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ข้อมูลสําคญัทางการเงิน 

 
iii 

ข้อมูลสําคัญทางการเงิน 

(หนว่ย : ลา้นบาท) 

รายการ 25566 25577 

(ปรบัปรุงและจดัประเภทใหม)่ 

25588 

สินทรัพยรวม 597.71 668.34 753.55 
หนี้สนิรวม 334.04 387.83 560.33 
สวนของผูถือหุน 263.67 280.51 193.22 
รายไดจากการกอสราง 646.41 531.83 664.83 
รายไดจากการใหบริการ 54.32 57.79 78.15 
รายไดรวม 704.76 597.41 745.04 
กําไร (ขาดทนุ) ขัน้ตน 39.86 (98.93) (10.64) 
กําไร (ขาดทนุ) สทุธ ิ (10.34) (178.04) (88.54) 
กําไร (ขาดทนุ) ตอหุน (บาท) (0.05) (0.63) (0.23) 

อัตราส่วนทางการเงิน 

รายการ 25566 25577 25588 

อัตรากําไรขัน้ตน (%) 5.69 (16.68) (1.43) 
อัตรากําไรสุทธิ (%) (1.48) (29.80) (11.88) 
อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถอืหุน (%) (3.79) (65.43) (32.28) 
อัตราผลตอบแทนตอสนิทรัพยรวม (%) (1.08) (27.28) (10.60) 
อัตราสวนหนีส้นิตอสวนของผูถือหุน (เทา) 1.27 1.38 2.90 
มูลคาตามบญัชีตอหุน (บาท) 1.35 0.99 0.50 
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

บริษัท ไฮโดรเท็ค จํากัด (มหาชน) ดําเนินธุรกิจทางดานการรับกอสราง รับบริหารจัดการ และการลงทุนงานวิศวกรรมสิ่งแวดลอม       
ซึ่งการใหบริการเก่ียวกับระบบน้ําถือเปนรายไดหลักของธุรกิจ โดยบริษัทเปนหนึ่งในผูนําสําหรับการใหบริการแกลูกคาขนาดใหญ         
และสามารถใหบริการกับลูกคาไดตั้งแตงานท่ีมีความซับซอนนอยซึ่งมีการแขงขันสูงไปจนถึงงานที่ตองอาศัยความรูความชํานาญ 
ประสบการณและเทคโนโลยีดานวิศวกรรมระดับสูง ซึ่งมีการแขงขันไมสูงมาก อาทิ ระบบผลิตน้ําสําหรับอุตสาหกรรมปโตรเคมี ระบบผลิต
น้ําจืดจากน้ําทะเล ระบบบําบัดน้ําเสีย และระบบบําบัดน้ําเสียเพื่อนํากลับมาใชใหม และดวยประสบการณในการดําเนินธุรกิจมามากกวา  
30 ป ทําใหบริษัทมีความเขาใจถึงลักษณะหรือรูปแบบบริการท่ีลูกคาตองการ โดยบริษัทมีรูปแบบการใหบริการท่ีหลากหลายเพ่ือตอบสนอง
ความตองการของลูกคา ไดแก 

1) การรับเหมากอสราง (ออกแบบ จัดหา กอสราง ติดตั้งเคร่ืองจักร และการทดลองเดินระบบอยางใดอยางหน่ึงหรือครบวงจร) 
2) การรับบริหารจัดการเดินระบบและบํารุงรักษา 
3) การลงทุนโครงการผลิตนํ้าและบําบัดน้ําเสีย 

โดยรูปแบบในการดําเนินธุรกิจนี้สามารถแบงเปน 4 ผลิตภัณฑ คือ 
1. ระบบผลิตน้ํา (Water Treatment Plant) ไดแก การผลิตนํ้าประปา การผลิตน้ําจืดจากนํ้าทะเล และการผลิตนํ้าบริสุทธิ์หรือ       

น้ําปราศจากแรธาตุสําหรับใชในโรงงานอุตสาหกรรม  
2. ระบบบําบัดน้ําเสีย (Wastewater Treatment Plant) และระบบบําบัดน้ําเสียเพื่อนํากลับมาใชใหมหรือระบบรีไซเคิล 

(Wastewater Recycle Plant)   
3. ระบบกําจัดขยะ (Solid Waste Treatment Plant)  
4. การแปรรูปวัสดุเหลือใชใหเปนพลังงานทดแทน (Waste to Energy) 
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คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการทบทวนวิสัยทัศนและพันธกิจของบริษัทเปนประจําทุกป ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท 
ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558 และครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2559  

วิสัยทัศน 
มุงสูการเปนบริษัทช้ันนําดานวิศวกรรมสิ่งแวดลอมในภูมภิาคอาเซียนอยางยั่งยืน 

พันธกิจ  
1. การบริการแบบครบวงจร ตั้งแตการออกแบบ จัดหา กอสราง ติดตั้ง และเดินระบบ ที่เนนคุณภาพระดับสากลและประสิทธิภาพใน

การใชงาน ในราคาท่ีสมเหตุสมผล รวมถึงการสงมอบงานที่ตรงตอเวลา 
2. การบริหารและควบคุมตนทุนการกอสรางอยางมีประสิทธิภาพ 
3. การพัฒนาบุคลากร ศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีอยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง  
4. การสรางความสัมพันธอันดีกับลูกคา ผานการบริการหลังการขายท่ีดีและนาประทับใจ 
5. การขยายธุรกิจใหเติบโตอยางมั่นคงและยั่งยืน ภายใตกรอบการสรางและพัฒนาองคกรใหเปนองคกรที่มีประสิทธิภาพสูงในการ

ดําเนินธุรกิจ 
6. การเปนสวนหน่ึงในการเสริมสรางชีวิตความเปนอยูที่ดีในสังคม 
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การเปลยีนแปลงและพฒันาการทสีําคญัในรอบ 3 ปีทผีา่นมา  

ป  การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญ 
2556 - ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2556 ไดมีมติที่สําคัญสรุปไดดังตอไปนี้ 

1. การจัดสรรกําไรสุทธิเพ่ือเปนทุนสํารองตามกฎหมายและการจายเงินปนผลประจําป 2555 โดยมีรายละเอยีด
ดังน้ี 
1.1.จัดสรรกําไรสุทธิเปนทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน 2,890,000 บาท ซึ่งคิดเปนรอยละ 5 ของกําไรสุทธิ

ประจําป 2555 รวมเปนทุนสํารองตามกฎหมายทั้งสิ้นจํานวน 9,620,000 บาท คิดเปนรอยละ 7.40 ของ
ทุนจดทะเบียนของบริษัท 

1.2.จายเงินปนผลประจําป 2555 ดังนี ้
1.2.1 เปนหุนสามัญ ในอัตรา 2 หุนเดิม ตอ 1 หุนปนผล มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท รวมเปน  

หุนปนผลท้ังสิ้นจํานวนไมเกิน 65,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท คิดเปนมูลคา
ทั้งสิ้นไมเกิน 65,000,000 บาท หรือคิดเปนอัตราการจายปนผล 0.5000 บาทตอหุน ทั้งนี้ 
ในกรณีที่ผูถือหุนรายใดมีเศษของหุนเดิมหลังจากการจัดสรรหุนปนผลแลวใหจายเปน   
เงินสดแทนการจายเปนหุนปนผลในอัตราหุนละ 0.5000 บาท 

1.2.2 เปนเงินสด ในอัตราหุนละ 0.0556 บาท รวมเปนเงินปนผลท้ังสิ้นจํานวนไมเกิน 7,222,223 บาท 
1.2.3 การจายหุนปนผลและเงินปนผลรวมทั้งสิ้นในอัตราหุนละ 0.5556 บาท โดยเงินปนผลท้ังหมด

จะถูกหักภาษี ณ ที่จายตามอัตราที่กฎหมายกําหนด 
1.2.4 การจายหุนปนผลและเงินปนผลดังกลาวขางตนจะจายใหแกผูถือหุนที่มีรายช่ือปรากฏอยูใน

สมุดทะเบียนผูถือหุนของบริษัท ณ วันที่ 18 เมษายน 2556 ซึ่งเปนวันกําหนดรายช่ือผูถือหุน 
ที่มีสิทธิรับเงินปนผล (Record Date) และใหรวบรวมรายข่ือผูถือหุนตามมาตรา 225 ของ
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (รวมฉบับแกไขเพิ่มเติม      
พ.ศ. 2551) โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนในวันที่ 19 เมษายน 2556 และกําหนด
จายเงินปนผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2556   

2. อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจายหุนปนผลจากจํานวน 130,000,000 บาท มูลคาที่ตราไว 
หุนละ 1 บาท เปนจํานวน 195,000,000 บาท แบงออกเปน 195,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1  บาท 
โดยการออกหุนสามัญใหมจํานวน 65,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท และอนุมัติการแกไขเพ่ิมเติม
หนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน  

3. อนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจายหุนปนผลจํานวน 65,000,000 หุน มูลคาที่ตราไว
หุนละ 1 บาท ใหแกผูถือหุนของบริษัท 

2557 
 

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2557 และครั้งที่ 2/2557      
ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 7 มีนาคม 2557 ไดมีมติที่สําคัญสรุปไดดังตอไปนี้ 
1. อนุมัติการลดทุนจดทะเบียน จากทุนจดทะเบียนเดิม 195,000,000 บาท เปนทุนจดทะเบียน 194,984,380 

บาท โดยการยกเลิกหุนสามัญที่ไดจดทะเบียนไวแลว แตยังไมไดออกจําหนายจํานวน 15,620 หุน มูลคา    
ที่ตราไวหุนละ 1 บาท และอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4. เรื่อง
ทุนจดทะเบียน เพ่ือใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียน  

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 เพื่อใหสอดคลองกับ
การเพิ่มทุนจดทะเบียน  
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ปี   การเปลยีนแปลงและพพฒันาการทสีาํคญั 
2557 

 

3. อนุมัติการจัดสรรหุนสามัญใหมจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจํานวน 194,984,380 หุน มูลคา    
ที่ตราไวหุนละ 1 บาท เพื่อเสนอขายครั้งเดียวเต็มจํานวนหรือแตบางสวนก็ได โดยจะออกและเสนอขาย   
ในคราวเดียวกันทั้งจํานวนหรือเปนคราวๆ ไป ใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทตามสัดสวนการถือหุน (Rights 
Offering) ในอัตราสวน 1 หุนเดิมตอ 1 หุนสามัญใหม โดยผูถือหุนมีสิทธิที่จะจองซื้อหุนในจํานวนท่ีเกิน
กวาสิทธิของตนได ในราคาท่ีเสนอขายหุนละ 1 บาท และกําหนดวันเสนอขายระหวางวันที่ 26 พฤษภาคม 
ถึง 30 พฤษภาคม 2557 ในกรณีที่มีหุนสามัญใหมเหลืออันเนื่องมาจากการจองซื้อของผูถือหุนเดิมขางตน
ใหคณะกรรมการบริษัทมีอํานาจและดุลยพินิจในการจัดสรรหุนสามัญใหมที่เหลือดังกลาวใหแกผูถือหุน
เดิมของบริษัทตามสัดสวนไดอีก และใหคณะกรรมการบริษัทเปนผูมีอํานาจในการพิจารณากําหนดและ
แกไขเปลี่ยนแปลงขอกําหนด เง่ือนไข และรายละเอียดตางๆ ในการเสนอขาย เชน วันปดสมุดทะเบียน   
พักการโอนหุนเพื่อกําหนดสิทธิของผูถือหุนในการจองซ้ือหุนสามัญใหม (XR) วันและเวลาในการเสนอขาย 
ราคาเสนอขาย อัตราสวนการจองซ้ือหุน วิธีการหรือเง่ือนไขในการชําระเงิน รายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
กับการเสนอขายหุนสามัญใหม (รวมตลอดถึงหุนสามัญใหมที่ผูถือหุนเดิมไมประสงคจะจองซื้อ) ใหแก      
ผูถือหุนเดิม รวมถึงอํานาจในการดําเนินการใดๆ อันจําเปนและเกี่ยวเน่ืองกับการเสนอขายหุนสามัญใหม
ใหแกผูถือหุนเดิมดังกลาวไดทุกประการ และใหมีอํานาจแตงตั้งผูรับมอบอํานาจชวงใหกระทําการดังกลาว 
เปนตน  

4. อนุมัติการเพิ่มจํานวนกรรมการของบริษัทอีก 2 ทาน จาก  6 ทาน เปน 8 ทาน โดยแตงตั้ ง    
นายไพฑูรย โกสียรักษวงศ และนายดนัย อมรพัชระ เปนกรรมการบริษัทคนใหม  

2558 - ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2557 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 13 สิงหาคม 2557 ไดมีมติอนุมัติการจัดตั้ง
บริษัท ไฮโดรเท็ค ยูทิลิตี้ จํากัด ซึ่งไดจดทะเบียนจัดตั้ง เมื่อวันท่ี 13 มกราคม 2558 ดวยทุนจดทะเบียน 
1,000,000 บาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 10,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท บริษัทถือหุนใน
สัดสวนรอยละ 99.96 ผูบริหารของบริษัทมีสัดสวนการถือหุนรอยละ 0.04 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อดําเนินธุรกจิ
โครงการลงทุนประเภทผลิตและจําหนายน้ําประปา และธุรกิจที่เกี่ยวของ 

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 ไดมีมติอนุมัติการจัดตั้ง
บริษัท ไฮโดรเท็ค สุพรีม มัณฑะเลย จํากัด ซึ่งไดจดทะเบียนจัดตั้ง เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 ดวย      
ทุนจดทะเบียน 500,000 ดอลลาร มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 ดอลลาร บริษัทถือหุนในสัดสวนรอยละ 80 โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อดําเนินธุรกิจโครงการลงทุนกอสรางโรงงานระบบบําบัดนํ้าเสีย และระบบรวบรวมน้ําเสีย
ในเขตอุตสาหกรรมมัณฑะเลย ประเทศสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร ระยะเวลา 30 ป และขยายเวลา 2 
ครั้งๆ ละ 10 ป โดยมีมูลคาโครงการรวมเทากับ 500,000,000 บาท คิดเปนมูลคาเงินทุนเฉพาะสวนของบริษัท
ประมาณ 400,000,000 บาท โดยรายการดังกลาวถือเปนการไดมาซึ่งสินทรัพยที่มีมูลคาคิดเปนรอยละ 46.42 
ของสินทรัพยรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 
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บริษัท ไฮโดรเท็ค จํากัด (มหาชน)

ทุนชาระแล้ว 389,968,760 บาท

บริษัทร่วม

บริษัท ยูเอซี 
ไฮโดรเท็ค จํากัด

49.997 %

บริษัทย่อย

กิจการรวมคา
ไฮโดรเท็ค-ชัยสฤษด์ิ

100 %

บริษัท ไฮโดรเท็ค ยูทิลิตี้ 
จํากัด

99.96 %

บริษัท ไฮโดรเท็ค สุพรีม 
มัณฑะเลย จํากัด

80 %

โครงสรา้งการถอืหุน้ของกลุม่บรษัิท 

บริษัท ไฮโดรเท็ค จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจรับกอสราง  รับบริหารจัดการ และการลงทุนงานวิศวกรรมสิ่งแวดลอม ดังน้ี 
1) การรับเหมากอสราง (ออกแบบ จัดหา กอสราง ติดตั้งเคร่ืองจักร และการทดลองเดินระบบ อยางใดอยางหน่ึงหรือครบวงจร) 
2) การรับบริหารจัดการเดินระบบและบํารุงรักษา 
3) การลงทุนโครงการผลิตนํ้าและบําบัดน้ําเสีย 
 

โดยโครงสรางการถือหุนของกลุมบริษัท มีดังนี ้
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
การดําเนนิธุรกิจของบริษัทรวม 

บริษัท ยูเอซี ไฮโดรเท็ค จํากัด จัดตั้งเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ 2555 ดวยทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท แบงเปนหุนสามัญ
จํานวน 100,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท เปนการรวมทุนระหวางบริษัท ยูนิเวอรแซล แอดซอรบเบนท แอนด          
เคมิคัลส จํากัด (มหาชน) (ภายหลังเปลี่ยนช่ือเปนบริษัท ยูเอซี โกลบอล จํากัด (มหาชน)) และบริษัท ไฮโดรเท็ค จํากัด (มหาชน) 
โดยบริษัทถือหุนคิดเปนสัดสวนรอยละ 49.997 มีวัตถุประสงคเพื่อประกอบธุรกิจประเภทผลิตและจําหนายน้ําประปา และธุรกิจ
ที่เกี่ยวของ 

การดําเนนิธุรกิจของบริษัทยอย 
กิจการรวมคาไฮโดรเท็ค-ชัยสฤษดิ์ ไดทําสัญญาจัดตั้งเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2557 ดวยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท       
บริษัทถือหุนในสัดสวนรอยละ 100 มีวัตถุประสงคเพื่อดําเนินการกอสรางระบบบําบัดของเสียทางการแพทย มหาวิทยาลัยนเรศวร 
จังหวัดพิษณุโลก
บริษัท ไฮโดรเท็ค ยูทิลิตี้ จํากัด จัดตั้งเม่ือวันที่ 13 มกราคม 2558 ดวยทุนจดทะเบียนเริ่มตน 1,000,000 บาท แบงเปนหุนสามัญ
จํานวน 10,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท บริษัทถือหุนในสัดสวนรอยละ 99.96 ผูบริหารของบริษัทมีสัดสวนการถือหุน
รอยละ 0.04 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อดําเนินธุรกิจโครงการลงทุนประเภทผลิตและจําหนายน้ําประปา และธุรกิจที่เกี่ยวของ 
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บริษัท ไฮโดรเท็ค สุพรีม มัณฑะเลย จํากัด จัดตั้งเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 ดวยทุนจดทะเบียนเร่ิมตน 500,000 ดอลลาร     
มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 ดอลลาร บริษัทถือหุนในสัดสวนรอยละ 80 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อดําเนินธุรกิจโครงการลงทุนกอสราง
โรงงานระบบบําบัดน้ําเสีย และระบบรวบรวมนํ้าเสียในเขตอุตสาหกรรมมัณฑะเลย ประเทศสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร  
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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 ซึ่งรูปแบบดังกลาวผูวาจางจะเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการลงทุนทั้งหมด โดยวาจางใหบริษัทเขาดําเนินการ
กอสรางและชําระคากอสรางใหแกบริษัทตามเง่ือนไขท่ีระบุในสัญญา ซึ่งการใหบริการแบบครบวงจรชวยใหลูกคาไดรับบริการท่ี
ครบถวน สะดวกสบาย และลดภาระในการจัดหาอุปกรณ การสรรหาผูออกแบบและผูรับเหมาที่มีประสบการณเพื่อดําเนินการ
กอสราง สําหรับงานกอสรางโครงสราง อาทิ กอสรางถังเก็บน้ํา การขุดบอ และตอกเสาเข็ม บริษัทจะวาจางผูรับเหมาชวงที่มี
คุณภาพเปนท่ีนาเช่ือถือ และเคยมีผลงานกับบริษัทเพื่อดําเนินการกอสรางดังกลาว  

2. รับบริหารจัดการเดินระบบและบํารุงรักษา (Operation and Maintenance: O&M)  
ลูกคาที่ใชบริการสวนใหญเปนลูกคาที่วาจางบริษัทใหบริการดาน EPC มากอน โดยบริษัทมีหนาที่เดินระบบเพื่อผลิตน้ําเพื่อให

ไดคุณภาพและปริมาณตามที่ลูกคาตองการ 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 
ถึง 30 ป ซึ่งมูลคาเงินลงทุนโครงการขึ้นกับกําลังการผลิตและขนาดโครงการ ทั้งนี้ ลักษณะสัญญางานดังกลาวเมื่อมีการลงนาม
สัญญาแลว ผูวาจางไมสามารถวาจางผูรับจางรายอ่ืนเขามาดําเนินการในลักษณะเดียวกันไดตลอดอายุสัญญา 
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สัดสวนรายไดแยกตามรูปแบบการใหบริการ 

ประเภทรายได 
ป 2556 ป 2557 ป 2558 

% ลานบาท % % ลานบาท % 

1. การรับเหมากอสราง 646.41 92.25 531.83 89.65 664.83 89.48 

2. การบริหารจดัการ 54.33 7.75 57.79 9.74 78.15 10.52 

3. การขาย 0.00 0.00 3.63 0.61 0.00 0.00 

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 อางเก็บนํ้า 
และทะเล เขาสูกระบวนการผลิตเพื่อใหไดน้ําท่ีมีคุณภาพและปริมาณตามความตองการของลูกคา ไดแก น้ําประปา น้ําจืด 
และน้ําบริสุทธ์ิ  เพื่อใชในการอุปโภคบริโภค เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม หรือใชในโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งตั้งอยูในพ้ืนที่
ใกลทะเลหรือพื้นท่ีที่ราคานํ้าสูง ซึ่งน้ําที่ผลิตไดแตละประเภทจะใชเทคโนโลยีการผลิตที่มีความซับซอนแตกตางกัน ทั้งน้ี 
โดยหากพิจารณาการใหบริการระบบผลิตน้ําของบริษัทสามารถแยกตามประเภทผลผลิตน้ําไดดังนี้  

1.1 ระบบผลิตน้ําประปา (Portable Water Plant)  
เปนการนําน้ําผิวดินหรือน้ําดิบเขาสูกระบวนการผลิตเพื่อใหไดน้ําประปา ซึ่งน้ําที่ไดจะนําไปใชเพื่อการอุปโภคบริโภค 

เกษตรกรรม และอุตสาหกรรมบางประเภทท่ีไมตองใชน้ําที่มีคุณภาพสูง โดยนํ้าประปาที่ผลิตไดตองมีความเขมขนของสารละลาย
นอยกวา 500 มิลลิกรัมตอลิตร และตองมีคุณสมบัติเปนไปตามมาตรฐานที่การประปาสวนภูมิภาคและการประปานครหลวง
กําหนด ไดแก คุณลักษณะทางกายภาพ อาทิ สี รส กลิ่น และความขุน คุณลักษณะทางเคมี อาทิ ปริมาณสารละลาย และ      
ความกระดาง คุณลักษณะทางดานสารท่ีเปนพิษ (โลหะหนัก) อาทิ สารปรอท สารตะกั่ว และสารหนู ซึ่งลูกคาที่ใชบริการระบบ
ผลิตน้ําประปา ไดแก ชุมชนตางๆ และโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งนี้ ขั้นตอนการผลิตน้ําประปา สามารถอธิบายไดดังภาพ  

ระบบผลิตน้ํา
1. ระบบผลิตน้ําประปา
2. ระบบผลิตน้ําจืดจากน้ําทะเล
3. ระบบผลิตน้ําบริสุทธ์ิหรอืระบบผลิตน้ํา   

ปราศจากแรธาตุ

ระบบบําบัดน้ําเสีย
1. ระบบบําบัดน้ําเสียเพื่อนํากลับมาใชใหม
2. ระบบบําบัดน้ําเสียเพ่ือใหไดมาตรฐาน

ระบบกําจัดขยะ
1. การฝงกลบตามหลักสุขาภิบาล
2. การฝงกลบอยางปลอดภัย

การแปรรูปวัสดุเหลือใชเปนพลังงานทดแทน
การบําบัดน้ําเสียหรือของเสียที่มีอยูตาม

โรงงานอุตสาหกรรมตางๆ อุตสาหกรรมทาง
การเกษตร และชุมชนเขาสูกระบวนการบําบัด
ดวยวิธีทางชีวภาพ
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ขั้นตอนการผลิตน้าํประปา 
1. สูบน้ําผิวดินหรือน้ําดิบจากแหลงน้ําธรรมชาติหรือแหลงน้ํา

อื่นที่จัดหาหรือจัดเตรียมไว ซึ่งน้ําดังกลาวจะมีความขุนและ
มีสารละลายตางๆ รวมถึงโลหะหนักเจือปนอยู 

2. ปรับปรุงคุณภาพนํ้าดิบโดยการใสสารสมหรือปูนขาวลงไป     
ในนํ้า เพื่อชวยใหเกิดการตกตะกอนและปรับคาความเปน      
กรด-ดางของน้ําดิบ 

3. การตกตะกอนโดยนํ้าท่ีผสมสารสมหรือปูนขาวแลวจะไหล
เขาสูถังตกตะกอน เพื่อใหตะกอนที่มีขนาดเล็กรวมตัวกันเปน
ตะกอนขนาดใหญและตกลงสูกนถังจนไดน้ําที่มีความใส
สะอาด 

4. กรองเพ่ือกําจัดตะกอนหรือสิ่งปนเปอนที่มีขนาดเล็กมาก
อีกครั้ง โดยการกรองดวยทรายกรอง กรวดกรอง เพื่อใหไดน้ํา
ที่มีความใสสะอาดอยางแทจริง 

5. ฆาเช้ือโดยการใสคลอรีนในอัตราสวนที่พอเหมาะและ         
ไมกอใหเกิดอันตรายตอรางกาย แลวนําไปเก็บไวในถังน้ําใส
เพื่อรอการสูบจาย 

6. ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพน้ําประปาที่ผลิตได 
7. ปลอยน้ําจากหอถังสูงหรือสูบอัดน้ําเขาไปในระบบทอจายน้าํ

เพื่อเพิ่มแรงดันน้ํา  

 
         

ภาพแสดงข้ันตอนการผลติน้ําประปา (ทีม่า: การประปาสวนภมูิภาค)

ในการผลิตน้ําประปาจะมีของเสียที่เหลือจากการผลิต ไดแก ตะกอนของสารแขวนลอยท่ีปนมากับน้ําดิบ โดยสวนใหญ
ก็คือดินซึ่งไมมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมเพราะเปนสารที่อยูในธรรมชาติ และในกระบวนการผลิตก็ไมมีการเติมสารเคมี     
ที่เปนอันตราย อีกทั้งสารเคมีที่ใชในกระบวนการผลิตเปนสารเคมีที่ชวยในการจับตัวของตะกอนและใชในปริมาณ
ที่เล็กนอย โดยบริษัทมีวิธีการในการกําจัดตะกอนเหลานั้นโดยการฝงกลบ

1.2 ระบบผลิตน้ําจืดจากน้ําทะเล (Desalination Plant)   
เปนการนําน้ําทะเลเขาสูกระบวนการผลิตเพื่อใหไดน้ําจืด ซึ่งลูกคาที่ตองการใชบริการดังกลาว ไดแก ชุมชน และโรงงาน

อุตสาหกรรมท่ีตั้งอยูพื้นที่ใกลหรือติดกับทะเลหรืออยูในพื้นที่ที่น้ําจืดมีราคาสูง หรือขาดแคลนนํ้าจืด โดยนํ้าทะเลท่ีนํามาใช  
ในการผลิตตองผานกระบวนการกรองเอาสารละลายและความขุนออก เนื่องจากน้ําทะเลจะมีความขุนและความเขมขน       
ของสารละลายมากถึง 35,000 – 45,000 มิลลิกรัมตอลิตร (สวนใหญเปนโซเดียมและคลอไรด) ซึ่งขั้นตอนการผลิตจะมี     
ความคลายคลึงกับขั้นตอนการผลิตน้ําประปา แตตองใชเทคโนโลยีที่มีความซับซอนมากกวา โดยใชระบบการกรองที่ใชแรงดัน
ผานตัวกรองที่มีความละเอียดสูง ไดแก การใชระบบกรองแบบ MF หรือ UF และ RO ซึ่งเรียกวา Sea Water Reverse 
Osmosis (SWRO) 
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ขั้นตอนการผลิตน้าํจืดจากนํ้าทะเล  

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

ในการผลิตน้ําจืดจากน้ําทะเลจะมีของเสียที่เหลือจากการผลิต ไดแก น้ําเกลือความเขมขนสูง เนื่องจากในกระบวนการ
ผลิตน้ําจืดจากน้ําทะเลเปนการแยกสารละลายเกลือที่อยูในน้ําทะเลออก ทําใหไดผลผลิตออกมา 2 สวนไดแก น้ําจืด และ
น้ําเกลือท่ีมีความเขมขนสูงซึ่งไมมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม โดยสารละลายในนํ้าเกลือความเขมขนสูง คือ เกลือซึ่งเปน
สารละลายที่มีอยูในทะเล 

ทั้งนี้ น้ําที่ไดจากการผลิตดังกลาวสามารถนําไปผลิตตอเปนน้ําบริสุทธิ์ไดโดยการผานกระบวนการผลิตน้ําบริสุทธิ์ที่จะได
กลาวตอไป 

1.3 ระบบผลิตน้ําบริสุทธิ์หรือระบบผลิตน้ําปราศจากแรธาตุ (Demineralization Plant) 
เปนการนําน้ําประปาเขาสูกระบวนการผลิตเพื่อกรองสารละลายที่คางออก ไดแก เกลือแรตางๆ โดยข้ันตอนการผลิต      

น้ําบริสุทธิ์ตองอาศัยเทคโนโลยีการผลิตที่ซับซอนกวาการผลิตน้ําประปา คือ การใชวิธีแลกเปลี่ยนประจุไฟฟาเพื่อใหไดน้ําที่มี
ความบริสุทธ์ิตามระดับความตองการ ซึ่งกลุมลูกคาระบบผลิตน้ําบริสุทธ์ิ ไดแก โรงไฟฟา โรงงานอุตสาหกรรมในธุรกิจ       
กลั่นน้ํามัน ธุรกิจผลิตแผงวงจรอิเล็คทรอนิคส และธุรกิจน้ําดื่ม ซึ่งหากน้ํามีคุณภาพไมเหมาะสมอาจกอใหเกิดปญหาดาน
การผลิตกับอุตสาหกรรมได เนื่องจากสารละลายบางชนิดทําใหประสิทธิภาพอุปกรณในโรงงานลดลง อาทิ หินปูน หรือซิลิกา 

 

ขั้นตอนการผลิตน้าํบริสุทธิ์หรือน้ําปราศจากแรธาตุ 

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

2. นําน้ําท่ีผานกระบวนการกรองขางตนเขาสูกระบวนการแลกเปล่ียนประจุไฟฟาเพื่อกรองอนุภาคขนาดเล็กดังกลาว   
โดยประจุบวกจาก Na+ และประจุลบจาก Cl- จะถูกจับดวย Resin (polymer ที่ไมละลายนํ้าและมีสมบัติแลกเปลี่ยน
ประจุได) ทําใหไดน้ําบริสุทธิ ์

3.  ตรวจสอบคุณภาพน้ําที่ได 
4. เก็บไวในถังน้ําใสเพื่อรอการใชงาน

UF RO 

น้ําจืด น้ําทะเล 

MF UF RO MF 

การแลกเปลีย่นประจุ
นํ้าประปา 

นํ้าบริสทุธ์ิ 

Na+ a+
Cl- 
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ในการผลิตน้ําบริสุทธ์ิจะมีของเสียที่เหลือจากการผลิต ไดแก สารเคมีที่ใชในการลาง Resin ซึ่งไมมีผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมเพราะเปนสารละลายเกลือแตมีความเขมขนสูง ตองผานการเจือจางใหอยูในความเขมขนที่กฎหมาย
อนุญาตใหปลอยทิ้งได  

ทั้งนี้ น้ําบริสุทธิ์ที่ไดเปนน้ําท่ีไมมีคุณประโยชนตอรางกาย เนื่องจากไดผานขั้นตอนการกรองเกลือแรออกจนหมด 
ดังนั้น ผูประกอบการในธุรกิจน้ําด่ืมจึงเติมเกลือแรที่เปนประโยชนกับรางกายเขาไปในระหวางการผลิต ซึ่งทําใหไดน้ําที่มี
คุณคาและเปนประโยชนกับรางกายมากข้ึน อาทิ น้ําแร ซึ่งชวยสรางมูลคาใหกับน้ําที่ผลิตไดดังกลาว 

2. ระบบบําบัดน้ําเสีย (Wastewater Treatment Plant) 

หมายถึง การกําจัดสิ่งปนเปอนในน้ําที่เกิดจากกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม หรือเกิดจากกิจวัตรประจําวันของ
ประชาชนที่อยูอาศัยในชุมชนหรือแหลงที่อยูอาศัยตางๆ ใหหมดไป หรือมีปริมาณสิ่งปนเปอนในน้ําลดลงจนมีคุณภาพเปนไปตาม
มาตรฐานน้ําทิ้งตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2539) เรื่องกําหนดมาตรฐานควบคุม   
การระบายน้ําทิ้งจากแหลงกําเนิดประเภทตางๆ อาทิ โรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม อาคารที่พักอาศัยตางๆ และพ้ืนที่
เกษตรกรรม เปนตน ซึ่งน้ําเสียท่ีเกิดขึ้นจากแหลงกําเนิดตางๆ จะมีปริมาณสารเคมีหรือสารละลายเขมขนผสมอยูในปริมาณ         
ที่แตกตางกัน ทั้งนี้ สามารถแบงประเภทน้ําเสียตามสารหลักที่ใหลักษณะเดนของน้ําเสียเปน 5 ประเภท ดังนี้ 

1. น้ําเสียประเภททีม่ีสารอินทรีย ซึ่งเกิดจากน้ํากินน้ําใช โดยจะพิจารณาจากคา BOD (Biochemical Oxygen Demand) ซึ่งคา 
BOD หมายถึง คาวัดความเนาเสียจากน้ําที่ใชอุปโภคบริโภคที่ถูกทิ้งลงสูแหลงน้ําสาธารณะหรือจากเศษใบไม คา BOD จะแสดง
ใหเห็นถึงปริมาณออกซิเจนท่ีแบคทีเรียตองการใชในการยอยสลายสารอินทรีย กลาวคือ ถาน้ําเสียมีคา BOD ต่ํา เมื่อถูกทิ้งลง
ในแหลงน้ําจะไมสงผลกระทบตอแหลงน้ําดังกลาว เนื่องจากแบคทีเรียตองการออกซิเจนในการยอยสลายนอย แตถาน้ําเสีย    
มีคา BOD สูง เม่ือถูกทิ้งลงในแหลงน้ําจะทําใหปริมาณออกซิเจนในแหลงน้ําลดลงมากจนทําใหปลาหรือสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ  
ในแหลงน้ํานั้นไมสามารถอยูได 

2. น้ําเสียประเภทที่มีสารเคมี โดยจะพิจารณาคา COD (Chemical Oxygen Demand) ซึ่งหมายถึง คาวัดความเนาเสียของ     
น้ําเสียที่เกิดจากสารเคมี โดยคา COD จะแสดงใหเห็นถึงปริมาณออกซิเจนที่ใชในการออกซิไดซเพื่อใหกลายเปน
คารบอนไดออกไซด และนํ้า  

3. น้ําเสียในรูปสารแขวนลอย โดยจะพิจารณาคา TDS (Total Dissolved Solid) ที่ตองบําบัด คือ ปริมาณของแข็งที่ละลายในน้ํา
และสามารถไหลผานกระดาษกรองใยแกว เมื่อกรองปริมาณสารแขวนลอยออกจึงเอาน้ําใสท่ีผานกระดาษกรองใยแกวไประเหย 
จะทําใหสามารถหาปริมาณสารละลายได 

