอนาคตและเครื่องจักรที่ใชผลิต

นํ้าประปาเปนหลักประกันวงเงินสินเชื่อที่ไดรับจากสถาบันการเงินตามหมายเหตุ 32.3 
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13. สินทรัพยไมมีตัวตน 

ประกอบดวย 

  (หนวย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 โปรแกรมคอมพิวเตอร 

 2557 2556 
ราคาทุน:-   

ณ วันที่ 1 มกราคม  1,227,249.95 1,201,249.95 

ซ้ือเพิ่ม 1,459,023.00 26,000.00 

โอนออก (37,270.00) - 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2,649,002.95 1,227,249.95 

คาตัดจําหนายสะสม:-   

ณ วันที่ 1 มกราคม  (941,166.52) (717,418.82) 

คาตัดจําหนายสําหรับป (409,791.14) (223,747.70) 

โอนออก 32,260.96 - 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม  (1,318,696.70) (941,166.52) 

มูลคาสุทธิตามบัญชี:-   

ณ วันที่ 31 ธันวาคม  1,330,306.25 286,083.43 

   

คาตัดจําหนายสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 409,791.14 223,747.70 
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  (หนวย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 โปรแกรมคอมพิวเตอร 

 2557 2556 
ราคาทุน:-   

ณ วันที่ 1 มกราคม  1,227,249.95 1,201,249.95 

ซ้ือเพิ่ม 1,359,023.00 26,000.00 

โอนออก (37,270.00) - 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2,549,002.95 1,227,249.95 

คาตัดจําหนายสะสม:-   

ณ วันที่ 1 มกราคม  (941,166.52) (717,418.82) 

คาตัดจําหนายสําหรับป (404,476.07) (223,747.70) 

โอนออก 32,260.96 - 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม  (1,313,381.63) (941,166.52) 

มูลคาสุทธิตามบัญชี:-   

ณ วันที่ 31 ธันวาคม  1,235,621.32 286,083.43 

   

คาตัดจําหนายสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 404,476.07 223,747.70 

 
14. เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เงินกูยืมระยะส้ันจากบริษัทหลักทรัพยทั้งจํานวนเปนเงินกูยืมในรูปตั๋วสัญญาแลกเงินระยะส้ัน

ประเภทหักสวนลดจากมูลคาหนาตั๋ว (Bill Of Exchange) คิดอัตราดอกเบี้ยรอยละ 7.00 ตอป                

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556  เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงินทั้งจํานวนเปนเงินกูยืมในรูปตั๋วสัญญาใชเงินจากสถาบัน

การเงินแหงหน่ึง โดยมีวงเงินจํานวน 80.00 ลานบาท (2556 : จํานวน 80.00 ลานบาท) และคิดดอกเบี้ยที่อัตราลูกคาชั้นดี 

(Prime Rate)  ซ่ึงปจจุบันอัตราดอกเบี้ยรอยละ 6.875 ตอป  (2556 : รอยละ 6.875 ตอป) กลุมบริษัทจํานําเงินฝากประจําและ

โอนสิทธิเรียกรองการรับเงินคางวดงานโครงการใหกับสถาบันการเงิน 
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15. เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอื่น 

ประกอบดวย 

   (หนวย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

เจาหน้ีการคา 125,214,753.62 98,915,855.67 122,811,839.17 98,915,855.67 

เจาหน้ีอ่ืน 7,240,765.05 6,433,643.41 6,669,882.12 6,433,643.41 

เจาหน้ีเงินประกันผลงาน 22,439,812.13 24,868,386.80 22,321,879.26 24,868,386.80 

เจาหน้ีกรมสรรพากร 1,603.13 - 1,603.13 - 

อ่ืน ๆ 49,158.12 21,188.07 49,158.12 21,188.07 

รวม 154,946,092.05 130,239,073.95 151,854,361.80 130,239,073.95 

16. เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

ประกอบดวย 

 (หนวย : บาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 
เงินกูยืมระยะยาว 38,080,000.00 41,320,000.00 

หัก สวนของหน้ีที่ถึงกําหนดชําระในหน่ึงป (34,200,000.00) (33,960,000.00) 

               สุทธิ 3,880,000.00 7,360,000.00 

จํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายภายใตสัญญาเงินกูยืมระยะยาวมีดังน้ี 

 (หนวย : บาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 
ไมเกิน 1 ป 34,200,000.00 33,960,000.00 

2 ป – 5 ป 3,880,000.00 7,360,000.00 

            รวม 38,080,000.00 41,320,000.00 
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เงินกูยืมระยะยาวมีรายละเอียด อัตราดอกเบี้ยและระยะเวลาชําระคืนสามารถสรุปไดดังน้ี 
 

 วงเงิน (ลานบาท)    

ธนาคารพาณิชย 2557 2556 ระยะเวลา อัตราดอกเบ้ียรอยละ การชําระหนี้ 

1 16.00 16.00 พ.ค.55 – ม.ค. 60 MLR ตอป ชําระเงินตนรายเดือนในแตละสวนที่เบิก

จํานวน 57 งวด  โดยงวดที่ 1-56 ชําระ

งวดละ 0.27 ลานบาท และ งวดสุดทาย

ชําระ 0.12 ลานบาท โดยงวดแรกเริ่ม

จายชําระในเดือนพฤศจิกายน 2555 

2 170.00 170.00 ม.ค. 58 – ธ.ค. 62 ณ วันที่เบิกใช ถึง ส.ค. 58 

MLR-1.00% ตอป 

ตั้งแต ก.ย. 58 MLR-0.50% ตอป 

ชําระเงินตนรายเดือนในแตละสวนที่เบิก

จํานวน 60 งวด  โดยงวดที่ 1-59 ชําระ

งวดละ 2.85 ลานบาท และ งวดสุดทาย

ชําระ 1.85 ลานบาท โดยงวดแรกเริ่ม

จายชําระในเดือนมกราคม 2558 

 186.00 186.00    

วงเงินสินเชื่อ 16.00 ลานบาท กลุมบริษัทตองโอนสิทธิเรียกรองการรับเงินคาบําบัดนํ้าตามสัญญาใหกับธนาคาร 

เพื่อเปนหลักประกันสําหรับธนาคารพาณิชยแหงที่ 1  

วงเงินสินเชื่อ 170.00 ลานบาท กลุมบริษัทไดนําที่ดินพรอมส่ิงปลูกสรางในอนาคตและเครื่องจักรที่ใชผลิต

นํ้าประปาและตองนําเงินที่ไดรับจากการขายนํ้าประปาเขาบัญชีของบริษัทที่จํานํากับธนาคารไวและเม่ือไดรับเงินจาก

การขายนํ้าประปาแลวธนาคารจะคงเงินไวเงินเทากับภาระหน้ีที่บริษัทตองชําระในเดือนน้ันเพื่อเปนหลักประกันสําหรับ

ธนาคารพาณิชยแหงที่ 2 

จากการคํานวณอัตราสวนทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 พบวาอัตราสวนทางการเงินบางรายการไม

เปนไปตามเง่ือนไขในการดํารงอัตราสวนทางการเงินตามที่กําหนดไวในสัญญาเงินกูยืมระยะยาว ดังน้ัน กลุมบริษัทได

จัดประเภทเงินกูยืมระยะยาวซ่ึงอาจถูกเรียกรองใหชําระคืนเม่ือผูใหกูยืมทวงถามเปนหน้ีสินหมุนเวียนเพื่อใหเปนไปตาม

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 เรื่องการนําเสนองบการเงิน หากกลุมบริษัทสามารถดํารงอัตราสวนทางการเงินใหเปนไป

ตามเงื่อนไขสัญญาเงินกูระยะยาวเงินกูยืมดังกลาวจะกลับไปเปนหน้ีสินระยะยาวตามเดิม 

17. หน้ีสินภายใตสัญญาเชาการเงิน 

จํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายภายใตสัญญาเชาการเงินระยะยาวมีดังน้ี 

     (หนวย : บาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 

 หนี้สินภายใต

สัญญาเชาการเงิน 

ดอกเบ้ียจาย 

รอตัดบัญชี 

 

สุทธ ิ

หนี้สินภายใต

สัญญาเชาการเงิน 

ดอกเบ้ียจาย 

รอตัดบัญชี 

 

สุทธ ิ

ไมเกิน 1 ป  1,815,143.60   (121,247.41)  1,693,896.19  2,093,072.28 (265,029.76) 1,828,042.52 

เกินกวา 1 ป แตไมเกิน 5 ป   782,941.00   (27,303.55)  755,637.45  2,663,650.60 (158,770.18) 2,504,880.42 

รวม  2,598,084.60   (148,550.96)  2,449,533.64  4,756,722.88 (423,799.94) 4,332,922.94 

 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 กลุมบริษัทไดทําสัญญาเชาการเงินระยะยาวกับบริษัทลิสซ่ิงเพื่อเชายานพาหนะจํานวน 6 

สัญญา (2556 : จํานวน 8 สัญญา) สัญญาเชากําหนดชําระคาเชาเปนงวดรายเดือน ๆ ละ 9,041.12 บาทถึง 65,566.00 บาท 
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(2556 : ตั้งแตเดือนละ 9,041.12 บาทถึง 65,566.00 บาท) โดยมีระยะเวลาการเชา 3-5 ป  สัญญาเชาดังกลาวมีกรรมการของ

กลุมบริษัทเปนผูค้ําประกัน กรรมสิทธ์ิในยานพาหนะดังกลาวจะโอนเปนกรรมสิทธ์ิของกลุมบริษัทเม่ือกลุมบริษัทได ชําระ