4. น้ําเสียที่มีสวนผสมของโลหะหนัก 
5. น้ําเสียจากสารเคมีอื่นๆ  

ดังนั้น การใหบริการเก่ียวกับระบบบําบัดน้ําเสียจึงขึ้นกับลักษณะน้ําเสียและระดับการบําบัดน้ําเสียที่ลูกคาตองการ ซึ่ง
หมายถึงการบําบัดน้ําเสียเพื่อนํากลับมาใชหมุนเวียนใหมหรือการบําบัดน้ําเสียทั่วไป (บําบัดน้ําเสียใหไดคุณภาพตาม
มาตรฐานนํ้าทิ้งที่กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมกําหนด) โดยลูกคาที่บริษัทใหบริการมีทั้ง
หนวยงานราชการและเอกชนซ่ึงเปนโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งประเภทของระบบบําบัดน้ําเสียที่บริษัทใหบริการแบงเปน 2 ประเภท 
ดังนี ้
2.1 ระบบบําบัดน้ําเสียเพ่ือนํากลับมาใชใหม (Wastewater Recycle Plant) 

หมายถึง ระบบบําบัดน้ําเสียสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรมเพ่ือใหไดน้ําที่มีคุณภาพและคุณสมบัติ      
ที่เหมาะสมกับการนําไปใชในกระบวนการผลิต ซึ่งการบําบัดน้ําเสียเพื่อนํากลับมาใชใหมชวยใหโรงงานอุตสาหกรรมสามารถ  
ลดคาใชจายเกี่ยวกับน้ําใหมีอัตราที่ลดลงได เนื่องจากโดยสวนมากโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมตองซ้ือน้ําดิบจาก
ทางนิคมอุตสาหกรรมมาผานกระบวนการผลิตน้ํา ซึ่งทําใหมีตนทุนในเรื่องของน้ําดิบ แตกระบวนการบําบัดน้ําเสียเพื่อนํา
กับมาใชใหมใชน้ําเสียที่ไดจากโรงงานมาผานกระบวนการบําบัด ทําใหไมมีคาใชจายในสวนของนํ้าดิบสงผลใหอตัราคาน้าํลดลง 
นอกจากนี้ การนําน้ําเสียมาบําบัดและนํากลับมาใชใหมยังเปนการชวยอนุรักษสิ่งแวดลอมและเปนการลดปรมิาณการใชน้าํจาก
แหลงน้ําธรรมชาติอีกดวย 
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ขั้นตอนการผลิตของระบบบําบัดน้าํเสียเพ่ือนํากลับมาใชใหม  
1. นําน้ําเสียมาผานกระบวนการกรองดวยระบบเมมเบรนแบบ MF หรือ UF เพื่อกรองอนุภาคสารแขวนลอยออก 
2. นํามาผานกระบวนการกรองดวยระบบเมมเบรนแบบ RO เพื่อกรองสารละลายที่ปนเปอนในน้ําออกเก็บน้ําไวในถังน้ํา  

เพื่อรอใชงาน 

2.2 ระบบบําบัดน้ําเสียเพ่ือใหไดมาตรฐาน (Wastewater Treatment Plant) 
หมายถึง ระบบบําบัดน้ํ าเสี ยสํ าหรับโรงงานอุตสาหกรรมและแหล งชุมชนเพ่ือให ไดน้ํ าที่ มี คุณสมบัติ  

เพียงพอที่จะปลอยสูแหลงน้ําธรรมชาติ กรรมวิธีการบําบัดน้ําเสียที่บริษัทใหบริการแกลูกคา สามารถแยกไดเปน 3 ประเภท
ตามความแตกตางของระดับความเสียของนํ้า (ลักษณะน้ําเสีย) ดังนี้ 
1. การบําบัดทางกายภาพ เปนกระบวนการบําบัดน้ําเสียพื้นฐานที่ใชในการบําบัดขั้นตนสําหรับน้ําเสียที่เกิดจากโรงงาน

อุตสาหกรรมและชุมชนขนาดใหญ ไดแก กระบวนการดักขยะขนาดใหญ  กระบวนการกําจัดไขมัน และนํ้ามัน กระบวนการ
ตกตะกอนโดยใชสารเคมี และกระบวนการกําจัดสารพิษจําพวกโลหะหนัก  

2. การบําบัดทางชีวภาพ เปนกรรมวิธีบําบัดน้ําเสียซึ่งใชหลักการทางชีวภาพ โดยบริษัทจะออกแบบกอสรางระบบบําบัด
สําหรับทําการเลี้ยงเช้ือจุลินทรียเพื่อยอยสลายสารมลพิษในนํ้าเสีย ซึ่งกรรมวิธีนี้เหมาะสําหรับการบําบัดน้ําเสียที่เกิดจาก
แหลงชุมชนหรือเทศบาลท่ัวไป โรงงานอุตสาหกรรม และนิคมอุตสาหกรรม 

3. การกําจัดตะกอน เปนกรรมวิธีบําบัดตะกอนท่ีเกิดขึ้นจากการบําบัดน้ําเสียทั้งจากกระบวนการบําบัดทางกายภาพ และ
กระบวนการบําบัดทางชีวภาพ โดยใชวิธีการรีดน้ําออกจากกากตะกอนเพื่อทําใหตะกอนแหงและลดปริมาตรของ          
กากตะกอน ทําใหสะดวกตอการขนสงไปกําจัด เครื่องจักรที่ใชในการรีดน้ําออกจากตะกอน ไดแก เครื่องอัดตะกอน 
เครื่องรีดตะกอน หรือเครื่องเหวี่ยงตะกอน  เปนตน ซึ่งกรรมวิธีนี้จะถูกนําไปใชในขั้นตอนการกําจัดตะกอนของระบบบําบัด
น้ําเสียทั้งจากชุมชน เทศบาล และโรงงานอุตสาหกรรม รวมไปถึงตะกอนที่เกิดจากระบบผลิตน้ํา 

 โดยลูกคาที่ใชบริการระบบบําบัดน้ําเสียสามารถแบงไดเปน 2 กลุม ตามที่มาของแหลงน้ําเสีย ดังนี้ 

1) การบําบัดน้ําเสยีจากแหลงชมุชน 
ปริมาณน้ําเสียจากแหลงชุมชนในประเทศไทยสวนใหญจะมีปริมาณสารอินทรียปะปนอยูในแหลงน้ําซึ่งสามารถวัดคา 

BOD ไดประมาณ 100 มิลลิกรัมตอลิตร สําหรับกรรมวิธีในการบําบัดน้ําเสียจะใชวิธีการทางชีวภาพ คือ การนําแบคทีเรีย
มาใชประโยชนในการบําบัดน้ําเสียซึ่งสามารถแบงออกไดเปน 2 ชนิด ไดแก  

ขั้นตอนการผลิตของระบบบําบัดน้าํเสียเพ่ือนํากลับมาใชใหม

MF/UF RO 

น้ําประปา น้ําเสีย 

Tank Tank 
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เนื่องจากระบบบําบัดน้ําเสียจากแหลงชุมชนมีขั้นตอนที่ไมยุงยาก จึงทําใหบริษัทมีคูแขงเปนจํานวนมาก ดังนั้น         
เพื่อปองกันและหลีกเลี่ยงจากการแขงขันดังกลาว บริษัทจึงเนนใหบริการเก่ียวกับระบบบําบัดน้ําเสียสําหรับโรงงาน
อุตสาหกรรมที่ตองอาศัยประสบการณความชํานาญและวิธีการทางเคมีที่ยุงยากซับซอนมากกวาระบบบําบัดน้ําเสีย
จากแหลงชุมชน  

2) การบําบัดน้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม 
น้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมเปนน้ําเสียที่มีสิ่งสกปรกและสารปนเปอนในปริมาณที่มากกวาน้ําเสียจากแหลงชุมชน 

ทั้งนี้ สิ่งสกปรกและสารปนเปอนดังกลาวจะแตกตางกันไปตามประเภทธุรกิจของโรงงานอุตสาหกรรมน้ันๆ ซึ่งการบําบัดดวย
กรรมวิธีทางชีวภาพเพียงอยางเดียวไมเพียงพอ เนื่องจากสารเคมีและสารละลายไมสามารถกําจัดใหหมดไปดวยกรรมวิธี
ดังกลาวได ดังนั้น ระบบการบําบัดน้ําเสียสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมจึงตองอาศัยวิธีการทางเคมีที่มีความยุงยากและซบัซอน
มากยิ่งขึ้น โดยจําเปนตองอาศัยกรรมวิธีการบําบัดทางกายภาพและการกําจัดตะกอนประกอบดวย 

ขั้นตอนการบําบัดน้ําเสีย 
1. การบําบัดน้ําเสียขั้นเตรียมการ (Pretreatment) 

เปนการกําจัดของแข็งที่มีขนาดใหญออกจากน้ําเสียกอนที่จะมีการปลอยเขาสูระบบบําบัดน้ําเสีย เพื่อปองกัน
การอุดตันของทอน้ําและไมกอใหเกิดความเสียหายแกเครื่องสูบน้ํา โดยมีระดับขั้นตอนการบําบัด ดังนี้ 

 การดักดวยตะแกรง  เปนการกําจัดของแข็งที่มีขนาดใหญโดยการใชตะแกรง ซึ่งตะแกรงโดยทั่วไปมี 2 
ประเภท คือ ตระแกรงหยาบ และตะแกรงละเอียด 

 การบดตัด  เปนการลดขนาดหรือปริมาตรของแข็งใหมีขนาดเล็กลง โดยของเสียที่มีขนาดใหญจะผานเครื่องบดตัด
เพื่อทําการบดตัดใหละเอียดกอนที่จะแยกไปสูถังตกตะกอนเพ่ือรอการแยกออกดวยการตกตะกอน 

 การดักกรวยทราย  เปนการกําจัดกรวดทราย ทําใหเกิดการตกตะกอนในรางดักกรวดทราย โดยการลด
ความเร็วของน้ําลง 

 การกําจัดไขมันและนํ้ามัน  เปนการกําจัดไขมันและน้ํามันในน้ําเสียที่มาจากครัวเรือน โรงอาหาร หองน้ํา 
ปมน้ํามัน และโรงงานอุตสาหกรรมบางชนิด ซึ่งจะเปนการกักน้ําเสียไวในบอดักไขมันในชวงเวลาหนึ่งเพื่อให
น้ํามันและไขมันลอยตัวขึ้นสูผิวน้ํา แลวทําการใชเครื่องตักหรือกวาดออกจากบอกําจัด 

2. การบําบัดน้ําเสียขั้นที่สอง (Secondary Treatment) 
เปนการกําจัดน้ําเสียที่เปนพวกสารอินทรียอยูในรูปของสารละลายหรืออนุภาคคอลลอยดซึ่งโดยทั่วไปมักจะ

เรียกการบําบัดขั้นที่สองน้ีวา “การบําบัดน้ําเสียดวยขบวนการทางชีววิทยา” เนื่องจากเปนขั้นตอนที่ตองอาศัย
แบคทีเรียในการยอยสลายหรือทําลายความสกปรกในน้ําเสีย โดยการบําบัดน้ําเสียในปจจุบันจําเปนตองมีการบําบดั

แบบใชออกซิเจนในการกําจัดสารอินทรีย

• เปนการบําบัดน้ําเสียโดยการใชแบคทีเรียเพื่อยอย
สารอินทรียที่อยูในน้ําเสีย โดยการเพิ่มออกซิเจน
ใหกับน้ําเพื่อใหแบคทีเรียสามารถขยายตัวและยอย
สารอินทรียไดเร็วยิ่งขึ้น โดยแบคทีเรียจะจับตัวเปน
กอนและเมื่อมีจํานวนมากก็จะตกตะกอน ทําใหได
น้ําที่มีคุณภาพดีขึ้น

แบบไมใชออกซิเจน / 
ไรออกซิเจนในการกําจัดสารอินทรีย 

• เปนการบําบัดน้ําเสียที่ไดรับความนิยมในแหลง
ชุมชน เนื่องจากเปนวิธีการที่งายไมยุงยากและเสีย
คาใชจายไมสูงมากนัก ซึ่งวิธีการดังกลาวเปนวิธีการ
บําบัดโดยการใชแบคทีเรียเขายอยสารอินทรียซึ่งถือ
เปนอาหารของแบคทีเรียที่มีอยูในน้ําเสียใหหมดไป 
แตการดําเนินการตองอาศัยระยะเวลาคอนขางนาน 
เละผลที่ไดจากกระบวนการยอยสารอินทรียของ
แบคทีเรีย คือ  กาซซ่ึงสรางมลภาวะทางกลิ่นใหกับ
ชุมชน
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ถึงขั้นที่สองเพื่อใหน้ําเสียที่ผานการบําบัดแลวมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานนํ้าทิ้งที่ทางราชการกําหนด ซึ่งการบําบัด
น้ําเสียดวยขบวนการทางชีววิทยาสามารถแบงไดเปน 2 ประเภท ดังนี ้

3. การบําบัดน้ําเสียขั้นสูง (Advanced Treatment) 
เปนการบําบัดน้ําเสียที่ผานการบําบัดในขั้นที่สองแลวเพื่อกําจัดสิ่งสกปรกบางอยางที่ยังคงเหลืออยู อาทิ  

โลหะหนัก หรือเช้ือโรคบางชนิด เปนตน กอนท่ีจะระบายสูแหลงน้ําสาธารณะ ซึ่งการบําบัดน้ําเสียในขั้นน้ี
จะไมเปนที่นิยมในการปฏิบัติ เนื่องจากมีขั้นตอนท่ียุงยากและมีคาใชจายสูง โดยผูที่จะบําบัดน้ําเสียขั้นสูง
สวนใหญจะเปนการบําบัดเพื่อนํากลับมาใชอีกครั้ง 

3. ระบบกําจัดขยะ  (Solid Waste Treatment Plant)  

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

บริษัทเนนการใหบริการโดยใชวิธีการฝงกลบเปนหลัก เนื่องจากมีขั้นตอนในการกําจัดที่ไมยุงยาก ตนทุนต่ํา และไมกอใหเกิด
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม โดยบริษัทเปนผูประมูลงานโดยตรงจากหนวยงานราชการซึ่งมีการกาํหนดพ้ืนท่ีสาํหรบัการวางระบบกาํจดั
ขยะไวเรียบรอยแลว ทั้งนี้ การใหบริการระบบกําจัดขยะแบบฝงกลบ บริษัทจําเปนตองคํานึงถึงองคประกอบที่สําคัญเกี่ยวกับ   
สถานท่ีตั้งของแหลงฝงกลบใหถูกสุขลักษณะตามหลักเกณฑของกรมควบคุมมลพิษ ซึ่งประกอบดวยระยะหางจากจุดกําเนิดของ
แหลงขยะ ขนาดของที่ดิน สภาพภูมิประเทศ ลักษณะของดิน และระดับน้ําใตดิน โดยรูปแบบการฝงกลบแบงออกเปน 2 วิธี ดังน้ี 

3.1 การฝงกลบตามหลักสุขาภิบาล  
ใชสําหรับฝงกลบขยะมูลฝอยหรือของเสียที่ไมเปนอันตราย โดยแบงวิธีฝงกลบแบงออกเปน 2 แบบดังนี้  

แบบใชออกซิเจน

• การเพิ่มออกซิเจนเขาไปในนํ้าเสียและจะตอง     
มีปริมาณออกซิเจนที่พอเพียงซึ่งจะทําใหน้ําเสีย
ไมเนาเหม็น เพื่อใหแบคทีเรียขยายตัวและทํา
หนาท่ียอยสลายสารอินทรียเร็วขึ้น โดยแบคทีเรีย
จะทําการจับตัวกันเปนกลุมกอนจนกระท่ังรวมตัว
กันเปนจํานวนมากและเกิดการตกตะกอน 

แบบไมใชออกซิเจน / ไรออกซิเจน 

• เปนขบวนการกําจัดน้ําเสียที่อาศัยแบคทีเรียไมใช
อากาศในการยอยสลายสารอินทรียที่เจือปนอยูใน
น้ําเสีย ซึ่งการบําบัดน้ําเสียวิธีนี้จะใชระยะเวลา 
ในการยอยสลายเปนเวลานาน โดยหลังจาก
การยอยสลายเสร็จสิ้นจะทําใหแหลงน้ํามกีลิ่นเหม็น
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3.2 การฝงกลบอยางปลอดภัย  
ใชสําหรับฝงกลบกากของเสียอันตรายท่ีผานการทําลายฤทธิ์โดยปรับเสถียรแลว ซึ่งขั้นตอนในการกําจัดขยะแบบฝงกลบ

เปนการนําขยะมากองรวมกันไวในบอดินแลวเกลี่ยและบดอัดทับขยะใหแนนโดยรถแทรกเตอร หลังจากน้ันนําดินมากลบ
ทับหนาขยะพรอมบดอัดทับใหแนนอีกครั้ง ช้ันบนสุดจะตองกลบดินบดทับใหแนน โดยมีความหนาไมนอยกวา 60  เซนติเมตร 
และรองดินแตละรองควรเวนหางกันไมนอยกวา 60 เซนติเมตร  ทําเปนช้ันๆ จนสามารถปรับระดับพื้นดินไดตามตองการ    
แลวปลอยใหขยะสลายตัว ซึ่งระหวางการรอเวลาสลายตัวนั้นจะตองทําการตรวจสอบและก้ันรั้วบริเวณปฏิบัติการเพื่อปองกัน
การบุกรุกอื่นๆ และขณะท่ีขยะกําลังสลายตัวจะกอใหเกิดน้ําจากการหมักของขยะ ซึ่งน้ําดังกลาวจะถูกนําเขาสูกระบวนการ
บําบัดน้ําเสียกอนปลอยทิ้งลงสูแหลงน้ําหรือกอนนําน้ําที่ไดบําบัดนั้นกลับมาใชใหม 

บริษัทไดวางแผนงานสําหรับระบบการกําจัดขยะท่ีจะใหบริการในลักษณะ Waste to Energy ซึ่งเปนการนําขยะ
จากบอกําจัดขยะมาผลิตเปนพลังงานเช้ือเพลิงเพื่อใชในโรงงานอุตสาหกรรม โดยขยะท่ีถูกฝงกลบอยางถูกสุขลักษณะจะเกิด
การยอยสลายภายใตกระบวนการยอยสลายแบบไรอากาศและกอใหเกิดกาซชีวภาพจากการฝงกลบ ซึ่งจะประกอบดวย
กาซมีเทน กาซคารบอนไดออกไซด และกาซอื่นๆ โดยกาซมีเทนจะมีปริมาณมากถึงรอยละ 45 – 60  ของปริมาณกาซทั้งหมด 
ซึ่งกาซที่เกิดขึ้นดังกลาวสามารถนํามาใชประโยชนในรูปของพลังงานทดแทนไดหลายรูปแบบ อาทิ นําไปใชผลิตกระแสไฟฟา 
นําไปเปนเช้ือเพลิงโดยตรง นําไปใชรวมกับทอสงกาซ และนําไปใชเปนเช้ือเพลิงสําหรับยานพาหนะ ซึ่งนอกจากจะไดพลังงาน
ทดแทนท่ีเปนประโยชนโดยตรงแลว การกําจัดขยะดังกลาวยังกอใหเกิดประโยชนในทางออม ไดแก ชวยลดผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอมจากการลดปริมาณกาซเรือนกระจกซึ่งกอใหเกิดปรากฏการณโลกรอน  เนื่องจากกาซมีเทนเปน
สวนประกอบสําคัญในกาซชีวภาพซึ่งจะกอใหเกิดผลกระทบมากกวากาซคารบอนไดออกไซด 21 เทา 

3.3 การผลิตเชื้อเพลิงขยะ (Refuse Derived Fuel: RDF) 
การใชขยะมูลฝอยท่ีเก็บรวบรวมไดเพื่อการเผาไหมโดยตรงมักกอใหเกิดความยุงยากในการใชงาน เนือ่งจากความไมแนนอน

และไมสมํ่าเสมอในองคประกอบตางๆ ประกอบกันขึ้นเปนขยะมูลฝอย ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามชุมชนและตามฤดูกาล อีกทั้ง
ขยะมูลฝอยเหลานี้มีคาความรอนตํ่า มีปริมาณเถาและความช้ืนสูง สิ่งเหลานี้กอความยุงยากใหกับผูออกแบบโรงเผา
และผูปฏิบัติ และยังควบคุมการเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมไดยาก การแปรรูปขยะมูลฝอยโดยผานกระบวนการจัดการตางๆ 
เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติทางกายภาพและคุณสมบัติทางเคมีของขยะมูลฝอย เพื่อทําใหกลายเปนเช้ือเพลิงขยะ (Refuse Derived 
Fuel : RDF) จะสามารถแกปญหาดังกลาวมาขางตนได ซึ่งเช้ือเพลิงท่ีไดนั้นสามารถนําไปใชเปนเช้ือเพลิงเพื่อผลิตพลังงานได 

• ไดแก การฝงกลบขยะในพื้นที่ที่เปนหลุมเปนบอหรือเปนพื้นที่ที่ต่ําและตองการถม 
ใหพื้นที่นั้นสูงขึ้นกวาระดับเดิม อาทิ บริเวณบอดินลูกรัง ริมตลิ่ง หรือบริเวณ         
ที่ถูกขุดดินเพื่อออกไปทําประโยชนอยางอื่น เปนตน โดยการฝงกลบพ้ืนที่แบบนี้    
จะดําเนินการเทขยะลงไปในหลุมแลวเกลี่ยขยะใหกระจายโดยรอบพรอมกับบดอัด   
ใหแนน หลังจากน้ันก็ใชดินกลบแลวบดอัดใหแนนอีกครั้ง

แบบถมพื้นดิน

• ไดแก การกําจัดขยะแบบฝงกลบในพ้ืนที่ราบซึ่งตองดําเนินการขุดใหเปนรองกอน 
โดยจะตองมีความกวางอยางนอยประมาณ 2 เทาของขนาดเครื่องจักรกลที่ใช เพื่อให
เกิดความสะดวกในการทํางานของเคร่ืองจักร สวนความลึกของรองจะขึ้นอยูกับระดับ
ของน้ําใตดิน ซึ่งโดยสวนใหญรองจะมีความลึกประมาณ  2 - 3 เมตร และทําให   
ลาดเอียงไปดานใดดานหนึ่งเพื่อไมใหน้ําขังในบอเมื่อเกิดฝนตก โดยดินที่ขุดเพื่อทําบอ
จะถูกวางกองไวเพ่ือใชเปนดินกลบตอไป ตอจากนั้นจึงนําขยะเทลงในบอแลวเกลี่ย
ใหกระจายและบดทับใหแนนอีกครั้ง

แบบขุดเปนรอง
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เช้ือเพลิงขยะ (RDF) เปนการปรับปรุง และแปลงสภาพของขยะมูลฝอย ใหเปนเช้ือเพลิงแข็งที่มีคุณสมบัติคาความรอน 
(Heating Value) ความช้ืน ขนาด และความหนาแนน เหมาะสมในการใชเปนเช้ือเพลิงปอนหมอไอนํ้า เพื่อผลิตไฟฟาหรือความรอน 
และมีองคประกอบทั้งทางเคมีและกายภาพสมํ่าเสมอ คุณลักษณะทั่วไปของเช้ือเพลิงขยะประกอบดวย  

 ปลอดเช้ือโรคจากการอบดวยความรอน ลดความเสี่ยงตอการสัมผัสเช้ือโรค 
 ไมมีกลิ่น 
 มีขนาดเหมาะสมตอการปอนเตาเผา - หมอไอน้ํา  
 มีความหนาแนนมากกวาขยะมูลฝอยและชีวมวลท่ัวไป เหมาะสมตอการจัดเก็บ และขนสง 
 มีคาความรอนสูงเทียบเทากับชีวมวล และมีความช้ืนต่ํา  
 ลดปญหามลภาวะจากการเผาไหม  

หลักการทํางานของเทคโนโลยีนี้ เริ่มจากการคัดแยกขยะท่ีไมสามารถเผาไหมได เชน โลหะ แกว เศษหิน ขยะอันตราย และ
ขยะรีไซเคิลออกจากขยะรวม ในบางกรณีจะมีการใชเครื่องคัดแยกแมเหล็กเพื่อคัดแยกมูลฝอยท่ีมีเหล็กเปนสวนประกอบ และ
ใชเครื่อง Eddy Current Separator เพื่อคัดแยกอลูมิเนียมออกจากมูลฝอย จากนั้นจึงปอนขยะมูลฝอยไปเขาเคร่ืองสับ - ยอย
เพื่อลดขนาด และปอนเขาเตาอบเพ่ือลดความช้ืนของมูลฝอย โดยการใชความรอนจากไอน้ําหรือลมรอนเพื่ออบขยะใหแหง ซึ่ง
จะทําใหน้ําหนักลดลงรอยละ 50 ( ความช้ืนลดลงเหลือไมเกินรอยละ 15 ) และสุดทายจะสงไปเขาเคร่ืองอัดเม็ด เพื่อทําใหได
เช้ือเพลิงขยะอัดเม็ดที่มีขนาดและความหนาแนนเหมาะสมตอการขนสงไปจําหนายเปนเช้ือเพลิง ซึ่งในบางกรณีจะมีการเติม
หินปูนเขาไปกับมูลฝอยระหวางการอัดเปนเม็ด เพื่อควบคมุและลดปริมาณกาซพิษท่ีเกิดขึ้นจากการเผาไหม  

การออกแบบข้ันตอนตางๆ ในการแปรรูปขยะเปนเช้ือเพลิง ขึ้นอยูกับสถานการณการจัดการขยะมูลฝอยในปจจุบัน 
ตัวอยางเชน ถาขยะมูลฝอยไดมีการคัดแยกสวนที่สามารถนํากลับมาใชประโยชนใหม เชน โลหะ และแกว ไดจากแหลงกําเนิด 
ดังนั้น กระบวนการแปรรูปขยะเปนเช้ือเพลิงก็อาจจะไมจําเปนตองมีขั้นตอนการคัดแยกโลหะหรือแกว 

โดยทั่วไปขยะจะถูกนํามาคัดแยกสวนท่ีนําไปกลับใชซ้ําได เชน โลหะ อลูมิเนียม และแกว และคัดแยกอินทรียสาร เชน   
เศษอาหาร ที่มีความช้ืนสูง ซึ่งสามารถนําไปใชเปนวัตถุดิบปอนเขากระบวนการผลิตกาซชีวภาพ หรือผลิตสารปรับปรุง คุณภาพดิน 
สําหรับสวนประกอบมูลฝอยที่เหลือจะถูกนําไปลดขนาด สวนใหญประกอบดวยกระดาษ เศษไม พลาสติก ซึ่งสามารถนําไปใช
ในกระบวนการเผาไหมโดยตรงในรูปของ Coarse RDF (c-RDF) หรือ RDF ชนิดหยาบ หรือนํามาผานกระบวนการทําใหแหงและ
การอัดแทงเพื่อผลิตเปน Densified RDF (d-RDF) ในการพิจารณาวาจะผลิตขยะเช้ือเพลิงชนิดใดข้ึนอยูกับเทคโนโลยีของระบบ
การเผาไหม สถานท่ีท่ีตั้งระหวางที่ผลิตเช้ือเพลิงขยะ และสถานที่ท่ีใชงาน  

องคประกอบของเช้ือเพลิงขยะ จะขึ้นอยูกับองคประกอบของขยะที่นํามาแปรรูป วิธีการจัดเก็บ และกระบวนการที่ใช     
ในการแปรรูป คุณลักษณะที่สําคัญของขยะเช้ือเพลิงหลังจากการแปรรูปแลว ไดแก คาความรอน ปริมาณความช้ืน ปริมาณเถา 
และปริมาณซัลเฟอรและคลอไรด นอกจากนี้การแปรรูปขยะเปนเช้ือเพลิงจะชวยลดความช้ืน สงผลใหคาความรอนขยะ          
มีคาสูงขึ้นดวย 

การใชประโยชนจากเช้ือเพลิงขยะ สามารถใชไดทั้งในรูปผลิตพลังงานไฟฟาและความรอน โดยที่อาจจะมีการใชประโยชน
ในสถานที่ผลิตเช้ือเพลิงขยะ หรือขนสงไปใชที่อื่น นอกจากนี้ ยังสามารถใชเผารวมกับถานหิน เพื่อลดปริมาณการใชถานหิน   
ในอุตสาหกรรมบางประเภท เชน อุตสาหกรรมซีเมนต โดยมีรูปแบบเตาเผาท่ีใชเปลี่ยนเช้ือเพลิงขยะใหเปนพลังงานความรอน 
ประกอบดวย เตาเผาแบบตะกรับ (Stoker) เตาเผาแบบฟลูอิดไดซเบด (Fluidized Bed Combustor) หรือเตาเผาแก็สซิฟเคช่ัน 
(Gasification) หรือไพโรไลซิส (Pyrolysis) 

4.    การแปรรูปวัสดุเหลือใชใหเปนพลงังานทดแทน (Waste to Energy) 

เปนกระบวนการบําบัดน้ําเสียหรือของเสียที่มีอยูตามโรงงานอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมทางการเกษตร และชุมชน อาทิ 
น้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม โรงงานน้ําตาล โรงงานแปงมันสําปะหลัง โรงงานสกัดน้ํามันปาลม มูลสุกร และขยะมูลฝอย     
จากชุมชน เปนตน โดยจะนําของเสียหรือวัสดุเหลือใชเหลานี้เขาสูกระบวนการบําบัดดวยวิธีทางชีวภาพ  โดยอาศัยแบคทีเรีย
ในการบําบัดน้ําเสีย ซึ่งสามารถแบงออกไดเปน  2 กระบวนการ ดังนี้ 
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ทั้งนี้ เทคโนโลยีที่ใชอากาศมักตองอาศัยเครื่องจักรกลในการเติมอากาศใหกับน้ําเสีย ทําใหสิ้นเปลืองพลังงานและคาใชจาย   
โดยผลจากการบําบัดจะไดออกมาเปนคารบอนไดออกไซดและนํ้า สวนเทคโนโลยีที่ไมใชอากาศหรือเรียกอีกอยางวาเทคโนโลยี   
การบําบัดน้ําเสียหรือของเสียโดยวิธีไรอากาศ จะทําใหไดผลพลอยไดออกมาเปนกาซชีวภาพซึ่งเปนผลิตภัณฑจากแบคทีเรียในระบบ 

ปริมาณกาซชีวภาพท่ีไดจากกระบวนการบําบัดโดยพื้นฐานจะขึ้นอยูกับปริมาณและคุณภาพของของเสียที่ใชเปนวัตถุดิบ     
หากใชมูลสัตวจะไดกาซชีวภาพประมาณ 20 - 22 ลูกบาศกเมตรตอ 1 ตันของปริมาณมูลสัตว และหากใชน้ําเสียจากโรงงาน
อุตสาหกรรมจะไดกาซชีวภาพ 2 - 200 ลูกบาศกเมตรตอ 1 ตันของปริมาณน้ําเสีย ซึ่งปริมาณกาซชีวภาพจะมีคาสูงก็ตอเมื่อ       
คา COD ในน้ําเสียที่ใชเปนวัตถุดิบมีคาสูง มีการบําบัดในถังที่มีการใหความรอนและมีการปนหรือกวนน้ําเสียอยางตอเนื่อง 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• สารอินทรียถูกยอยสลายเปนกาซคารบอนไดออกไซดและมีการสรางจุลินทรียขึ้น
จํานวนมากประมาณรอยละ 50 ของสารอินทรียในน้ําเสียถูกเปลี่ยนเปนจุลินทรีย     
โดยกระบวนการบําบัดแบบนี้มีขอไดเปรียบ คือ ระบบมีประสิทธิภาพสูงและใช
ระยะเวลาในการบําบัดสั้น แตมีขอเสีย คือ ตองเสียคาใชจายในการบําบัดสูง เนื่องจาก
ตองมีการพนอากาศใหกับระบบและยังตองกําจัดตะกอนจุลินทรียสวนเกิน นอกจากนี้
กระบวนการบําบัดแบบนี้ไมสามารถใชไดอยางมีประสิทธิภาพกับน้ําเสียที่มีปริมาณ
สารอินทรียสูงมากๆ เนื่องจากมีขอจํากัดในการใหออกซิเจนอยางเพียงพอกับระบบ

กระบวนการแบบ
ใชอากาศ

• กระบวนการน้ีสารอินทรียในน้ําเสียประมาณรอยละ 80 – 90 ถูกยอยสลายเปน
กาซมีเทน และกาซคารบอนไดออกไซด ซึ่งรวมเรียกวา กาซชีวภาพ โดย
แบคทีเรียที่เกี่ยวของกับการยอยสลายมีการเจริญเติบโตคอนขางชา ทําใหระบบ
เริ่มตนไดชา อีกทั้งประสิทธิภาพของระบบในการบําบัดต่ําจึงจําเปนตองใช
ระยะเวลาในการกักเก็บของเหลวนานข้ึน ระบบบําบัดจึงมีขนาดใหญ นอกจากนี้
ระบบยังมีการปรับตัวไมดีนักตอการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอม และในระหวาง
กําจัดบางครั้งอาจมีกาซไฮโดรเจนซัลไฟดเกิดขึ้น

กระบวนการแบบ  
ไมใชอากาศ /       
ไรอากาศ 
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การตลาดและภาวะการแขง่ขนั 

1. การตลาด 
1.1 กลยุทธดานผลิตภัณฑหรือบริการ (Product) 

บริษัทนําเสนอบริการงานวิศวกรรมสิ่งแวดลอมที่หลากหลายและครบวงจร ซึ่งไดแก ระบบผลิตน้ํา ระบบบําบัดน้ําเสียและ
ระบบกําจัดขยะ และสรางรายไดจากการรับบริหารจัดการและบํารุงรักษาระบบประปา ซึ่งบริษัทมีนโยบายใหบริการแบบ
ครบวงจร ตั้งแตรับกอสรางไปจนถึงรับบริหารจัดการและบํารุงรักษาระบบ เนื่องจากธุรกิจทั้ง 2 ชนิดเปนธุรกิจที่เกื้อหนุนกัน 
ทําใหบริษัทสามารถสรางรายไดจากโครงการที่ใหบริการไดอยางตอเนื่องแมวาการกอสรางโครงการจะเสร็จสิน้แลว โดยบรษิทัมี
บริการครอบคลุมความตองการของลูกคาที่หลากหลายตั้งแตงานที่มีความซับซอนนอย ซึ่งมีการแขงขันสูง ไปจนถึงงานที่ตอง
อาศัยความรูความชํานาญ ประสบการณและเทคโนโลยีดานวิศวกรรมระดับสูง ซึ่งมีการแขงขันไมสูงมาก อาทิ การใหบริการ
ระบบผลิตน้ําประปาสําหรับอุตสาหกรรมปโตรเคมี การใหบริการระบบผลิตน้ําทะเลเปนน้ําจืด และการใหบริการระบบบําบัด
น้ําเสียเพื่อนํากลับมาใชใหม โดยมีรูปแบบการใหบริการตั้งแตการดําเนินการกอสรางตามแบบท่ีลูกคากําหนด การใหบริการ
แบบครบวงจร  ตั้งแตการออกแบบ กอสราง จัดหา ติดตั้งและทดลองเดินระบบ การรับบริหารจัดการและบํารุงรักษาระบบ
ประปา และการลงทุนในธุรกิจผลิตและจําหนายน้ําที่ไดจากการบําบัด  ซึ่งในการกอสรางบริษัทเนนการดําเนินการที่ได
มาตรฐานและการสงมอบงานที่ตรงตอเวลา ภายใตการบริหารจัดการของผูบริหารบริษัทที่มีประสบการณดานวิศวกรรม
สิ่งแวดลอมมานานรวม 30 ป  ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายท่ีจะขยายธุรกิจไปสูการใหบริการที่ตองอาศัยความชํานาญทางวิศวกรรม
ระดับสูงเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากเปนธุรกิจที่มีการแขงขันนอย และสอดคลองกับความรูความชํานาญที่ถือเปนจุดแข็งของบริษัท 
โดยที่ผานมา บริษัทมีประสบการณในการใหบริการงานดังกลาวมาแลวจากโครงการ SWRO ของ บริษัท ปตท. เคมิคอล จํากัด 
(มหาชน) และโครงการ RIL ของ บริษัท อารไอแอล 1996 จํากัด และเปนผูประกอบการชาวไทยเพียงรายเดียวที่สามารถ
ใหบริการแบบครบวงจร ทัดเทียมกับบริษัทในตางประเทศ อาทิ ประเทศญี่ปุน ประเทศเยอรมัน และประเทศสหรัฐอเมริกา  

นอกจากการมีบริการท่ีหลากหลายเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาแลว บริษัทยังใหความสําคัญกับคุณภาพงาน
กอสราง การบริการที่มีประสิทธิภาพ และการสงมอบงานที่ตรงตามกําหนดเวลา โดยใชบุคลากรท่ีมีประสบการณและความรู
ความชํานาญในการทํางาน รวมท้ัง การตรวจสอบคุณภาพงานในทุกขั้นตอน ตั้งแตการออกแบบใหเปนไปตามความตองการของ
ลูกคาและสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ การกอสรางซึ่งวาจางผูรับเหมารายยอยท่ีไววางใจได ควบคูไปกับการ
ตรวจสอบคุณภาพงานโดยวิศวกรประจําโครงการและที่ปรึกษาโครงการ  การจัดซ้ืออุปกรณใหเปนไปตามที่กําหนด อาทิ 
ประเภทอุปกรณ คุณสมบัติอุปกรณและจํานวนที่ตองใช  ตลอดจนการติดตั้งที่ไดมาตรฐานเพ่ือใหระบบมีประสิทธิภาพ 

1.2 กลยุทธดานราคา (Price) 
บริษัทกําหนดนโยบายการเขาประมูลงานหรือรับงานจากผูวาจางที่ชัดเจน โดยกอนเขารบังานบริษทัจะประเมินความพรอม

ของบริษัทกอนเขารับงาน โดยพิจารณาถึงประสบการณและความชํานาญในการทํางานของบริษัท ความพรอมของบคุลากรและ
ทีมงาน ซึ่งบริษัทมีนโยบายในการกําหนดราคาโดยอางอิงตามมูลคาตนทุนงานกอสรางและงานบริการ และคาใชจายทีป่ระมาณ
การไว บวกดวยกําไรสวนเพิ่ม (Cost Plus Margin) ซึ่งกําหนดใหตองมีอัตรากําไรข้ันตนไมต่ํากวารอยละ 10 ของงบประมาณท่ี
ไดประมาณการไว แตทั้งนี้ หากมีความจําเปนตองรับงานที่มีอัตรากําไรข้ันตนต่ํากวาที่กําหนด บริษัทจะแจงตอท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัทภายหลัง อยางนอยไตรมาสละ 1 ครั้ง 

1.3 กลยุทธดานชองทางการจัดจําหนาย (Place)  
บริษัทใหบริการผานชองทางการจัดจําหนาย 2 ชองทาง ไดแก การเขารวมประกวดราคางาน  และการติดตอจากผูวาจาง

โดยตรง โดยในการเขารวมประกวดราคางาน บริษัทเนนการเขารวมประกวดราคางานที่มีความเปนไปไดที่จะไดรับงาน          
ซึ่งชองทางการไดงานวิธีดังกลาว มักเปนงานจากหนวยงานราชการเปนสวนใหญ โดยบริษัทจะติดตามขาวสารการเปดประกวด
ราคาจางเหมากอสรางผานสื่อตางๆ อาทิ อินเตอรเน็ต หนังสือพิมพ และโฆษณาประชาสัมพันธตางๆ ซึ่งจะระบุคุณสมบัติ
เบ้ืองตนของผูรับจาง อาทิ ประสบการณงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานท่ีประมูล และการเปนผูรับจางที่ขึ้นทะเบียน
เปนผูมีคุณสมบัติตามกําหนด เปนตน โดยบริษัทจะซ้ือแบบประกวดราคาเพื่อนํามาศึกษารายละเอียดและประมาณงบประมาณ
กอสรางสําหรับโครงการดังกลาว และนําเสนอตอผูมีอํานาจอนุมัติเพื่อพิจารณาตามกําหนดขั้นอํานาจอนุมัติที่กําหนดไว 
สําหรับผูวาจางที่เขามาติดตอเพื่อใชบริการโดยตรง ไดแกหนวยงานเอกชนที่ไดรับคําแนะนําจากลูกคาเดิมและคูคาของบริษัท 
และท่ีปรึกษาโครงการของผูวาจาง รวมถึงลูกคาที่เขามาติดตอเพื่อใชบริการโดยตรง ซึ่งการไดมาของงานในลักษณะดังกลาว 
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เปนผลมาจากการสรางช่ือเสียงในการดําเนินธุรกิจ โดยยึดหลักความซ่ือสัตยตอลูกคา เนนการสรางงานท่ีมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ การสรางความสัมพันธอันดีกับลูกคาและคูคาทางธุรกิจ รวมถึงการใหบริการหลังการขายท่ีดีเปนสําคัญ   

1.4 กลยุทธดานการตลาดและประชาสัมพันธ (Promotion) 
บริษัทดําเนินกลยุทธดานการตลาดและประชาสัมพันธโดยเนนการรักษาคุณภาพและมาตรฐานการกอสรางที่ดีเพื่อใหได

ระบบงานท่ีมีประสิทธิภาพเปนท่ีพอใจของลูกคา และเนนการใหบริการรวมถึงคําปรึกษาหลังการขายทีด่เีพือ่สรางความสมัพนัธ
ที่ดีใหกับลูกคา ซึ่งถือเปนแนวทางในการรักษาลูกคาเดิมใหยังคงอยูกับบริษัท นอกจากน้ี บริษัทยังใหความสําคัญกับการขยาย
ฐานลูกคาใหครอบคลุมประเภทธุรกิจที่หลากหลายมากขึ้น โดยอยูภายใตนโยบายการขยายธุรกิจไปสูการรับกอสรางและ      
รับบริหารจัดการงานวิศวกรรมสิ่งแวดลอมที่อาศัยความรูความชํานาญดานวิศวกรรมระดับสูง ซึ่งไดแก กลุมลูกคาที่อยูใน    
ภาคธุรกิจท่ีมีศักยภาพและการเติบโตท่ีดี อาทิ กลุมธุรกิจพลังงาน และนิคมอุตสาหกรรม  

2. กลุมลูกคาเปาหมาย 
กลุมลูกคาเปาหมายของบริษัท แบงเปน 2  กลุม ไดแกลูกคาหนวยงานราชการ และลูกคาหนวยงานเอกชน ซึ่งบริษัทใหบริการ

ในฐานะผูรับเหมาหลัก (Main Contractor) หรือผูรับเหมาชวง (Sub- Contractor) ซึ่งกอนการรับงาน บริษัทจะประเมินศักยภาพ
ของบริษัท เพื่อปองกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการสงมอบงานลาชา ไดแก ผลงานหรือประสบการณการทํางานท่ีผานมาของ
บริษัท ความพรอมของบุคลากรและทีมงาน และอัตราการทํากําไรซ่ึงตองเปนไปตามนโยบายท่ีกําหนด ควบคูไปกับการพิจารณา
คัดเลือกลูกคา เพื่อปองกันความเสี่ยงจากการไมไดรับชําระคาบริการ ทั้งนี้ ลูกคาหนวยงานราชการและลูกคาหนวยงานเอกชน จะมี
ลักษณะการไดมาของงาน เง่ือนไข/คุณสมบัตผิูรับจาง และลักษณะสัญญาท่ีแตกตางกัน อาทิ หนวยงานราชการจะมีที่มาของงาน
ผานขั้นตอนการประกวดราคา ในขณะท่ีหนวยงานเอกชนจะมีรูปแบบการวาจางทั้งแบบประชาสัมพันธผานสื่อเพื่อเรียกประกวด
ราคา และแบบติดตอมายังบริษัทโดยตรง (ผานการแนะนําจากลูกคาและ/หรือคูคาเดิม หรือการเขามาติดตอเพื่อใชบริการโดยตรง) 
หนวยงานราชการมีเง่ือนไขการกอสรางท่ีระบุสัญญาแบบปรับราคาสําหรับราคางานกอสราง โดยการนําสูตร Escalation Factor 
หรือคา K (คา K หมายถึงดัชนีท่ีใชในการวัดการเปลี่ยนแปลงของคางาน ณ ระยะเวลาท่ีผูรับเหมากอสรางเปดซองประกวดราคาได 
เปรียบเทียบกับระยะเวลาท่ีสงงานในแตละงวด โดยมีเง่ือนไขสําคัญคือจะใชคา K ไดเฉพาะกรณีรับงานจากหนวยงานราชการ 
รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานตามกฎหมายวาดวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น และหนวยงานอื่นที่มีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปน
ราชการบริหารสวนทองถิ่น  ในขณะท่ีหนวยงานเอกชนจะไมมีเง่ือนไขการกอสรางในลักษณะดังกลาว  โดยสําหรับสัดสวนลูกคา
ระหวางหนวยงานราชการ และหนวยงานเอกชนในป 2556 - 2558  แสดงดังตาราง  
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กลุมลกูคา ป 2556 ป 2557 ป 2558 
ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % 

หนวยงานราชการ 338.79 48.35 223.02 37.59 540.83 72.79 

หนวยงานเอกชน 361.95 51.65 370.22 62.41 202.15 27.21 

รวมรายไดจากการรับจาง 700.74 100.00 593.24 100.00 742.98 100.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ภาวะการแขงขัน 

ปจจุบันผูประกอบการธุรกิจจํานวนมากหันมาใหความสําคัญกับการอนุรักษและการรักษาสิ่งแวดลอม เพื่อใหสอดคลองกับ
กฎหมายและขอกําหนดของภาครัฐ อันสืบเนื่องมาจากภาวะโลกรอน (Global Warming) ที่เกิดขึ้นในปจจุบัน ซึ่งการใหความสําคญั
กับสิ่งแวดลอมของธุรกิจ ทําใหมีจํานวนผูประกอบการในธุรกิจที่เกี่ยวของกับการอนุรักษและรักษาสิ่งแวดลอมจดทะเบียนจัดตั้ง
เพิ่มมากขึ้น โดยมีกลุมลูกคาเปาหมายคือหนวยงานราชการที่ทําหนาที่บริหารจัดการน้ํา ไดแก การประปาสวนภูมิภาค (กปภ.)    
การประปานครหลวง (กปน.) สํานักงานกรุงเทพมหานคร (กทม.) เทศบาลตําบล และเทศบาลอําเภอในจังหวัดตางๆ ทั่วประเทศ และ
หนวยงานเอกชน  โดยการแขงขันจะเปนการแขงขันดานราคา คุณภาพงานกอสราง การสงมอบงานที่ตรงตอเวลา และการบริการ
ภายหลังสงมอบงาน ในขณะท่ีเทคโนโลยีที่ใชในการผลิตจะมีความคลายคลึงกัน ในแตละประเภทงานบริการ  โดยหากพิจารณา     
คูแขงขันของบริษัทแยกตามประเภทงาน ซึ่งไดแก งานกอสราง และงานรับบริหารจัดการเดินระบบและบํารุงรักษาระบบประปา 
สามารถแยกพิจารณาได ดังนี้ 

3.1 การแขงขันในธุรกิจงานกอสราง  
งานกอสราง ไดแกงานกอสรางระบบผลิตน้ํา ระบบบําบัดน้ําเสีย และระบบบําบัดน้ําเสียเพื่อนํากลับมาใชใหม                 

ซึ่งผูประกอบการท่ีเปนคูแขงขันในธุรกิจประเภทนี้มีทั้งบริษัทคนไทย และบริษัทรวมทุนกับตางประเทศ โดยการวาจางงาน
กอสรางจะมีลักษณะเปนงานจางเหมาแบบครบวงจร ตั้งแตการออกแบบ กอสราง จัดหา ติดตั้ง และทดลองเดินระบบผลิต     
ซึ่งการรับงานในลักษณะดังกลาว ผูรับจางสามารถบริหารจัดการตนทุนไดอยางมีประสิทธิภาพมากกวาการดําเนินการอยางใด
อยางหน่ึงโดยเฉพาะ อาทิ ออกแบบอยางเดียว หรือกอสรางอยางเดียว ดังนั้น กลุมธุรกิจงานใหบริการกอสรางจึงมีการแขงขัน
คอนขางรุนแรง ซึ่งเปนการแขงขันดานราคา คุณภาพงาน และการสงมอบงานที่ตรงตอเวลา 
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3.2 การแขงขันในธุรกิจงานรับบริหารจัดการเดินระบบและบํารุงรักษาระบบประปา  
ลักษณะการแขงขันสําหรับงานรับบริหารจัดการเดินระบบและบํารุงรักษาระบบประปา เปนการแขงขันในหลายดานตั้งแต

ราคาคาจาง การผลิตน้ําใหไดปริมาณและคุณภาพนํ้าที่กําหนดหรือตกลงไว และการใหบริการที่ทันทวงที โดยปจจุบันการ
แขงขันในธุรกิจประเภทนี้จะคอนขางรุนแรง เนื่องจากเปนงานที่มีเทคโนโลยีไมยุงยากมากนัก โดยการแขงขนัจะเปนการแขงขนั
ดานราคา อัตราคาจาง คุณภาพน้ําท่ีผลิตได การสงมอบงานที่ตรงตอเวลา และการใหบริการหลังการขาย  

3.3 การแขงขันในธุรกิจการลงทุนโครงการผลิตน้ําและบําบัดน้ําเสีย 
การลงทุนผลิตน้ําประปาเปนการแขงขันในดานราคา เนื่องจากการกําหนดราคาขายจะมีการเปรียบเทียบกับราคาขายน้ํา

ของการประปาภูมิภาคที่จําหนายใหประชาชน การลงทุนโครงการผลิตน้ําดังกลาวเปนพื้นที่ขนาดเล็กที่การใหบริการของการ
ประปาภูมิภาคเขาไปบริการไมทั่วถึง นอกจากนี้การลงทุนดังกลาวจะตองใชเงินทุนจํานวนมาก จึงจําเปนตองมีแหลงเงินทุนที่
เหมาะสมเพื่อลดคาใชจายทางการเงิน สวนการลงทุนดานการบําบัดน้ําเสีย บริษัทเนนการลงทุนในประเทศกลุมอาเซียน ซึ่งเริ่ม
ใหความสําคัญกับการบําบัดน้ําเสีย คือเริ่มมีกฎระเบียบและกฎหมายเร่ืองการบําบัดน้ําเสีย การแขงขันสวนใหญจะเปน       
การแขงขันกับบริษัทตางชาติ จึงเปนการแขงขันทั้งดานราคา คุณภาพน้ําที่ผลิตได การสงมอบงานที่ตรงตอเวลา และการ
ใหบริการหลังการขาย  
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ปัจจยัความเสยีง 

บริษัท ไฮโดรเท็ค จํากัด (มหาชน) ใหความสําคัญกับการนํากระบวนการบริหารความเสี่ยงมาใชเปนเคร่ืองมือในการบรหิารจดัการเพ่ือให
บริษัทบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไว อันจะนําไปสูการสรางมูลคาเพิ่มใหกับบริษัท เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดใหแก ผูถือหุน      
โดยคํานึงถึงผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ใหสอดคลองกับหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) โดยมุงหวังใหบุคลากร   
ทุกระดับดําเนินงานอยางโปรงใส 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดมอบหมายใหหนวยงานบริหารความเสี่ยงดําเนินงานการบริหารความเสี่ยงในองคกรอยางมีระบบ     
มีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยดําเนินการประเมินปจจัยเสี่ยงตางๆ ที่อาจสงผลกระทบตอเปาหมายของบริษัท
จากสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอก กําหนดมาตรการและแนวทางการควบคุมความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได และมีการจัดทํา
รายงานการบริหารความเสี่ยงในระดับหนวยงานเพื่อรายงานตอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยหนวยงานตางๆ จะมีการประชุมกับ
หนวยงานบริหารความเสี่ยง กอนนําเสนอความคืบหนาจากการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง   
จะรายงานผลการบริหารความเสี่ยงตอคณะกรรมการบริษัทตอไป โดยปจจัยความเสี่ยงที่มีความสําคัญตอการดําเนินงานของบริษัท มีดังน้ี 

1. ความเสี่ยงดานกลยทุธ 
ความเสี่ยงจากการแขงขนัในอุตสาหกรรม 

บริษัทมีกลุมลูกคา 2 กลุม ไดแก กลุมลูกคาหนวยงานราชการที่ทําหนาที่บริหารจัดการน้ํา อาทิ การประปาสวนภูมิภาค (กปภ.) 
เทศบาลตําบล และเทศบาลอําเภอในจังหวัดตางๆ ทั่วประเทศ และหนวยงานราชการอ่ืนๆ และกลุมลูกคาหนวยงานเอกชน อาทิ         
ธุรกิจปโตรเคมี ธุรกิจพลังงาน ธุรกิจผลิตเหล็ก ธุรกิจผลิตอาหารและเคร่ืองดื่ม และนิคมอุตสาหกรรม เปนตน ซึ่งบริษัทมีรายไดจากการ
ใหบริการแกหนวยงานราชการและเอกชน (ทั้งรายไดจากการรับเหมากอสราง และรายไดจากการรับบริหารจัดการระบบ) โดยหนวยงาน
ราชการและเอกชนมีความหลากหลายและไมมีการพึ่งพารายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ แตเนื่องจากธุรกิจรับเหมากอสรางเปนธุรกิจที่มีการ
แขงขันสูง มีผูประกอบการรายใหญที่เปนคูแขงขันโดยตรงกับบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงอาจไดรับความเสี่ยงจากการท่ีลูกคาหนวยงาน
เอกชนหันไปใชบริการกับผูประกอบการรายอ่ืน หรือบริษัทอาจไมสามารถชนะการประกวดราคาจางเหมาจากหนวยงานราชการ ทั้งนี้ 
หากบริษัทไมสามารถหางานอ่ืนๆ มาทดแทนในมูลคางานท่ีหายไปได อาจทําใหเกิดความไมตอเนื่องของรายได และสงผลกระทบอยาง 
มีนัยสําคัญตอผลการดําเนินงานตามเปาหมายของบริษัท 

ทั้งนี้ ลูกคาหนวยงานราชการ อาทิ กปภ. และสํานักงานกรุงเทพมหานคร (กทม.) มีระบบการจัดจางที่กําหนดหลักเกณฑในการ
คัดเลือกผูรับจางที่ชัดเจน ดวยการกําหนดใหผูรับจางงานกอสรางทุกรายตองข้ึนทะเบียนเปนผูรับจางของ กปภ. และกทม. จึงจะมีสิทธิ์
เขารวมประกวดราคางานจางได โดยบริษัทไดรับการจัดช้ันเปนผูรับจางช้ันที่ 1 ของกปภ. และกทม. (ทั้งประเภทงานทาง อาทิ งานวางทอ 
และงานอาคารอาทิงานกอสรางถังพักน้ํา) ซึ่งถือวาเปนการเปดโอกาสใหบริษัทสามารถรับงานจากหนวยงานดังกลาว และเปนการ
กระจายการรับงานจากลูกคาอีกทางหน่ึง นอกจากนี้ การแขงขันในตลาดอุตสาหกรรมกอสรางระบบน้ําที่ตองอาศัยเทคโนโลยีทาง
วิศวกรรมช้ันสูงนั้นยังถือวาไมรุนแรง การท่ีบริษัทเปนบริษัทเอกชนหน่ึงในไมกี่รายที่สามารถใหบริการไดทุกระดับความซับซอนของงาน 
ตั้งแตงานที่ตองอาศัยเทคโนโลยีทางวิศวกรรมพ้ืนฐานไปจนถึงงานที่ตองอาศัยเทคโนโลยีทางวิศวกรรมช้ันสูง บริษัทสามารถใหบริการ
กับกลุมลูกคาที่หลากหลายไดตั้งแต ธุรกิจปโตรเคมี ธุรกิจพลังงาน (โรงไฟฟา) ไปจนถึงธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่ม ทําใหบริษัทไมตอง
พึ่งพิงลูกคารายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ 

ในสวนนโยบายดานการรักษาความตอเนื่องของรายได บริษัทไดกําหนดแนวทางการควบคุมตนทุนอยางมีประสิทธิภาพใหสามารถ
จัดทํางบประมาณที่สามารถแขงขันไดและรักษาอัตรากําไรใหคงที่ การรักษาคุณภาพงานกอสรางใหไดมาตรฐาน ซึ่งจะสรางความ
นาเช่ือถือในผลงานของบริษัทและสรางโอกาสในการรับงานโครงการอ่ืนจากผูวาจางตอไปในอนาคต จากการดําเนินงานดังกลาว บริษัท
จึงมีความม่ันใจวาจะสามารถลดความรุนแรงจากการแขงขันในอุตสาหกรรมไดในระดับหนึ่ง 
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ความเสี่ยงจากการกําหนดกลยุทธ 

ในการดําเนินธุรกิจใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และมีความสามารถในการแขงขัน บริษัทมีการกําหนดเปาหมาย และกลยุทธที่
เหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน โดยการวิเคราะหปจจัยภายใน ไดแก ปจจัยดานบุคลากร ปจจัยดานการบริหารจัดการ ปจจัยดาน
การเงิน เปนตน และปจจัยภายนอก ไดแก ปจจัยทางนโยบายและการเมือง ปจจัยทางเศรษฐกิจ ปจจัยทางสังคม รวมถึงปจจัยแวดลอม
อื่นๆ เปนตน บริษัทอาจมีความเสี่ยงจากการวิเคราะหปจจัยภายใน และปจจัยภายนอก ผิดพลาด ทําใหกําหนดกลยุทธท่ีไมเหมาะสม  

ปจจุบันสถานะการดําเนินธุรกิจตกอยูภายใตการแขงขันในอุตสาหกรรมท่ีมีความรุนแรง และจากภาวะเศรษฐกิจทั้งในและ
ตางประเทศที่มีความไมแนนอน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงดานการเมืองในประเทศและตางประเทศบริษัทไดกําหนดใหมีการทบทวน
วิสัยทัศนและนโยบาย รวมท้ังจัดทําแผนธุรกิจของบริษัทเปนประจําทุกป เพื่อใหการดําเนินธุรกิจของบริษัทมีความตอเนื่องและทันกับ
การเปลี่ยนแปลง โดยจัดการประชุมติดตามและประเมินผลการดําเนินงานเปนระยะ เพื่อทบทวนและปรับปรุงแผนการดําเนินงานใหมี
ความเหมาะสมกับเหตุการณในปจจุบัน และบรรลุเปาหมายที่บริษัทกําหนดไว 

ความเสี่ยงจากความไมแนนอนของรายได หรือความตอเนื่องของรายได  
 การใหบริการแบบครบวงจรของบริษัท ผานชองทางการจําหนาย 2 ชองทางไดแก การเขารวมการประมูลงานจางหรือการประกวด

ราคาจางเหมา และการไดรับการติดตอจากผูวาจางโดยตรง (ผานการแนะนําจากลูกคาเดิมของบริษัท คูคาของบริษัท และท่ีปรึกษา
โครงการของผูวาจาง รวมถึงการมาติดตอเพื่อใชบริการเองโดยตรง)  ซึ่งลักษณะการรับงานผานการประกวดราคาภายใตขอกําหนดของ 
ผูวาจาง จะเนนการแขงขันทางดานราคาเปนหลัก ดังนั้น บริษัทจึงอาจไดรับความเสี่ยงจากความไมแนนอนหรือความไมตอเนื่องของ
รายได หากไมสามารถชนะการประกวดราคาสําหรับโครงการใหม หรือแมกระทั่งการตัดลดงบประมาณคาใชจายของภาครัฐ อาจสงผล
ทําใหผลการดําเนินงานของบริษัทไมเปนไปตามเปาหมายที่ตั้งไวได  

บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นดังกลาว จึงกําหนดแนวทางในการดําเนินธุรกิจเพื่อรักษาความตอเนื่องของรายได       
ดวยการรักษาคุณภาพงานกอสรางใหไดมาตรฐาน ซึ่งบริษัทใหความสําคัญตั้งแตขั้นตอนการออกแบบระบบ การจัดหาวัสดุอุปกรณ   
การกอสรางและติดต้ังเพื่อใหการใชงานภายหลังการกอสรางเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ กลาวคือ สามารถผลิตน้ําหรือบําบัดน้ําเสียให
ไดคุณภาพตามมาตรฐานและปริมาณท่ีกําหนด ทั้งนี้ เพื่อสรางความพึงพอใจ และทําใหลูกคาหรือผูวาจางเกิดความเช่ือถือในผลงานของ
บริษัท อันจะนํามาซ่ึงโอกาสในการไดรับงานอ่ืนๆ สําหรับโครงการในอนาคตของลูกคา นอกจากนี้ การท่ีบริษัทไดรับการขึ้นทะเบียน
เปนผูรับจางช้ันท่ี 1 สําหรับงานรับจางของการประปาสวนภูมิภาค (กปภ.) การไดรับขึ้นทะเบียนเปนผูรับจางช้ันที่ 1 ประเภทงานทาง 
และงานอาคารของกรุงเทพมหานคร (กทม.) และการไดรับการขึ้นทะเบียนเปนผูรับจางช้ันที่ 2 ของการประปานครหลวง (กปน.) ทั้งงาน
วางทอประธานโดยวิธีขุดวาง งานวางทอจายน้ํากับทอบริการโดยวิธีขุดวาง งานกอสรางงานโยธาและงานกอสรางสถานีสูบน้ํากับถังเก็บ
น้ํา และไฮโดรเท็ค-ซัลคอน คอนซอเตี้ยมอยูระหวางการขอขึ้นทะเบียนเปนผูรับจางช้ันที ่1 สําหรับงานกอสรางระบบผลิตน้ําประปากับ
กปน.  ยังเปนสวนชวยสรางความเช่ือมั่นในงานบริการของบริษัทใหแกลูกคาหรือผูวาจางรายอ่ืน ซึ่งสงผลใหสามารถสรางความตอเน่ือง
ของรายไดของบริษัทไดในระดับหนึ่ง  

 อยางไรก็ตาม บริษัทไดมีการติดตามขอมูลขาวสาร ประกาศตางๆ อีกทั้งยังสรางสัมพันธท่ีดีทั้งหนวยงานราชการ และหนวยงาน
เอกชนอยางสมํ่าเสมอ และ ในป 2559 บริษัทไดรับอานิสงสจากการกระตุนเศรษฐกิจผานนโยบายการลงทุนโครงสรางพื้นฐาน โดยมีการ
จัดงบประมาณดานการลงทุนกอสรางทําใหมีโอกาสในการไดเขาประกวดราคามากขึ้น รวมท้ังการมีผลงานจากโครงการท่ีแลวเสร็จทาํให
ประมูลงานไดมูลคาสูงขึ้น 

ความเสี่ยงจากลงทุนโครงการผลิตน้ําและบาํบัดน้ําเสีย  

ปจจุบันบริษัทไดขยายการดําเนินธุรกิจไปสูรูปแบบลงทุนโครงการผลิตน้ําและบําบัดน้ําเสียใหกับหนวยงานราชการและเอกชนใน
ภาคอุตสาหกรรมตางๆ ซึ่งการรับงานดังกลาวเปนการรับงานจากผูวาจางในลักษณะที่บริษัทตองเปนผูรับผิดชอบคาใชจายทีเ่กดิขึน้จาก
การลงทุนและการบริหารโครงการท้ังหมด โดยมีระยะเวลาประมาณ 10 - 30 ป ซึ่งอาจทําใหบริษัทไดรับผลกระทบจากความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้นจากการที่ผูวาจางไมชําระคาบริการใหแกบริษัท เนื่องจากขาดสภาพคลองทางการเงินหรือผูวาจางลมละลายกอนท่ีระยะเวลา
งานตามสัญญาจะสิ้นสุดลง ซึ่งยอมสงผลกระทบตอผลการดําเนินงานของบริษัทในอนาคตได 

เนื่องจากการใหบริการในลักษณะการลงทุนดังกลาวขางตน บริษัทจึงไดกําหนดนโยบายปองกันความเสี่ยงดังกลาว โดยกอนการเขา
รับงานหรือการประมูลงานบริษัทจะพิจารณาคัดเลือกผูวาจางจากฐานะทางการเงิน ความนาเช่ือถือของผูบริหาร ควบคูไปกับอัตรา   
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การทํากําไรตามนโยบายที่กําหนด นอกจากน้ี บริษัทยังไดขยายฐานลูกคาไปยังหนวยงานราชการเพื่อเปนการปองกันความเสี่ยงจากการ
ไมไดรับชําระคาบริการ ดังนั้น บริษัทจึงเช่ือวาจะไดรับผลกระทบจากความเสี่ยงดังกลาวคอนขางต่ํา 

ความเสี่ยงจากการเพ่ิมงานท่ีไมระบุในสญัญา 

การใหบริการรับเหมากอสรางของบริษัท ไดแก การรับจางออกแบบ จัดหา กอสราง และติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ ตลอดจนการ
ทดลองเดินระบบอยางใดอยางหนึ่งหรือใหบริการครบวงจร ผูวาจางจะเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการลงทุนทั้งหมด โดยวาจางให
บริษัทเขาดําเนินการกอสรางและผูวาจางจะตองชําระคากอสรางใหแกบริษัทตามเง่ือนไขท่ีระบุในสัญญา บริษัทมีความเสี่ยงจากการ
เปลี่ยนแปลงความตองการของผูวาจาง ภายหลังจากการท่ีตกลงทําสัญญาวาจางในงบประมาณที่ไดตกลงไว โดยมีคําสั่งเปลี่ยนแปลง
แบบกอสราง ขอกําหนดและขอบเขตจากผูวาจาง ทําใหมีการเพ่ิมงานที่ไมมีในสัญญา ซึ่งบริษัทจะมีการกําหนดขอบเขตงานและ
งบประมาณเพ่ิมเติมในภายหลัง บริษัทจึงตองรับภาระในสวนตนทุนที่เกิดขึ้นจากการเพ่ิมงานในระยะเวลาหนึ่ง หากไมสามารถตกลง
รายละเอียดงานเพ่ิมที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงความตองการของผูวาจาง จะทําใหบริษัทตองรับผิดชอบตนทุนของงานเพ่ิมทั้งหมด 
สงผลตอการรับรูกําไรต่ํากวาที่คาดไว หรืออาจขาดทุนจากสัญญาได 

บริษัทมีแนวทางในการบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยกําหนดขอบเขตงานที่ชัดเจน และตรวจสอบรายละเอียดสัญญาอยาง
ละเอียดกอนการลงนามสัญญารับจางดังกลาว และหากผูวาจางมีการเปลี่ยนแปลงคําสั่งเพ่ิมงาน บริษัทจะเจรจาขอบเขตงานและ
คาใชจายที่เพิ่มขึ้นกับผูวาจาง โดยตองมีการทําขอตกลงในสัญญาเพิ่มเติมกับผูวาจางกอนจึงจะมีการดําเนินการตอไป 

ความเสี่ยงจากเสถียรภาพทางการเมือง  

รายไดหลักของบริษัทมาจากงานกอสรางทั้งจากหนวยงานราชการ และเอกชนในสัดสวนท่ีใกลเคียงกัน ดังนั้น บริษัทจึงอาจไดรับ
ผลกระทบหากมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในดานนโยบาย และการเปลี่ยนแปลงฝายบริหารในภาครัฐทัง้ระดบัการปกครองสวนกลาง 
สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น ซึ่งอาจสงผลกระทบตอการดําเนินงานของบริษัท ในสวนของโครงการที่กําลังดําเนินการอยูอาจตอง
หยุดชะงักเนื่องจากความลาชาในการเบิกจายงบประมาณท่ีไมตอเนื่อง และโครงการที่ยังไมไดมีการลงนามสัญญาอาจถูกยกเลิก
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการใชจายของภาครัฐ หากมีการลดงบประมาณรายจายก็อาจสงผลกระทบตอปรมิาณโครงการใหมใน
อนาคต ซึ่งจะทําใหผลการดําเนินงานไมเปนไปตามเปาหมาย 

อยางไรก็ตาม บริษัทไดติดตามและวิเคราะหสถานการณทางการเมืองอยางใกลชิด โดยจัดประชุมประจําเดือนของทุกฝายเพื่อ
รายงานความคืบหนาการดําเนินงาน การปรับแผนการดําเนินงานใหเหมาะสมกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลง และแกไขปญหาที่อาจ
เกิดขึ้นไดทันที โดยท่ีผานมาบริษัทไดตรวจสอบคุณภาพการกอสรางของบริษัทใหมีความเรียบรอยถูกตองตามสัญญาจาง เพื่อใหไดรับ
การอนุมัติตรวจการจางที่รวดเร็ว และเรงรัดการเบิกจายเงินของผูวาจางโดยการติดตามความคืบหนาในการดําเนินการดานขั้นตอน   
การเดินเอกสารเบิกจาย เพื่อไมใหการเงินขาดสภาพคลองซึ่งอาจสงผลตอการดําเนินงานของโครงการ 

2. ความเสี่ยงดานปฏิบัติการ 
ความเสี่ยงจากการดําเนนิงานโครงการกอสรางลาชากวากําหนด 

ในสัญญาวาจางงานท่ีบริษัทรับจางดําเนินการใหกับผูวาจางแตละรายจะระบุระยะเวลาการใหบริการท่ีแนนอนท่ีบริษัทในฐานะ
ผูรับจางจะตองสงมอบ ซึ่งบางโครงการอาจเกิดปญหาความลาชาในการดําเนินการ โดยทั่วไปปญหาดังกลาวมีสาเหตมุาจากฝายผูวาจาง 
อาทิ การเปลี่ยนแปลงแบบกอสราง การเตรียมพื้นที่เพื่อใหผูรับจางเขาทํางานไดทันตามกําหนด การสงมอบพื้นที ่การขออนุญาตเขาไป
ดําเนินการในพ้ืนท่ีของหนวยงานอื่น และการพิจารณาอนุมัติเรื่องตางๆ ที่เกี่ยวกับงานกอสราง ความลาชาเหลานี้อาจมีผลตอระยะเวลา 
และคาใชจายในการกอสราง อยางไรก็ตาม บริษัทไดลดความเสี่ยงจากความลาชา โดยการประสานงานและขอความรวมมือกับผูวาจาง
เพื่อใหงานกอสรางสําเร็จลุลวง หรือมีสาเหตุมาจากฝายผูรับจาง อาทิ การไมสามารถควบคุมงานกอสรางใหแลวเสร็จตามระยะเวลาท่ี
กําหนด หรือมีสาเหตุมาจากปจจัยภายนอกที่ไมสามารถควบคุมได อาทิ ภัยธรรมชาติ และการประทวงของ ผูที่อยูในบริเวณพื้นที่
โดยรอบโครงการ เปนตน ซึ่งหากความลาชาดังกลาวมีสาเหตุมาจากบริษัทในฐานะผูรับจางแลว บริษัทจะมีภาระคาใชจายเพิ่มขึ้นจาก
เงินคาปรับที่ผูวาจางสามารถเรียกรองไดตามเง่ือนไขที่ระบุในสัญญา  ซึ่งจะสงผลกระทบตออัตราการทํากําไรในโครงการ 