เงินงวดสุดทายตามสัญญาเชา 

18. ประมาณการรับประกันคุณภาพ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 กลุมบริษัทไดรับรูประมาณการหน้ีสินจํานวน 3.91 ลานบาทและจํานวน 1.80 ลาน

บาทในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามลําดับ  สําหรับการเรียกรองการรับประกันผลงานการกอสรางท่ีคาดวา

จะเกิดขึ้น กลุมบริษัทคาดวารายจายสวนใหญจะเกิดขึ้นในงวดบัญชีหนา และคาใชจายทั้งหมดจะเกิดขึ้นภายในระยะ 1- 2 ป 

ตั้งแตวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน 

รายการเคล่ือนไหวของประมาณการรับประกันคุณภาพสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดังน้ี 

 (หนวย : บาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 
  ณ วันที่ 1 มกราคม 1,799,463.96 2,925,627.65 

  เพิ่มขึ้นในระหวางป 4,188,197.16 2,559,800.00 

  สวนที่ใชในระหวางป (1,740,566.13) (3,629,575.87) 

  โอนกลับสวนที่หมดอายุระหวางป (332,556.86) (56,387.82) 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 3,914,538.13 1,799,463.96 

 
จํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจาย-ประมาณการรับประกันคุณภาพมีดังน้ี 

 (หนวย : บาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 
ไมเกิน 1 ป 3,181,142.75 1,270,735.15 

2 ป – 5 ป 733,395.38 528,728.81 

            รวม 3,914,538.13 1,799,463.96 
 

19. ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 กลุมบริษัทมีภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานกรณีการเลิกจางหรือเกษียณอายุ

ตามขอกําหนดของกฎหมายแรงงาน กลุมบริษัทจัดใหมีการประมาณการภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานโดยผูเชี่ยวชาญ

ทางดานคณิตศาสตรประกันภัย  โดยใชเทคนิคการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยในการประมาณการจํานวน

ผลประโยชนที่พนักงานควรจะไดรับและคิดลดผลประโยชนโดยใชวิธีคิดลดแตละหนวยที่ประมาณการไว โดยอางอิงจากอัตรา

ดอกเบี้ยของพันธบัตรรัฐบาล เพื่อกําหนดมูลคาปจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน ตนทุนบริการในอดีตและตนทุน

ปจจุบันที่เก่ียวของ  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 กลุมบริษัทรับรูภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานเปนหน้ีสินจํานวน 13.81  ลาน

บาทและจํานวน 11.70 ลานบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการตามลําดับ 
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การเปล่ียนแปลงมูลคาปจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556  

มีดังน้ี  

 (หนวย : บาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 
ณ วันที่ 1 มกราคม 11,703,057.00 8,853,779.00 

ตนทุนบริการปจจุบัน 2,089,917.00 1,317,205.00 

ตนทุนดอกเบี้ย 468,122.00 398,420.00 

ผลประโยชนที่จาย - (258,000.00) 

(กําไร)ขาดทุนจากการประมาณการ (454,796.00) 1,391,653.00 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 13,806,300.00 11,703,057.00 

 
สมมติฐานในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยที่สําคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดังน้ี  

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 

อัตราคิดลด ณ วันส้ินป 4.00% 4.00% 

อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน 5.34% 5.34% 

อัตราสวนของพนักงานที่คาดวาจะลาออกกอนเกษียณ 5.00% 5.00% 
 

20. หน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี  
 

การเปล่ียนแปลงของหน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดงัน้ี 

 (หนวย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 1 มกราคม  รับรูในกําไร 31 ธันวาคม  รับรูในกําไร 31 ธันวาคม  

 2556 หรือขาดทุน 2556 หรือขาดทุน 2557 

ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอื่น     147,457.38  (147,457.38) - - - 

ที่ดินและอุปกรณ      22,246.53  (22,246.53) - - - 

เงินลงทุนในบริษัทรวม     240,964.63  (240,964.63) - - - 

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน     204,000.00  (204,000.00) - - - 

ประมาณการรับประกันคุณภาพ     375,916.18  (375,916.18) - - - 

หน้ีสินภายใตสัญญาเชาการเงิน (503,429.88) 33,383.24 (470,046.64) 35,886.58 (434,160.06) 

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน  1,770,755.80  (1,770,755.80) - - - 

รวมสินทรัพย(หน้ีสิน)ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี  2,257,910.64  (2,727,957.28) (470,046.64) 35,886.58 (434,160.06) 
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 (หนวย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 1 มกราคม  รับรูในกําไร 
31 ธันวาคม 2556 

รับรูในกําไร 
31 ธันวาคม 2557 

 2556 หรือขาดทุน หรือขาดทุน 

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน  147,457.38  (147,457.38) - - - 

ที่ดินและอุปกรณ  22,246.53  (22,246.53) - - - 

อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน  204,000.00  (204,000.00) - - - 

ประมาณการรับประกันคุณภาพ  375,916.18  (375,916.18) - - - 

หนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงิน (503,429.88) 33,383.24 (470,046.64) 35,886.58 (434,160.06) 

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน  1,770,755.80  (1,770,755.80) - - - 

รวมสินทรัพย(หน้ีสิน)ภาษีเงินไดรอการตดับญัชี  2,016,946.01  (2,486,992.65)  (470,046.64)  35,886.58 (434,160.06) 

 
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่กลุมบริษัทไมไดรับรูไวในงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบดวย 

   (หนวย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

ผลขาดทุนสะสมทางภาษีท่ียังไมไดใช     

      - หมดอายุในอีก 1 ป - - - - 

      - หมดอายุในอีก 2-5 ป 21,027,903.07 110,290.42 21,027,903.07 110,290.42 

ผลแตกตางช่ัวคราว 10,949,687.13 3,819,067.33 11,282,616.08 3,580,534.53 

                     รวม 31,977,590.20 3,929,357.75 32,310,519.15 3,690,824.95 

สินทรัพยและหน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมที่กลุมบริษัทไมไดรับรูไวใน

งบแสดงฐานะการเงินประกอบดวย 

   (หนวย : บาท) 

     งบการเงินรวม 

   2557 2556 

  สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีท่ียังไมไดรับรู    

- บริษัทรวม   202,691.40 - 

     

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี    

- บริษัทรวม   115,244.23 - 

- บริษัทยอย   - 2,431.84 
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21. ทุนเรือนหุน 
 

 จํานวนหุน จํานวนเงิน 

 (หนวย : หุน) (หนวย : บาท) 

ทุนจดทะเบียน (มูลคาหุนละ 1.00 บาท)   

ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 130,000,000 130,000,000.00 

เพิ่มทุน 65,000,000 65,000,000.00 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 195,000,000 195,000,000.00 

ลดทุน   (15,620) (15,620.00) 

เพิ่มทุน 194,984,380 194,984,380.00 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 389,968,760 389,968,760.00 

 
 

 จํานวนหุน หุนสามัญ สวนเกินมูลคาหุน รวม 

 (หนวย : หุน) (หนวย : บาท) (หนวย : บาท) (หนวย : บาท) 

ทุนที่ออกและเรียกชําระแลว (มูลคาหุนละ 1.00 บาท) 

ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 130,000,000 130,000,000.00 67,211,860.87 197,211,860.87 

เพิ่มทุน 64,984,380 64,984,380.00 - 64,984,380.00 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 194,984,380 194,984,380.00 67,211,860.87 262,196,240.87 

เพิ่มทุน 194,984,380 194,984,380.00 - 194,984,380.00 

คาใชจายในการจําหนายหุนสามัญ - - (516,000.00) (516,000.00) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 389,968,760 389,968,760.00 66,695,860.87 456,664,620.87 

เม่ือวันที่ 4 เมษายน 2556 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 มีมติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อีกจํานวน 

65,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท ทําใหทุนจดทะเบียนจากเดิม 130,000,000.00 บาท เปนทุนจดทะเบียน 

195,000,000.00 บาทเพื่อรองรับการจายเงินปนผลเปนหุนสามัญ บริษัทไดดําเนินการเปล่ียนแปลงทุนจดทะเบียนตอ          

กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชยเม่ือวันที่ 3 พฤษภาคม 2556 

เม่ือวันที่ 30 เมษายน 2557 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 ของบริษัทไดมีมติดังตอไปน้ี  

- อนุมัติการลดทุนจดทะเบียน จากทุนจดทะเบียนเดิม 195,000,000.00 บาท เปนทุนจดทะเบียน 194,984,380.00 

บาท โดยการยกเลิกหุนสามัญที่ไดจดทะเบียนไวแลวแตยังไมไดออกจําหนายจํานวน 15,620 หุน มูลคาที่ตราไว    

หุนละ 1.00 บาท 

- อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน จากทุนจดทะเบียนเดิม 194,984,380.00 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหม  

389,968,760.00 บาท โดยการออกหุนสามัญใหมจํานวน 194,984,380 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท 

- อนุมัติการจัดสรรหุนสามัญใหมจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจํานวน 194,984,380 หุน มูลคาที่ตราไวหุน

ละ 1.00 บาท  เพื่อเสนอขายครั้งเดียวเต็มจํานวนหรือแตบางสวนก็ไดโดยจะออกและเสนอขายในคราวเดียวกันทั้ง

จํานวนหรือเปนคราว  ๆไปใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทตามสัดสวนการถือหุน (Rights Offering)  ในอัตราสวน 1 หุน

เดิมตอ 1 หุนสามัญใหม  โดยผูถือหุนมีสิทธิที่จะจองซ้ือหุนในจํานวนที่เกินกวาสิทธิของตนได  ในราคาที่เสนอขาย

หุนละ 1.00 บาทและกําหนดวันเสนอขายระหวางวันที่ 26 พฤษภาคม 2557 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2557  ในกรณี
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ที่มีหุนสามัญใหมเหลืออันเน่ืองมาจากการจองซ้ือของผูถือหุนเดิมขางตนใหคณะกรรมการบริษัทมีอํานาจและ    

ดุลยพินิจในการจัดสรรหุนสามัญใหมที่เหลือดังกลาวใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทตามสัดสวนไดอีก และให

คณะกรรมการบริษัทเปนผู มีอํานาจในการพิจารณากําหนดและแกไขเปล่ียนแปลงขอกําหนด เงื่อนไข และ

รายละเอียดตาง  ๆในการเสนอขายหุนสามัญใหมดังกลาวไดทุกประการ 

บริษัทไดดําเนินการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชยเม่ือวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 

สําหรับการลดทุนจดทะเบียน  และเม่ือวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 สําหรับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 

เม่ือวันที่ 19 - 23 พฤษภาคม 2557 บริษัทเสนอขายหุนสามัญจํานวน 194,984,380 หุนแกผูถือหุนเดิมของบริษัท  หุน

สามัญดังกลาวมีมูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาทโดยเสนอขายในราคาหุนละ 1.00 บาท รวมเปนเงินทั้งส้ิน 194,984,380.00 

บาท บริษัทบันทึกคาใชจายเก่ียวกับการจัดจําหนายหุนสุทธิจากภาษีเงินไดจํานวน 516,000.00 บาท เปนรายการหักในบัญชี

สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 

บริษัทไดดําเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแลวของบริษัทจาก 194,984,380.00 บาท เปน 389,968,760.00 บาทคิดเปนหุน

สามัญจํานวน 389,968,760 หุนในมูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 1.00 บาทกับกระทรวงพาณิชยเม่ือวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 

การจัดการความเส่ียงในสวนของทุน 

วัตถุประสงคของบริษัทในการบริหารทุนของบริษัทน้ันเพื่อดํารงไวซ่ึงความสามารถในการดําเนินงานอยางตอเน่ืองของ

บริษัทเพื่อสรางผลตอบแทนตอผูถือหุนและเปนประโยชนตอผูที่มีสวนไดเสียอ่ืน และเพื่อดํารงไวซ่ึงโครงสรางของทุนที่

เหมาะสมเพื่อลดตนทุนทางการเงินของทุน 

ในการดํารงไวหรือปรับโครงสรางของทุน  บริษัทอาจปรับนโยบายการจายเงินปนผลใหกับผูถือหุน การคืนทุนใหแก         

ผูถือหุน การออกหุนใหม หรือการขายทรัพยสินเพื่อลดภาระหน้ี 

22. สํารองตามกฎหมาย 

ภายใตพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535  บริษัทตองจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายไมนอยกวารอยละ 5 ของ

กําไรสุทธิประจําปหลังหักขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาสํารองจะมีจํานวน ไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของ

บริษัท  สํารองตามกฎหมายไมสามารถนํามาจายเงินปนผลได 

23. คาใชจายภาษีเงินได  

คาใชจายภาษีเงินไดที่รับรูในกําไรขาดทุนสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดังน้ี  

 (หนวย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

คาใชจายภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน   182,535.40 - 129,000.00 - 

คาใชจายภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของผลแตกตางชั่วคราวที่รับรูเม่ือเร่ิมแรก

และที่กลับรายการ  

   (35,886.58) 2,727,957.28      (35,886.58) 2,486,992.65 

คาใชจายภาษีเงินไดที่รับรูในกําไรหรือขาดทุน 146,648.82 2,727,957.28 93,113.42 2,486,992.65 
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ความสัมพันธระหวางคาใชจายภาษีเงินไดกับกําไรทางบัญชีสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดังน้ี 

 (หนวย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

กําไร(ขาดทุน)ทางบัญชี (177,485,393.11) (7,610,132.63) (17,959,001.41) (7,622,291.82) 

     

อัตราภาษีที่ใช 20% 20% 20% 20% 

ภาษีเงินไดคํานวณตามอัตราภาษีที่ใช (35,497,078.62) (1,522,026.53) (35,991,800.28) (1,524,458.36) 

สวนของคาใชจายที่ไมสามารถหักในการคํานวณกําไรทางภาษ ี 7,470,648.72 323,057.91 7,465,219.50 320,626.07 

สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 202,691.40 (2,431.84) - - 

ผลกระทบจากรายการที่ไมไดรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญช ี 7,130,619.80 3,819,067.33 7,702,081.55 3,580,534.53 

ผลตางจากอัตราภาษีเงินไดของบริษัทที่มีทุนไมเกิน 5 ลานบาท (17,845.13) - - - 

ผลตางจากกําไรที่ไดรับยกเวนของบริษัทที่มีทุนไมเกิน 5 ลานบาท (60,000.00) - - - 

ผลขาดทุนจากการดําเนินงาน 20,917,612.65 110,290.41 20,917,612.65 110,290.41 

คาใชจายภาษีเงินได 146,648.82 2,727,957.28 93,113.42 2,486,992.65 
 

คาใชจายภาษีเงินไดที่รับรูในสวนของผูถือหุนสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดังน้ี  

 (หนวย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

คาใชจายภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน       

คาใชจายในการจําหนายหุนสามัญ (129,000.00)  - (129,000.00)  - 

รวมคาใชจายภาษีเงินไดที่รับรูในสวนของผูถือหุน (129,000.00)  - (129,000.00)  - 

 
อัตราภาษีท่ีบังคับใช ป 2557 ป 2556 

บริษัทและบริษัทยอย 20% 20% 

บริษัทท่ีมีทุนจดทะเบียนไมเกิน 5 ลานบาทและรายไดไมเกิน 30 ลานบาท   

- กําไรสุทธิระหวาง  1 - 300,000 บาท - - 

- กําไรสุทธิระหวาง  300,000 - 1,000,000 บาท 15% 15% 

- กําไรสุทธิต้ังแต     1,000,001 บาทข้ึนไป 20% 20% 

24. ขาดทุนตอหุนข้ันพ้ืนฐาน  

ขาดทุนตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารขาดทุนสําหรับปดวยจํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนักที่ออกจําหนายแลว

ระหวางป 

25. เงินปนผลจาย 

เม่ือวันที่ 4 เมษายน 2556 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 ของบริษัทมีมตใิหจายปนผลสําหรับผลการดําเนินงาน

ประจําป 2555  เปนหุนสามัญจํานวน 65,000,000 หุน มูลคาที่ตราไว หุนละ 1 บาทใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทในอัตรา 2 

หุนเดิมตอ 1 หุนปนผลรวมมูลคาทั้งส้ินไมเกิน 65,000,000.00 บาทหรือคิดเปนการจายปนผลในอัตรา 0.50 บาทตอหุน ใน

กรณีที่ผูถือหุนรายใดมีเศษของหุนเดิมหลังการจัดสรรหุนปนผลแลว ใหจายปนผลเปนเงินสดแทนการจายเปนหุนปนผลใน

อัตรา 0.50 บาทตอหุน และจายปนผลเปนเงินสดในอัตราหุนละ 0.0556 บาทหรือคิดเปนจํานวนเงินไมเกิน 7.22 ลานบาท รวม
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เปนการจายปนผลท้ังในรูปแบบของหุนปนผลและเงินสดทั้งปเทากับอัตราหุนละ 0.556 บาท คิดเปนจํานวนเงินรวมทั้งส้ิน 

72.21 ลานบาท บริษัทไดจายปนผลดังกลาวในวันที่ 3 พฤษภาคม 2556 

26. ขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับกระแสเงินสด  

26.1 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  ประกอบดวย 

   (หนวย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

เงินสด 424,221.55 318,702.19 424,221.55 318,702.19 

เงินฝากธนาคาร 89,154,966.20 44,078,523.23 86,888,591.80 44,078,523.23 

 รวม 89,579,187.75 44,397,225.42 87,312,813.35 44,397,225.42 

26.2 รายการที่ไมกระทบเงินสด  มีดังน้ี 

   (หนวย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

ซ้ืออุปกรณยังไมไดจายชําระ 375,004.42 457,517.03 367,300.42 457,517.03 

ซ้ือสินทรัพยไมมีตัวตนยังไมไดจายชําระ 88,382.00 - 88,382.00 - 

ประมาณการหน้ีสินผลประโยชนพนักงานที่รวม

ในราคาทุนของที่ดินและอุปกรณ 

 

214,840.50 

 

201,296.79 

 

214,840.50 

 

201,296.79 

จายเงินปนผลเปนหุนสามัญ - 64,984,380.00 - 64,984,380.00 

27. ผลประโยชนของพนักงาน 

27.1 กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 กลุมบริษัทรับรูคาใชจายผลประโยชนของพนักงานสําหรับการ

จายสมทบเงินเขากองทุนสํารองเล้ียงชีพเปนจํานวน 0.60 ลานบาทและจํานวน 0.69 ลานบาท ในงบการเงินรวมและงบ

การเงินเฉพาะกิจการ ตามลําดับ 

27.2  ผลประโยชนพนักงานกรณีการเลิกจางหรือเกษียณอายุ 

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 กลุมบริษัทรับรูคาใชจายผลประโยชนพนักงานกรณีการเลิก

จางหรือเกษียณอายุตามขอกําหนดของกฎหมายแรงงาน ดังน้ี  

 (หนวย : บาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 

ตนทุนบริการปจจุบัน 2,089,917.00 1,317,205.00 

ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน 468,122.00 398,420.00 

ขาดทุนจากการประมาณการ (454,796.00) 1,391,653.00 

          รวม 2,103,243.00 3,107,278.00 
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รายการคาใชจายผลประโยชนพนักงานกรณีการเลิกจางหรือเกษียณอายุสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 