บริษัทตระหนักถึงปญหาดังกลาว จึงมีการกําหนดนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการจัดวางระบบการดําเนินงาน และวิธีปองกัน      
ความเสี่ยง โดยการวางแผนงานและการกําหนดเวลาทํางานตามหลัก Critical Path Method มีการจัดประชุมเสนอแผนงานในสวน
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โครงการกอสรางลวงหนาทุกไตรมาส อาทิ การวางแผนงานกอสรางใหแลวเสร็จกอนระยะเวลาตามสัญญา การวางแผนกําหนดการ
สั่งซื้อ/สั่งจาง และการกําหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงจากเหตุการณที่อาจทําใหงานลาชา นอกจากนี้ บริษัทไดรวมมือและ
ประสานงานกับฝายที่เกี่ยวของเพื่อเรงรัดแกไขปญหาใหสามารถดําเนินงานใหเสร็จตามระยะเวลาในสัญญาหรือตามที่กําหนด 

ความเสี่ยงจากภาระผูกพันในโครงการภายหลังการสงมอบงาน 

บริษัทใหบริการดานวิศวกรรมสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวกับน้ําแบบครบวงจร ตั้งแตการออกแบบ กอสราง จัดหา ติดตั้ง และทดลอง
เดินระบบ และบําบัดน้ําเสีย ซึ่งในสัญญาจะระบุวาบริษัทจะตองรับผิดชอบคาความเสียหาย ความชํารุดและความบกพรองที่อาจจะ
เกิดขึ้นภายหลังการสงมอบงานใหกับผูวาจางโดยมีระยะเวลาประมาณ 1 – 2 ป ดังนั้น บริษัทอาจไดรับความเสี่ยงจากภาระผูกพัน
ในชวงระยะเวลาดังกลาว  

อยางไรก็ตาม บริษัทไดกําหนดมาตรการในการดําเนินการกอสรางที่เขมงวดดวยการควบคุมคุณภาพของงานใหไดตรงตามมาตรฐาน
ตั้งแตการออกแบบ การสั่งซื้อวัสดุอุปกรณที่มีมาตรฐานและมีการรับประกันสินคาครอบคลุมระยะเวลาการรับประกันผลงานของบรษิทั 
ตลอดจนจัดใหมีการตรวจสอบจากวิศวกรควบคุมงานระหวางการกอสรางเปนประจําทุกงวดงาน และใหฝายวิศวกรสงผลรายงาน
ดังกลาวแกผูบริหารที่ควบคุมโครงการกอนดําเนินการสงมอบงานใหแกผูวาจาง ซึ่งท่ีผานมาบริษัทยังไมเคยไดรับความเสี่ยงดังกลาว
ขางตน แตอยางไรก็ตาม บริษัทมีการทําประกันภัยความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นหลังการสงมอบงานสําหรับทุกโครงการ 

ความเสี่ยงจากการไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ บริษัทไดกําหนดแนวทางปองกันความเสี่ยงจากการเกิดภัย
พิบัติทางธรรมชาติ ทั้งภัยพิบัติที่เกิดจากน้ําทวม ฟาผา แผนดินไหว และลมพายุ โดยบริษัทมีนโยบายการทําประกันการเสี่ยงภัย       
ทุกชนิดจากงานกอสราง (Construction Erection All Risks Insurance) สําหรับแตละโครงการกับบริษัทประกันภัยช้ันนําในประเทศ 
ดวยเง่ือนไขความคุมครองที่ครอบคลุมความเสียหายจากเหตุอุทกภัยและภัยธรรมชาติทุกชนิด และทุนประกันที่ชดเชยความเสียหายที่
อาจเกิดขึ้นท้ังกับงานกอสรางและทรัพยสินของบริษัทตามที่เกิดขึ้นจริงทั้งจํานวน  

นอกจากการปองกันความเสี่ยงดังกลาวแลว บริษัทยังกําหนดนโยบายเพื่อรักษาสิทธิเรื่องระยะเวลาการกอสรางกับผูวาจาง โดยการ
ออกหนังสือเพื่อแจงขอขยายระยะเวลางานออกไปใหครอบคลุมกับระยะเวลาที่เสียไปจากการไมสามารถเขาพื้นที่เพื่อดําเนินงานกอสรางได 

วามความเส่ียงดานสภาพคลองทางการเงนิ 

บริษัทมีรายไดจากงานกอสราง งานบริการและงานลงทุนโครงการผลิตน้ําและบําบัดน้ําเสีย ซึ่งรูปแบบการรับชําระเงินสําหรับ    
งานกอสรางเปนไปตามงวดงานที่กําหนดหรือเปนไปตามความสําเร็จของงานท่ีระบุไวในสัญญา โดยสําหรับงานบริการและงานลงทุน
โครงการผลิตน้ําและบําบัดน้ําเสีย บริษัทจะรับชําระเปนรายเดือนโดยคิดจากปริมาณนํ้าที่ผลิตและจําหนายหรือบาํบดัน้าํเสยีไดจรงิคณู
ดวยคาจางผลิตน้ําหรือบําบัดน้ําเสียตอหนวย ซึ่งหากพิจารณาแยกตามประเภทลูกคาแลว ลูกคาหนวยงานราชการจะเปนกลุมลูกคาที่
ไดรับอนุมัติงบประมาณจากรัฐบาลเรียบรอยแลว แตอาจจะเกิดความลาชาในการเบิกจายบาง ในขณะที่ลูกคาหนวยงานเอกชน หาก
ประสบปญหาขาดสภาพคลองทางการเงินอาจสงผลตอความสามารถในการจายชําระคาบริการใหกับบริษัทได  

บริษัทไดตระหนักถึงความเสี่ยงดังกลาวจึงไดกําหนดแนวทางในการปองกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น โดยการกําหนดนโยบายกอน
การเขารับงานทั้งงานกอสราง งานบริการและงานลงทุนโครงการผลิตน้ําและบําบัดน้ําเสีย ดวยการพิจารณาคัดเลือกผูวาจางอยางรดักมุ 
โดยการพิจารณาขอมูลดานตางๆ ของผูวาจาง โดยเฉพาะขอมูลดานฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน ความนาเช่ือถือและความม่ันคง
ของธุรกิจผูวาจาง ซึ่งการดําเนินการดังกลาวชวยทําใหบริษัทไมมีปญหาการรับชําระคากอสรางและคาบริการจากผูวาจาง นอกจากนี้ 
ถาเปนงานตางประเทศ บริษัทจะคัดเลือกผูวาจางที่เปนหนวยงานราชการซ่ึงจะมีความมั่นคง  โดยเสนอราคาที่สมเหตุสมผลเพื่อให   
ผูวาจางสามารถนํากําไรท่ีไดจากการขายตอใหกับประชาชนมาชําระคาบริการใหกับบริษัท 

ความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาวัสดุอุปกรณที่ใชในการกอสราง   

ธุรกิจประเภทรับเหมากอสรางงานวิศวกรรมสิ่งแวดลอมของบริษัท บริษัทจําเปนตองมีมาตรการในการกําหนดยืนราคาของวสัดแุละ
อุปกรณที่ใชในการกอสรางตลอดชวงระยะเวลาดําเนินงาน  เพื่อบริษัทจะไมตองประสบปญหาการทํากําไรไมตรงตามเปาหมายที่
กําหนด ซึ่งสงผลกระทบตอผลการดําเนินงานและความสามารถในการทํากําไรของบริษัทได หากราคาวัสดุและอุปกรณเหลานั้นเกิดการ
ปรับตัวสูงขึ้น วัสดุอุปกรณที่ใชในการกอสรางท่ีสําคัญ ไดแก เหล็ก คอนกรีต เสาเข็ม ปม และวาลว  
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อยางไรก็ตาม บริษัทไดตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากภาวะราคาวัสดุกอสรางผันผวน จึงมีการกําหนดนโยบายเพื่อปองกัน
และลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น โดยการประมาณการตนทุนงานกอสรางจากแบบการกอสรางที่ไดรับ เพื่อคํานวณหาปริมาณและ
มูลคาวัสดุกอสรางสําหรับโครงการน้ันๆ อยางแมนยํา และควบคุมตนทุนการกอสรางใหอยูในงบประมาณท่ีกําหนด บริษัทมีนโยบาย
บริหารความเสี่ยงดานกระบวนการจัดซ้ือ โดยการเปรียบเทียบราคาวัสดุกอสรางจากผูจัดจําหนายมากกวา 1 ราย เพื่อใหไดราคาและ
เง่ือนไขการจายเงินที่ดีที่สุด การกําหนดยืนราคาวัสดุกอสรางหลักไวลวงหนากับผูจัดจําหนายวัสดุกอสราง เพื่อควบคุมตนทุนวัสดุ 
อยางนอยรอยละ 50 ของตนทุนวัสดุรวม และการสั่งซ้ือวัสดุอุปกรณในปริมาณมาก โดยการรวบรวมปริมาณสั่งซ้ือจากหลายๆ โครงการ 
เพื่อใหมีอํานาจในการเจรจาตอรองและไดราคาที่ลดลง ทําใหสามารถควบคุมตนทุนไดระดับหนึ่ง อีกทั้งในบางโครงการบริษัทจะมี    
การวาจางผูรับเหมาชวงแบบเบ็ดเสร็จ คือ กําหนดใหผูรับเหมารับผิดชอบท้ังคาอุปกรณและคาแรง หรืออาจใหผูรับเหมาชวงรบัผดิชอบ
เฉพาะคาแรง โดยบริษัทจะเปนผูดําเนินการสั่งซื้อวัสดุอุปกรณเพื่อควบคุมตนทุน จากนโยบายดังกลาว ทําใหบริษัทสามารถปองกนัและ
ลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัสดุอุปกรณไดในระดับหนึ่ง 

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบ้ีย 

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบ้ียเปนการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทจึงมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบ้ียที่อาจปรับ
เพิ่มขึ้นในอนาคต เนื่องจากบริษัทมีการกูยืมเพื่อใชในโครงการลงทุนและมีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว โดยอางอิงกับอัตรา 
MLR ของธนาคารที่ใหกูยืมเงิน ดังนั้น หากธนาคารมีการปรับเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบ้ียดังกลาว จะทําใหสงผลกระทบตอตนทุนทาง
การเงิน กระแสเงินสด และผลการดําเนินงานของบริษัทในอนาคต และเพื่อเปนการลดความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย บริษัทตระหนักถึง
ความจําเปนตองติดตามการเปลี่ยนแปลงอยางใกลชิด แตเนื่องจากหน้ีสินของบริษัทสวนใหญเปนหนี้สินระยะสั้นและหนังสือค้าํประกนั
ประเภทตางๆ ทําใหบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบ้ียคอนขางต่ํา 

3. ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 

ความเสี่ยงจากโครงการกอสรางไมไดรับความเหน็ชอบจากประชาชน  

โครงการกอสรางที่ไดรับการวาจางจากหนวยงานราชการ อาจมีบางโครงการท่ีทางผูวาจางไมไดจัดทําประชาพิจารณหรือ             
ขอความเห็นชอบจากประชาชนในพื้นที่ เนื่องจากความไมเขาใจของประชาชนถึงผลดีผลเสียของโครงการ  ซึ่งอาจสงผลกระทบให     
การกอสรางเกิดความลาชา เนื่องจากบริษัทไมสามารถเขาพื้นที่กอสรางได อีกทั้งยังสูญเสียโอกาสในการรับงานจากลูกคารายใหม ทั้งน้ี
ความเสี่ยงดังกลาวเปนความเสี่ยงจากปจจัยภายนอกที่ทางผูวาจางตองมีหนาที่รับผิดชอบในการสงมอบพื้นที่กอสรางใหกับบริษัท  

อยางไรก็ตาม บริษัทไดประสานงานกับผูวาจางในการขอสงวนสิทธิ์ขยายระยะเวลาในเบ้ืองตน ขออนุมัติในการปรับแผนงาน
กอสรางใหม อีกทั้งยังมีการสื่อสารใหประชาชนเกิดความเขาใจท่ีถูกตอง และสรางความเช่ือมั่นใหกับประชาชนวาจะไมกอใหเกิด
ผลกระทบตอสังคมและสิ่งแวดลอม เพื่อใหประชาชนยอมรับในโครงการดังกลาว 
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ขอ้พพิาททางกฎหมาย    

ในป 2557 บริษัทถูกบริษัทเอกชนรายหน่ึงย่ืนฟองคดีตอศาลแพง เพื่อเรียกรองคาเสียหายในกรณีผิดสัญญาจางเหมางานออกแบบ 
กอสราง จัดหาติดตั้ง ผลิตน้ําประปาและบํารุงรักษาระบบผลิตน้ําประปาและทอจายน้ําประปา โดยท่ีขอพิพาทไดสิ้นสุดลง เมื่อวันที่        
27 ตุลาคม 2558  
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ข้อมูลทวัไป  

ชื่อบริษัทภาษาไทย   :     บริษัท ไฮโดรเท็ค จํากัด (มหาชน) 
ชื่อบริษัทภาษาอังกฤษ  :     Hydrotek Public Company Limited  
เลขทะเบียนบริษัท    :     0107554000097 
ประเภทธุรกิจ    :     รับกอสราง  รับบริหารจัดการ และการลงทุนงานวิศวกรรมสิ่งแวดลอม ดังน้ี 

1. การรับเหมากอสราง (ออกแบบ จัดหา กอสราง ติดตั้งเครื่องจักร และการทดลองเดินระบบ   
อยางใดอยางหน่ึงหรือครบวงจร) 

2. การรับบริหารจัดการเดินระบบและบํารุงรักษา 
3. การลงทุนโครงการผลิตน้ําและบําบัดน้ําเสีย 

โดยบริการของบริษัทสามารถแบงเปน 4 ผลิตภัณฑ คือ 
1. ระบบผลิตน้ํา (Water Treatment Plant) ไดแก การผลิตน้ําประปาการผลิตน้ําจืดจากนํ้าทะเล 

และการผลิตน้ําบริสุทธ์ิหรือน้ําปราศจากแรธาตุสําหรับใชในโรงงานอุตสาหกรรม 
2. ระบบบําบัดน้ําเสีย (Wastewater Treatment Plant) และระบบบําบัดน้ําเสียเพื่อนํากลับมาใช

ใหมหรือระบบรีไซเคิล (Wastewater Recycle Plant)  
3. ระบบกําจัดขยะ (Solid Waste Treatment Plant) คือ การนําขยะไปฝงกลบใหเกิดการยอย

สลายเพื่อใหไดกาซมีเทน แลวนําไปผลิตเปนพลังงานเช้ือเพลิง  
4. การแปรรูปวัสดุเหลือใชใหเปนพลังงานทดแทน (Waste to Energy) คือ การนําน้ําเสียที่มี       

คา COD (Chemical Oxygen Demand) สูง จากโรงงานอุตสาหกรรม มาผานกระบวนการ
ผลิตเพื่อใหไดกาซชีวภาพและกาซมีเทน แลวนําไปใชเปนพลังงานเช้ือเพลิง 

ที่ต้ังสํานักงาน      :     เลขที่ 1 อาคาร ทีพี แอนด ที ช้ัน 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 ประกอบดวยหุนสามญัจํานวน 389,968,760 หุน 
มูลคาที่ตราไวตอหุน       :     1 บาทตอหุน 
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บุคคลอา้งองิอนืๆ 

นายทะเบียนหลักทรัพย  
บริษัท ศูนยรบัฝากหลกัทรัพย (ประเทศไทย) จาํกัด 
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท (66) 2-009-9000 โทรสาร (66) 2-009-9991 

ผูสอบบญัช ี
นายสุชาติ พานิชยเจรญิ  ผูสอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4475 
บริษัท เอส พี ออดิท จาํกัด 
503/21 อาคาร เค.เอส.แอล. ทาวเวอร ช้ัน 12 ถนนศรีอยธุยา แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศัพท (66) 2-642-6172-4 โทรสาร (66) 2-642-6253 

หมายเหตุ  : ผูลงทุนสามารถศึกษาขอมูลของบริษัทเพิ่มเติมไดจากแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) ของบริษัทที่แสดงไวใน 
www.sec.or.th หรือเว็บไซตของบริษัท www.hydrotek.co.th 
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จาํนวนทนุจดทะเบยีนและทนุชาระแล้ว 

บริษัทมีทุนจดทะเบียน 389,968,760 บาท (สามรอยแปดสิบเกาลานเกาแสนหกหมื่นแปดพันเจ็ดรอยหกสิบบาท) เรียกชําระแลว
จํานวน 389,968,760 บาท (สามรอยแปดสิบเกาลานเกาแสนหกหม่ืนแปดพันเจ็ดรอยหกสิบบาท) มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท  

ผูถ้ือหุน้ 

รายชื่อผูถือหุนของบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 ดังนี ้

 จํานวนหุน รอยละ 
นายกิตติ ชีวะเกตุ 52,324,654 13.42 
กลุมนายสลิบ สูงสวาง 40,539,441 10.39 
 - นายสลิบ สูงสวาง 40,444,141 10.37 
 - นางสาวสุจินต ศรีชัยพาณิชย 30,000 0.01 
 - นางสาวสุดา ศรีชัยพาณิชย 10,000 0.00 
 - นางสาวศศิวิมล สูงสวาง 12,800 0.00 
 - นางกอบกุล พัฒนาภรณ 42,500 0.01 
นางสาววิลาวัลย จารุมโนภาส 24,971,500 6.40 
นายปรินทร พัฒนาภรณ 16,214,053 4.16 
นางวราณี เสรีวิวัฒนา 13,930,300 3.57 
นางศัลยา จารุจินดา 12,306,000 3.16 
นายเจียรนัย เลิศรัชตกุล 10,989,626 2.82 
นางสาวชวิษศา ชีวะเกตุ 9,790,000 2.51 
นางลัดดา เลิศรัชตกุล 7,735,900 1.98 
นายเชน ฦาไชย 7,000,000 1.80 

รวม 195,801,474 50.21 
หมายเหตุ: กลุมนายสลิบ สูงสวาง ประกอบดวยนายสลิบ สูงสวาง นองสาวภรรยานายสลิบ สูงสวาง พี่สาวและนองสาวนายสลิบ สูงสวาง 

ข้อจํากัดการถือหุ้นของชาวต่างชาติ 

ผูถือหุนที่เปนชาวตางชาติสามารถถือครองหุนของบริษัทรวมกันไดไมเกินรอยละ 49.00 ของจํานวนหุนที่ออกและชําระแลว โดย         
ณ 31 ธันวาคม 2558 หุนของบริษัทที่ถือครองโดยชาวตางชาติมีจํานวนรอยละ 0.00 

นโยบายการจา่ยเงนิปันผล 

บริษัทมีนโยบายการจายเงินปนผลในอัตราไมต่ํากวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังจากหักภาษีและสํารองตามกฎหมายแลวในแตละป 
ทั้งนี้ การจายเงินปนผลดังกลาวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได โดยจะข้ึนอยูกับแผนการลงทุน ความจําเปน และความเหมาะสมอ่ืนๆ ในอนาคต 
โดยอยูภายใตเง่ือนไขที่การดําเนินการดังกลาวจะตองกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูถือหุน อาทิ ใชเปนทุนสํารองสําหรับการชําระคืนเงินกู 
ใชเปนเงินลงทุนเพ่ือขยายธุรกิจของบริษัท หรือกรณีมีการเปลี่ยนแปลงสภาวะตลาด ซึ่งอาจมีผลกระทบตอกระแสเงินสดของบริษัทใน
อนาคต โดยใหอํานาจคณะกรรมการบริษัทเปนผูพิจารณา ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติใหจายเงินปนผลจะตองถกูนาํเสนอเพือ่
ขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน เวนแตเปนการจายเงินปนผลระหวางกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอํานาจอนุมัติใหจายเงินปนผลระหวาง
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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โครงสร้างคณะกรรมการบรษัิทและผูบ้ริหาร 

โครงสรางการจัดการของบริษัทประกอบดวยคณะกรรมการท้ังหมด 5 ชุด ไดแก คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร ซึ่งคณะกรรมการในแตละชุด
เปนผูไดรับการพิจารณาดานคุณสมบัติอยางครบถวน มีความรูความสามารถและประสบการณที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของบริษทั เปน
ผูมีคุณธรรม ความรับผิดชอบ มีประวัติการทํางานที่โปรงใส และยึดมั่นในหลักการและมาตรฐานท่ีดี  

1) คณะกรรมการบริษัท  
ณ วันที่ 20 มกราคม 2559 บริษทัมคีณะกรรมการบริษัทจาํนวน 6 ทาน ประกอบดวย 
1. นายไพฑูรย  โกสียรักษวงศ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ 
2. นายสลิบ สูงสวาง รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหา 
 และพิจารณาคาตอบแทน 
3. นายดนัย  อมรพัชระ กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและ                   

 พิจารณาคาตอบแทน     
4. พลอากาศเอกชัยนันท ธรรมสุจริต กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการ

 สรรหาและพิจารณาคาตอบแทน / กรรมการอิสระ  
5. นายอนันต เกตุพิทยา กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง /

 กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน / กรรมการอิสระ 
6. นายกําพล ปญญาโกเมศ กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณา 

  คาตอบแทน / กรรมการอิสระ 

โดยมนีางสาวปภาดา อมรมนสั เปนเลขานุการคณะกรรมการบริษัทและเลขานุการบริษัท 
กรรมการผูมีอํานาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท: นายสลิบ สูงสวาง และนายดนัย อมรพัชระ รวมกันลงลายมือช่ือ และ

ประทับตราสําคัญของบริษัท 
ขอจํากัดอาํนาจของกรรมการ: ไมม ี

ขอบเขตอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

1) กําหนดหรือเปลี่ยนแปลงช่ือกรรมการผูมีอํานาจลงลายมือช่ือ
ผูกพันบริษัท 

2) กําหนดนโยบาย กลยุทธ และทิศทางการดําเนินงานของบริษัท 
และการกํากับดูแลใหฝายบริหารดําเนินการใหเปนไปตาม
นโยบาย กลยุทธ และทิศทางที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจสูงสุดแกผูถือหุน
และการเติบโตอยางย่ังยืน ยกเวนนโยบายหรือการดําเนินงานท่ี
ตองไดรับความเห็นชอบและอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน 

3) พิจารณาตัดสินใจในเร่ืองที่มีสาระสําคัญ เชน แผนธุรกิจ 
งบประมาณ โครงการลงทุนขนาดใหญ อํานาจการบริหาร และ
รายการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนด 

4) ประเมินผลการปฏิบัติงานและกําหนดคาตอบแทนของ        
ฝายบริหาร 

5) รับผิดชอบตอผลประกอบการและการปฏิบัติงานของฝายบรหิาร 
โดยมีความต้ังใจและความระมัดระวังในการปฏิบัติงาน 

6) จัดใหมีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชี
ที่เช่ือถือได รวมทั้งดูแลใหมีกระบวนการในการประเมินความ

เหมาะสมของการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในใหมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล การบริหารการจัดการความเสี่ยง 
การรายงานทางการเงินและการติดตามผล 

7) ดูแลไมใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนระหวางผูมีสวนได
เสียกับบริษัท 

8) กําหนดขอบังคับหรือระเบียบภายในของบริษัทในเร่ืองตางๆ 
9) รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในการจัดทํา

รายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคูกับรายงานของผูสอบบัญชี
ไวในรายงานประจําป และครอบคลุมเรื่องสําคัญตางๆ ตาม
นโยบายขอพึงปฏิบัติที่ดีสําหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน
ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

10) อํานาจในการดําเนินการดังตอไปน้ีจะกระทําไดก็ตอเมื่อไดรับ
อนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุนกอน ท้ังนี้ กําหนดใหรายการท่ี
กรรมการหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจ
มีความขัดแยงทางผลประโยชนอ่ืนใดของบริษัทหรือบริษัทยอย 
(ถามี) ใหกรรมการที่มีสวนไดเสียในเรื่องนั้นไมมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในเรื่องน้ัน  
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(ก) เรื่องที่กฎหมายกําหนดใหตองไดมติที่ประชุมผูถือหุน 
(ข) การทํารายการท่ีกรรมการมีสวนไดเสีย และอยูในขายที่

กฎหมายหรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยระบุใหตองไดรับ
อนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน 

นอกจากนั้น ในกรณีตอไปน้ีจะตองไดรับความเห็นชอบจากที่
ประชุมคณะกรรมการดวยคะแนนเสียงขางมากของกรรมการท่ีเขา
รวมประชุม และที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 
4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคญั
ใหแกบุคคลอื่น 

(ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมา
เปนของบริษัท 

(ค) การทําแกไขหรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการใหเชากิจการของ
บริษัทท้ังหมดหรือบางสวนที่สําคัญ การมอบหมายใหบุคคลอ่ืน
เขาจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น
โดยมีวัตถุประสงคจะแบงกําไรขาดทุนกัน 

(ง) การแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับ 

(จ) การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุนกู การควบหรือเลิกบริษัท 
(ฉ) การอื่นใดที่กําหนดไวภายใตบทบัญญัติของกฎหมายวาดวย

หลักทรัพย และ/หรือ ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยใหตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการและที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงดังกลาว
ขางตน 

11) คณะกรรมการบริษัทอาจแตงตั้งกรรมการจํานวนหน่ึงตามที่
เห็นสมควรใหเปนคณะกรรมการบริหาร เพื่อปฏิบัติงานตามท่ี
ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

ทั้งนี้ การมอบอํานาจแกกรรมการดังกลาวขางตนจะไม
รวมถึงการมอบอํานาจท่ีทําใหกรรมการบริหารสามารถอนุมัติ
รายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจ
มีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใดทํากับบริษัทหรือ
บริษัทยอย (ถามี) รวมทั้งกําหนดใหตองขอความเห็นชอบจากท่ี
ประชุม   ผูถือหุนในการทํารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน และการไดมาหรือ
จําหนายไปซึ่งสินทรัพยที่สําคัญของบริษัท เพื่อใหสอดคลองตาม
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

 
ขอบเขตอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของประธานกรรมการ 

1) สนับสนุนและควบคุมการปฏิบัติงานของคณะกรรมการใหเปนไปตามมาตรฐานของหลักธรรมาภิบาล 

2) กําหนดวาระ ควบคุม และดําเนินการประชุม โดยมีเปาหมายเพื่อใหเกิดประสทิธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท 

3) กําหนดนโยบายของบริษัทรวมกับคณะกรรมการ เพื่อนําไปกําหนดเปาหมายรวมกับฝายบริหาร 

4) สนับสนุนและพัฒนากลยุทธการดําเนินงานของบริษัท รวมกับคณะกรรมการและผูบริหาร 
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2) คณะกรรมการบริหาร 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมคีณะกรรมการบริหารจํานวน 5 ทาน ประกอบดวย 
1. นายสลิบ สูงสวาง ประธานกรรมการบริหาร 
2. นายดนัย อมรพัชระ  กรรมการบริหาร 

3. นายวาสิทธิ์ พณิชวรพงศา   กรรมการบริหาร 
4. นายธนัท ศุภจารุนันท   กรรมการบริหาร 
5. นางพนาล ีนรจิตต    กรรมการบริหาร 

ขอบเขตอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

1) วางแผน และกําหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ และโครงสราง
การบริหารงานหลักในการดําเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อให
สอดคลองและสนับสนุนตอสภาพเศรษฐกิจและสภาวะการ
แขงขันในตลาด เพ่ือเสนอตอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
อนุมัติ 

2) กําหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอํานาจการบริหารตางๆ 
ของบริษัท เพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ 

3) ควบคุมดูแลการดําเนินธุรกิจของบริษัทใหเปนไปตามนโยบาย
ธุรกิจ แผนธุรกิจ และกลยุทธทางธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัท
ไดอนุมัติแลว 

4) พิจารณาการเขาทําสัญญาเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท และสัญญา
เกี่ยวกับการซื้อทรัพยสินหรือทําใหไดมาซึ่งสิทธิเพื่อนํามาใช
ประโยชนในกิจการของบริษัท ตลอดจนการกําหนดข้ันตอนและ
วิธีการเจรจาเพื่อทําสัญญาดังกลาว 

5) อนุมัติการกําหนดราคาในการประมูลงานท่ีมีมูลคาไมเกิน 
800,000,000 บาทตอโครงการ 

6) อนุมัติการใชจายเงินลงทุนที่ไดกําหนดไวในงบประมาณ
รายจายประจําปที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแลว 
หรือตามที่คณะกรรมการบรษิัทไดมีมตอินุมัติในหลกัการไวแลว 

7) ดําเนินการจัดทําแผนธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินใน
การเปดบัญชี การใหกูยืม การกูยืม การจัดหาวงเงินสินเช่ือ 
รวมถึงการใหหลักประกัน จํานํา จํานอง ค้ําประกัน และการ
อื่นๆ รวมถึงการซ้ือขายแลกเปลี่ยน รับจํานอง ขายฝาก รับซื้อ
ฝาก เชา หรือใหเชา ที่ดินและสิ่งปลูกสราง และจดทะเบียน
กรรมสิทธ์ิที่ดินและสิ่งปลูกสรางใดๆ ตามวัตถุประสงคเพื่อ
ประโยชนในการดําเนินกิจการของบริษัท เพื่อขออนุมัติตอ
คณะกรรมการบริษัท 

8) พิจารณาผลกําไรและขาดทุนของบริษัท และการเสนอจายเงิน
ปนผลระหวางกาล หรือเงินปนผลประจําป เพื่อเสนอตอ
คณะกรรมการบริษัท 

9) มีอํานาจจาง แตงตั้ง โยกยาย ปลดออก เลิกจาง กําหนดอัตรา
คาจาง ใหบําเหน็จรางวัล ปรับขึ้น เงินเดือน คาตอบแทน      
เงินโบนัส ของพนักงานระดับตั้งแตกรรมการผูจัดการข้ึนไป 

10)ดําเนินการอ่ืนๆ เพื่อสนับสนุนการดําเนินการดังกลาวขางตน 
หรือตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในแตละ
คราวไป 

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารอาจมอบอํานาจชวงใหพนักงาน
ระดับบริหารของบริษัทมีอํานาจอนุมัติทางการเงินในเรื่องใด
เรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องตามท่ีคณะกรรมการบริหารพิจารณา
เห็นสมควรก็ได 

อนึ่ง การอนุมัติรายการดังกลาวขางตนจะตองไมมีลักษณะ
เปนการอนุมัติรายการที่ทําใหคณะกรรมการบริหารหรือ     
ผูรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติ
รายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรือ
อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอ่ืนใดท่ีจะทํากับบริษัทหรือ
บริษัทยอย (ถามี) ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุน
หรือหนวยงานที่เกี่ยวของประกาศกําหนด 

ทั้ งนี้  คณะกรรมการบริ ษัทมี อํ านาจในการแก ไข
เปลี่ยนแปลงขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหารได
ตามท่ีจําเปนหรือเห็นสมควร
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3) คณะผูบริหาร 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมคีณะผูบริหารจาํนวน 6 ทาน ประกอบดวย 
1. นายสลิบ สูงสวาง ประธานเจาหนาที่บริหาร 
2. นายดนัย อมรพัชระ  กรรมการผูจัดการ 

3. นายวาสิทธิ์ พณิชวรพงศา   ผูอํานวยการฝายปฏิบัติการ 
4. นายธนัท ศุภจารุนันท   ผูอํานวยการฝายพัฒนาธุรกิจ 
5. นางพนาล ีนรจิตต    ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน 
6. นางสาวปภาดา อมรมนัส   ผูอํานวยการฝายนักลงทุนสัมพันธ 

 

ขอบเขตอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของประธานเจาหนาที่บริหาร 

1) กํากับดูแลและอนุมัติเรื่องเก่ียวกับการดําเนินงานตามปกติของ
บริษัท และอาจมอบอํานาจใหกรรมการผูจัดการ ผูบริหาร หรือ
บุคคลอื่นใดดําเนินการเก่ียวกับการดําเนินงานตามปกติ
ประจําวันของบริษัท เพื่อปฏิบัติหนาที่แทนประธานเจาหนาที่
บริหารเฉพาะเรื่อง ภายใตการควบคุมประธานเจาหนาที่บริหาร 
และภายในระยะเวลาท่ีประธานเจาหนาที่บริหารเห็นสมควร 
และประธานเจาหนาที่บริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง
หรือแกไขอํานาจน้ันๆ ได 

2) ดําเนินการตามท่ีคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการ
บริหารไดมอบหมาย  

3) รับผิดชอบดานการจัดการทางการเงิน ภาษี ความเสี่ยง และการ
จัดการ และนําเสนองบประมาณประจําปตอคณะกรรมการ
บริษัท และดูแลการจัดการ และจัดสรรทรัพยากรองคกรให
เปนไปตามกรอบ และแนวทางของงบประมาณ ภายใตกฎหมาย
และกฎระเบียบ รวมท้ังขอบังคับของบริษัท 

4) พิจารณาอนุมัติการกําหนดราคาในการประมูลงานท่ีมีมูลคาไม
เกิน 600,000,000 บาทตอโครงการ 

5) มีอํานาจอนุมัติและมอบอํานาจชวงอนุมัติการเบิกจายเพื่อการ
จัดซื้อ จัดจาง ซึ่งทรัพยสินและบริการ เพื่อประโยชนของบริษัท 
ที่มีมูลคาไม เกิน 200,000,000 บาท รวมท้ังอนุมัติการ
ดําเนินการทางการเงินเพ่ือธุรกรรมตางๆ ของบริษัท โดยอยู
ภายใตกรอบงบประมาณท่ีผานการอนุมัติจากคณะกรรมการ
บริษัทในแตละป 

6) มีอํานาจกระทําการและแสดงตนเปนตัวแทนบริษัทตอ
บุคคลภายนอกในกิจการท่ีเกี่ยวของและเปนประโยชนตอบริษัท 

7) อนุมัติการแตงต้ังที่ปรึกษาดานตางๆ ที่จําเปนตอการดําเนินงาน
ของบริษัท 

8) ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัทหรือคณะกรรมการบริหารเปนคราวๆ ไป 

ทั้งนี้ ประธานเจาหนาที่บริหาร จะอยูภายใตการบังคับ
บัญชาและรายงานโดยตรงตอคณะกรรมการบริหาร และให
ประธานเจาหนาที่บริหารปฏิบัติตามแนวทางและนโยบายที่
คณะกรรมการบริหารกําหนดไว 