และ 2556 ไดแสดงรวมอยูในรายการประเภทตาง  ๆดังน้ี  

 (หนวย : บาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2557 2556 
ตนทุนในการกอสราง 583,052.25 1,299,021.35 

ตนทุนในการบริการ 164,866.50 194,942.21 

คาใชจายในการบริหาร 507,710.75 1,176,447.90 

คาตอบแทนผูบริหาร 647,576.00 235,569.75 

งานระหวางกอสราง 200,037.50 201,296.79 

                รวม 2,103,243.00 3,107,278.00 

28. คาใชจายตามลักษณะ 

รายการคาใชจายบางรายการสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 สามารถนํามาแยกตามลักษณะไดดังน้ี 

   (หนวย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

คาวัสดุกอสรางใชไป 277,731,452.00 244,405,639.22 275,579,826.41 244,405,639.22 

คาจางผูรับเหมาชวง 330,832,491.99 350,170,197.65 326,148,887.32 350,170,197.65 

คาใชจายพนักงาน 67,849,503.76 55,461,665.42 66,999,132.76 55,461,665.42 

คาตอบแทนผูบริหาร 15,842,923.00 13,454,966.75 15,842,923.00 13,454,966.75 

คาเส่ือมราคา 3,055,230.43 2,880,941.75 3,034,242.71 2,880,941.75 

สินทรัพยไมมีตัวตนตัดจําหนาย 409,791.14 223,747.70 404,476.07 223,747.70 

29. คดีฟองรอง 

ในเดือนธันวาคม 2557 บริษัทถูกคูสัญญารายหน่ึงฟองรองตอศาลแพงเรียกคาเสียหายจากบริษัทจํานวน 147.88 ลานบาท 

โดยกลาวหาวาบริษัทไมสามารถดําเนินการบริหารจัดการผลิตนํ้าประปาใหไดคุณภาพตามมาตรฐานตามขอตกลงในสัญญาจาง

เหมางานกอสรางระบบผลิตนํ้าประปา  ตอมาในเดือนกุมภาพันธ 2558 บริษัทไดแตงตั้งทนายความเพื่อเตรียมการยื่นคําใหการ

คัดคานคําฟองของคูสัญญาดังกลาวตอศาลแพง  ทั้งน้ี  เน่ืองจากสาเหตุที่การผลิตนํ้าประปาไมไดคุณภาพตามมาตรฐานน้ันเกิด

จากสภาพของนํ้าดิบของคูสัญญาที่สงเขามาสูระบบผลิตนํ้าประปาดังกลาวน้ันมีคุณภาพต่ํากวาขอตกลงในสัญญามากอยาง

ตอเน่ือง  ซ่ึงบริษัทไดแจงปญหาดังกลาวใหคูสัญญาทราบมาโดยตลอด  โดยไมไดเกิดจากระบบผลิตนํ้าประปาตามที่คูสัญญา

กลาวหาแตอยางใด   อยางไรก็ตาม  คดีความดังกลาวอยูในกระบวนการทางศาล  โดยบริษัทเชื่อวาทายที่สุดแลวผลการ

พิจารณาของศาลจะไมเกิดความเสียหายแกบริษัท  ดังน้ันบริษัทจึงไมไดบันทึกคาเผ่ือผลเสียหายที่อาจเกิดข้ึนจากเรื่องดังกลาว

ในงบการเงิน 
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30. สวนงานดําเนินงาน 

กลุมบริษัทไดระบุสวนงานดําเนินงานโดยอางอิงจากรายงานภายในของกลุมบริษัทซ่ึงรายงานดังกลาวไดรับการสอบทาน

โดยผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดานการดําเนินงานเปนประจําเพื่อการจัดสรรทรัพยากรใหกับสวนงาน และประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของสวนงาน 

กลุมบริษัทจําแนกสวนงานดําเนินงานโดยพิจารณาจากประเภทการใหบริการ โดยกลุมบริษัทมีสวนงานดําเนินงานรวม  3 

สวนงาน ประกอบดวย สวนงานรับเหมากอสราง  สวนงานบริการบํารุงรักษาและสวนงานลงทุนโครงการผลิตนํ้าประปาและ

บําบัดนํ้าเสีย 

กลุมบริษัทวัดมูลคาผลกําไรหรือขาดทุนของสวนงาน  โดยพิจารณาจากกําไรขั้นตนของสวนงานโดยไมไดรวมรายการรายได

อ่ืน ดอกเบี้ยรับ กําไรจากการอัตราแลกเปล่ียน คาใชจายสวนกลางตาง  ๆตนทุนทางการเงินและสวนแบงขาดทุนในบริษัทรวม

ในการวัดผลกําไรหรือขาดทุนของสวนงาน 
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กลุมบริษัทมีรายไดจากการขายสินคาและใหบริการสําหรับสวนงานรับเหมากอสรางและบริการบํารุงรักษาใหกับลูกคาราย

ใหญจํานวน 3 ราย  จํานวน 430.00 ลานบาท (2556 : จํานวน 2 ราย จํานวน 197.90 ลานบาท) 

31. เครื่องมือทางการเงิน 

กลุมบริษัทตองเผชิญกับความเส่ียงทางการเงินที่สําคัญ ไดแก ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย ความเส่ียงดานการใหสินเชื่อ

และความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน แตอยางไรก็ตาม กลุมบริษัทไมมีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรม ตราสารทางการเงินที่เปน

ตราสารอนุพันธเพื่อการเก็งกําไรหรือเพื่อการคา 

31.1 ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 

ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในทองตลาดในอนาคตซ่ึงจะสงผลกระทบ

ตอการดําเนินงานและกระแสเงินสดของกลุมบริษัท  กลุมบริษัทมีความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ยเน่ืองจาก    มีเงินฝาก

ธนาคารพาณิชย  อยางไรก็ตามสินทรัพยทางการเงินดังกลาวมีอัตราดอกเบี้ยใกลเคียงกับอัตราดอกเบี้ย   ในทองตลาด 

กลุมบริษัทจึงเชื่อวาจะไมมีความเส่ียงที่เปนสาระสําคัญจากอัตราดอกเบี้ย  

  จํานวนเงิน (หนวย : บาท) อัตราดอกเบี้ย (รอยละ : ตอป) 

 งบการเงินรวม 

 2557 2556 2557 2556 

เงินฝากออมทรัพย 89,365,918.99 35,840,085.03 0.37 - 0.50 0.50 - 0.85 

เงินฝากประจําไมเกิน 3 เดือน - 15,600.00 - 1.625 

เงินฝากประจําที่ติดภาระค้ําประกัน 77,554,059.80 59,691,766.40 1.15 – 1.90 1.15 - 2.20 

เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 94,000,000.00 51,000,000.00  7.000 6.875 

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 38,080,000.00 41,320,000.00 6.750 5.75 - 7.00 

หน้ีสินภายใตสัญญาเชาการเงิน 2,449,533.64 4,332,922.94  5.400 - 8.873 4.756 - 8.873 

 
 

  จํานวนเงิน (หนวย : บาท) อัตราดอกเบี้ย (รอยละ : ตอป) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

เงินฝากออมทรัพย 87,099,720.52 35,840,085.03 0.37 – 0.50 0.50 - 0.85 

เงินฝากประจําไมเกิน 3 เดือน - 15,600.00 - 1.625 

เงินฝากประจําที่ติดภาระค้ําประกัน 77,554,059.80 59,691,766.40 1.15 – 1.90 1.15 - 2.20 

เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 94,000,000.00 51,000,000.00  7.000 6.875 

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 38,080,000.00 41,320,000.00 6.750 5.75 - 7.00 

หน้ีสินภายใตสัญญาเชาการเงิน 2,449,533.64 4,332,922.94  5.400 - 8.873 4.756 - 8.873 
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31.2  ความเส่ียงดานการใหสินเช่ือ 

กลุมบริษัทมีความเส่ียงดานการใหสินเชื่อจากการไมไดรับชําระหน้ีจากลูกหน้ีการคา อยางไรก็ตามกลุมบริษัทมี

การพิจารณาความสามารถในการจายชําระหน้ีของลูกหน้ีการคาแตละรายในการพิจารณาใหสินเชื่อและไดพิจารณาตั้ง

คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับลูกหน้ีการคาตามนโยบายการบัญชีที่กําหนดไว นอกจากน้ี กลุมบริษัทไมมีความเส่ียงจาก

การกระจุกตัวของลูกหน้ีที่มีนัยสําคัญ 

31.3 ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 

กลุมบริษัทมีความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนในสกุลเงินตราตางประเทศ เน่ืองจากมีรายการคากับ

เจาหน้ีการคาที่เปนเงินตราตางประเทศซ่ึงฝายบริหารไดบริหารความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน โดยเขาทําสัญญาซ้ือ

ขายเงินตราตางประเทศลวงหนาแลวแตกรณี 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 กลุมบริษัทมียอดคงเหลือที่มีสาระสําคัญของสินทรัพยและหน้ีสินทางการ

เงินที่เปนเงินตราตางประเทศดังน้ี 

 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 

สกุลเงิน สินทรัพย หน้ีสิน สินทรัพย หน้ีสิน 

เหรียญสหรัฐ 12,000.00 - - - 

31.4 มูลคายุติธรรม 

เน่ืองจากสินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินสวนใหญของกลุมบริษัทจัดอยูในประเภทระยะสั้นและเงินกูยืมมีอัตรา

ดอกเบี้ยใกลเคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด กลุมบริษัทจึงประมาณมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหน้ีสินทางการเงิน

ใกลเคียงกับมูลคาตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

หน้ีสินภายใตสัญญาเชาการเงินและเงินกูยืมระยะยาวมีมูลคาใกลเคียงกับมูลคายุติธรรมเน่ืองจากมีอัตราดอกเบี้ย

ลอยตัว 

32. ภาระผูกพันและหน้ีสินที่อาจจะเกิดข้ึน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 กลุมบริษัทมีภาระผูกพันดังน้ี 

32.1 ภาระผูกพันตามสัญญารับเหมากอสรางโครงการกอสรางระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียรวมทั้งอาคารประกอบ
ตาง  ๆมีดังน้ี 

   (หนวย : บาท) 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

มูลคาตามสัญญาท้ังส้ิน 2,623,900,555.75 2,360,219,836.01 2,377,405,228.65 2,360,219,836.01 

มูลคารายไดท่ีรับรูแลวท้ังส้ิน 1,489,334,996.15 1,604,442,199.05 1,480,316,050.93 1,604,442,199.05 

คงเหลือมูลคาท่ียังไมไดดําเนินงาน 1,134,565,559.60 755,777,636.96 897,089,177.72 755,777,636.96 
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32.2 ภาระผูกพันตามสัญญารับเหมากอสรางกับผูรับเหมาหลายราย ดังน้ี 

   (หนวย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

มูลคาตามสัญญาทั้งส้ิน 841,958,736.17 877,199,498.24 821,793,713.07 877,199,498.24 

มูลคาตนทุนที่รับรูแลวทั้งส้ิน 541,441,183.96 551,171,242.98 536,761,579.29 551,171,242.98 

คงเหลือมูลคาที่ยังไมไดดําเนินงาน 300,517,552.21 326,028,255.26 285,032,133.78 326,028,255.26 

 

32.3 นอกจากหนี้สินตาง  ๆที่ปรากฏในงบการเงินแลวกลุมบริษัทยังมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดข้ึน ดังน้ี 

 (หนวย : ลานบาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 

 วงเงินทั้งสิ้น วงเงินใชไป วงเงินคงเหลือ วงเงินทั้งสิ้น วงเงินใชไป วงเงินคงเหลือ 

หนังสือค้ําประกัน 888.38 (612.21) 276.17 738.38 (402.88) 335.50 

วงเงินเบิกเกินบัญชี 20.00 - 20.00 20.00 - 20.00 

วงเงินเลตเตอรออฟเครดิตและทรัสตรีซีท 155.00 (12.31) 142.69 91.00 - 91.00 

วงเงินกูยืมระยะสั้น 196.00 - 196.00 150.00 (51.00) 99.00 

วงเงินกูยืมระยะยาว 186.00 (46.72) 139.28 186.00 (46.72) 139.28 

วงเงินซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 19.54 - 19.54 11.00 - 11.00 

กลุมบริษัทไดนําที่ดินตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 12 และเงินฝากธนาคารตามหมายเหตุประกอบงบ

การเงินขอ 8  เปนหลักทรัพยค้ําประกันสินเชื่อดังกลาว รวมถึงโอนสิทธิเรียกรองการรับเงินคางวดงานโครงการใหกับ

ธนาคารและบัญชีเงินฝากของบริษัทที่จํานํากับธนาคารซ่ึงเม่ือไดรับเงินจากการขายนํ้าประปาแลวธนาคาร จะคงเงินไว

เงินเทากับภาระหน้ีที่บริษัทตองชําระในเดือนน้ันนอกจากน้ีกรรมการบริษัท 2 ทาน ยังค้ําประกันสินเชื่อดังกลาวเปน

การสวนตัว 

32.4 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 กลุมบริษัทไดทําสัญญาเชาและบริการกับบริษัทแหงหน่ึงโดยมีระยะเวลา 1-3 ป กลุมบริษัท

มีขอผูกพันที่ตองจายคาเชาและคาบริการเดือนละ 2,500.00 - 132,936.00 บาท (2556 : เดือนละ 10,218.00 -

70,327.00 บาท) 

32.5 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 กลุมบริษัทมีรายจายฝายทุนจํานวนเงิน 1.89 ลานบาทที่เก่ียวของกับการกอสรางสินทรัพย

ในการผลิตนํ้าประปาและบําบัดนํ้าเสีย (2556 : จํานวน 5.55 ลานบาท) 

32.6  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 กลุมบริษัทมีภาระผูกพันจากสัญญาบริการเปนจํานวนเงินรวม 2.13 ลานบาท (2556 : 

จํานวน 2.00 ลานบาท) 

33. การอนุมัติงบการเงนิ 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการน้ีไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทเพื่อใหออกงบการเงินไดเม่ือ

วันที่ 27 กุมภาพันธ 2558 



รายงานประจําปี 2557  
บริษัท ไฮโดรเท็ค จํากัด (มหาชน) 

รายละเอียดเกียวกับกรรมการ ผู้บรหิาร และเลขานกุารบริษัท 

 

 
 

 

134 

รายละเอียดเกยีวกับกรรมการ ผู้บริหาร 

นายไไพฑรูย ์ โกสยีรกัษ์วงศ ์
ประธานกรรมการ   
อายุ (ป)                                           62 

คุณวุฒิทางการศึกษา บริหารอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต University of Northern Illinois สหรัฐอเมริกา 
 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

การอบรมที่เก่ียวของจัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบัน  DCP: Director Certification Program รุนท่ี 53/2005 

กรรมการบริษัทไทย (IOD) DAP: Director Accreditation Program รุนท่ี 26/2004 

ประสบการณการทํางาน 5 ปยอนหลัง  

ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ไฮโดรเท็ค จํากัด (มหาชน) 
2557 กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ไฮโดรเท็ค จํากัด (มหาชน) 
2550 – 2555 กรรมการ บริษัท สหการวิศวกร จํากัด 
2541 – 2555 กรรมการและกรรมการผูจัดการ บริษัท ทีอารซี คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) 

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ /  ผูบริหารในกิจการอ่ืน  
ก. บริษัทจดทะเบียน  ไมมี 
ข. ไมใชบริษัทจดทะเบียน  ไมมี 

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ / ผูบริหารในกิจการอ่ืนที่แขงขันหรือเกี่ยวเน่ืองกับ
ธุรกิจของบริษัท อันอาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท 

ไมมี 

การมีสวนไดเสียกับบริษัท / บริษัทใหญ / บริษัทยอย / บริษัทรวม / หรือนิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแยงในปจจุบัน หรือในชวง 2 ปที่ผานมา  
ก. เปนกรรมการท่ีมีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรับ
เงินเดือนประจํา 

ไมเปน 

ข. เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ (เชน ผูสอบบัญชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) ไมเปน 
ค. มีความสัมพันธทางธุรกิจท่ีมีนัยสําคัญอันอาจมีผลทําใหไมสามารถทําหนาท่ีไดอยาง
เปนอิสระ (เชน การซื้อ / ขาย วัตถุดิบ / สินคา / บริการ / การยืม / ใหกูยืมเงิน) 
พรอมระบุขนาดของรายการ (ถามี) 

ไมมี 

ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปที่ผานมา ไมมี 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหารกับบริษัท ไมมี 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท (รอยละ) (ณ 31 ธันวาคม 2557)             ไมมี 

จํานวนปที่ดํารงตําแหนงเปนกรรมการ 1 

การเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดในป 2557 4 คร้ัง จาก 4 คร้ัง 



รายงานประจําปี 2557  
บริษัท ไฮโดรเท็ค จํากัด (มหาชน) 

รายละเอียดเกียวกับกรรมการ ผู้บรหิาร และเลขานกุารบริษัท 
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นายสสลิบ  สูงสว่าง 
รองประธานกรรมการ / กรรมการผู้มอีาํนาจลงนาม / กรรมการบรหิารความเสียง / กรรมการสรรหาและพจิารณา
ค่าตอบแทน // ปประธานกรรมการบริหาร / ปประธานเจ้าหน้าทีบริหาร 
อายุ (ป)                                           61 

คุณวุฒิทางการศึกษา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

การอบรมที่เก่ียวของจัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบัน  RCP: Role of the Chairman Program รุนท่ี 25/2011 

กรรมการบริษัทไทย (IOD) EDP: TLCA Executive Development Program รุน 14/2014 

 DCP: Director Certification Program รุนท่ี 117/2009 

 DAP: Director Accreditation Program รุนท่ี 37/2005 

ประสบการณการทํางาน 5 ปยอนหลัง  

2557 – ปจจุบัน   กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน  

 บริษัท ไฮโดรเท็ค จํากัด (มหาชน) 
2554 – ปจจุบัน รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหารและประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
 บริษัท ไฮโดรเท็ค จํากัด (มหาชน) 
2525 – 2553 ประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ บริษัท ไฮโดรเท็ค จํากัด  

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ /  ผูบริหารในกิจการอ่ืน  
ก. บริษัทจดทะเบียน  ไมมี 
ข. ไมใชบริษัทจดทะเบียน  1. กรรมการ  บริษัท ยูเอซี ไฮโดรเท็ค จํากัด                           

 2. กรรมการ  บริษัท ไฮโดรเท็ค ยูทิลิตี้ จํากัด 

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ / ผูบริหารในกิจการอ่ืนที่แขงขันหรือเกี่ยวเน่ืองกับ
ธุรกิจของบริษัท อันอาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท 

ไมมี 

การมีสวนไดเสียกับบริษัท / บริษัทใหญ / บริษัทยอย / บริษัทรวม / หรือนิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแยงในปจจุบัน หรือในชวง 2 ปที่ผานมา  
ก. เปนกรรมการท่ีมีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรับ
เงินเดือนประจํา 