อนึ่ง ประธานเจาหนาที่บริหารไมมีอํานาจในการดําเนนิการ
ใดๆ ในหรือเกี่ยวกับรายการหรือเรื่องที่ประธานจาหนาที่
บริหาร หรือบุคคลทอีาจมีความขัดแยง มีสวนไดสวนเสีย หรือ
อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอ่ืนใดท่ีจะทํา
ขึ้นกับบริษัท หรือบริษัทยอย (ถามี) ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนหรือหนวยงานที่เกี่ยวของประกาศกําหนด 

ทั้ งนี้  คณะกรรมการบริ ษัทมี อํ านาจในการแก ไข
เปลี่ยนแปลงขอบเขตอํานาจหนาที่ของประธานเจาหนาที่
บริหารไดตามที่จําเปนหรือเห็นสมควร 
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ขอบเขตอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการผูจัดการ 

1) กํากับ ดูแล และอนุมัติเรื่องที่เกี่ยวกับการดําเนินงานตามปกติ
ของบริษัท และอาจมอบอํานาจใหผูบริหาร หรือบุคคลอื่นใด
ดําเนินการเก่ียวกับการดําเนินงานตามปกติประจําวันของ
บริษัท 

2) เปนผูบริหารจัดการ และควบคุมดูแลการดําเนินกิจการที่
เกี่ยวของกับการบริหารงานท่ัวไปของบริษัท 

3) ดํ า เนิ นการตามที่ คณะกรรมการบริ ษั ทหรื อคณะ
กรรมการบริหารหรือประธานเจาหนาที่บริหารไดมอบหมาย 

4) มีอํานาจจาง แตงตั้ง โยกยาย ปลดออก เลิกจาง กําหนดอัตรา
คาจาง ใหบําเหน็จรางวัล ปรับขึ้น เงินเดือน คาตอบแทน เงิน
โบนัส ของพนักงานทั้งหมดของบริษัท ในตําแหนงต่ํากวา
กรรมการผูจัดการ ตลอดจนแตงตั้งตัวแทนฝายนายจางใน
คณะกรรมการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพของบริษัท 

5) พิจารณาอนุมัติการกําหนดราคาในการประมูลงานที่มีมูลคาไม
เกิน 300,000,000 บาทตอโครงการ 

6) มีอํานาจอนุมัติและมอบอํานาจชวงอนุมัติการเบิกจายเพื่อการ
จัดซ้ือ จัดจาง ซึ่งทรัพยสินและบริการ เพื่อประโยชนของ
บริษัท ที่มีมูลคาไมเกิน 50,000,000 บาท รวมท้ังอนุมัติการ
ดําเนินการทางการเงินเพื่อธุรกรรมตางๆ ของบริษัท โดยอยู
ภายใตกรอบงบประมาณท่ีผานการอนุมัติจากคณะกรรมการ
บริษัทในแตละป 

7) มีอํานาจออกคําสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อใหการ
ปฏิบัติงานเปนไปตามนโยบายและผลประโยชนของบริษัท และ
เพื่อรักษาระเบียบวินัยการทํางานภายในองคกร 

8) มีอํานาจกระทําการและแสดงตนเปนตัวแทนบริษัทตอ
บุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวของและเปนประโยชนตอ
บริษัท 

9) อนุมัติการแตงตั้ งที่ปรึกษาดานตางๆ ที่จํ าเปนตอการ
ดําเนินงานของบริษัท 

10)ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัทหรือคณะกรรมการบริหารหรือประธานเจาหนาที่บริหาร
เปนคราวๆ ไป 

ทั้งน้ี กรรมการผูจัดการจะอยูภายใตการบังคับบัญชาและ
รายงานโดยตรงตอประธานเจาหนาที่บริหาร  และใหกรรมการ
ผูจัดการปฏิบัติตามแนวทางและนโยบายที่คณะกรรมการ
บริหารกําหนดไว 

อนึ่ง กรรมการผูจัดการไมมีอํานาจในการดําเนินการใดๆ ใน
หรือเกี่ยวกับรายการหรือเรื่องท่ีกรรมการผูจัดการ หรือบุคคลท่ี
อาจมีความขัดแยง มีสวนไดสวนเสีย หรืออาจมีความขัดแยง
ทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใดท่ีจะทําขึ้นกับบริษัท หรือ
บริษัทยอย (ถามี) ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุน
หรือหนวยงานที่เกี่ยวของประกาศกําหนด 

ทั้ งนี้  คณะกรรมการบริ ษัทมี อํ านาจในการแก ไข
เปลี่ยนแปลงขอบเขตอํานาจหนาที่ของกรรมการผูจัดการได
ตามท่ีจําเปนหรือเห็นสมควร
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4) เลขานกุารบริษัท 

คุณสมบัติของเลขานกุารบริษทั 
1) มีความรอบรูและเขาใจในธุรกิจของบริษัท ซึ่งเกี่ยวของกับการรับเหมากอสราง การบริหารจัดการ และการลงทุน 
2) เขาใจบทบาทหนาที่ของเลขานุการบริษัท 
3) มีความรูและความเขาใจดานกฎหมาย กฎระเบียบของสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
4) มีความรูความเขาใจในหลักการกํากับดูแลกิจการและขอพึงปฏิบัติที่ดี 

ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท 
1) ปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซ่ือสัตยสุจริต เปนไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบอืน่ทีเ่กีย่วของ 
2) ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท รวมท้ังใหคําแนะนําแกกรรมการเก่ียวกับขอบังคับบริษัท และกฎระเบียบตางๆ ของ

หนวยงานที่เกี่ยวของ 
3) ดูแลใหมีการเปดเผยขอมูลในสวนหนาท่ีความรับผิดชอบ เพื่อใหเปนไปตามการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 
4) จัดการและประสานงานการประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทชุดยอย และการประชุมผูถือหุน รวมทั้งดูแล และ

ประสานงานใหมีการปฏิบัติตามวัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ/ผูถือหุน ตลอดจนขอกําหนดทางดาน
กฎหมาย และกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวของ 

5) จัดทําและเก็บรักษาเอกสารตางๆ ของบริษัท ไดแก หนังสือนัดประชุม รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และผูถือหุน 
รายงานประจําปของบริษัท เปนตน 

6) ประสานงานและสื่อสารใหผูถือหุนของบริษัทไดรับทราบสิทธิตาง  ๆ

5) คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 
5.1 คาตอบแทนกรรมการ 

รายช่ือกรรมการ คาตอบแทนประจําตําแหนงและเบี้ยประชุม ป 2558 
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1.  นายไพฑูรย  โกสียรักษวงศ 330,000 - - - - 
2.  นายสลิบ สูงสวาง 180,000 - - - - 
3.  นายดนัย อมรพัชระ 180,000 - - - - 
4.  พลอากาศเอกชัยนันท ธรรมสุจริต 180,000 180,000 - 10,000 - 
5.  นายอนันต เกตุพิทยา 180,000 60,000 10,000 5,000 - 
6.  นายกําพล ปญญาโกเมศ 180,000 60,000 - 5,000 - 
7.  นายพิชัย คลองพิทักษ 97,500 - - - - 
8.  นายอนุสรณ แสงน่ิมนวล   30,000 - - - - 

 

หมายเหตุ :    * นายไพฑูรย โกสียรักษวงศ  ไดรับการแตงตั้ งจากที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2558 ใหดํารงตําแหนงประธานกรรมการ          
 แทนนายอนุสรณ แสงนิ่มนวล ที่ไดลาออกไป โดยมีผลตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม 2558 เปนตนไป 
*  นายพิชัย คลองพิทักษ ไดลาออกจากตําแหนงกรรมการ โดยมีผลต้ังแตวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 เปนตนไป 
*  นายอนุสรณ แสงนิ่มนวล ไดลาออกจากตําแหนงกรรมการ โดยมีผลต้ังแตวันที่ 11 กุมภาพันธ 2558 เปนตนไป 
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5.2 คาตอบแทนผูบริหาร 
 บริษัทมีนโยบายการกําหนดคาตอบแทนของประธานเจาหนาที่บริหาร กรรมการผูจัดการ และรองกรรมการผูจัดการ โดยการ

พิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ซึ่งจะพิจารณาคาตอบแทน และโบนัสของประธานเจาหนาที่
บริหาร กรรมการผูจัดการ และรองกรรมการผูจัดการ ตามเกณฑการพิจารณา ดังน้ี 

 
คาตอบแทนผูบริหาร รูปแบบ วัตถุประสงค 

คาตอบแทนแบบคงที่ เงินเดือนและผลประโยชนอ่ืน เชน 
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  

เพื่อรักษาบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถ
ใหคงอยูกับบริษัท 

คาตอบแทนจูงใจระยะสั้น โบนัสตามผลประกอบการ เพื่อเปนรางวัลของผลงานความสําเร็จในแต
ละป 

 

คาตอบแทนผูบริหาร รอบบัญชีป 2558 
จํานวน (คน) จํานวนเงิน (บาท) 

เงินเดือน 7 13,963,667 
โบนัส                                        - 0 
เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 7 281,320 
อื่นๆ *  7 785,728 

รวม  15,030,715 
             หมายเหตุ  * อ่ืนๆ ไดแก คารักษาพยาบาล คาประกันชีวิต คานํ้ามัน และผลประโยชนพนักงาน (เกษียณอายุ) 
 
5.3 คาตอบแทนอ่ืน 

- ไมมี – 
 

6) บุคลากร 
6.1 จํานวนพนักงาน (ไมรวมผูบริหาร) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีจํานวนพนักงาน ดังตอไปนี้ 

 

 รอบบัญชีป 2558 
จํานวน (คน) 

1. พนักงานประจํา 124 
 - ฝายพัฒนาธุรกิจ 11 
 - ฝายปฏิบัติการ 87 
 - ฝายบัญชีและการเงิน 8 
 - ฝายนักลงทุนสัมพันธ 2 
 - แผนกจัดซ้ือ 3 
 - แผนกทรัพยากรบุคคล 12 
 - หนวยงานตรวจสอบภายใน 1 
2. พนักงานรายวัน 14 

รวม 138 
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6.2 ผลตอบแทนรวมของพนักงาน ลูกจางบริษัท และลักษณะผลตอบแทน  
 

หนวย : บาท ป 2558 
คาตอบแทนของพนักงานประจําในรูปเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบ 59,100,322 
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  
คาตอบแทนของลูกจางในรูปคาจาง 1,806,209 
คาอบรมสัมมนา 79,847 

รวม 60,986,378 

6.3 นโยบายในการพัฒนาบุคลากร 
บริษัทมีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสรางความรูและพัฒนาศักยภาพความสามารถในการทํางานของบุคลากร

อยางตอเน่ือง โดยการจัดใหมีการฝกอบรมท้ังภายในและจัดสงเขารับการอบรมภายนอกบริษัทกับหนวยงานตางๆ ทัง้หนวยงาน
ราชการและเอกชน ควบคูไปกับการเรียนรู ปรับปรุง และพัฒนาจากการไดปฏิบัติงานจริง นอกจากน้ี บริษัทยังใหความสําคัญ
กับการสรางขวัญและกําลังใจใหกับบุคลากรของบริษัท โดยการพิจารณาปรับปรุงสวัสดิการของพนักงานอยางตอเนื่องตาม
ความเหมาะสม  

 
 

บริษัทสงเสริมใหมีการฝกอบรมแกบุคลากรเพื่อใหเกิดการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ทั้งจากการอบรมภายนอก
และอบรมภายใน โดยหลักสูตรการพัฒนาความรูและศักยภาพ ประกอบดวย ความรูและทักษะดานการบริหารจัดการ ภาวะ
ความเปนผูนํา และความรูและทักษะเฉพาะของแตละสายอาชีพ ทั้งในสวนของพนักงานและผูบริหาร เพื่อใหบุคลากรทํางานได
อยางมีประสทิธิภาพ และในป 2558 สามารถสรุปจํานวนช่ัวโมงตามการพัฒนาความรูและศักยภาพของบุคลากรในบริษัท ดังนี้ 

 

ดานการบริหารจัดการ ภาวะความเปนผูนํา 2 ช่ัวโมงตอคน  
ดานการพัฒนาความรูและทักษะเฉพาะของแตละสายอาชีพ 2.35 ช่ัวโมงตอคน 
 

เพื่อใหบริษัทสามารถดูแลบุคลากรไดอยางเต็มที่ บริษัทจึงไดมีการเก็บขอมูลการเกิดอุบัติเหตุ และอัตราการเจ็บปวย
จากการทํางาน และในป 2558 บริษัทไมมีพนักงานท่ีเกิดอุบัติเหตุจากการทํางาน และอัตราการเจ็บปวยจากการทํางาน 
เนื่องจากบริษัทไดมีการอบรมการใชเครื่องมือและอุปกรณตางๆ ใหกับพนักงานกอนเขาทํางาน และมีสถานท่ีที่มีความ
ปลอดภัยตามมาตรฐานในการทํางาน 
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การกํากับดูแลกิจการ 

บริษัทใหความสําคัญกับการมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได เพื่อสรางความเช่ือมั่นและความม่ันใจตอผูถือหุน 
นักลงทุน ผูมีสวนไดเสีย และผูเก่ียวของทุกฝาย เพ่ือสงเสริมใหบริษัทไปสูความมั่นคงเจริญกาวหนาและผลักดันใหมีการเติบโตอยางยั่งยืน  

คณะกรรมการบริษัทเขาใจบทบาท หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการท่ีมีตอบริษัทและผูถือหุน และไดอนุมัตินโยบายการ
กํากบัดูแลกิจการเปนลายลักษณอักษร โดยมีหลักการและแนวทางปฏิบัติที่สอดคลองกับหลกัการกํากับดูแลกิจการท่ีดขีองตลาดหลักทรพัย
แหงประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ”) เพ่ือกําหนดนโยบายสนับสนุนการกํากับดูแลกิจการสําหรับเปนแนวทางในการปฏิบัติ ซึ่งมี
สาระสําคัญแบงออกเปน 5 หมวด ดังนี ้

หมวดที่ 1: สิทธิของผูถือหุน (Rights of Shareholders)  
สิทธิของผูถือหุนครอบคลุมสิทธิพ้ืนฐานตางๆ ของผูถือหุน เชน 

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

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานตางๆ ขางตนแลว บริษัทมีนโยบาย
ในการดําเนินการในเรื่องตางๆ ที่เปนการสงเสริม และอํานวยความ
สะดวกในการใชสิทธิของผูถือหุน ดังนี ้

 

1) ในกรณีที่ผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเอง บริษัท
จะเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหกรรมการอิสระ
หรือบุคคลใดๆ เขารวมประชุมแทนตนได โดยใชหนังสือมอบ
ฉันทะแบบหน่ึงแบบใดท่ีบริษัทไดจัดสงไปพรอมกับหนังสือ
นัดประชุม  

2) เปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถสงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ 
และสงคําถามที่เกี่ยวของกับวาระการประชุมไดลวงหนากอนวนั
ประชุมผูถือหุน 

3) การสงเสริมใหผูถือหุนใชหนังสือมอบฉันทะรูปแบบท่ีผูถือหุน
สามารถกําหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได และเสนอช่ือ
กรรมการอิสระอยางนอย 1 คนเปนทางเลือกในการมอบฉันทะ
ของผูถือหุน           

4) ในการประชุม บริษัทจะจัดสรรเวลาใหเหมาะสม และสงเสริม
ใหผูถือหุนมีโอกาสแสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ หรือตั้ง
คําถามตอที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวของกับบริษัทไดกอนการลง
มติในวาระใดๆ ทั้งน้ี ในการประชุมผูถือหุน บริษัทจะใหขอมูล
รายละเอียดในเร่ืองดังกลาวอยางเพียงพอแกผูถือหุน  

5) การสงเสริมใหมีการใชบัตรลงคะแนนเสียงในวาระการประชุม 
ผูถือหุนที่สําคัญ เชน การทํารายการเกี่ยวโยง การทํารายการ
ไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย เปนตน เพื่อความโปรงใส
และตรวจสอบไดในกรณีมีขอโตแยงในภายหลัง    

6) กรรมการทุกคนจะเขารวมประชุมเวนแตในกรณีที่มีเหตุจําเปน 
เพือ่ใหผูถือหุนสามารถซักถามในเร่ืองท่ีเกี่ยวของได

 

หมวดที่ 2: การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)  

บริษัทมีนโยบายการปฏิบัติและการคุมครองสิทธิของผูถือหุน
ทุกรายอยางเทาเทียมกัน เพื่อสรางเครื่องมือที่ชวยใหเกิดความเทา
เทียมกันอยางแทจริง โดยเฉพาะกับผูถือหุนสวนนอย 

1) เผยแพรขอมูลประกอบวาระการประชุมผูถือหุนลวงหนาใน
เว็บไซตของบริษัทกอนจัดสงเอกสาร และแจงกฎเกณฑตางๆ ที่
ใชในการประชุม สิทธิของผูถือหุนในการเขาประชุม และสิทธิ
ออกเสียงลงมติของผูถือหุนลวงหนา   

2) การปฏิบัติและอํานวยความสะดวกตอผูถือหุนอยางเทาเทียม
กัน และไมกระทําการใดๆ ที่เปนการจํากัดหรือละเมิดหรือ
ลิดรอนสิทธิของผูถือหุน 

3) การกําหนดใหกรรมการอิสระเปนผูมีหนาที่ดูแลผูถือหุนสวน
นอย โดยผูถือหุนสวนนอยสามารถเสนอแนะ แสดงความ
คิดเห็นหรือขอรองเรียนไปยังกรรมการอิสระ โดยกรรมการ
อิสระจะเปนผูพิจารณาดําเนินการใหเหมาะสมในแตละเรื่อง 
เชน หากเปนขอรองเรียน กรรมการอิสระจะดําเนินการ
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ตรวจสอบขอเท็จจริงและหาวิธีการเยียวยาท่ีเหมาะสม หรือ
กรณีเปนขอเสนอแนะท่ีกรรมการอิสระพิจารณาแลวมี
ความเห็นวาเปนเรื่องสําคัญที่มีผลตอผูมีสวนไดเสียโดยรวม
หรือมีผลตอการประกอบธุรกิจของบริษัท กรรมการอิสระจะ
เสนอเร่ืองดังกลาวตอท่ีประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณากําหนด
เปนวาระการประชุมในการประชุมผูถือหุน 

4) การสงเสริมการใชสิทธิ เชน การเปดโอกาสใหผูถือหุนสวนนอย
สามารถเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเปนวาระการประชุมสามัญผูถือหุน  
และเสนอชื่อบุคคลท่ีเห็นวาเหมาะสมเพ่ือเขารับการพิจารณา
เลือกตั้งเปนกรรมการบริษัท ลวงหนากอนวันประชุมสามัญ    
ผูถือหุน พรอมขอมูลประกอบการพิจารณาดานคุณสมบัติและ
การใหความยินยอมของผูไดรับการเสนอช่ือ 

5) ผูถือหุนท่ีเปนผูบริหารจะไมเพิ่มวาระการประชุมที่ไมไดแจง
เปนการลวงหนาโดยไมจําเปน โดยเฉพาะวาระสําคัญที่ผูถือหุน
ตองใชเวลาในการศึกษาขอมูลกอนตัดสินใจ 

6) การกําหนดมาตรการปองกันการใชขอมูลภายในโดยมิชอบ 
(Insider Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวของซึ่งรวมถึง กรรมการ 
และผูบริหารของบริษัทที่เกี่ยวของกับขอมูล (รวมท้ังคูสมรส
และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกลาว)  

7) เปดโอกาสใหผูถือหุนไดใชสิทธิในการแตงตั้งกรรมการเปนรายคน 
8) การกําหนดแนวทางในการเก็บรักษาและปองกันการใชขอมูล

ภายในเปนลายลกัษณอักษร และแจงแนวทางดังกลาวใหทุกคน
ในองคกรถือปฏิบัติ และกําหนดใหกรรมการทุกคนและ
ผูบริหารท่ีมีหนาที่รายงานการถือครองหลักทรัพยตามกฎหมาย
จัดสงรายงานดังกลาวใหแกคณะกรรมการเปนประจํา

หมวดที่ 3: บทบาทของผูมสีวนไดเสีย (Roles of Stakeholders)   

บริษัทใหความสําคัญในการดําเนินธุรกิจอยางครอบคลุมตอผูมี
สวนเกี่ยวของทุกฝาย เพื่อใหไดประโยชนรวมกันอยางยั่งยืน โดย
คณะกรรมการบริษัทเปนผูกํากับดูแลระบบบริหารจัดการ เพื่อสราง
ความเช่ือมั่นวาผูมีสวนไดเสียตองไดรับสิทธิตางๆ ตามท่ีกฎหมาย
กําหนด และสิทธิดังกลาวตองไดรับการปฏิบัติอยางเสมอภาคกัน 
โดยผูมีสวนไดเสียสามารถมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น การ
ตัดสินใจหรือดําเนินการในเร่ืองที่มีผลกระทบตอกลุมของผูมีสวนได
เสีย และมีสิทธิในการรองเรียนกับทางบริษัทได บริษัทจึงตระหนัก
และใหความสําคัญแกผูมีสวนไดเสียเพิ่มมากขึ้น บริษัทจึงไดจัดทํา
นโยบายและแนวทางการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสีย เพื่อใหบุคลากร
ในบริษัทมีแนวปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสีย ดังนี้ 

 

1) ผูถือหุน 

การดําเนินการของบริษัทใหความสําคัญตอการสรางประโยชน
สูงสุดและเพ่ิมมูลคาใหกับผูถือหุนในระยะยาว โดยมีแนวทางในการ
ปฏิบัติ ดังนี ้

 

- บริหารจัดการองคกรเปนไปตามหลักบรรษัทภิบาลท่ีดี โดยการ
บริหารจัดการดวยความซ่ือสัตยสุจริตและปราศจากความ
ขัดแยงทางผลประโยชนสวนตัว เพ่ือสรางผลตอบแทนใหกับ   
ผูถือหุนสูงสุด 

- ใหรายละเอียดตางๆ ที่เกี่ยวของกับการประชุมผูถือหุนอยาง
เหมาะสม โดยใหเวลาแกผูถือหุนเพื่อตัดสินใจอยางเพียงพอ 

- จัดใหมีกรรมการอิสระมีหนาที่ดูแลและรับขอรองเรียนหรือ
ขอเสนอแนะตางๆ จากผูถือหุนรายยอยผานชองทางที่สะดวก
และเขาถึงไดรวดเร็ว 

- กําหนดมาตรการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการ
บริหารความเสี่ยงอยางมีประสิทธิภาพ 

- ทําการเปดเผยขอมูลสาํคัญของบริษัท รายงานทางการเงิน และ
ผลการดําเนินงานอยางถูกตอง ครบถวน ทันเวลา และโปรงใส
นาเช่ือถือ เพื่อใหผูถือหุนทราบสถานการดําเนินงานของบริษัท
อยางสมํ่าเสมอ  

 

2) พนักงาน 

บริษัทใหความสําคัญกับพนักงานซึ่งเปนทรัพยากรท่ีมี
คุณคาของบริษัท เพราะพนักงานเปนผูขับเคลื่อนการดําเนิน
ธุรกิจใหมีความมั่นคง ดังนั้นการปฏิบัติตอพนักงานจึงเปนไป
อยางเปนธรรมอยูบนหลักสิทธิมนุษยชน เพื่อใหพนักงานและ
บริษัทมีความสัมพันธที่ดีตอกัน อีกทั้งบริษัทยังคํานึงถึงความ
ตองการของพนักงาน และสงเสริมใหมีการพัฒนาศักยภาพใน
การทํางานอยางตอเนื่อง โดยมีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้   

 

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

- พัฒนาทักษะการปฏิบัติงานของพนักงานใหมีความเหมาะสมตอ
หนาที่และความรับผิดชอบ เพ่ือเพิ่มพูนความรูความสามารถและ
ประสิทธิภาพในการทํางานใหกับพนักงานของบริษัท  

- สงเสริมใหรูจักการทํางานรวมกันภายในองคกร เพื่อสรางให
พนักงานในองคกรมีความสามัคคี และมีวินัยในการปฏิบัติงาน
รวมกันเปนทีม  

- บริหารจัดการภายในองคกรมีระบบความปลอดภัยและการ
จัดการอาชีวอนามัยตามมาตรฐานสากล เพื่อใหการทํางาน
เปนไปอยางปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ ตามหลักคูมือความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงานของบริษัท 

- บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องคาตอบแทนและสวัสดกิาร 
โดยนําผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานเปนตัวช้ีวัด
การปรับคาตอบแทน เพื่อเปนแรงจูงใจในการพัฒนาศักยภาพ
ในการทํางาน และเพ่ิมความสามารถในการทํากําไรของบริษัท 
พรอมอางอิงกับสภาวะอุตสาหกรรม เพ่ือความยุติธรรมและ
สอดคลองกับกฎหมายแรงงาน และจัดใหมีสวัสดิการและสิทธิ
ประโยชนตางๆ ที่เหมาะสมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เชน 
การจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และประกันภัยกลุม เปนตน 
อยางไรก็ตาม การกําหนดนโยบายคาตอบแทนพนักงาน จะมี
การกําหนดโดยพิจารณาความสอดคลองกับผลการดําเนินงาน
และความย่ังยืนของบริษัท 

- สงเสริมใหมีสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานรวมกันอยาง
อบอุน ควบคูไปกับการสงเสริมใหพนักงานรูสึกเปนสวนหน่ึง
ของบริษัท เพื่อลดอัตราการลาออกของพนักงานบริษัท 

 

3) ลูกคา 
บริษัทมีนโยบายการดําเนินงานเพื่อใหบรกิารกับลูกคาแบบครบ

วงจร ตั้งแตการออกแบบ จัดหา กอสราง ติดตั้ง และเดินระบบ โดย
เนนคุณภาพระดับสากลและประสิทธิภาพในการใชงานใหเกิด
ประโยชนสูงสุด อีกทั้งยังมุงรักษาสัมพันธภาพอันดีกับลูกคาผาน
บริการหลังการขายท่ีดีและนาประทับใจ โดยมีแนวทางในการ
ปฏิบัติ ดังนี ้

 

- สงมอบงานที่ตรงตอเวลาและตรงกับความตองการของลูกคา  
 

 

 

- สรางความม่ันใจใหกับลูกคาโดยการมีทีมงานที่มีประสบการณ
และมีความชํานาญทางวิศวกรรมระดับสูงเพิ่มมากขึ้น 

- กําหนดราคาของงานท่ีไดรับการวาจางโดยวิธีการอางอิงตาม
มูลคาตนทุนงานกอสราง งานบริการและคาใชจายที่ประมาณ
การไวในอัตราที่เปนธรรม 

- บริษัทเนนการรักษาคุณภาพและมาตรฐานการกอสรางที่ดี เพื่อ
ระบบงานท่ีมีประสิทธิภาพและสรางความพึงพอใจแกลูกคา 
และเนนการใหบริการการปรึกษาหลังการขายท่ีดีและนา
ประทับใจตอลูกคา เพื่อสรางความสัมพันธท่ีดีใหกับลูกคา 

- พัฒนาเทคโนโลยีที่ใชในการดําเนินงานอยางสมํ่าเสมอ 

 

4) คูคา 
บริษัทปฏิบัติตามกรอบการแขงขันทางการคาอยางสุจริต และ
ยึดถือคํามั่นที่ใหไวกับคูคาอยางเครงครัด โดยมีแนวทางในการ
ปฏิบัติ ดังน้ี 

 

- พิจารณาราคาซื้อและราคาจัดจางท่ีเหมาะสมและยุติธรรม โดย
คํานึงถึงความสมเหตุสมผลดานราคา คุณภาพ และบริการท่ี
ไดรับจากคูคา 

-  บริษัทดําเนินธุรกิจแบบยั่งยืนและโปรงใส โดยปฏิบัติตาม
เง่ือนไขทางการคาและสัญญาที่กําหนดไว และมีความเปนธรรม
แกผูที่มีสวนเกี่ยวของ 

- ไมเปดเผยขอมูลของคูคาใหกับผูอื่น เวนแตไดรับการยินยอม
จากคูคา 

 

5) คูแขง 
บริษัทดําเนินธุรกิจโดยมีนโยบายในการปฏิบัติตอคูแขงอยาง
ยุติธรรมตามกรอบการแขงขันทางการคาอยางสุจริต โดยมี
แนวทางในการปฏิบัติ ดังน้ี 

 

- บริษัทมีชองทางการใหบริการผาน 2 ชองทาง คือ การเขารวม
ประกวดราคางาน และการติดตอผานผูวาจางโดยตรง ซึ่งบริษัท
ไดปฏิบัติภายใตกรอบกติกาของการแขงขันท่ีดี มีจริยธรรม 
โปรงใส รวมท้ังไมมีการเอาเปรียบคูแขงดวยวิธีอันมิชอบตาม
กฎหมาย 

- บริษัทไมแสวงหาขอมูลที่เปนความลับของคูแขงดวยวิธีการท่ี
ไมสุจริต 

- บริษัทไมทําลายช่ือเสียงของคูแขง โดยปราศจากขอมูล
ความเปนจริง 

 

 



รายงานประจําปี 2558  

บริษัท ไฮโดรเท็ค จํากัด (มหาชน) 

การกํากับดแูลกจิการ 

 

 
43 

6) เจาหนี้ 
บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติตามเง่ือนไขการกูยืมเงินตาม

ขอตกลง และหนาที่ท่ีพึงมีตอเจาหนาที่ โดยยึดความเสมอภาค เปน
ธรรม และโปรงใสในการปฏิบัติ มีแนวทางในการปฏิบัติ ดังน้ี 

- จัดทําสัญญากับเจาหนี้อยางถูกตองตามกฎหมายทุกประการ 
เพื่อใหเกิดความเสมอภาค และโปรงใส  

- ไมทําการทุจรติ ปกปดขอมูลหรอืขอเท็จจริง อันทําใหเกิดความ
เสียหายแกเจาหน้ี 

- ชําระคืนเงินตนพรอมดอกเบี้ยแกเจาหนี้อยางครบถวน และ  
ตรงตามเวลาท่ีกําหนด 

 

7) สังคมและชุมชน 

บริษัทมีจิตสํานึกและตระหนักในความเปนสวนหน่ึงของสังคม 
ซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบในการชวยเหลือสังคม สนับสนุนกิจกรรม
สาธารณประโยชนแกชุมชน ตลอดจนพัฒนาสภาพแวดลอมของ
ชุมชนและสังคม เพื่อชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น เนื่องจากบริษัทได
ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการออกแบบ และการกอสรางระบบรวบรวม
และบําบัดน้ําเสีย ตลอดจนระบบผลิตนํ้าประปาใหแกบริษัทเอกชน 
และหนวยงานภาครัฐตางๆ เพื่อชวยในการลดการปลอยน้ําเสียลงสู
แหลงน้ํา และการจัดการทรัพยากรนํ้าซึ่งเปนทรัพยากรอันมีคาของ
ประเทศ บริษัทจึงมุงสนับสนุนกิจกรรมตางๆ ที่ชวยพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของคนในสังคม โดยมีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี ้

 

- เปนสวนหน่ึงในการสรางจิตสํานึกความรับผิดชอบของสังคมใน
การรักษาคุณภาพน้ําและใชทรัพยากรนํ้าอยางรูคุณคา   

- สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมดานการพัฒนาระบบน้ําประปา
สูชุมชน เพ่ือใหชุมชนมีน้ําประปาท่ีสะอาดในการอุปโภคบริโภค 

- สงเสริมใหมีการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให
ความรูในสวนที่บริษัทมีประสบการณและความเช่ียวชาญ เพื่อ
พัฒนาความเปนอยูของชุมชนที่บริษัทเขาไปดําเนินการ 

 

8) นโยบายการดําเนินธุรกิจภายใตมาตรฐานส่ิงแวดลอม 

บริษัทตระหนักถึงความสําคัญในดานการรักษาสิ่งแวดลอม จึงมี
การกําหนดนโยบายในดานสิ่งแวดลอมควบคูไปกับการดําเนินธุรกิจ
ของบริษัท โดยมีแนวทางในการปฏิบัติ ดังน้ี 

-  จัดใหมีการบริหารงานโครงการโดยคํานึงถึงสิ่งแวดลอม และ
ติดตามผลการดําเนินการอยางสมํ่าเสมอ เพื่อไมใหกระทบกับ
สภาพความเปนอยูของคนในชุมชนโดยรอบ 

-  สงเสริมความรูความเขาใจดานสิ่งแวดลอมใหกับพนักงานโดย
การใหความรูและรณรงคผานบอรดประชาสัมพันธ และ/หรือ
หนังสือเวียนภายในบริษัท 

-  สงเสริมใหใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึงการ
ประหยัดพลังงาน และมีการนําทรัพยากรกลับมาใชใหม 

- เปนสวนหน่ึงของสังคมโดยใชความรูความชํานาญ และ
เทคโนโลยีของบริษัทในการดําเนินโครงการเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
น้ําและคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน 

9) นโยบายท่ีจะไมเกี่ยวของกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน  
บริษัทไดกําหนดนโยบายเพ่ือใหบุคลากรไมเกี่ยวของกับการ

ละเมิดสิทธิมนุษยชน เพื่อใหเกิดความเทาเทียมกันทั้งกับผูถือหุน 
นักลงทุน ผูมีสวนไดเสีย และผูเกี่ยวของทุกฝาย ตามหลักสิทธิ
มนุษยชน โดยจะไมกระทําการละเมิดสิทธิและเสรีภาพสวนบุคคล ไม
เลือกปฏิบัติตอบุคคลใดบุคคลหนึ่ง  

 

10) นโยบายที่จะไมเกี่ยวของกับการลวงละเมิดทรัพยสินทาง
ปญญา หรือลิขสิทธิ์ 
บริษัทไดกําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเพื่อใหบุคลากรไม

เกี่ยวของกับการลวงละเมิดทรัพยสินทางปญญา หรือลิขสิทธิ์ โดย
หามใชซอฟแวรที่ไมไดรับอนุญาต ผิดกฎหมาย หรือคัดลอกซอฟแวร
ลิขสิทธิ ์

 

11) นโยบายและแนวปฏิบัติการตอตานทุจริต และหามจายสินบน
เพ่ือประโยชนทางธุรกิจ 
บริษัทมีนโยบายการตอตานทุจริตและคอรรัปช่ัน โดยหาม

กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานใหการสนับสนุนการทุจริตและ
คอรรัปช่ัน และใหมีการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตาม
นโยบายการตอตานทุจริตและคอรรัปช่ันอยางสม่ําเสมอ ตลอดจน
ทบทวนแนวทางการปฏิบัติ เพื่อใหสอดคลองกับการเปลีย่นแปลงของ
ธุรกิจ โดยมีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้ 
1. กรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ตองปฏิบัติตามนโยบายการ

ตอตานทุจริตและคอรรัปช่ัน และตองตระหนักวาการทุจริตเปน
สิ่งไมเหมาะสมตามหลักจรรยาบรรณธุรกิจ 