เปน 

ข. เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ (เชน ผูสอบบัญชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) ไมเปน 
ค. มีความสัมพันธทางธุรกิจท่ีมีนัยสําคัญอันอาจมีผลทําใหไมสามารถทําหนาท่ีไดอยาง
เปนอิสระ (เชน การซื้อ / ขาย วัตถุดิบ / สินคา / บริการ / การยืม / ใหกูยืมเงิน) 
พรอมระบุขนาดของรายการ (ถามี) 

ไมมี 

ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปที่ผานมา ไมมี 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหารกับบริษัท ไมมี 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท (รอยละ) (ณ 31 ธันวาคม 2557)             10.37 



รายงานประจําปี 2557  
บริษัท ไฮโดรเท็ค จํากัด (มหาชน) 

รายละเอียดเกียวกับกรรมการ ผู้บรหิาร และเลขานกุารบริษัท 
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จํานวนปที่ดํารงตําแหนงเปนกรรมการ 32 

การเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดในป 2557 7 คร้ัง จาก 8 คร้ัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจําปี 2557  
บริษัท ไฮโดรเท็ค จํากัด (มหาชน) 

รายละเอียดเกียวกับกรรมการ ผู้บรหิาร และเลขานกุารบริษัท 
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นายดดนยั  อมรพชัระ 
กรรมการ // กรรมการรผูม้อีํานาจลงนาม / กกรรมการบรหิารความเสยีง / กกรรมการผูจ้ดัการ  
อายุ (ป)                                           52 

คุณวุฒิทางการศึกษา วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สิ่งแวดลอม) 
 University of Akron Ohio สหรัฐอเมริกา 
 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สุขาภิบาล) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

การอบรมที่เก่ียวของจัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบัน  DAP: Director Accreditation Program รุนท่ี 107/2014 

กรรมการบริษัทไทย (IOD)  

ประสบการณการทํางาน 5 ปยอนหลัง  

2557 – ปจจุบัน   กรรมการบริหารความเสี่ยง เลขานุการคณะกรรมการกรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทน และกรรมการผูจัดการ บริษัท ไฮโดรเท็ค จํากัด (มหาชน) 

2556 – 2557 รองกรรมการผูจัดการ บริษัท ไฮโดรเท็ค จํากัด (มหาชน) 
2547 – 2556 Senior Vice President บริษัท ส.นภา (ประเทศไทย) จํากัด 

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ /  ผูบริหารในกิจการอ่ืน  
ก. บริษัทจดทะเบียน  ไมมี 
ข. ไมใชบริษัทจดทะเบียน  กรรมการ  บริษัท ไฮโดรเท็ค ยูทิลิตี้ จํากัด                          

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ / ผูบริหารในกิจการอ่ืนที่แขงขันหรือเกี่ยวเน่ืองกับ
ธุรกิจของบริษัท อันอาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท 

ไมมี 

การมีสวนไดเสียกับบริษัท / บริษัทใหญ / บริษัทยอย / บริษัทรวม / หรือนิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแยงในปจจุบัน หรือในชวง 2 ปที่ผานมา  
ก. เปนกรรมการท่ีมีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรับ
เงินเดือนประจํา 

เปน 

ข. เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ (เชน ผูสอบบัญชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) ไมเปน 
ค. มีความสัมพันธทางธุรกิจท่ีมีนัยสําคัญอันอาจมีผลทําใหไมสามารถทําหนาท่ีไดอยาง
เปนอิสระ (เชน การซื้อ / ขาย วัตถุดิบ / สินคา / บริการ / การยืม / ใหกูยืมเงิน) 
พรอมระบุขนาดของรายการ (ถามี) 

ไมมี 

ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปที่ผานมา ไมมี 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหารกับบริษัท ไมมี 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท (รอยละ) (ณ 31 ธันวาคม 2557)             ไมมี 

จํานวนปที่ดํารงตําแหนงเปนกรรมการ 1 

การเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดในป 2557 4 คร้ัง จาก 4 คร้ัง 
 



รายงานประจําปี 2557  
บริษัท ไฮโดรเท็ค จํากัด (มหาชน) 

รายละเอียดเกียวกับกรรมการ ผู้บรหิาร และเลขานกุารบริษัท 
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นายพพชิยั  คลอ่งพทิกัษ์  
กรรมการ // กรรมการรผูม้อีํานาจลงนาม / ททปีรกึษากรรมการผูจ้ัดการ 
อายุ (ป)                                           61 

คุณวุฒิทางการศึกษา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

การอบรมที่เก่ียวของจัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบัน  DAP: Director Accreditation Programรุนท่ี 71/2008 

กรรมการบริษัทไทย (IOD)  

ประสบการณการทํางาน 5 ปยอนหลัง  

2557 – ปจจุบัน   ท่ีปรึกษากรรมการผูจัดการ บริษัท ไฮโดรเท็ค จํากัด (มหาชน) 
2554 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ไฮโดรเท็ค จํากัด (มหาชน) 
2557 กรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน  
 บริษัท ไฮโดรเท็ค จํากัด (มหาชน) 
2554 – 2557 กรรมการผูจัดการ บริษัท ไฮโดรเท็ค จํากัด (มหาชน) 
2525 – 2553 กรรมการและรองกรรมการผูจัดการ บริษัท ไฮโดรเท็ค จํากัด 

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ /  ผูบริหารในกิจการอ่ืน  
ก. บริษัทจดทะเบียน  ไมมี 
ข. ไมใชบริษัทจดทะเบียน  กรรมการ  บริษัท ไฮโดรเท็ค ยูทิลิตี้ จํากัด                          
 กรรมการ  บริษัท ยูเอซี ไฮโดรเท็ค จํากัด 

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ / ผูบริหารในกิจการอ่ืนที่แขงขันหรือเกี่ยวเน่ืองกับ
ธุรกิจของบริษัท อันอาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท 

ไมมี 

การมีสวนไดเสียกับบริษัท / บริษัทใหญ / บริษัทยอย / บริษัทรวม / หรือนิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแยงในปจจุบัน หรือในชวง 2 ปที่ผานมา  
ก. เปนกรรมการท่ีมีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรับ
เงินเดือนประจํา 

เปน 

ข. เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ (เชน ผูสอบบัญชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) ไมเปน 
ค. มีความสัมพันธทางธุรกิจท่ีมีนัยสําคัญอันอาจมีผลทําใหไมสามารถทําหนาท่ีไดอยาง
เปนอิสระ (เชน การซื้อ / ขาย วัตถุดิบ / สินคา / บริการ / การยืม / ใหกูยืมเงิน) 
พรอมระบุขนาดของรายการ (ถามี) 

ไมมี 

ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปที่ผานมา ไมมี 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหารกับบริษัท ไมมี 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท (รอยละ) (ณ 31 ธันวาคม 2557)             2.31 

จํานวนปที่ดํารงตําแหนงเปนกรรมการ 32 

การเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดในป 2557 7 คร้ัง จาก 8 คร้ัง 



รายงานประจําปี 2557  
บริษัท ไฮโดรเท็ค จํากัด (มหาชน) 

รายละเอียดเกียวกับกรรมการ ผู้บรหิาร และเลขานกุารบริษัท 
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พลอากาศเอกชยันันท ์  ธรรมสจุรติ  
กรรมการ // ประธานกกรรมการตรวจสอบ  / ปประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน // กรรมการอสิระ   
อายุ (ป)                                           64 

คุณวุฒิทางการศึกษา วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร กองบัญชาการทหารสูงสุด 
 โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ สถาบันทหารเรือชั้นสูง 
 ศิลปศาสตรบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 D.Eng.(Candidate) Asian Institute of Technology (A.I.T.) 
 บริหารธุรกิจบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 M. Eng. Asian Institute of Technology (A.I.T.) 
 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

การอบรมที่เก่ียวของจัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบัน  ACP: Audit Committee Program รุนท่ี 22/2008 

กรรมการบริษัทไทย (IOD) DAP: Director Accreditation Program รุนท่ี 67/2007 

ประสบการณการทํางาน 5 ปยอนหลัง  

2557 – ปจจุบัน   ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน  

 บริษัท ไฮโดรเท็ค จํากัด (มหาชน) 
 กรรมการตรวจสอบ  บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จํากัด (มหาชน) 
2555 – ปจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไฮโดรเท็ค จํากัด (มหาชน) 
2554 กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไฮโดรเท็ค จํากัด (มหาชน) 
2550 – 2553 กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไฮโดรเท็ค จํากัด 
2550 – ปจจุบัน วิศวกรโครงสรางอิสระ  
 ขาราชการบํานาญ 
 ผูทรงคุณวุฒิพิเศษ กองบัญชาการทหารสูงสุด 
 ผูชวยหัวหนานายทหารฝายเสนาธิการ ประจํารัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม 

 
ผูอํานวยการสํานักงานยุทธโยธาทหาร กรมยุทธบริการทหาร  
กองบัญชาการทหารสูงสุด 

 ผูอํานวยการกองแบบแผน สํานักงานยุทธโยธาทหาร 
 หัวหนาแผนกวิศวกรรม กองแบบแผน สํานักงานยุทธโยธาทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด 
 หัวหนาแผนกวิทยาการ กองวิทยาการ กรมชางโยธาทหารอากาศ กองทัพอากาศ 

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ /  ผูบริหารในกิจการอ่ืน  
ก. บริษัทจดทะเบียน  กรรมการตรวจสอบ  บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จํากัด (มหาชน) 
ข. ไมใชบริษัทจดทะเบียน  ไมมี 

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ / ผูบริหารในกิจการอ่ืนที่แขงขันหรือเกี่ยวเน่ืองกับ
ธุรกิจของบริษัท อันอาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท 

ไมมี 
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การมีสวนไดเสียกับบริษัท / บริษัทใหญ / บริษัทยอย / บริษัทรวม / หรือนิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแยงในปจจุบัน หรือในชวง 2 ปที่ผานมา  
ก. เปนกรรมการท่ีมีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรับ
เงินเดือนประจํา 

ไมเปน 

ข. เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ (เชน ผูสอบบัญชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) ไมเปน 
ค. มีความสัมพันธทางธุรกิจท่ีมีนัยสําคัญอันอาจมีผลทําใหไมสามารถทําหนาท่ีไดอยาง
เปนอิสระ (เชน การซื้อ / ขาย วัตถุดิบ / สินคา / บริการ / การยืม / ใหกูยืมเงิน) 
พรอมระบุขนาดของรายการ (ถามี) 

ไมมี 

ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปที่ผานมา ไมมี 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหารกับบริษัท ไมมี 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท (รอยละ) (ณ 31 ธันวาคม 2557)             ไมมี 

จํานวนปที่ดํารงตําแหนงเปนกรรมการ 7 

การเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดในป 2557 8 คร้ัง จาก 8 คร้ัง 
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นายอนันต์  เกตุพิทยา  
กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสียง / กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน // กรรมการอิสระ  
อายุ (ป)                                           63 

คุณวุฒิทางการศึกษา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ 
 (ศศินทร) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 พาณิชยศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 สถิติศาสตรบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

การอบรมที่เก่ียวของจัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบัน  AACP: Advanced Audit Committee Program รุนท่ี 17/2014 

กรรมการบริษัทไทย (IOD) RMP: Risk Management Committee Program รุนท่ี 1/2013 
 R-Forum: Director Nomination Issues and Trend รุนท่ี 1/2013 

 DTT: Personal Financial Planning Workshop for Directors รุนท่ี 1/2013 

 AGM: “Integrity Pact: มาตรการสําคัญของการแกไขปญหาคอรรัปชัน” รุนท่ี  

 1/2013 

 NDC: “The 2nd National Director Conference 2013: Board Leadership  

 Evolution” รุนท่ี 1/2013 

 SE3: “CNBC Summit: Myanmar” รุนท่ี 3/2013 

 SE2: “Risk Resilience: How the company’s directors should deal 

 with the issues of Enterprise Risk Management?” รุนท่ี 2/2013 

 DBT: The Governance Role of the Board in the Preparation and 

 Response to Unforeseen Crisis and the Oversight of (Foreign) 

 Subsidiaries รุนท่ี 1/2013 

 HRP: How to Develop a Risk Management Plan รุนท่ี 2/2012 

 QFR: Improving the Quality of Financial Reporting รุนท่ี 1/2006 

 DAP: Director Accreditation Program รุนท่ี 7/2004 

 ACP: Audit Committee Program รุนท่ี 2/2004 

 DCP: Directors Certification Program รุนท่ี 17/2002 

ประสบการณการทํางาน 5 ปยอนหลัง  
2557 – ปจจุบัน   ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง   บริษัท ไฮโดรเท็ค จํากัด (มหาชน) 
2551 – ปจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท เซียร พร็อพเพอรตี้ จํากัด (มหาชน) 
2550 – ปจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไฮโดรเท็ค จํากัด (มหาชน) 
 กรรมการตรวจสอบ บริษัท ทาเรือราชาเฟอรร่ี จํากัด (มหาชน) 

2547 – ปจจุบัน กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 บริษัท ฟอรจูน พารท อินดัสตรี จํากัด (มหาชน) 
2546 – ปจจุบัน กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 บริษัท ซีเอ็มโอ จํากัด (มหาชน) 
2544 – ปจจุบัน กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
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 บริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) 
2543 – ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท จัดหางาน เดอะ บิลเลี่ยน โซลูชั่น จํากัด 

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ /  ผูบริหารในกิจการอ่ืน  
ก. บริษัทจดทะเบียน  1. กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 บริษัท ฟอรจูน พารท อินดัสตรี จํากัด (มหาชน) 
 2. กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 บริษัท ซีเอ็มโอ จํากัด (มหาชน) 
 3. กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 บริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) 
ข. ไมใชบริษัทจดทะเบียน  1. ประธานกรรมการ บริษัท จัดหางาน เดอะ บิลเลี่ยน โซลูชั่น จํากัด 
 2. กรรมการตรวจสอบ บริษัท เซียร พร็อพเพอรตี้ จํากัด (มหาชน) 
 3. กรรมการตรวจสอบ บริษัท ทาเรือราชาเฟอรร่ี จํากัด (มหาชน) 

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ / ผูบริหารในกิจการอ่ืนที่แขงขันหรือเกี่ยวเน่ืองกับ
ธุรกิจของบริษัท อันอาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท 

ไมมี 

การมีสวนไดเสียกับบริษัท / บริษัทใหญ / บริษัทยอย / บริษัทรวม / หรือนิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแยงในปจจุบัน หรือในชวง 2 ปที่ผานมา  
ก. เปนกรรมการท่ีมีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรับ
เงินเดือนประจํา 

ไมเปน 

ข. เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ (เชน ผูสอบบัญชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) ไมเปน 
ค. มีความสัมพันธทางธุรกิจท่ีมีนัยสําคัญอันอาจมีผลทําใหไมสามารถทําหนาท่ีไดอยาง
เปนอิสระ (เชน การซื้อ / ขาย วัตถุดิบ / สินคา / บริการ / การยืม / ใหกูยืมเงิน) 
พรอมระบุขนาดของรายการ (ถามี) 

ไมมี 

ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปที่ผานมา ไมมี 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหารกับบริษัท ไมมี 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท (รอยละ) (ณ 31 ธันวาคม 2557)             ไมมี 

จํานวนปที่ดํารงตําแหนงเปนกรรมการ 7 

การเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดในป 2557 8 คร้ัง จาก 8 คร้ัง 
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นายกกําพล  ปัญญาโกเมศ  
กรรมการ // กรรมการตตรวจสอบ // กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน // กรรมการอสิระ  
อายุ (ป)                                           43 

คุณวุฒิทางการศึกษา บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (บริหารการเงิน) 
 Schulich School of Business,York University Canada 

 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารการเงิน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
 วิทยาศาสตรบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

การอบรมที่เก่ียวของจัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบัน  DAP: Director Accreditation Program รุนท่ี 90/2011 

กรรมการบริษัทไทย (IOD)  

ประสบการณการทํางาน 5 ปยอนหลัง  

2557 – ปจจุบัน   กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน บริษัท ไฮโดรเท็ค จํากัด (มหาชน) 
2556 – ปจจุบัน รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
 กรรมการตรวจสอบ บริษัทไทยลักซ เอ็นเตอรไพรส จํากัด (มหาชน) 
2554 – ปจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไฮโดรเท็ค จํากัด (มหาชน) 
 กรรมการตรวจสอบและประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 บริษัท สตารส ไมโครอิเล็กทรอนิกส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
 คณะกรรมการบริหารเงินกองทุน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
2553 – ปจจุบัน รองศาสตราจารยประจําคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ /  ผูบริหารในกิจการอ่ืน  
ก. บริษัทจดทะเบียน  1. กรรมการตรวจสอบและประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 บริษัท สตารส ไมโครอิเล็กทรอนิกส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
 2. กรรมการตรวจสอบ บริษัทไทยลักซ เอ็นเตอรไพรส จํากัด (มหาชน) 
ข. ไมใชบริษัทจดทะเบียน  รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ / ผูบริหารในกิจการอ่ืนที่แขงขันหรือเกี่ยวเน่ืองกับ
ธุรกิจของบริษัท อันอาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท 

ไมมี 

การมีสวนไดเสียกับบริษัท / บริษัทใหญ / บริษัทยอย / บริษัทรวม / หรือนิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแยงในปจจุบัน หรือในชวง 2 ปที่ผานมา  
ก. เปนกรรมการท่ีมีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรับ
เงินเดือนประจํา 

ไมเปน 

ข. เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ (เชน ผูสอบบัญชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) ไมเปน 
ค. มีความสัมพันธทางธุรกิจท่ีมีนัยสําคัญอันอาจมีผลทําใหไมสามารถทําหนาท่ีไดอยาง
เปนอิสระ (เชน การซื้อ / ขาย วัตถุดิบ / สินคา / บริการ / การยืม / ใหกูยืมเงิน) 
พรอมระบุขนาดของรายการ (ถามี) 

ไมมี 

  

ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปที่ผานมา ไมมี 



รายงานประจําปี 2557  
บริษัท ไฮโดรเท็ค จํากัด (มหาชน) 

รายละเอียดเกียวกับกรรมการ ผู้บรหิาร และเลขานกุารบริษัท 
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ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหารกับบริษัท ไมมี 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท (รอยละ) (ณ 31 ธันวาคม 2557)             ไมมี 

จํานวนปที่ดํารงตําแหนงเปนกรรมการ 3 

การเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดในป 2557 7 คร้ัง จาก 8 คร้ัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจําปี 2557  
บริษัท ไฮโดรเท็ค จํากัด (มหาชน) 

รายละเอียดเกียวกับกรรมการ ผู้บรหิาร และเลขานกุารบริษัท 
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นายววาสทิธ ิ พณิชวรพงศา 
กรรมการบรหิารความเสยีง // กรรมการบรหิาร // ผผูอ้ํานวยการฝ่ายปฏบิัตกิาร 
อายุ (ป)                                           49 