2. บริษัทสงเสริมใหบุคลากรมีความรูดานการทุจริตและคอรรัปช่ัน 
เพื่อการปฏิบัติงานอยางซื่อสัตยสุจริต และปองกันไมใหเกิดการ
กระทําผิด โดยผานการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ/หนังสือเวียน  

3. บริษัทมีการตรวจสอบและควบคุมภายในอยางเหมาะสม และ
สม่ําเสมอ เพื่อปองกันการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานที่ไม
เหมาะสม  
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4. บริษัทมีการรายงานสถานะการเงินที่โปรงใส ตรวจสอบได และ
ถูกตองแมนยํา เพ่ือรักษาผลประโยชนของผูมีสวนไดเสียทุกฝาย 

5. บริษัทกําหนดนโยบายที่เกี่ยวกับการให/รับของขวัญ การเลี้ยง
รับรอง หรือคาใชจายตางๆ จากบุคคลที่ดําเนินธุรกิจกับบริษัท
ตองเปนไปตามจารีตประเพณีทองถิ่นหรือจารีตทางการคาให
กระทําได และมีมูลคาไมสูงเกินควร 

6. บริษัทใหความรวมมือกับภาครัฐ ในการกําหนดใหโครงการ        
ที่เปนคูสัญญากับภาครัฐ ดําเนินการเปดเผยแบบแสดงบัญชี
รายรับ - รายจาย ตอสํานักงานคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) 

7. พนักงานตองไมเพิกเฉย หากพบเห็นการกระทําที่เขาขายตอง
แจงใหผูบังคับบัญชา หรือบุคคลท่ีรับผิดชอบทราบ หรือแจง
ผานชองทางที่บริษัทไดกําหนดไว โดยบริษัทเก็บเปนความลับ
เพื่อคุมครองผูแจงเบาะแส 

8. บริษัทจะใหความเปนธรรมแกผูแจงและผูที่ถูกรองเรียนกอนมี
การตรวจสอบขอเท็จจริง 

9. ผูที่กระทําการทุจริตตองไดรับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบ
ของบริษัทที่ไดกําหนดไว แตหากการกระทํานั้นผิดกฎหมายอาจ
ไดรับโทษตามกฎหมาย 
  

12)  นโยบายการใหความคุมครองผูแจงเร่ืองรองเรียนและบุคคลที่
เกี่ยวของ 
ผูแจงเรื่องรองเรียนจะไดรับการคุมครองที่เหมาะสมจากบริษัท 

เชน ดํารงตําแหนงเดิม คุมครองการพักงาน การเลิกจาง หรือการอื่น
ใดที่จะมีการปฏิบัติอยางไมเปนธรรมตอผูนั้น ขอมูลรองเรียนจะถูก
เก็บเปนความลับ ไมเปดเผยตอผูเกี่ยวของ ยกเวนแตจําเปนตอง
เปดเผยตามกฏหมาย 

บุคคลใดที่ไดรับทราบเรื่องรองเรียน จะตองปกปดขอมูลหรือ
เรื่องที่เกี่ยวของใหเปนความลับ หากฝาฝนจงใจนําขอมูลไปเปดเผย
ทางบริษัท จะดําเนินการลงโทษทางวินัยกับทางผูที่ฝาฝน  

 

13) นโยบายการแจงเบาะแสการกระทําผิด 
ขอบเขตของเร่ืองรองเรียน 

กรรมการ พนักงาน หรือบุคคลใดที่กระทําการแทนบริษัท 
สามารถถูกรองเรียน ถาหากมีการกระทําความผิดท่ีอาจจะเขาขาย
การทุจริต 

หากกรณีผูแจงเรื่องรองเรียนไมเปดเผยตัวตน ผูประสานงานจะ
พิจารณาถึงขอมูล หรือหลักฐานวามีความชัดเจนเพียงพอหรือไม 
โดยจะไมรับเรื่องรองเรียนดังน้ี 

- เรื่องที่ไมระบุพยาน หลักฐาน หรือการกระทําการทุจริตที่
จะดําเนินการสอบสวนได 

- เรื่องที่ไดผานการพิจารณาแลว พบวาหลักฐานไมมีมูล
ความจริง และไมมีหลักฐานใหมที่มีสาระสําคัญเพิ่มเติมที่มี
สาระสําคัญ 

การดําเนินการของบริษัท 

- การตรวจสอบเร่ืองรองเรียน 

 เรื่องท่ีไมซับซอนเปนเรื่องท่ีมีหลักฐานชัดเจนไม
เกี่ยวของกับหลายหนวยงาน อาจใหบุคคลที่ไดรับ
แตงตั้งหรือมอบอํานาจ มีสิทธ์ิดําเนินการตรวจสอบ
ขอเท็จจริงของเรื่องรองเรียนดังกลาว โดยบุคคลที่ไดรับ
การแตงตั้งตองไมมีสวนไดเสียในเรื่องรองเรียนนั้นๆ 

 เรื่องที่ซับซอน เปนเรื่องที่มีหลักฐานจํานวนมาก หรือ
เกี่ยวของกับหลายหนวยงาน ใหนําเสนอประธาน-
เจาหนาที่บริหาร และ/หรือ กรรมการผูจัดการ เพื่อ
พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริง  
โดยคณะกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งตองไมมีสวนได
สวนเสียในเรื่องรองเรียนนั้นๆ 

- ระยะเวลาการดําเนินการ 
เมื่อไดรับเรื่องรองเรียน ผูที่มีอํานาจหรือไดรับการ

แตงตั้งจะประสานงานกับผูแจงเรื่องรองเรียนภายใน 7 วัน 

ผูตรวจสอบเร่ืองรองเรียน ตองพิจารณาและรายงาน
ผลสรุปเรื่องรองเรียนซึ่งยุติแลว ใหผูกระทําความผิด
รับทราบ  ภายใน 30 วัน ซึ่งการลงโทษตองรับความเห็นชอบ
จากผูมีอํานาจอนุมัติ 

กรณีที่มีการแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริง 
ตองพิจารณาและรายงานสรุปเรื่องรองเรียน ภายใน 60 วัน 
นับตั้งแตวันท่ีคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริงไดรับ
คําสั่งอนุมัติแตงตั้ง 

กรณีที่มีความจําเปนที่ไมไดสามารถดําเนินการไดแลว
เสร็จภายในเวลากําหนด ใหนําเสนอเร่ืองถึงประธาน-

เจาหนาที่บริหาร และ/หรือ กรรมการผูจัดการ เพื่อพิจารณา
ขยายอนุมัติเวลาการตรวจสอบได 

- การรายงาน 

ผูตรวจสอบเร่ืองรองเรียนมีหนาที่รายงานสรุปผลใหแก 
ผูแจงเรื่องรองเรียน ผูถูกรองเรียน หรือบุคคลอื่นที่มีความ
เกี่ยวของไดรับทราบ  
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ถาหากเร่ืองท่ีแจงมีผลกระทบตอช่ือเสียงบริษัท  
การดําเนินธุรกิจ ฐานะทางการเงิน จะตองรายงานเร่ืองตอ
ประธานเจาหนาที่บริหาร และ/หรือ กรรมการผูจัดการ 
ใหทราบเรื่องทันที เพื่อดําเนินการ และนําเรื่องเขาที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทตอไป 

กรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริง พิสูจนไดวา    
ผูแจงเบาะแสใหขอมูลที่เปนเท็จ ทําใหผูถูกรองเรียนไดรับ
ความเสื่อมเสียหรือเสียหาย จะไดรับการลงโทษตามระเบียบ
ของบริษัท 

 

14) ชองทางการแจงเบาะแส 
บริษัทไดกําหนดชองทางเพ่ือใหผูที่เกี่ยวของทุกฝายสามารถ

แลกเปลี่ยนขอมูล ใหคําแนะนํา แจงหรือรองเรียนเรื่องที่ไมไดรับ

ความเปนธรรม ผิดกฎหมาย ละเมิดสิทธิจากการปฏิบัติงานของ
บริษัท หรือแจงเบาะแสการทุจริต เพื่อชวยสงเสริมใหการ
ดําเนินงานของบริษัทเปนไปอยางโปรงใสภายใตการกํากับดูแล
กิจการท่ีดี โดยสามารถรองเรียนผาน คณะกรรมการตรวจสอบ หรือ 
หนวยงานตรวจสอบภายใน ไดที่ 

 

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

- จดหมาย  
 บริษัท ไฮโดรเท็ค จํากัด (มหาชน) 

เลขท่ี 1 อาคาร ทีพี แอนด ที ช้ัน 14 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

 

หมวดที่ 4: การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส (Disclosure and Transparency)  

นอกเหนือไปจากการเปดเผยรายงานทางการเงินหรอืสารสนเทศ
อื่นๆ ตอสาธารณะผานชองทางตางๆ ตามเง่ือนไขที่กฎหมายกําหนด
อยางเครงครัด ครบถวน และตรงเวลาแลวน้ัน บริษัทจะเปดเผย
ขอมูลตอไปนี้เพ่ือแสดงถึงความโปรงใสในการดําเนินธุรกิจ คือ 

 

1) เปดเผยขอมูลการปฏิบัติหนาที่ในคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการตรวจสอบ เชน จํานวนคร้ังของการประชุมและ
จํานวนคร้ังที่กรรมการแตละทานเขารวมประชุมในปท่ีผานมา 

2) เปดเผยวิธีการประเมินและผลประเมินการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการ 

3) เปดเผยนโยบายการจายคาตอบแทนแกกรรมการและผูบริหาร
ระดับสูง รวมท้ังรูปแบบหรือลักษณะของคาตอบแทน 

4) รายงานนโยบายการกํากับดูแลกิจการและผลการปฏิบัติงาน
ตามนโยบาย 

5) เปดเผยขอมูลที่เปนการคาดการณเก่ียวกับทิศทางในการ  

 ดําเนินธุรกิจ รวมถึงผลประกอบการในอนาคตของบริษัท 
(Forward-Looking Information) 

6) เปดเผยขอมูลสําคัญที่ไดเปดเผยสูสาธารณะแลว (Material 

Public Information) โดยเปดเผยอยางชัดเจน ครบถวน เพื่อ
ไมใหเกิดความสับสนและเขาใจผิดเกี่ยวกับขอมูลที่ไดเปดเผย 

7) เปดเผยขอมูลที่ ไม ใชขอมูลสําคัญอื่นๆ (Non-material 

Information) โดยเปดเผยขอมูลที่เปนจริง และตองไมมีเจตนา
ใหผูอื่นเขาใจผิดในขอเท็จจริงเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการ
ดําเนินงาน ราคาหลักทรัพย หรือการเปดเผยท่ีอาจทําใหผูอื่น
เขาใจราคาหลักทรัพยเพิ่มข้ึนหรือลดลง 

 

ทั้งน้ี ขอมูลตางๆ เหลานี้นอกจากจะไดเปดเผยสูสาธารณะผาน
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            

และงบประมาณของบริษัทตลอดจนกํากับดูแลใหฝายจัดการ
ดําเนินการใหเปนไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณท่ีกําหนดไว
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจ
สูงสุดใหแกกิจการและความมั่นคงสูงสุดใหแกผูถือหุน รวมท้ังดูแล
ใหมีกระบวนการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน        
การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง การรายงานทางการเงิน 
และมีการติดตามผลการดําเนินการอยางสมํ่าเสมอ 
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1) โครงสรางคณะกรรมการ 
- คณะกรรมการบริษัทมีจํานวน 6 ทาน ประกอบดวยกรรมการ

บริษัทที่มาจากฝายบริหารจํานวน 2 ทาน กรรมการบริษัทที่ไม
เปนผูบริหารจํานวน 4 ทาน โดยมีกรรมการท่ีมีคุณสมบัติเปน
อิสระจํานวน 4 ทาน ซึ่งเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการ
ทั้งคณะ และประธานกรรมการเปนกรรมการอิสระ  

- คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนใหมีความหลากหลายใน
โครงสรางของคณะกรรมการบริษัทประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิที่
มีความรูความสามารถท่ีหลากหลาย มีประสบการณ ความรู
ความเช่ียวชาญที่เปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจ ยึดมั่นใน
คุณธรรม และความซ่ือสัตย โดยไมจํากัดเพศ เช้ือชาติ ศาสนา 
อายุ ทักษะทางวิชาชีพ หรือคุณสมบัติเฉพาะดานอื่นๆ  

 

2) จริยธรรมธุรกิจ 
เพื่อใหการดําเนินงานของบริษัทอยูภายใตการกํากับดูแล

กิจการท่ีดีและมีการเติบโตอยางย่ังยืน คณะกรรมการบริษัทได
ประกาศใช คูมือคณะกรรมการบริษัท คูมือกรรมการ และ
จรรยาบรรณทางธุรกิจ ป 2558 คณะกรรมการบริษัทไดสงเสริมให
พนักงานปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ โดยการประกาศใช
นโยบายและแนวปฏิบัติการตอตานทุจริตและคอรรัปช่ัน เพื่อใหมี
ความเหมาะสมกับสภาพแวดลอมทางธุรกิจในปจจุบัน  

 

3) คาตอบแทนกรรมการและผูบริหารระดับสูง 
บริษัทมีนโยบายในการกําหนดคาตอบแทนกรรมการท่ีเปนตัว

เงินไวอยางชัดเจนและโปรงใส และนําเสนอขออนุมัติจากที่ประชุม 
ผู ถือหุนเปนประจํ าทุกป  โดยมีหลักเกณฑในการกําหนด
คาตอบแทนของกรรมการดังนี้  

 

- มีความเหมาะสมและสอดคลองกับขอบเขตภาระหนาที่ความ
รับผิดชอบของกรรมการแตละคน  

- คาตอบแทนอยูในระดับที่สามารถจูงใจเพ่ือรักษากรรมการท่ีมี
ความรูความสามารถ และมีคุณภาพในการปฏิบัติหนาที่ใหกับ
บริษัทได 

- องคประกอบของคาตอบแทนมีความชัดเจน โปรงใส และงาย
ตอการเขาใจ 

- เปนอัตราที่ เทียบเคียงไดกับค าตอบแทนกรรมการใน
อุตสาหกรรมเดียวหรือใกลเคียงกัน 

- บริษัทมีนโยบายการกําหนดคาตอบแทนของประธานเจาหนาที่
บริหาร กรรมการผูจัดการ และรองกรรมการผูจัดการ โดยการ
พิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
ซึ่งจะพิจารณาคาตอบแทน และโบนัสของประธานเจาหนาที่
บริหาร กรรมการผูจัดการ และรองกรรมการผูจัดการ จากการ
อางอิงกับสภาวะอุตสาหกรรมท่ีอยูในกลุมธุรกิจเดียวกัน 
สอดคลองกับหนาที่ความรับผิดชอบและผลการดําเนินงานของ
บริษัท เพื่อรักษาบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถใหคงอยูกับ
บริษัท และนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
อนุมัติตอไป 

 

4) การประชุมคณะกรรมการ 
- บริษัทจะจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการและดําเนินการ

ประชุมใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัท กฎหมายท่ีเกี่ยวของ
กับบริษัทมหาชนจํากัด และกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพยฯ 
และจะจัดการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจําเปน โดยประธาน
กรรมการในฐานะประธานในท่ีประชุมจะสงเสริมใหมีการใช
ดุลยพินิจที่รอบคอบและจัดสรรเวลาใหอยางเพียงพอในการ
ประชุม เพื่อที่จะใหฝายจัดการเสนอเรื่องและสามารถอภิปราย
ปญหาสําคัญไดอยางรอบคอบโดยท่ัวกัน  

- คณะกรรมการรวมกันกําหนดตารางการประชุมลวงหนาไวทั้งป 
เวนแตกรณีมีวาระพิเศษ โดยคณะกรรมการบริษัทจะจัดใหมีการ
ประชุมอยางนอยปละ 4 ครั้ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนจะจัดใหมี
การประชุมอยางนอยปละ 2 ครั้ง โดยบริษัทจะนําสงหนังสือนัด
ประชุมพรอมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารการประชุม
ใหแกคณะกรรมการลวงหนาไมนอยกวา 7 วันกอนวันประชุม 
เพื่อใหคณะกรรมการไดมีเวลาศึกษาขอมูลอยางเพียงพอ  

- คณะกรรมการไดกําหนดนโยบายเก่ียวกับจํานวนองคประชุมขัน้
ต่ํา ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการ
ตองมีกรรมการอยูไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการ
ทั้งหมด และกรรมการทุกคนตองมีสัดสวนของการเขารวม
ประชุมคณะกรรมการ อยางนอยรอยละ 75 ของการประชุมทั้ง
ป ทั้งนี้ บริษัทมีการบันทึกการประชุมอยางถูกตองและครบถวน
เพือ่ใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบ
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การเขารวมประชุมของคณะกรรมการแตละทานประจําป 2558  (จํานวนคร้ังที่เขารวมประชุม / จํานวนคร้ังที่ประชุมทั้งหมด) 

 จํานวนท่ีรวมประชุม / จํานวนประชุมท้ังหมด 

รายช่ือกรรมการ 

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

าแ
ละ

 

พิจ
ารณ

าค
าต
อบ
แท
น 

1.  นายไพฑูรย  โกสยีรักษวงศ 8 / 8 - - - 

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

3.  นายดนัย  อมรพัชระ  8 / 8 - 2 / 2 - 

4.  พลอากาศเอกชัยนันท ธรรมสุจริต 8 / 8 4 / 4 - 1 / 1 

5.  นายอนันต เกตุพิทยา 8 / 8 4 / 4 2 / 2 1 / 1 

6.  นายกําพล ปญญาโกเมศ 6 / 8 4 / 4 - 1 / 1 

 7.  นายวาสิทธ์ิ  พณิชวรพงศา - - 2 / 2 - 

 8.  นายธนัท  ศุภจารุนันท - - 2 / 2 - 

 9.  นางพนาลี  นรจิตต - - 2 / 2 - 

10.  นางสาวปภาดา  อมรมนัส - - 2 / 2 - 

11.  นายพิชัย คลองพิทักษ 0 / 5 - 0 / 1 0 / 1 

12.  นายอนุสรณ แสงน่ิมนวล 0 / 1 - - - 
 

หมายเหตุ :    *  นายไพฑูรย โกสียรักษวงศ ไดรับการแตงตั้งจากท่ีประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2558 ใหดํารงตําแหนงประธานกรรมการแทน 
 นายอนุสรณ แสงนิ่มนวล ที่ไดลาออกไป โดยมีผลตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม 2558 เปนตนไป  

*  นายพิชัย คลองพิทักษ ไดลาออกจากตําแหนงกรรมการ โดยมีผลต้ังแตวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 เปนตนไป 

*  นายอนุสรณ แสงนิ่มนวล ไดลาออกจากตําแหนงกรรมการ โดยมีผลต้ังแตวันที่ 11 กุมภาพันธ 2558 เปนตนไป 
 

5) รายงานของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการเปนผูรับผิดชอบในการจัดการใหมีการจัดทํา

รายงานทางการเงิน ซึ่งรวมถึงงบการเงินของบริษัท งบการเงินรวม
ของบริษัท และบริษัทยอย (ถามี) และสารสนเทศทางการเงินที่
ปรากฏในรายงานประจําป ทั้งนี้ รายงานทางการเงินดังกลาวจัดทํา
ขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดย
เลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและเปนที่ยอมรับและถือปฏิบัติ
อยางสมํ่าเสมอ รวมท้ังไดใชดุลยพินิจอยางระมัดระวังในการจัดทํา
และดูแลใหมีการเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน 

 

6) การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 
บริษัทมีนโยบายใหคณะกรรมการมีการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของคณะกรรมการอยางนอยปละ 1 ครั้ง เพื่อให
คณะกรรมการรวมกันพิจารณาผลงานและปญหา ซึ่งผลการประเมนิ

นั้นคณะกรรมการจะไดทําการวิเคราะหและหาขอสรุปเพื่อกําหนด
มาตรการในการปรับปรุงประสทิธิภาพการทํางานของคณะกรรมการ
ตอไป โดยในป 2558 เลขานุการบริษัทไดจัดสงแบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการโดยรวมท้ังคณะแกคณะกรรมการ
บริษัท และคณะกรรมการชุดยอย  
- หลักเกณฑการประเมินของคณะกรรมการบริษัทแบงไดเปน 6 

หัวขอ ไดแก โครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 
บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การ
ประชุมคณะกรรมการ การทําหนาที่ของกรรมการ ความสัมพันธ
กับฝายจัดการ และการพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนา
ผูบริหาร โดยเกณฑการประเมินทุกหัวขออยูในระดับที่ดีมาก 

- หลักเกณฑการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบแบงไดเปน 

5 หัวขอใหญ ไดแก องคประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
การฝกอบรม การประชุมคณะกรรมการ ความสัมพันธกับผูสอบ
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บัญชีและผูบริหาร บทบาทของคณะกรรมการตรวจสอบ โดย
เกณฑการประเมินทั้งหมดอยูในระดับทีเ่พียงพอ และเหมาะสม 

- หลักเกณฑการประเมินของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
แบงไดเปน 5 ขอ ไดแก การปฏิบัติตามขอบเขตอํานาจหนาที่
และความรับผิดชอบของกรรมการบริหารความเสี่ยง คุณสมบัติ
ของกรรมการบรหิารความเสี่ยง โครงสรางคณะกรรมการบรหิาร
ความเสี่ ยง การจัดเตรียมและการดําเนินการประชุม
คณะกรรมการ และการทําหนาที่ของคณะกรรมการ โดยเกณฑ
การประเมินทั้งหมดอยูในระดับทีด่ี 

- หลักเกณฑการประเมินของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทนแบงไดเปน 6 หัวขอ ไดแก โครงสรางและคุณสมบัติ
ของคณะกรรมการ บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ การทําหนาที่ของ
กรรมการ ความสัมพันธกับฝายจัดการ และการพัฒนาตนเอง
ของกรรมการและการพัฒนาผูบริหาร โดยเกณฑการประเมิน
ทุกหัวขออยูในระดับที่ดีมาก 

7) การพัฒนากรรมการและผูบริหารระดับสูง 
- การอบรมสําหรับกรรมการและผูบริหารระดับสูง 

บริษัทสนับสนุนใหคณะกรรมการบริษัทและผูบริหาร
ระดับสูงเขารวมสัมมนาหลักสูตรที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติ
หนาที่ รวมท้ังพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการ
บริษัท และผูบริหารระดับสูงขององคกรตางๆ อยูเสมอ โดย
หลักสูตรที่กรรมการบริษัทควรเขารวมสัมมนาอยางนอยจะเปน
หลักสูตรของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ซึ่งไดแก หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) หรือ 
Directors Accreditation Program (DAP) หรื อหลักสู ตร Audit 

Committee Program (ACP) ทั้งนี้ เพื่อนําความรูและประสบการณ
มาพัฒนาบริษัทตอไป  
-  การปฐมนิเทศกรรมการใหม 

บริษัทไดจัดใหมีการปฐมนิเทศกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งเขา
มาใหม  ซึ่ ง เลขานุ การบริษั ทเป นผู รั บมอบหน าที่ จาก
คณะกรรมการบริษัทใหเปนผูจัดประชุมรวมกับ กรรมการ และ/
หรือ ผูบริหาร เพื่อช้ีแจงและตอบขอซักถาม พรอมจัดเตรียม
ขอมูลบริษัท ภาพรวมธุรกิจ โครงสรางการถือหุน โครงสราง
องคกร คูมือกรรมการ หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี อํานาจ
หนาที่ของคณะกรรมการ และกําหนดการประชุม  

8)   ความสัมพันธกับผูลงทุน 

คณะกรรมการใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลที่เพียงพอ
ตอผูถือหุน ผูลงทุนและผูที่เกี่ยวของทุกฝาย โดยขอมูลที่เปดเผย
จะตองมีความถูกตอง ครบถวน โปรงใส ทั่วถึง และทันเวลา     
ซึ่งรวมถึงรายงานทางการเงิน ผลการดําเนินงาน ขอมูลอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ ตลอดจนขอมูลที่มีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยของ
บริษัทตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี โดยจะเผยแพรขอมูล
และขาวสารตางๆ เพื่อใหผูถือหุน ผูลงทุน และผูที่เกี่ยวของไดใช
ประกอบการตัดสินใจลงทุน โดยผานชองทางตางๆ ทั้งจากการ
จัดสงเอกสารทางไปรษณีย สื่อการเผยแพรขอมูลของตลาด
หลักทรัพย และสํานักงาน ก.ล.ต. รวมถึงเว็บไซดของบริษัท 
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คณะกรรมการชุดย่อย 

 

โครงสรางการจัดการของบริษัท ประกอบดวยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอยทั้งหมด 3 ชุด ไดแก คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน โดยมีรายช่ือคณะกรรมการชุดยอย และ
ขอบเขตอํานาจหนาที่ ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 

1) คณะกรรมการตรวจสอบ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบจํานวน 3 ทาน ประกอบดวย 
1. พลอากาศเอกชัยนันท ธรรมสุจริต  ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
2. นายอนันต เกตุพิทยา   กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
3. นายกําพล ปญญาโกเมศ   กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

 

โดยมีนายวิทยา อํานาจศฤงคาร เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

1) สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและ
เปดเผยอยางเพียงพอ โดยการประสานงานกับผูสอบบัญชี
ภายนอกและผูบริหารท่ีรับผิดชอบจัดทํารายงานทางการเงินทั้ง
รายไตรมาสและประจําป ทั้งน้ี คณะกรรมการตรวจสอบอาจ
เสนอแนะใหผูสอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่
เห็นวาจําเปนและเปนเรื่องสาํคัญในระหวางการตรวจสอบบัญชี
ของบริษัทก็ได 

2) สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน ( Internal 

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

3) สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทใหเปนไปตามกฎหมายวา
ดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพย และกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท 

4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้งบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระเพื่อ
ทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอ
คาตอบแทนของผูสอบบัญชี โดยคํานึงถึงความนาเช่ือถือ ความ
เพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของ
สํานักงานตรวจสอบบัญชีนั้น รวมถึงประสบการณของบุคลากร
ที่ไดรับมอบหมายใหทําการตรวจสอบบัญชีของบริษัท เพื่อ
เสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือขอรับการแตงตั้งจากท่ี
ประชุมใหญผูถือหุน นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบมี

หนาที่เขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวม
ประชุมดวยอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

5) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมคีวามขัดแยง
ทางผลประโยชน รวมท้ังพิจารณาอนุมัติรายการดังกลาวเพื่อ
นําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ท่ีประชุม          
ผูถือหุนของบริษัทตอไป โดยใหเปนไปตามกฎหมายและ
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้ เพื่อใหมั่นใจวารายการ
ดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัท 

6) พิจารณาทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงิน และการ
บริหารความเสี่ยงตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและ
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ 

7) จัดทํารายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการ
ตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท โดยให
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบลงนามในรายงานดังกลาว 
และตองประกอบดวยขอมูลดังตอไปนี้  
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เช่ือถือได

ของรายงานทางการเงินของบริษัท 

(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความพอเพียงของระบบควบคุมภายใน
ของบริษัท 

(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท 

(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี 

(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชน 
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(ฉ) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา
รวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละทาน 

(ช) ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบ
ไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตรนี้  

(ซ) รายการอื่นท่ีเห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนท่ัวไปควรทราบ 
ภายใตขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบที่ ไดรับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  

8) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายดวย
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

ในการปฏิบัติงานตามขอบเขต หนาที่ และความรับผิดชอบ 
ใหคณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจเชิญใหฝายบริหาร ผูบริหาร 

หรือพนักงานของบริษัททีเ่กี่ยวของมารายงาน ใหความเห็นรวม
ประชุม หรือสงเอกสารท่ีเห็นวาเกี่ยวของและจําเปน 

ในการปฏิบั ติ หน าที่ ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบตอคณะกรรมการ
บริษัทโดยตรง และคณะกรรมการบรษิัทยังคงมีความรับผิดชอบ
ในการดําเนินงานของบริษัทตอบุคคลภายนอก ทั้ งนี้  
คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจในการแกไขเปลี่ยนแปลงขอบเขต
อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบไดตามที่จําเปนหรือ
เห็นสมควร 
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2) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจํานวน 7 ทาน ประกอบดวย 
1. นายอนันต เกตุพิทยา ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ  
2. นายสลิบ  สูงสวาง กรรมการบริหารความเสี่ยง  
3. นายดนัย อมรพัชระ กรรมการบริหารความเสี่ยง  
4. นายวาสิทธิ ์พณิชวรพงศา กรรมการบริหารความเสี่ยง  
5. นายธนัท ศุภจารุนันท กรรมการบริหารความเสี่ยง  
6. นางพนาลี นรจิตต กรรมการบริหารความเสี่ยง 
7. นางสาวปภาดา อมรมนัส กรรมการบริหารความเสี่ยง 

โดยมีนางสาวพิลาสินี ภูมิภาค เปนเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

  ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 

นโยบายการบริหารความเสี่ยง 
1)  สงเสริมและพัฒนาใหผูบริหารและพนักงาน มีความรูความ

เขาใจ และตระหนักถึงความสําคัญในการบริหารความเสี่ยง 
เพื่อใหมีกรอบการจัดการและการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได
อยางเปนระบบและตอเน่ืองอยางมีประสิทธิภาพทั้งบริษัท 

2)  กําหนดใหมีการบริหารความเสี่ยงในเชิงปองกัน แกไข และ
ปรับปรุง อยางถูกตองโปรงใสเปนประจําสมํ่าเสมอ  

3)  สงเสริมใหการบริหารความเสี่ยงเปนสวนหนึ่งของแผนปฏิบัติ
งานภายในองคกร ทั้งทางดานการวางแผนงาน กลยุทธ การ
ปฏิบัติงาน การบริหารเงิน และการลงทุน 

4)  สงเสริมใหมีการพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงอยาง
ตอเนื่อง รวมทั้งการติดตาม ประเมินผล สรุปผลและจัดทํา
รายงานการบริหารความเสี่ยง เพ่ือเสนอตอคณะกรรมการบริษัท 

5)  กําหนดใหกระบวนการบริหารความเสีย่งมีมาตรฐานเดียวกันทัว่
ทั้งองคกร 

 

ขอบเขตอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง 
1) กําหนดหลักเกณฑที่ใชในการประเมินระดับความเสี่ยง

ของการรับเหมากอสราง การใหบริการ และการลงทุน 

 

 

 

ของบริษัท ทั้งปริมาณและคุณภาพอยางเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ รวมท้ังกําหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับ (Risk 

Limited) ได 
2) พิจารณาปจจัยความเสี่ยง กระบวนการและแผนงานบริหาร

ความเสี่ยงเพือ่ใหสอดคลองกับการดําเนินงานของบริษัท โดยให 
ครอบคลุมความเสี่ยงดานเครดิต (Credit Risk) ความเสี่ยงดาน
การปฏิบัติการ (Operation Risk) ความเสี่ยงดานสภาพคลอง 
(Liquidity Risk) และความเสี่ยงดานอื่นๆ   

3) ประเมินระดับความเสี่ยง จัดอันดับ กําหนดแนวทาง และกลยุทธ
การบริหารความเสี่ยง เพื่อใหความเสี่ยงอยูในระดับที่ยอมรับได 

4) รายงานการประเมินความเสี่ยง และการดําเนินงานเพ่ือลดความ
เสี่ยงตอคณะกรรมการบริษัททุกคร้ังที่มีการประชุม   

5) พิจารณาและทบทวนแนวทางในการบริหารความเสี่ยงใหมี
ประสิทธิภาพ 

6) ติดตามผลการประเมินความเสี่ยงทั้งในภาวะปกติและเกิดวิกฤต 

7) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอํานาจเชิญผูบริหาร หรือ
ผูเกี่ยวของ เขารวมประชุมเพื่อช้ีแจงขอมูลเพิ่มเติมได 

8) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีสิทธิขอคําปรึกษาจาก
ผูเช่ียวชาญเพ่ือชวยในการปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตรอยางมี
ประสิทธิภาพดวยคาใชจายของบริษัท 
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3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

ณ วันที่ 20 มกราคม 2559  บริษัทมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนจํานวน 5 ทาน ประกอบดวย 
1. พลอากาศเอกชัยนันท ธรรมสุจริต ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน / กรรมการอิสระ                      
2. นายอนันต เกตุพิทยา กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน / กรรมการอิสระ 
3. นายกําพล ปญญาโกเมศ กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน / กรรมการอิสระ 
4. นายสลิบ สูงสวาง กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

5. นายดนัย อมรพัชระ กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
 

 

โดยมีนางสาววรรณี ผิวเหลืองสวัสดิ์ เปนเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

หมายเหตุ : นายดนัย อมรพัชระ ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน โดยมีผลตั้งแต      
วันที่  20 มกราคม 2559 เปนตนไป 

ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

 

บริษัทมีแผนการคัดเลือกบุคลากรอยางเหมาะสมและโปรงใส 
เพื่อทําใหบริษัทไดผูบริหารท่ีมีความเปนมืออาชีพและบริหารไดโดย
เปนอิสระจากผูถือหุนรายใหญหรอืรายใดรายหนึ่ง โดยคณะกรรมการ
สรรหาเปนผูจัดทําแผนสืบทอดตําแหนงผูบริหารระดับสูง ไดแก 
ประธานเจาหนาที่บริหาร กรรมการผูจัดการใหญ และรองกรรมการ
ผูจัดการ เพื่อเสนอใหคณะกรรมการบริษัทเปนผูพิจารณา   
 

ดานการสรรหา 
1)  กําหนดคุณสมบัติของบุคคลท่ีจะดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท 

และกระบวนการสรรหาเพ่ือแทนกรรมการท่ีครบวาระ หรือใน
กรณีอื่นๆ โดยพิจารณาจากดานทักษะ ประสบการณ และ
ความสามารถเฉพาะดาน  

2)  พิจารณาสรรหาบุคคลผูมีคุณสมบัติเหมาะสมมาดํารงตําแหนง
กรรมการบริษัท ทดแทนกรรมการท่ีครบวาระหรือกรณีอื่นๆ 
เพื่อเสนอใหคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผูถือหุน
พิจารณาอนุมัติ  

3)  จัดทําแผนสืบทอดตําแหนงประธานเจาหนาที่บริหาร กรรมการ
ผูจัดการ และรองกรรมการผูจัดการ เพื่อเสนอใหคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาอนุมัติ 

 

 

 

 

 

4)  ปฏิบัติหนาที่ในเรื่องอื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย  
 

ดานการพิจารณาคาตอบแทน 

1) เสนอแนวทางและวิธีการจายคาตอบแทนใหแกคณะกรรมการ
บริษัทและคณะกรรมการชุดยอยที่คณะกรรมการบริษัทแตงตั้ง 
ซึ่งรวมถึงคาตอบแทนรายเดือน และคาตอบแทนพิเศษหรือ
โบนัสประจําป 

2)  พิจารณางบประมาณการข้ึนคาจาง การเปลี่ยนแปลงคาจางและ
ผลตอบแทน เงินประจําปขององคกรกอนเสนอคณะกรรมการ
บริษัท 