คุณวุฒิทางการศึกษา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เคร่ืองกล) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

การอบรมที่เก่ียวของจัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบัน  DAP: Director Accreditation Program รุนท่ี 110/2014 

กรรมการบริษัทไทย (IOD)  

ประสบการณการทํางาน 5 ปยอนหลัง  

2557 – ปจจุบัน   กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ไฮโดรเท็ค จํากัด (มหาชน) 
2556 – ปจจุบัน ผูอํานวยการฝายปฏิบัติการ บริษัท ไฮโดรเท็ค จํากัด  (มหาชน) 
2548 – 2556 ผูจัดการโครงการอาวุโส บริษัท ส. นภา (ประเทศไทย) จํากัด 

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ /  ผูบริหารในกิจการอ่ืน  
ก. บริษัทจดทะเบียน  ไมมี 
ข. ไมใชบริษัทจดทะเบียน  ไมมี 

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ / ผูบริหารในกิจการอ่ืนที่แขงขันหรือเกี่ยวเน่ืองกับ
ธุรกิจของบริษัท อันอาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท 

ไมมี 

การมีสวนไดเสียกับบริษัท / บริษัทใหญ / บริษัทยอย / บริษัทรวม / หรือนิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแยงในปจจุบัน หรือในชวง 2 ปที่ผานมา  
ก. เปนกรรมการท่ีมีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรับ
เงินเดือนประจํา 

เปน 

ข. เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ (เชน ผูสอบบัญชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) ไมเปน 
ค. มีความสัมพันธทางธุรกิจท่ีมีนัยสําคัญอันอาจมีผลทําใหไมสามารถทําหนาท่ีไดอยาง
เปนอิสระ (เชน การซื้อ / ขาย วัตถุดิบ / สินคา / บริการ / การยืม / ใหกูยืมเงิน) 
พรอมระบุขนาดของรายการ (ถามี) 

ไมมี 

ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปที่ผานมา ไมมี 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหารกับบริษัท ไมมี 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท (รอยละ) (ณ 31 ธันวาคม 2557)             ไมมี 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจําปี 2557  
บริษัท ไฮโดรเท็ค จํากัด (มหาชน) 

รายละเอียดเกียวกับกรรมการ ผู้บรหิาร และเลขานกุารบริษัท 
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นายธธนทั  ศุภจารุนันท ์
กรรมการบรหิารความเสยีง // กรรมการบรหิาร // ผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนาธุรกจิ  
อายุ (ป)                                           44 

คุณวุฒิทางการศึกษา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร ลาดกระบัง 

การอบรมที่เก่ียวของจัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบัน  DAP: Director Accreditation Program รุนท่ี 96/2012 

กรรมการบริษัทไทย (IOD)  

ประสบการณการทํางาน 5 ปยอนหลัง  

2557 – ปจจุบัน   กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ไฮโดรเท็ค จํากัด (มหาชน) 
2555 – ปจจุบัน ผูอํานวยการฝายพัฒนาธุรกิจ บริษัท ไฮโดรเท็ค จํากัด  (มหาชน) 
2551 – 2554 ผูจัดการฝายวางแผน บริษัท ไฮโดรเท็ค จํากัด  (มหาชน) 

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ /  ผูบริหารในกิจการอ่ืน  
ก. บริษัทจดทะเบียน  ไมมี 
ข. ไมใชบริษัทจดทะเบียน  ไมมี 

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ / ผูบริหารในกิจการอ่ืนที่แขงขันหรือเกี่ยวเน่ืองกับ
ธุรกิจของบริษัท อันอาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท 

ไมมี 

การมีสวนไดเสียกับบริษัท / บริษัทใหญ / บริษัทยอย / บริษัทรวม / หรือนิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแยงในปจจุบัน หรือในชวง 2 ปที่ผานมา  
ก. เปนกรรมการท่ีมีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรับ
เงินเดือนประจํา 

เปน 

ข. เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ (เชน ผูสอบบัญชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) ไมเปน 
ค. มีความสัมพันธทางธุรกิจท่ีมีนัยสําคัญอันอาจมีผลทําใหไมสามารถทําหนาท่ีไดอยาง
เปนอิสระ (เชน การซื้อ / ขาย วัตถุดิบ / สินคา / บริการ / การยืม / ใหกูยืมเงิน) 
พรอมระบุขนาดของรายการ (ถามี) ไมมี 

ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปที่ผานมา ไมมี 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหารกับบริษัท ไมมี 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท (รอยละ) (ณ 31 ธันวาคม 2557)             ไมมี 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจําปี 2557  
บริษัท ไฮโดรเท็ค จํากัด (มหาชน) 

รายละเอียดเกียวกับกรรมการ ผู้บรหิาร และเลขานกุารบริษัท 
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นางงพนาล ี นรจติต ์
กรรมการบรหิารความเสยีง // กรรมการบรหิาร // ผู้อํานวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน  
อายุ (ป)                                           50 

คุณวุฒิทางการศึกษา บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

การอบรมที่เก่ียวของจัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบัน  DAP: Director Accreditation Program รุนท่ี 90/2011  

กรรมการบริษัทไทย (IOD)  

ประสบการณการทํางาน 5 ปยอนหลัง  

2557 – ปจจุบัน   กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ไฮโดรเท็ค จํากัด (มหาชน) 
2554 – ปจจุบัน ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน บริษัท ไฮโดรเท็ค จํากัด (มหาชน) 
2553 ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน บริษัท ไฮโดรเท็ค จํากัด 
2543 – 2552 ผูอํานวยการฝายบัญชี บริษัท จี.เอ็ม.ทัวร แอนด ทราเวิล จํากัด 

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ /  ผูบริหารในกิจการอ่ืน  
ก. บริษัทจดทะเบียน  ไมมี 
ข. ไมใชบริษัทจดทะเบียน  ไมมี 

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ / ผูบริหารในกิจการอ่ืนที่แขงขันหรือเกี่ยวเน่ืองกับ
ธุรกิจของบริษัท อันอาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท 

ไมมี 

การมีสวนไดเสียกับบริษัท / บริษัทใหญ / บริษัทยอย / บริษัทรวม / หรือนิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแยงในปจจุบัน หรือในชวง 2 ปที่ผานมา  
ก. เปนกรรมการท่ีมีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรับ
เงินเดือนประจํา 

เปน 

ข. เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ (เชน ผูสอบบัญชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) ไมเปน 
ค. มีความสัมพันธทางธุรกิจท่ีมีนัยสําคัญอันอาจมีผลทําใหไมสามารถทําหนาท่ีไดอยาง
เปนอิสระ (เชน การซื้อ / ขาย วัตถุดิบ / สินคา / บริการ / การยืม / ใหกูยืมเงิน) 
พรอมระบุขนาดของรายการ (ถามี) 

ไมมี 

ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปที่ผานมา ไมมี 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหารกับบริษัท ไมมี 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท (รอยละ) (ณ 31 ธันวาคม 2557)             ไมมี 
 
 
 
 
 



รายงานประจําปี 2557  
บริษัท ไฮโดรเท็ค จํากัด (มหาชน) 

รายละเอียดเกียวกับกรรมการ ผู้บรหิาร และเลขานกุารบริษัท 
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นางงสาวศภุรดา  อมรมนสั 
กรรมการบรหิารความเสยีง // ผู้อาํนวยการฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ ์// เลขานกุารบริษัท  
อายุ (ป)                                           48 

คุณวุฒิทางการศึกษา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารการเงิน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

การอบรมที่เก่ียวของจัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบัน  DAP: Director Accreditation Program รุนท่ี 90/2011  

กรรมการบริษัทไทย (IOD) CSP: Company Secretary Program รุนท่ี 40/2011 

ประสบการณการทํางาน 5 ปยอนหลัง  

2557 – ปจจุบัน   กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ไฮโดรเท็ค จํากัด (มหาชน) 
2554 – ปจจุบัน ผูอํานวยการฝายนักลงทุนสัมพันธ และเลขานุการบริษัท บริษัท ไฮโดรเท็ค จํากัด 

(มหาชน) 
2550 – 2553 ผูจัดการฝายนักลงทุนสัมพันธ และเลขานุการบริษัท บริษัท ไฮโดรเท็ค จํากัด 

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ /  ผูบริหารในกิจการอ่ืน  
ก. บริษัทจดทะเบียน  ไมมี 
ข. ไมใชบริษัทจดทะเบียน  ไมมี 

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ / ผูบริหารในกิจการอ่ืนที่แขงขันหรือเกี่ยวเน่ืองกับ
ธุรกิจของบริษัท อันอาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท 

ไมมี 

การมีสวนไดเสียกับบริษัท / บริษัทใหญ / บริษัทยอย / บริษัทรวม / หรือนิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแยงในปจจุบัน หรือในชวง 2 ปที่ผานมา  
ก. เปนกรรมการท่ีมีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรับ
เงินเดือนประจํา 

เปน 

ข. เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ (เชน ผูสอบบัญชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) ไมเปน 
ค. มีความสัมพันธทางธุรกิจท่ีมีนัยสําคัญอันอาจมีผลทําใหไมสามารถทําหนาท่ีไดอยาง
เปนอิสระ (เชน การซื้อ / ขาย วัตถุดิบ / สินคา / บริการ / การยืม / ใหกูยืมเงิน) 
พรอมระบุขนาดของรายการ (ถามี) 

ไมมี 

ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปที่ผานมา ไมมี 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหารกับบริษัท ไมมี 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท (รอยละ) (ณ 31 ธันวาคม 2557)             ไมมี 
 
 
 
 
 