3)  รายงานความคืบหนาและผลการปฏิบัติงานตอคณะกรรมการ
บริษัททุกครั้งหลังมีการประชุมคณะกรรมการพิจารณา
คาตอบแทน 

4) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
5) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนมีอํานาจเชิญ

ผูบริหาร หรือผูเกี่ยวของ เขารวมประชุมเพื่อช้ีแจงขอมูล
เพิ่มเติมได 

6) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนมีสิทธิขอ
คําปรึกษาจากผูเชี่ยวชาญเพื่อชวยในการปฏิบัติหนาที่ตาม    
กฎบัตรอยางมีประสิทธิภาพดวยคาใชจายของบริษัท 
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การสรรหาและแต่งตังคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย 

องคประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริษัท 

1. คณะกรรมการของบริษัทประกอบดวยกรรมการอยางนอย 5 คน และกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการท้ังหมด    
ตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทตองเปนผูมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกําหนด  

2. ที่ประชุมผูถือหุนเปนผูเลือกตั้งกรรมการโดยใชเสียงขางมาก ตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้ 
2.1 ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสยีงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง 
2.2 ผูถือหุนออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล 
2.3 บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึง

เลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมี
หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งน้ัน ใหประธานในที่ประชุมผูถือหุนเปนผูออกเสียงช้ีขาด 

3. ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกครัง้ ใหกรรมการออกจากตําแหนง 1 ใน 3 ถาจํานวนกรรมการท่ีจะแบงออกใหตรงเปนสาม
สวนไมไดก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวน 1 ใน 3 ทั้งนี้ กรรมการท่ีจะตองออกจากตําแหนงในปแรกและปที่สองภายหลัง     
จดทะเบียนบรษิัทนั้น ใหใชวิธีจับสลากกันวาผูใดจะออก สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานท่ีสุดเปนผูออกจาก
ตําแหนง โดยกรรมการท่ีออกตามวาระอาจไดรับเลือกเขามาดํารงตําแหนงใหมก็ได  

4. นอกจากพนตําแหนงตามวาระแลว กรรมการจะพนจากตําแหนงเมื่อ ตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตาม
กฎหมาย ที่ประชุมผูถือหุนลงมติใหออก และศาลมีคําสั่งใหออก 

5. กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหนงใหยื่นใบลาออกตอบริษัท โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแตวันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท 

6. ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการเลือกบุคคลซ่ึงมีคุณสมบัติ และไมมี
ลักษณะตองหามตามกฎหมายเขาเปนกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เวนแตวาระของกรรมการจะเหลือนอยกวา 
2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเขาเปนกรรมการแทนดังกลาวจะอยูในตําแหนงกรรมการไดเพียงเทาวาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการท่ีตนแทน    
โดยมติของคณะกรรมการตามความขางตนจะตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนกรรมการท่ียังเหลืออยู 

7. ที่ประชุมผูถือหุนอาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระไดดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 

ของจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวากึ่งหน่ึง ของจํานวนหุนที่ถือโดยผูถือหุน  
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

8. ใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหน่ึงคนเปนประธานกรรมการ และในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการ
คนหน่ึงหรือหลายคนเปนรองประธานกรรมการก็ได คณะกรรมการอาจมอบหมายใหกรรมการคนหน่ึงหรือหลายคนปฏิบัติการอยาง
ใดอยางหน่ึงแทนคณะกรรมการก็ได 

นอกจากนี้ ตามขอบังคับของบริษัทยังระบุขอกําหนด เกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท ดังนี้  

1.  หามมิใหกรรมการเขาเปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญ หรือเปนหุนสวนไมจํากัดความรับผิดในหางหุนสวนจํากัด ประกอบกิจการ
หรือเขาเปนกรรมการในบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันกับกิจการของ
บริษัท เวนแตจะไดแจงใหที่ประชุมผูถือหุนทราบกอนที่จะมีมติแตงต้ัง 

2. กรรมการตองปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผูถือหุนดวยความ
ซื่อสัตยสุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัท 

3. กรรมการตองแจงใหบริษัททราบโดยมิชักชา ในกรณีที่กรรมการมีสวนไดสวนเสียไมวาโดยตรงหรือโดยออมในสัญญาใดๆ ที่บริษัท
ทําขึ้นระหวางรอบปบัญชี หรือถือหุนหรือหุนกูในบริษัทและบริษัทในเครือ โดยระบุจํานวนท้ังหมดที่เพิ่มข้ึนหรือลดลงในระหวาง
รอบปบัญชี 
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องคประกอบและการสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท จะตองเปนกรรมการบริษัทซึ่งไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัทและเห็นชอบโดย        

ผูถือหุนของบริษัท และมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมถึงประกาศ ขอบังคับ และ/หรือ ระเบียบของ
ตลาดหลักทรัพยกําหนด โดยคณะกรรมการบริษัทเปนผูแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบดวยสมาชิกอยางนอย 3 ราย โดย
ทุกรายตองเปนกรรมการอิสระ ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอยางนอย 1 ราย ตองเปนผูมีความรูและประสบการณเพียงพอที่จะสามารถทํา
หนาที่ในการสอบทานความนาเช่ือถือของงบการเงินได โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป เวนแตเปน
กรณีที่ออกตามวาระตามขอบังคับของบริษัทซึ่งอาจไดรับเลือกตั้งเขามาดํารงตําแหนงใหมได 

คุณสมบัติคณะกรรมการอิสระ 
1) ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสยีงทั้งหมดบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมี

อํานาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ นับรวมการถือหุนของผูที่เกี่ยวของของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดวย 
2) ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาท่ีไดเงินเดือนประจํา หรือผูมีอํานาจควบคุมของ

บริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดยีวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือของผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท เวนแต
จะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวันที่ยื่นคําขออนุญาตตอสํานักงาน ทั้งนี้ ลักษณะตองหามดังกลาว 
ไมรวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเปนขาราชการ หรือที่ปรึกษาของสวนราชการซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุม
ของบริษัท 

3) ไมเปนบุคคลท่ีมีความสมัพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที่เปน บิดามารดา คูสมรส พี่นอง และ
บุตร รวมท้ังคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือ 
ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทยอย 

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

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

6) ไมเปน หรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดรับ
คาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของ
บริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้น เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะ
ดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวันที่ยื่นคําขออนุญาตตอสํานักงาน  

7) ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของ
กับผูถือหุนรายใหญ  

8) ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทยอย หรือไมเปนหุนสวนที่มี
นัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกินรอยละ 
1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับ
กิจการของบริษัทหรือบริษัทยอย 

9) ไมมีลักษณะอื่นใดท่ีทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท  
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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 ทั้งนี้ ตองมีกรรมการตรวจสอบอยางนอยหนึง่

คนที่มีความรูและประสบการณเพียงพอที่จะสามารถทําหนาที่ในการสอบทานความนาเช่ือถือของงบการเงินได 
4) มีหนาที่ในลักษณะเดียวกับที่กําหนดไวในประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยวาดวยคุณสมบัติและขอบเขตการดําเนินงาน

ของคณะกรรมการตรวจสอบ  

องคประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะตองเปนกรรมการบริษัท ซึ่งไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบดวย

คณะกรรมการบริหาร และกรรมการอิสระอยางนอย 1 ทานโดยมีจํานวนตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ผูดํารงตําแหนงเปน
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่งเปนกรรมการอิสระ โดยกรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระอยูในตําแหนงคราวละ 3 ป เมื่อครบ
กําหนดออกตามวาระอาจไดรับการพิจารณาแตงต้ังใหดํารงตําแหนงตอไปได 

คุณสมบัติคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
1) ไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ใหเปนกรรมการบริหารความเสี่ยง 
2) มีความรูและประสบการณเพียงพอที่จะสามารถทําหนาที่ในฐานะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
3) ไมมีลักษณะที่จะถูกจํากัดขอบเขตการใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการพิจารณาความเสี่ยง  
4) กรรมการอิสระ หรือกรรมการบริหารดํารงตําแหนงเปนประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

องคประกอบและการสรรหาคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนจะตองเปนกรรมการบริษัท ซึ่งไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัทหรือที่
ประชุมผูถือหุนของบริษัท โดยมีกรรมการอิสระเปนสวนใหญ และจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
อยางนอยปละ 2 ครั้ง โดยกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนมีวาระอยูในตําแหนงคราวละ 3 ป เมื่อครบกําหนดออกตามวาระ
อาจไดรับพิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตอไปได 

คุณสมบัติคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

1) ไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผูถือหุนของบริษัท 

2) ไมมีลักษณะที่จะถูกจํากัดขอบเขตการใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการพิจารณารูปแบบและหลักเกณฑการจายคาตอบแทน
ของกรรมการและผูบริหารระดับสูง 

องคประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริหาร  
คณะกรรมการบริหารจะตองเปนกรรมการบรษิัท และ/หรือ ผูบริหารของบริษัท ซึ่งไดรับการแตงต้ังจากคณะกรรมการบรษิัท โดยมี

จํานวนตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และโดยท่ีคณะกรรมการบริษัทจะแตงตั้งกรรมการบริหารคนหน่ึงเปนประธาน
กรรมการบริหาร 
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การดูแลเรืองการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทมีระเบียบขอบังคับของบริษัทในการนําขอมูลภายในของบริษัทไปใชดังน้ี 

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

แสวงหาผลประโยชนแกตนเองหรือเพื่อประโยชนแกบุคคลอื่นใดไมวาโดยทางตรงหรือทางออม และไมวาจะไดรับผลตอบแทน
หรือไมก็ตาม 

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

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

2. ใหประกาศระเบียบขอบังคับดังกลาวใหทราบโดยท่ัวกนั 

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี  

บริษัทจายคาตอบแทนในการสอบทานและตรวจสอบงบการเงิน (Audit fee) ใหกับผูสอบบัญชี ดังน้ี 

หนวย : บาท 2558 

คาสอบบัญชีประจําป 590,000 

คาสอบทานงบการเงินระหวางกาล 3 ไตรมาส 510,000 

รวมคาสอบบญัช ี 1,100,000 

คาใชจายในการตรวจสอบบัญชีอื่นๆ 42,866 

คาสอบทานงบการเงินบริษทัยอยและบริษัทรวม 145,000 

คาบรกิารอื่นๆ 0 

รวม 1,287,866 
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ความรับผิดชอบต่อสังคม 

บริษัทยึดมั่นในการดําเนินธุรกิจควบคูกับแนวทางการรับผิดชอบตอสังคม ตั้งแตกระบวนการออกแบบ การกอสราง การจัดหา          
การติดตั้ง และการเดินระบบใหกับลูกคา เพื่อใหการดําเนินธุรกิจของบริษัทครอบคลุมกับผูมีสวนไดเสีย เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม 
อยางมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณต้ังแตเริ่มตนการดําเนินงาน และเพื่อใหแนวทางการรับผิดชอบตอสังคมน้ีเปนไปอยางตอเนื่อง
และย่ังยืน บริษัทมุงมั่นในการสรางใหพนักงานมีความรับผิดชอบตอการกระทําตามแนวทาง ดังน้ี 

1.  การประกอบกิจการอยางเปนธรรม บริษัทยึดมั่น สงเสริม และสนับสนุนการประกอบกิจการอยางเปนธรรม โดยดําเนินกิจกรรม
ตางๆ ใหสอดคลองกับกฎหมาย ขอบังคับ และนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีที่ไดมีการอธิบายรายละเอียดการดําเนินงาน        
ในสวนของผูมีสวนไดเสีย โดยบริษัทจะไมมีการเปดเผยขอมูลที่จะทําใหลูกคาเสียหาย ปกปดบิดเบือนขอมูลที่เปนจริง ไมแสวงหา
ขอมูลที่เปนความลับของคูแขงดวยวิธีการที่ไมสุจริต ทําการคัดเลือกคูคาและดําเนินการจัดซื้อจัดจางอยางเหมาะสม และสงเสริม
ใหพนักงานตระหนักถึงการแขงขันอยางเปนธรรม  

2. การตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น บริษัทตระหนักวาการทุจริตและคอรรัปช่ันเปนปญหาและอุปสรรคตอการดําเนินธุรกิจ และ   
เพื่อสงเสริมใหมีการตอตานบริษัทจึงไดกําหนดนโยบายการตอตานทุจริตและคอรรัปช่ันเปนลายลักษณอักษรภายใตจรรยาบรรณ
ธุรกิจ พรอมสนับสนุนบุคลากรใหเขาใจและตระหนักถึงความสําคญัในการดําเนินตามนโยบายและแนวทางการปฏิบัติในการตอตาน
ทุจริตและคอรรัปช่ัน โดยจะมีการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัตติามนโยบายอยางสม่ําเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏบิตัิ
อยางตอเนื่อง บริษัทไดกําหนดชองทางการการแจงเบาะแส ขั้นตอนการตรวจสอบขอเท็จจริงเพื่อความเปนธรรม และมาตรการใน
การคุมครองผูแจงเบาะแสอยางเหมาะสม 

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน บริษัทมีนโยบายในการปฏบิัติดานความเคารพสทิธิมนุษยชน เพื่อใหเกิดความเทาเทียมกันทั้งกับผูถอืหุน 
นักลงทุน ผูมีสวนไดเสีย และผูเกี่ยวของทุกฝาย ตามหลักสิทธิมนุษยชน โดยจะไมกระทําการละเมิดสิทธิ และเสรีภาพสวนบุคคล 
ไมเลือกปฏิบัติตอบุคคลใดบุคคลหนึ่ง รวมถึงการเปดโอกาสใหพนักงาน ชุมชน สังคม หรือผูมีสวนไดเสียทุกฝายมีสวนรวมในการ
แจงขอรองเรียน แสดงความคิดเห็นตางๆ หากการดําเนินงานของบริษัทอาจเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

4. การปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม บริษัทใหความสําคัญกับการเคารพสิทธิการทํางานตามหลักสิทธิมนุษยชน และตามสิทธิข้ัน
พื้นฐานในการทํางานขององคกรแรงงาน โดยบริษัทจะไมกีดกัน หรือ
ลําเอียงในการจางงาน ไมบีบบังคับ และบริษัทเคารพในสิทธิเสรีภาพ
ของพนักงานท่ีจะรวมกลุมเพื่อเจรจาตอรองทั้งนายจางและลูกจาง 
การใหความคุมครองสภาพการทํางาน สุขภาพและความปลอดภัยใน
การทํางาน ซึ่งสอดคลองกับนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี อีกทั้ง
มีการสงเสริมใหพนักงานเขารวมการอบรมท้ังกับหนวยงานภายใน
และภายนอกบริษัทเปนประจําอยางตอเนื่อง เพื่อฝกฝนทักษะและ
เพิ่มพูนศักยภาพการทํางาน โดยเปดโอกาสใหพนักงานมีการการ
เรียนรูใหมๆ เพือ่ความกาวหนาในการทํางานเม่ือมีโอกาสท่ีเหมาะสม   

5. ความรับผิดชอบตอผูบริโภค บริษัทมุงมั่นพัฒนาผลิตภัณฑและบริการที่ไมกอใหเกิดอันตรายแกผูบริโภค และผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม มีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน  และภายใตเง่ือนไขที่เปนธรรม โดยทุกข้ันตอนมีการควบคุมดูแลดานความปลอดภัย และ
รักษาความลับของลูกคาไมนําไปใชเพื่อประโยชนของตนเองหรือผูเกี่ยวของโดยมิชอบ 

6.  การรวมพัฒนาชุมชนและสังคม ในป 2558 บริษัทเปดใหความรูกับสถานศึกษา บริษัท และคณะบุคลากรที่มีความสนใจในระบบ
บริหารจัดการทางนํ้าและการดําเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อการพัฒนาและสงเสริมมาอยางตอเนื่อง โดยบริษัทไดเปดใหเขาศึกษา



รายงานประจําปี 2558  

บริษัท ไฮโดรเท็ค จํากัด (มหาชน) 

ความรับผิดชอบต่อสงัคม 

 

 

 
58 

ระบบการผลิตนํ้าจืดจากน้ําทะเลที่บริษัทเปนผูกอสรางและผลิตน้ําจืดจากน้ําทะเล ซึ่งผูเขารวมดูงานในโครงการน้ีมีวัตถุประสงค
ตางๆ มากมาย เชน เพื่อศึกษาเรื่องการบริหารจัดการน้ําและเตรียมความพรอมในการเตรียมรับมือกับปญหาภัยแลง เพื่อศึกษา
เทคโนโลยีการบริหารจัดการน้ําและการผลิตน้ําจืด เปนตน 

 

บริษัทหวังเปนอยางยิ่งวาการโครงการนี้จะชวยใหผูเขามาศึกษาดูงานเขาใจระบบบริหารจัดการทางน้ําและกระบวนการผลิต 
น้ําจืดจากนํ้าทะเล  และสามารถนําไปประยุกตใชกับรูปแบบของแตละคณะได 

นอกจากน้ี หากการดําเนินงานของบริษัทมีความเกี่ยวของกับคนในชุมชน บริษัทจะมีการใหขอมูลกอนการดําเนินการกอสราง 
โดยการสงวิศวกรผูเช่ียวชาญเขาไปใหความรูตางๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานกับชุมชนท่ีเกี่ยวของโดยตรงและชุมชนขางเคียง 
เพื่อสรางความเขาใจท่ีตรงกันถึงประโยชนท่ีจะเกิดข้ึนหรือผลท่ีอาจเกิดข้ึนกับชุมชนอยางแทจริง 

7.  การจัดการสิ่งแวดลอม บริษัทเปนสวนหน่ึงในการบริหารจัดการและควบคุมกิจกรรมที่จะกอใหเกิดมลพิษทางน้ําของโรงงาน
อุตสาหกรรมตอชุมชนใกลเคียง โดยบริษัทจะเปนผูรับผิดชอบดูแลระบบนํ้าเสยีของโรงงานดวยวิธีการชีวภาพและทางเคมี เพื่อที่จะ
กําจัดสิ่งปนเปอนในน้ําที่เกิดขึ้น และบริษัทยังมีสวนรวมในการเพิ่มคุณภาพชีวิตของคนในชนบทท่ีหางไกล และมีการขาดแคลนน้าํ
ในการอุปโภคบริโภคใหกลับมาอุดมสมบูรณ โดยการเขาไปดําเนินงานของบริษัทจะชวยสรางชีวิตความเปนอยูของคนในชุมชนและ
ชุมชนขางเคียงมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น 
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กการถอืครองหลกัทรพัยข์องคณะกรรมการบรษัิท และผูบ้รหิาร (ณ 31 ธนัวาคม 2558) 

 จํานวนหุน เปลี่ยนแปลงในป 2558 จํานวนหุน 
ณ 31 ธันวาคม 2558  ณ 31 ธันวาคม 2557 ซ้ือ ขาย 

1. นายไพฑูรย  โกสยีรกัษวงศ -       - - - 
คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิตภิาวะ - - - - 

2. นายสลิบ  สูงสวาง 40,444,141 - - 40,444,141 
คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิตภิาวะ - - - - 

3. นายดนยั  อมรพัชระ - - - - 
คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิตภิาวะ - - - - 

4. พลอากาศเอกชัยนันท ธรรมสุจริต - - - - 
คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิตภิาวะ - - - - 

5. นายอนันต เกตุพิทยา - - - - 
คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิตภิาวะ - - - - 

6. นายกําพล ปญญาโกเมศ - - - - 
คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิตภิาวะ - - - - 

7. นายวาสิทธิ์  พณิชวรพงศา - - - - 
คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิตภิาวะ - - - - 

8. นายธนัท ศภุจารุนนัท - - - - 
คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิตภิาวะ - - - - 

9. นางพนาลี นรจิตต - - - - 
คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิตภิาวะ - - - - 

10. นางสาวปภาดา อมรมนัส - - - - 
คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิตภิาวะ - - - - 

  
  

 
 
 



รายงานประจําปี 2558  

บริษัท ไฮโดรเท็ค จํากัด (มหาชน) 

รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 
 

 

60 

รรายงานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

ในป 2558 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนมีการประชุมท้ังสิ้น 1 ครั้ง โดยมีมติที่สําคัญสรุปไดดังตอไปนี้ 

1. พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสอดคลองกับองคประกอบและโครงสรางของกรรมการตามกลยุทธทางธุรกิจ
ของบริษัท เพื่อดํารงตําแหนงกรรมการแทนกรรมการท่ีลาออก และเสนอตอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติแตงตั้งกรรมการ 
ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการไดมีมติอนุมัติตามที่เสนอ 

2. พิจารณากําหนดคาตอบแทนประจําป 2558 สําหรับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน เพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัทและท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณา
อนุมัติ โดยพิจารณาจากหนาท่ีความรับผิดชอบและความเหมาะสม รวมถึงการพิจารณาเปรียบเทียบกับคาตอบแทนของบริษัทอ่ืน
ที่อยูในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกลเคียงกัน ซึ่งที่ประชุมผูถือหุนไดมีมติอนุมัติตามที่เสนอ 

3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนไดพิจารณาการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเปนรองกรรมการผูจัดการ
ตามคุณสมบัติที่กําหนดไว ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนไดเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
แตงตั้งนายวาสิทธิ์ พณิชวรพงศา เปนรองกรรมการผูจัดการ ซึ่งเปนผูที่มปีระสบการณและความเช่ียวชาญในการดําเนินธุรกิจใน
อุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวของกับบริษัท โดยขอใหมีผลตั้งแตวันท่ี 1 เมษายน 2558 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต  ตามหนาที่ความรับผิดชอบท่ีไดกําหนดไวใน     
กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนอยางรอบคอบ โดยยึดมั่นในหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีเปนไปตามหลกับรรษัทภบิาล 
และมีความโปรงใสในการดําเนินการ เพื่อประโยชนของผูมีสวนไดเสียทุกฝาย  
 
  
 

 
พลอากาศเอกชัยนนัท  ธรรมสุจริต 

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
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รายงานคณะกรรมการบรหิารความเสยีง 

ในป 2558 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมท้ังสิ้น 2 ครั้ง เพื่อทบทวนแผนงานการบริหารความเสี่ยง และแนวทางการ
บริหารความเสี่ยงตามหลักการท่ีกําหนดในนโยบายบริหารความเสี่ยง รวมถึงพิจารณาและสอบทานประสิทธิภาพและความเหมาะสมของ
กระบวนการบริหารความเสี่ยงอันเกิดจากปจจัยสภาพแวดลอมภายในและภายนอกของบริษัท และติดตามความคืบหนาของการบริหาร
ความเสี่ยงสําคัญๆ โดยพิจารณาระบุปจจัยเสี่ยงที่ครอบคลุมการปฏิบัติงาน โอกาสท่ีจะเกิดผลกระทบจากการจัดการความเสี่ยง ทําใหมั่นใจ
ไดวาบริษัทมีการประเมินความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญอยางเปนระบบ โดยไดเพิ่มเติมและปรับปรุงรายการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นระหวางป ทั้งเสนอ
แนวทางการบริหารความเสี่ยงใหกับฝายบริหาร และรายงานตอคณะกรรมการบริษัท โดยมีมติที่สําคัญสรุปไดดังตอไปนี้ 

1. พิจารณาปจจัยความเสี่ยงทีอ่าจสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอการดําเนินธุรกิจทั้งปจจัยภายนอก และปจจัยภายใน 
2. ติดตามการดําเนินงานดานบริหารความเสี่ยง และใหคําแนะนํากับคณะทํางานเพ่ือสงเสริมใหมีการดําเนินงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 
3. ติดตามความคบืหนาการบริหารความเสี่ยงของโครงการกอสราง 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความเห็นวาในป 2558 บริษัทมีความมุงมั่นในการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงใหมี
ประสิทธิภาพ โดยการจัดอบรมดานการบริหารความเสี่ยงองคกรใหกับพนักงาน เพื่อใหมีความเขาใจวัตถุประสงค สามารถระบุ ประเมิน 
วิเคราะหความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากกระบวนการทํางานและกําหนดแนวทางในการบริหารความเสี่ยง รวมถึงมีการประเมินผลและทบทวน
การดําเนินงานอยางตอเนื่อง เพื่อใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 
 
 

 

นายอนนัต เกตุพิทยา 
ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
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การควบคุมภายในและการบรหิารความเสยีง 

คณะกรรมการตรวจสอบ ไดตระหนักถึงความสําคัญของระบบควบคุมภายในเพ่ือใหเกิดการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และไดใหความเห็นวาบริษัทมีระบบควบคุม
ภายในอยางเพียงพอ โดยบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลมุทั้งดานการเงิน การบริหาร ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มุงเนน
การพัฒนาอยางตอเนื่อง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดมีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในอยางตอเน่ือง ไมพบขอบกพรองที่เปน
สาระสําคัญของระบบการควมคุมภายในที่จะสงผลกระทบตอความถูกตองและความนาเช่ือถือของรายงานทางการเงิน ซึ่งคณะกรรมการและ
ฝายบริหารไดใหความสําคัญกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยงอยางตอเนื่อง และมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ
ครอบคลุมทั้ง 5 ดาน (1) องคกรและสภาพแวดลอม (2) การบริหารความเสี่ยง (3) การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร (4) ระบบ
สารสนเทศและ (5) การสื่อสารขอมูล สรุปสาระสําคัญไดดังนี้ 

1. องคกรและสภาพแวดลอม 

บริษัทมีการกําหนดเปาหมายและแผนการดําเนินธุรกิจ เพื่อสรางความม่ันคงทางธุรกิจ และมีการพัฒนากระบวนการทํางานใหมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการพัฒนาบุคลากรอยางตอเน่ือง เพื่อตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และมีการจัดทําผังองคกรเพื่อให
การปฏิบัติงานคลองตัว โดยเริ่มตั้งแตคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหาร และมีฝายตรวจสอบ
ภายในแยกเปนหนวยงานอิสระ รายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ ใหมีความชัดเจนโปรงใส มีการกําหนดนโยบายและแผนการ
ปฏิบัติงาน คํานึงถึงความเปนธรรมตอพนักงาน ลูกคา คูคา รวมถึงรับผิดชอบตอผูถือหุน สังคมและสิ่งแวดลอม ในสวนของการจัดผงัองคกร
การบริหารงาน บริษัทไดแบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบในงานสามดานท่ีเปนพื้นฐานของระบบควบคุมภายใน อันไดแก หนาที่ในการอนุมตัิ 
หนาที่ในการบันทึกรายการบัญชีและขอมูลสารสนเทศ และหนาที่ในการตรวจสอบดูแลทรัพยสินออกจากกันอยางชัดเจน โดยกําหนดตั้งแต
ระดับผูบริหารและพนักงานปฏิบัติตามอํานาจอนุมัติและดําเนินการ และข้ันตอนปฏิบัติงานของแตละฝายซึ่งกําหนดไวเปนลายลักษณ
อักษร  

2. การบริหารความเสี่ยง 

บริษัทจัดใหมีหนวยงานบริหารความเสี่ยงในองคกร โดยข้ึนตรงตอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยในป 2558 มีการจัดประชุม 2 
คร้ัง เพื่อประเมินความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจทั้งปจจัยภายในและภายนอก ตลอดจนวิเคราะหถึงสาเหตุและปจจัยที่ทําใหเกิดความเสี่ยง 
โดยมีการปองกันไมใหเกิดความเสี่ยงหรือลดความเสี่ยงใหอยูในระดับที่รับได รวมท้ังมีการกําหนดผูรับผิดชอบความเสี่ยงในหนวยงานตางๆ 
บริษัทไดจัดทํานโยบายและกําหนดแผนงาน เพ่ือใหนําการบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติอยางจริงจัง ตลอดจนมีการติดตามการบริหาร     
ความเสี่ยงของหนวยงานตางๆ ภายในองคกร รวมท้ังไดมีการจัดอบรมใหความรูเรื่องแนวทางการบริหารความเสี่ยงขององคกรยุคใหม โดยให
ผูบริหารและพนักงานเขาอบรม เพื่อใหมีความรูและความเขาใจมากข้ึน 

 

3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร 

บริษัทไดกําหนดขอบเขตหนาที่และวงเงินอนุมัติของฝายบริหารในแตละระดับไวอยางชัดเจนเปนลายลักษณอักษร อีกทั้งไดกําหนด
ความรับผิดชอบในแตละหนาที่ใหเหมาะสมตามหลักการกระจายอํานาจและเกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  ติดตามดูแลการดําเนินงาน
ของบริษัทรวมอยางสมํ่าเสมอ นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการพิจารณาทบทวนและอนุมัติแผนการตรวจสอบประจําป โดย
คณะกรรมการจัดใหมีหนวยงานตรวจสอบภายในท่ีมีความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่ เปนผูรับผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุม
และทบทวนระบบที่สําคัญอยางนอยปละ 1 ครั้ง เพื่อใหครอบคลุมกระบวนการปฏิบัติงานท่ีมีความเสี่ยง ทําใหมั่นใจวาหนวยงานตางๆ มี
การกํากับดูแลการปฏิบัติงานอยางเพียงพอทั้งดานการเงิน การปฏิบัติงาน การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับตางๆ โดยกรณีที่มี
การทําธุรกรรมกับผูที่เกี่ยวของในลักษณะที่มีผลผกูพันบริษัทในระยะยาว บริษัทกําหนดใหตองมีการติดตามการปฏิบัติตามเง่ือนไข และตอง
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รายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบไดทราบเปนระยะ เพื่อสอบทานความเหมาะสมของรายการตลอดระยะเวลาของสัญญา อีกทั้งเพื่อปองกัน
ไมใหผูเกี่ยวของนําผลประโยชนของบริษัทไปใชในการสวนตัว  

4. ระบบสารสนเทศและการสือ่สารขอมูล 
บริษัทจัดสงขอมูลที่สําคัญตางๆ อยางเพียงพอเพื่อใหคณะกรรมการบริษัทใชประกอบการพิจารณาพรอมเอกสารประกอบในวาระตางๆ 

โดยจัดสงหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการพิจารณาเพื่อประกอบการตัดสินใจเอกสารลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน โดยมี
เลขานุการบริษัทประสานงานสงขอมูลใหคณะกรรมการบริษัททราบ และบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนขอ
ซักถามและขอสังเกตของกรรมการในเรื่องท่ีพิจารณา รวมท้ังความเห็นของกรรมการในการประชุม ในสวนดานการจัดเก็บเอกสารทางบัญชี
และเอกสารประกอบนั้น บริษัทไดมีการจัดเก็บไวอยางครบถวนเปนหมวดหมูทุกรายการ ซึ่งสะดวกตอการตรวจสอบ นอกจากน้ี บริษัทยังมี
ระบบคอมพิวเตอรเครือขายภายในองคกรที่สามารถเช่ือมตอจากหนวยงานภายนอกเขามาในบริษัท อันจะทําใหการติดตอสื่อสารและสง
ขอมูลระหวางหนวยงานทั้งภายในและภายนอกของบริษัทเปนไปอยางรวดเร็วและมีประสทิธิภาพ อีกทั้งมีการนํามีระบบสารสนเทศมาใชใน
การวางแผนและการจัดการเพ่ือเช่ือมโยงระบบตางๆ ใหเปนระบบเดียว ทําใหการทํางานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ระบบดังกลาวมีการ
กําหนดสิทธิในการเขาถึงขอมูลที่เปนความลับในทุกหนวยงาน เพื่ออนุญาตใหผูที่มีอํานาจเทานั่นที่สามารถเขาถึงแฟมขอมูลได 

 

5. ระบบการติดตาม 

ในป 2558 บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 4 ครั้ง โดยคณะกรรมการตรวจสอบทําหนาที่รายงานผลการตรวจสอบตอ
คณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส นอกจากนี้ ในการบริหารงานตามแผนงานจะมีการตรวจสอบติดตามผลการดําเนินการ และวิเคราะห
ผลกระทบทางดานการเงินอยางตอเนื่อง โดยบริษัทไดจัดใหมีการประชุมระดับจัดการของทุกฝายเพื่อรายงานความคืบหนาของการ
ดําเนินการตามแผนงานดังกลาวทุกเดือน อยางไรก็ตาม หากมีการตรวจพบขอบกพรองท่ีเปนสาระสําคัญ จะมีการรายงานตอคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาสั่งการแกไขตอไป อีกทั้งบริษัทไดกําหนดใหหนวยงานตรวจสอบภายในติดตามการ
ควบคุมภายในอยางสมํ่าเสมอ เพื่อใหบริษัทโปรงใสและมีการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

นโยบายและการบริหารความเสียง 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกําหนดกรอบนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยประเมินจากความเสี่ยงที่เกิดจากปจจัยภายนอกและ
ภายในที่สงผลกระทบตอบริษัท และบริหารความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะติดตาม ประเมิน 
และวิเคราะหกระบวนการบริหารความเสี่ยงในแตละดาน เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินการอยางตอเนื่อง และใหมั่นใจไดวาการ
บริหารความเสี่ยงเหมาะสมกับธุรกิจที่ดําเนินอยู และสอดคลองกับเปาหมาย ภารกิจหลักขององคกร การบริหารความเสี่ยงถือเปนความ
รับผิดชอบของทุกคนในองคกร บริษัทมีการอบรมใหบุคลากรมีความรับผิดชอบและเขาใจหลักการของความเสี่ยงภายใตขอบเขตงานที่
รับผิดชอบ เพื่อบริหารความเสี่ยงอยางเหมาะสม ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีบทบาทหนาที่ในการอนุมัติแผนการบริหารความ
เสี่ยง สอบทานและปรับปรุงนโยบายใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมของบริษัท 
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ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไฮโดรเท็ค จํากัด (มหาชน) ไดมีการประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันท่ี 24 กุมภาพันธ 2559 โดย
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาใหความเห็นเกี่ยวกับรายการระหวางกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชน มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในอนาคต ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย ซึ่งในท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทใหความเห็นวา รายการระหวางกันตาง ๆ ดังกลาว เปนรายการท่ี
มีความสมเหตุสมผล มีการกําหนดเง่ือนไขอ่ืนๆ ที่เปนธรรม และไมมีการถายเทผลประโยชนระหวางบริษัท และบุคคลท่ีอาจมีความ
ขัดแยงดังกลาว  

นโยบายหรือแนวโนมการเขาทํารายการระหวางกัน รวมท้ังการไดมาหรือจําหนายไปซ่ึงสินทรัพยของบริษัทในอนาคต 

ที่ประชุมพิจารณาแลวและมีมติเปนเอกฉันทกําหนดนโยบายการเขาทํารายการระหวางกันในอนาคตวา จะตองมีการตรวจสอบ
โดยคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลในการเขาทํารายการ การตรวจสอบราคา
และเง่ือนไขตางๆ ของรายการวา เปนไปตามเง่ือนไขทางธุรกิจปกติหรือไม และคณะกรรมการบริษัทจะดูแลใหบริษัทปฏิบัติให
เปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน รวมถึงขอบังคับ ประกาศ 
คําสั่ง หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามขอกําหนดเก่ียวกับการเปดเผยขอมูลการ
ทํารายการเก่ียวโยง และการไดมาหรือจําหนายซึ่งสินทรัพยของบริษัทหรือบริษัทยอย (ถามี) รวมท้ังปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่
กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญช ี

ทั้งนี้ หากมีรายการระหวางกันของบริษัทหรือบริษัทยอย เกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน มีสวนไดเสีย 
หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในอนาคต บริษัทจะไดใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับความจําเปน
ของการเขาทํารายการและความเหมาะสมดานราคาของรายการนั้น โดยพิจารณาดูเง่ือนไขตางๆ  ใหเปนไปตามลักษณะการ
ดําเนินการคาปกติในตลาด และมีการเปรียบเทียบราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไมมีความ
ชํานาญในการพิจารณารายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะไดใหผูเช่ียวชาญอิสระหรือผูสอบบัญชีของบริษัทเปนผูให
ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหวางกันดังกลาวเพ่ือนําไปใชประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ 
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผูถือหุน ตามแตกรณี ท้ังนี้ บริษัทจะเปดเผยรายการระหวางกันไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ที่ไดรับการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีของบริษัท 

การอนุมัติในหลักการเกี่ยวกับขอตกลงทางการคาท่ีมีเงื่อนไขการคาโดยท่ัวไป ในการทําธุรกรรมระหวางบริษัทและบริษัทยอย 
(ถามี) กับกรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวของ 

บริษัทและบริษัทยอยอาจมีรายการระหวางกัน กับกรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ ยวของในอนาคต ซึ่งบริษัท
สามารถทําธุรกรรมดังกลาวได หากธุรกรรมเหลาน้ันมีขอตกลงทางการคาในลักษณะเดียวกับที่วิญูชนจะพึงกระทํากับคูสัญญา
ทั่วไปในสถานการณเดียวกัน ดวยอํานาจตอรองทางการคาที่ปราศจากอิทธิพลในการท่ีตนมีสถานะเปนกรรมการ ผูบริหารหรือ
บุคคลท่ีมีความเกี่ยวของ   
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มาตรการคุมครองผูลงทุน 

เพื่อเปนการคุมครองผูลงทุนในอนาคตถามีรายการระหวางกันของบริษัทเกิดข้ึนกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 
มีสวนไดสวนเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในอนาคต บริษัทจะจัดใหมีการนําเสนอรายการดังกลาวผานที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการตรวจสอบเขารวมประชุม ทั้งนี้ เพื่อดูแลใหรายการระหวางกันเปนไปอยางยุติธรรมและมีนโยบาย
การกําหนดราคาที่เหมาะสม โดยคณะกรรมการบริษัทจะตองปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศ ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับการ
เปดเผยขอมูลการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกันและการไดมาหรือจําหนายไป 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไฮโดรเท็ค จํากัด (มหาชน) ประกอบดวยกรรมการอิสระจํานวน 3 ทาน คือ พลอากาศเอกชัยนันท 
ธรรมสุจริต เปนประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และนายอนันต เกตุพิทยาและนายกําพล ปญญาโกเมศ เปนกรรมการตรวจสอบ 
ซึ่งนายอนันต เกตุพิทยา และนายกําพล ปญญาโกเมศเปนกรรมการผูมีความรูความสามารถ และประสบการณดานบัญชีการเงิน สามารถ
ทําหนาที่สอบทานความนาเช่ือถือของงบการเงินได โดยกรรมการทุกทานมีคุณสมบัติเปนอิสระตามประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติตามกฏบัตร โดยใหสอดคลองตามประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งในป 2558 
คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการจัดประชุมรวม 4 ครั้ง โดยการประชุมแตละครั้งไดมีฝายบริหารของบริษัท และผูสอบบัญชีจากภายนอกได
เขารวมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นสําคัญในการจัดทํางบการเงิน การเปดเผยขอมูลที่สําคัญ และไดรายงานผลการดําเนินงานตอ
คณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส โดยผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบมีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้ 

 สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจําป 2558 ของบริษัท เพื่อนําเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ โดย
พิจารณางบการเงินที่ผานการสอบทานและตรวจสอบจากผูสอบบัญชี นอกจากน้ีคณะกรรมการตรวจสอบไดมีการประชุมกับผูสอบบัญชี
อยางสมํ่าเสมอ เพื่อรับทราบและหารือเกี่ยวกับความเห็นของผูสอบบัญชีและประเด็นที่พบจากการสอบทานงบการเงิน  เพื่อใหมั่นใจได
วางบการเงินจัดทําขึ้นตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ เปนประโยชนตอการตัดสินใจของผูใช 
งบการเงินของบริษัท พรอมทั้งพิจารณาขอเสนอแนะตอระบบการควบคุมภายในจากผูสอบบัญชี เพื่อใหมั่นใจไดวาขอสังเกตสําคัญที่
พบจากการตรวจสอบไดรับการพิจารณาดําเนินการจากฝายบริหารอยางเหมาะสม  

 สอบทานรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน โดยถือหลักความสมเหตุสมผล โปรงใส การเปดเผย
ขอมูลเพียงพอ และเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัท ตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี ตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย  

 สอบทานการกํากับดูแลการปฏิบัติงานตามกฎหมายวาดวยตลาดหลักทรัพยฯ  ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ และคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยฯ และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท มีการปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบของ
ทางการที่เกี่ยวของใหเปนไปอยางถูกตอง โดยในป 2558 บริษัทไดจัดทําแบบประเมินตนเอง ในการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแล
กิจการท่ีดี โดยอางอิงจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพือ่ใหบริษัทมีการปรับปรุงไปสูการกํากับดูแลกิจการท่ีดีมากยิ่งข้ึน 

 สอบทานความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน โดยพิจารณารายงานการตรวจสอบภายในและความเห็นของ
ผูสอบบัญชีในระบบงานและการปฏิบัติงานท่ีสําคัญ และผลการติดตามการปรับปรุงแกไขตางๆ ซึ่งไมพบประเด็นปญหาที่ เปน
สาระสําคัญ โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดอนุมัติแผนตรวจสอบประจําป และมีการติดตามผลการปฏิบัติงาน ใหคําแนะนําในการ
ปฏิบัติงานแกหนวยงานตรวจสอบภายในอยางสมํ่าเสมอ เพื่อใหมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น โดยในป 2558 คณะกรรมการตรวจสอบมีความ
เช่ือมั่นอยางสมเหตุสมผลวา บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในทีเ่พียงพอเหมาะสมและมีประสิทธิผล  

 สอบทานคุณสมบัติของผูสอบบัญชี ประเมินผลงาน ความเปนอิสระในการปฏิบัติงาน และคาสอบบัญชี และเสนอตอคณะกรรมการ
บริษัท เพื่อขออนุมัติที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 ใหแตงตั้งบริษัท เอส พี ออดิท จํากัด เปนผูสอบบัญชีสําหรับป 2558 ซึ่ง
ผูสอบบัญชีไดปฏิบัติหนาที่อยางดีเสมอมา เหมาะสมกับการดําเนินงานของบริษัท และมีคุณสมบัติถูกตองตามประกาศของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมท้ังไดพิจารณาคาสอบบัญชีที่เหมาะสม เพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัทใหความเห็นชอบในการเสนอ
รายช่ือผูสอบบัญชี 

 ทบทวนการปฏิบัติหนาที่ตามกฏบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบจากการประเมินการปฏิบัติงานตนเองประจําป 2558 คณะกรรมการ
ตรวจสอบไดประเมินในเรื่ององคประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ การฝกอบรมและทรัพยากร การประชุม ความสัมพันธกับผูสอบ
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บัญชีและผูบรหิาร ตลอดจนบทบาทของคณะกรรมการตรวจสอบในอนาคต ซึ่งผลการประเมนิโดยรวมสรุปวาไดปฏบิัติงานอยางเพียงพอ 
ในระดับที่ดีเยี่ยม 

โดยภาพรวมในรอบป 2558 คณะกรรมการตรวจสอบไดมีความเห็นวา ไดจัดทํางบการเงินขึ้นอยางเหมาะสมตามหลักการบัญชีที่รับรอง
ทั่วไป สําหรับงบการเงินรอบบัญชีสิ้นสดุวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ไมมีเหตุการณแสดงถึงปญหาหรือรายการที่มีผลกระทบตองบการเงินอยาง
มีนัยสําคัญ มีการเปดเผยขอมูลรายการระหวางกันอยางเพียงพอ และบริษัทไดดําเนินธรุกิจตามกฎหมายและระเบียบทางการที่เกี่ยวของ
เปนไปโดยถูกตอง บริษัทถือนโยบายการกํากับดแูลกิจการท่ีดีเปนสาํคัญ เปนไปตามหลกับรรษัทภิบาล ตรวจสอบได และรักษาผลประโยชน
ของผูมีสวนไดเสียทุกฝาย ทั้งนี้ไดรับขอมูลในการพิจารณาจากกรรมการ ผูบริหารและผูที่เกี่ยวของทุกฝายอยางดี คณะกรรมการตรวจสอบ
ความเช่ือมั่นอยางสมเหตุสมผล วาบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล มีการบริหารความ
เสี่ยงอยางรัดกุมเพียงพอ  

 
 

 
 

พลอากาศเอกชัยนนัท ธรรมสุจริต 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน 

คณะกรรมการบริษัท ไฮโดรเท็ค จํากัด (มหาชน) เปนผูรับผิดชอบตองบการเงินรวมของบริษัท และบริษัทยอย รวมถึงขอมูลสารสนเทศ 
ทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจําป 2558 งบการเงินดังกลาวจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ตามขอกําหนดของ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงิน โดยเลือกใชนโยบายท่ีเหมาะสมและ
ถือปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองโดยท่ัวไป ตลอดจนใชดุลยพินิจอยางระมัดระวังและสมเหตุสมผลในการ
จัดทํางบการเงิน รวมท้ังการเปดเผยขอมูลที่สําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยผูสอบบัญชีเปนผูสอบทาน ตรวจสอบ
งบการเงินและแสดงความเห็นในรายการของผูสอบบัญชี เพื่อใหเปนประโยชนตอผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปที่จะไดรับทราบขอมูลที่แสดง
ฐานะทางการเงิน และผลการดําเนินงานที่ถูกตอง ทันเวลา และสมเหตุสมผล  

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบในการกํากับดูแลรายงานทางการเงินใหมีประสิทธิภาพ โดยไดแตงตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซึ่งประกอบดวยกรรมการท่ีเปนอิสระและไมเปนผูบริหารของบริษัทที่เปนผูทรงคุณวุฒิ เปนผูสอบทานคุณภาพของงบการเงินให
ถูกตองครบถวน ตลอดจนสอบทานความเพียงพอและประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในของบริษัท และรวมประเมิน       
ความเสี่ยงของบริษัท เพื่อปองกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดข้ึนจากการดําเนินการท่ีผิดปกติอยางมีสาระสําคัญและเพียงพอที่จะรักษา
ทรัพยสินของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทมีหนวยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งขึ้นตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหมั่นใจวาบริษัทมีการ
บันทึกขอมูลทางบัญชีอยางถูกตอง ครบถวน เพียงพอ ทันเวลา และมีระบบควบคุมภายในท่ีดีสามารถปองกันไมใหเกิดการทุจริตหรือการ
ดําเนินการที่ผิดปกติ ซึ่งความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบไดปรากฏในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจําป 2558 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวาระบบการควบคุมภายในของบริษัท ไฮโดรเท็ค จํากัด (มหาชน) มีความเพียงพอสามารถเช่ือมั่นไดวา
งบการเงินของบริษัท ไฮโดรเท็ค จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558  ไดแสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสด 
รวมถึงหมายเหตุประกอบงบการเงิน ไดถูกตองเช่ือถือได เปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและถูกตองในสาระสําคัญ  

 

 

 

 นายไพฑูรย  โกสียรักษวงศ 
 ประธานกรรมการ 
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ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน 

งบการเงิน 

(ก) สรุปรายงานการสอบบัญชี   

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ในงวดบัญชีป 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ของบริษัท  
ตรวจสอบโดยบริษัท เอส พี ออดิท จํากัด ซึ่งมีนายสุชาติ พานิชยเจริญ ผูสอบบัญชีอนุญาตเลขที่  4475 เปนผูสอบบัญชีได
ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป โดยใหความเห็นอยางไมมีเงื่อนไขวา งบการเงินของบริษัทไดแสดง
ฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวม
และกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ไดอยางถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   

การเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีป 2558 

 ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2558 เปนตนไป กลุมบริษัทไดเปลี่ยนนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการรับรูผลกําไรขาดทุนจากการ
ประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยสําหรับภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานกรณีการเลิกจางหรือเกษียณอายุตาม
ขอกําหนดของกฎหมายแรงงาน จากเดิมกลุมบริษัทรับรูผลกําไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
ทั้งหมดในกําไรหรือขาดทุน เปนกลุมบริษัทรับรูผลกําไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยทั้งหมดใน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557)  เรื่อง ผลประโยชนพนักงาน กลุมบริษัทใชวิธีปรับ
ยอนหลังขอมูลทางการเงินสําหรับการปฏิบัติในชวงเปลี่ยนแปลงตามขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชีฉบับดังกลาว 

 ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาวมีผลกระทบตองบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยไมมีผลกระทบตองบแสดงฐานะ
การเงิน  ดังแสดงรายการในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 5 

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

ขอมูลและเหตุการณที่เนนในรายงานผูสอบบัญชี 

 ตามท่ีไดกลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 29 ซึ่งไดอธิบายถึงความไมแนนอนเก่ียวกับผลของคดีที่บริษัทถูกคูสัญญา
ฟองรองเรียกคาเสียหาย  ซึ่งปจจุบันทนายความของบริษัทอยูระหวางเตรียมยื่นคําใหการคัดคานคําฟองของคูสัญญาตอศาลแพง 
ทั้งนี้ ขาพเจามิไดแสดงความเห็นอยางมีเง่ือนไขในเรื่องนี้ 

 เรื่องอื่น 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ไฮโดรเท็ค จํากัด  (มหาชน) และบริษัทยอย และเฉพาะของบริษัท 
ไฮโดรเท็ค จํากัด (มหาชน) สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีทานอื่นในสํานักงานเดียวกัน  ซึ่งได
แสดงความเห็นอยางไมมีเง่ือนไขและไดใหขอสังเกตเพ่ิมเติมเกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได  
ตามรายงานลงวันท่ี 27 กุมภาพันธ 2557 

 



รายงานประจําปี 2558  

บริษัท ไฮโดรเท็ค จํากัด (มหาชน) 

ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน 

 
 

 
71 

 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ในงวดบัญชีป 2556 สิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2556  ของบริษัท  ตรวจสอบโดยบริษัท เอส พี ออดิท จํากัด ซึ่งมีนายสมยศ  วิวรรธนอภินัย ผูสอบบัญชีอนุญาตเลขท่ี 
5476 เปนผูสอบบัญชี ไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยใหความเห็นอยางไมมีเง่ือนไขวา     
งบการเงินของบริษัทไดแสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดไดอยางถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน   

 ขอมูลและเหตุการณที่เนนในรายงานผูสอบบัญชี 

 ตั้งแตวันที่ 1  มกราคม 2556 บริษัทไดเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินไดเพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได โดยบริษัทไดทําการปรับปรุงยอนหลังขอมูลเปรียบเทียบสําหรับการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
ดังกลาว โดยมิไดแสดงความเห็นอยางมีเง่ือนไขในเรื่องนี้  ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 2 และ 4     

 เรื่องอื่น 

 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 
ตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีอ่ืนในสํานักงานเดียวกัน ซึ่งไดแสดงความเห็นอยางไมมีเงื่อนไขตามรายงานลงวันท่ี 26 กุมภาพันธ 2556 
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 (ข)ตารางสรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

สรุปรายการงบแสดงฐานะการเงิน 
ตรวจสอบแลว 

สิ้นสุด 31 ธ.ค. 56 สิ้นสุด 31 ธ.ค 57 สิ้นสุด 31 ธ.ค. 58 
ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 44.40 7.43% 89.58 13.40% 67.28 8.93% 
ลูกหน้ีการคาและลูกหนี ้– กิจการอ่ืน 142.76 23.88% 105.07 15.72% 191.40 25.40% 
ลูกหน้ีการคาและลูกหนี ้– กิจการที่เกี่ยวของกัน 0.00 23.88% 5.84 0.87% 0.00 0.00% 
มูลคางานเสร็จที่ยังไมไดเรียกเก็บ 197.28 33.01% 238.92 35.75% 173.70 23.05% 
ลูกหน้ีเงินประกันผลงาน 8.87 1.48% 4.30 0.64% 23.59 3.13% 
ภาษีซื้อยังไมครบกําหนดชาํระ 3.07 0.51% 2.72 0.41% 2.09 0.28% 
งานระหวางกอสราง 0.00 0.00% 0.59 0.09% 20.97 2.78% 
รวมสินทรัพยหมุนเวยีน 396.38 66.32% 447.02 66.89% 479.03 63.57% 
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ําประกัน 59.69 9.99% 77.55 11.60% 99.34 13.18% 
เงินลงทุนในบริษัทรวม 3.81 0.64% 2.79 0.42% 2.14 0.28% 
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 1.98 0.33% 1.98 0.30% 2.97 0.39% 
ที่ดินและอุปกรณ-สุทธ ิ 112.75 18.86% 124.14 18.57% 143.20 19.00% 
สินทรัพยไมมีตัวตน-สุทธ ิ 0.29 0.05% 1.33 0.20% 1.40 0.19% 
ภาษีเงินไดถูกหัก ณ ที่จาย-สุทธ ิ 21.92 3.67% 11.64 1.74% 23.44 3.11% 
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.12 0.02% 
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น-สุทธ ิ 0.89 0.15% 1.88 0.28% 1.90 0.25% 
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 201.33 33.68% 221.32 33.11% 274.52 36.43% 
สินทรัพยรวม 597.71 100.00% 668.34 100.00% 753.55 100.00% 
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สรุปรายการงบแสดงฐานะการเงิน 
ตรวจสอบแลว 

สิ้นสุด 31 ธ.ค. 56 สิ้นสุด 31 ธ.ค 57 สิ้นสุด 31 ธ.ค. 58 
ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % 

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 51.00 8.53% 94.00 14.06% 172.93 22.95% 
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น 130.24 21.79% 154.44 23.11% 172.01 22.83% 
รายไดคากอสรางรับลวงหนา 20.39 3.41% 0.63 0.09% 1.13 0.15% 
เงินรับลวงหนาตามสัญญากอสราง 62.18 10.40% 66.83 10.00% 46.52 6.17% 
ภาษีขายรอนาํสง 7.95 1.33% 5.22 0.78% 9.20 1.22% 
ภาษีเงินไดคางจาย 0.00 0.00% 0.05 0.01% 0.42 0.06% 
สวนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกาํหนดชําระภายในหนึ่งป       
เงินกูยืมระยะยาว 33.96 5.68% 34.20 5.12% 3.76 0.05% 
ประมาณการรับประกันคุณภาพ 1.80 0.30% 3.18 0.48% 5.31 0.70% 
หนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงิน 1.83 0.31% 1.69 0.25% 0.75 0.10% 
ประมาณการผลขาดทุนจากงานกอสราง 2.65 0.44% 7.98 1.19% 7.85 1.04% 
รวมหนี้สินหมุนเวียน 312.00 52.50% 368.22 55.10% 419.88 55.72% 
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 7.36 1.23% 3.88 0.58% 0.12 0.02% 
เงินกูยืมระยะยาว-กจิการอื่น 0.00 0.00% 0.00 0.00% 114.84 15.24% 
ประมาณการรับประกันคุณภาพ 0.00 0.00% 0.73 0.11% 6.89 0.91% 
หนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงิน 0.50 0.42% 0.76 0.11% 0.00 0.00% 
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 11.70 1.96% 13.81 2.07% 15.54 2.06% 
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญช ี 0.47 0.08% 0.43 0.06% 0.40 0.05% 
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 0.00 0.00% 0.00 0.00% 2.67 0.35% 
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 22.04 3.69% 19.61 2.93% 140.45 18.64% 
รวมหนี้สิน 334.04 55.89% 387.83 58.03% 560.33 74.36% 
ทุนจดทะเบียน 195.00 32.62% 389.97 58.35% 389.97 51.75% 
ทุนที่ออกและเรียกชําระแลว 194.98 32.62% 389.97 58.35% 389.97 51.75% 
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 67.21 11.24% 66.70 9.98% 66.70 8.85% 
สํารองตามกฎหมาย 9.62 1.61% 9.62 1.44% 9.62 1.28% 
ยังไมจัดสรร -8.14 -1.36% -185.78 -27.80% -273.56 -36.30% 
องคประกอบอ่ืนของสวนของผูถือหุน 0.00 0.00% 0.00 -0.00% 0.00 0.00% 
รวมสวนของผูถือหุนของบริษัทใหญ 263.67 44.11% 280.51 41.97% 192.72 25.58% 
สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.50 0.07% 
รวมสวนของผูถือหุน 263.67 44.11% 280.51 41.97% 193.23 25.64% 
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 597.71 100.00% 668.34 100.00% 753.55 100.00% 
       

หมายเหตุ : งบการเงินป 2557 : รายการบางรายการในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี       
31 ธันวาคม 2557 ไดมีการจัดประเภทรายการใหมเพื่อใหสอดคลองกับการแสดงรายการในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซ่ึงกลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 37 
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สรุปรายการแสดงผลการดําเนินงาน 
 

ตรวจสอบแลว 
ป 2556 ป 2557 ป 2558 

ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % 
รายไดจากการกอสราง 646.41 92.25% 531.83 89.65% 664.83 89.48% 
รายไดจากการใหบริการ 54.32 7.75% 57.79 9.74% 78.15 10.52% 
รายไดจากการขาย 0.00 0.00% 3.63 0.61% 0.00 0.00% 
รวมรายได 700.73 100.00% 593.24 100.00% 742.98 100.00% 
ตนทุนในการกอสราง 609.48 86.98% 637.38 107.44% 723.80 97.42% 
ตนทุนการใหบริการ 51.39 7.33% 52.50 8.85% 29.82 4.01% 
ตนทุนขาย 0.00 0.00% 2.29 0.39% 0.00 0.00% 
รวมตนทุน 660.87 94.31% 692.17 116.68% 753.62 101.43% 
กําไรขั้นตน 39.86 5.69% -98.93 -16.68% -10.64 -1.43% 
รายไดอื่น 4.03 0.58% 4.17 0.70% 2.06 0.28% 
กําไรกอนคาใชจาย 43.89 6.26% -94.77 -15.97% -8.58 -1.15% 
คาใชจายในการขายและบริหาร 50.07 7.15% 76.94 12.97% 62.37 8.39% 
กําไรจากการดําเนินงาน -6.18 -0.88% -171.70 -28.94% -70.95 -9.55% 
ตนทุนทางการเงิน 1.44 0.21% 5.18 0.87% 16.25 2.19% 
ภาษีเงินได 2.73 0.39% 0.15 0.02% 0.86 0.12% 
กําไรสุทธิกอนสวนแบงกําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทรวม -10.35 -1.48% -177.03 -29.84% -88.06 -11.85% 
สวนแบงกําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทรวม 0.01 0.00% -1.01 -0.17% -0.65 -0.09% 
กําไร/(ขาดทุน) สุทธิ -10.34 -1.48% -178.04 -30.01% -88.71 -11.94% 
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น       
ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคางบการเงิน 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 
กําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย 0.00 0.00% 0.41 0.07% 0.75 0.10% 
ขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป -10.34 -1.48% -177.63 -29.94% -87.95 -11.84% 
การแบงปนขาดทุน       
สวนที่เปนของบริษัทใหญ -10.34 -1.48% -178.04 -30.01% -88.54 -11.92% 
สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม 0.00 0.00% 0.00 0.00% -0.17 -0.02% 
 -10.34 -1.48% -178.04 -30.01% -88.71 -11.94% 
กําไรตอหุน (บาท) -0.05  -0.63  -0.23  
มูลคาหุนสามัญที่ตราไวตอหุน (บาท) 1.00   1.00  1.00  
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (ลานหุน) 194.98   284.26  389.97  

หมายเหตุ : /1 รายไดอื่น :  

- ป 2558  รายไดอื่นที่มีสาระสําคัญ ไดแก รายไดดอกเบี้ยรับ 1.37 ลานบาท เรียกเก็บคาบริการอะไหลจากลูกคาจํานวน  0.29 ลานบาท  
- ป 2557 รายไดอื่นที่มีสาระสําคัญ ไดแก รายไดดอกเบี้ยรับ 1.29 ลานบาท และ คาขายเศษวัสดุ 0.22 ลานบาท เรียกเก็บคาเสียหายจาก

ผูรับเหมา 1.71 ลานบาท 
-   ป 2556 รายไดอื่นที่มีสาระสําคัญ ไดแก รายไดดอกเบ้ียรับ 1.32 ลานบาท และ คาขายเศษวัสดุ 1.75 ลานบาท 
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สรุปรายการงบกระแสเงินสด                               ตรวจสอบแลว 
ป 2556 ป 2557 ป 2558 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน    
กําไร/(ขาดทุน) กอนภาษีเงินได -7.61 -177.89 -87.68 
ปรับรายการที่กระทบกําไร/(ขาดทุน) สุทธิกอนรายได(คาใชจาย)    
ภาษีเงินไดเปนเงินสดรับ/(จาย) จากกิจกรรมดําเนินงาน    

สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวม -0.01 1.01 0.65 
สวนแบงขาดทุนสําหรับสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม 0.00 0.00 -0.17 
หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ(โอนกลับ) 0.03 10.76 -9.71 
คาเสื่อมราคา 2.88 3.06 4.57 
สินทรัพยไมมีตัวตนตัดจาย 0.22 0.41 0.51 
ประมาณการรับประกันคุณภาพ 2.50 2.12 8.28 
กําไร(ขาดทุน)จากการจําหนายสินทรัพยถาวร -0.21 0.58 -0.03 
กําไรจากการจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตน 0.00 0.00 0.00 
ขาดทุนจากการตัดจําหนายสินทรัพยถาวร 0.03 0.06 0.05 
โอนกลับคาเผ่ือดอยคา 0.00 0.00 -0.99 
ขาดทุนจากการดอยคาสินทรัพยถาวร 0.00 15.26 0.52 
ขาดทุนจากการขอคืนภาษีถูกหัก ณ ที่จาย 0.21 0.00 0.00 
ขาดทุนจากการดอยคาเงินลงทุน 0.00 0.00 0.00 
ขาดทุนที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการกอสราง (โอนกลับ) 0.00 5.33 -0.13 
ประมาณการตนทุนจากงานบริการ / (โอนกลับ) 0.00 0.00 0.00 
ประมาณการคาปรับโครงการ 0.00 0.00 0.00 
รายไดจาการหักกลบลบหน้ีกับเจาหนี้ 0.00 0.00 0.00 
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชนพนักงาน 2.91 2.30 2.68 
ประมาณการหน้ีสินคดีความ 0.00 0.00 3.00 
ดอกเบี้ยรับ -1.32 -1.25 -1.40 
ดอกเบี้ยจาย 1.44 5.18 16.25 

กําไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมดําเนินงานกอนการเปล่ียนแปลง 1.08 -133.09 -63.60 
        ในสินทรัพยและหน้ีสินดําเนินงาน    

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น -32.98 21.08 -70.82 
มูลคางานเสร็จที่ยังไมเรียกเก็บ -88.15 -41.64 65.22 
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน 19.84 4.57 -19.28 
ภาษีซื้อยังไมครบกําหนดชําระ -0.63 0.35 0.63 
งานระหวางกอสราง 2.57 -0.59 -20.39 
สินทรัพยไมหมุนเวียน 0.00 0.00 -0.02 
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น 2.05 23.82 9.65 
รายไดจากการกอสรางรับลวงหนา 7.94 -19.76 0.50 
เงินรับลวงหนาตามสัญญากอสราง -20.94 4.65 -20.31 
ภาษีขายรอนําสง 2.87 -2.73 3.98 
ประมาณการรับประกันคุณภาพ -3.63 0.00 0.00 
หน้ีสินไมหมุนเวียนอื่น 0.00 -0.99 2.67 

เงินสดรับ/(จาย) การการดําเนินงาน -109.99 -144.32 -111.78 
เงินสดจายผลประโยชนพนักงาน -0.26 0.00 -0.38 
เงินสดรับ/(จาย) ภาษีเงินได -7.36 10.15 -12.44 

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไป) กิจกรรมดําเนินงาน -117.61 -134.18 -124.60 
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สรุปรายการงบกระแสเงินสด ตรวจสอบแลว 
ป 2556 ป 2557 ป 2558 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน    
เงินลงทุนระยะส้ัน(เพิ่มขึ้น)/ลดลง 0.00 0.00 0.00 
เงินสดจายซ้ือเงินลงทุนในบริษัทรวม 0.00 0.00 0.00 
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระคํ้าประกัน(เพิ่มขึ้น/ลดลง -13.08 -17.86 -21.79 
เงินสดรับจากการขาย/(จายซ้ือ) สินทรัพยถาวร -50.76 -30.18 -24.05 
เงินสดรับจาการจําหนายสินทรัพยถาวร 0.20 0.44 0.07 
เงินสดรับจากการขาย/(จายซ้ือ) สินทรัพยไมมีตัวตน -0.03 -1.35 -0.44 
เงินสดรับคาดอกเบี้ย 1.26 1.26 1.44 

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไป) กิจกรรมลงทุน -62.76 -47.70 -44.76 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน    
        เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 51.00 43.00 78.93 
       เงินสดจายชําระหนี้สินภายใตสัญญาเชาเงิน -1.71 -1.88 -1.70 
       เพิ่มขึ้นในเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 27.48 -3.24 -34.20 
        เงินสดรับจากกูยืมระยะยาวจาก-กิจการอื่น 0.00 0.00 114.84 
        เงินสดรับสําหรับสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม 0.00 0.00 0.67 
         เงินปนผลจาย -72.30                0.00 0.00 
        เงินสดจายคาดอกเบี้ย -1.33 -5.29 -11.49 
         เงินสดรับจาการเพิ่มทุน 0.00 194.98 0.00 
        คาใชจายในการจําหนายหุนสามัญ 0.00 0.52 0.00 
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไป) กิจกรรมจัดหาเงิน 68.22 227.06 147.06 
ผลตางจากการแปลงคางบการเงินของหนวยงานตางประเทศ 0.00 0.00 0.00 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพ่ิมขึ้น (ลดลง) สุทธิ -112.15 45.18 (22.30) 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนงวด 156.55 44.40 89.58 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายงวด 44.40 89.58 67.28 
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อัตราสวนทางการเงิน  ป 2556 ป 2557 ป 2558 
อัตราสวนสภาพคลอง  (Liquidity ratio) 
อัตราสวนสภาพคลอง เทา 1.27 1.21 1.14 
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว เทา 0.53 0.46 0.49 
อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด เทา -0.43 -0.39 -0.57 
อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา เทา 6.66 5.90 6.88 
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย วัน 55 62 53 
อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ เทา 0.00 0.00 0.00 
ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย วัน 0.00 0.00 0.00 
อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้ เทา 6.86    6.18 6.29 
ระยะเวลาชําระหนี้ วัน 53 59 58 
Cash cycle วัน 2 3 -5 
 
อัตรากําไรขั้นตน % 5.69% -16.68% -1.43% 
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน % -0.88% -28.94% -9.55% 
อัตรากําไรอื่น % 0.00% 0.00% 0.00% 
อัตราสวนเงินสดตอการทํากําไร % 0.00% 0.00% 0.00% 
อัตรากําไรสุทธิ % -1.48% -29.73% -11.88% 
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน % -3.79% -65.43% -38.76% 
 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย % -1.81% -28.13% -12.45% 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร % -8.42% -147.74% -62.82% 
อัตราการหมุนของสินทรัพย เทา 1.23 0.94 1.05 
 
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน เทา 1.27 1.39 2.90 
อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย –Cash basis เทา -46.70 -20.67 -5.90 
อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน - Cash basis เทา -1.90 -3.25 -1.64 
อัตราการจายเงินปนผล %              -              -              - 

หมายเหตุ : ที่ประชุมผูถือหุนประจําป 2557 เมื่อวันที่ 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 โดยผูถือหุนมีสิทธิที่จะจองซ้ือหุนในจํานวนที่เกินกวาสิทธิของตนได  ใน
ราคาที่เสนอขายหุนละ 1.00 บาทและกําหนดวันเสนอขายระหวางวันที่ 26 พฤษภาคม 2557 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 ในกรณีที่มีหุนสามัญใหม
เหลืออันเนื่องมาจากการจองซ้ือของผูถือหุนเดิมขางตนใหคณะกรรมการบริษัทมีอํานาจและดุลยพินิจในการจัดสรรหุนสามัญใหมที่เหลือดังกลาว
ใหแกผูถอืหุนเดิมของบริษัทตามสัดสวนไดอีก และใหคณะกรรมการบริษัทเปนผูมีอํานาจในการพิจารณากําหนดและแกไขเปลี่ยนแปลงขอกําหนด  
เง่ือนไข และรายละเอียดตาง ๆ ในการเสนอขายหุนสามัญใหมดังกลาวไดทุกประการ 

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

ภาพรวมของผลการดําเนินงานท่ีผานมา 

บริษัท ไฮโดรเท็ค จํากัด (มหาชน) ดําเนินธุรกิจทางดานการรับกอสราง รับบริหารจัดการ และการลงทุนงานวิศวกรรมสิ่งแวดลอม ซึ่ง
การใหบริการเกี่ยวกับระบบน้ําถือเปนรายไดหลักของธุรกิจ โดยบริษัทเปนหนึ่งในผูนําสําหรับการใหบริการแกลกูคาขนาดใหญ และสามารถ
ใหบริการกับลูกคาไดตั้งแตงานที่มีความซับซอนนอยซึ่งมีการแขงขันสูงไปจนถึงงานที่ตองอาศัยความรูความชํานาญ ประสบการณและ
เทคโนโลยีดานวิศวกรรมระดับสูง ซึ่งมีการแขงขันไมสูงมาก อาทิ ระบบผลิตน้ําสําหรับอุตสาหกรรมปโตรเคมี ระบบผลิตน้ําจืดจากน้ําทะเล 
ระบบบําบัดนํ้าเสีย และระบบบําบัดน้ําเสียเพื่อนํากลับมาใชใหม และดวยประสบการณในการดําเนินธุรกิจมามากกวา 30 ป ทําใหบริษัทมี
ความเขาใจถึงลักษณะหรือรูปแบบบริการท่ีลูกคาตองการ โดยบริษัทมีรูปแบบการใหบริการที่หลากหลายเพ่ือตอบสนองความตองการของ
ลูกคา ไดแก 

1) การรับเหมากอสราง (ออกแบบ จัดหา กอสราง ติดตั้งเคร่ืองจักร และการทดลองเดินระบบอยางใดอยางหน่ึงหรือครบวงจร) 

2) การรับบริหารจัดการเดินระบบและบํารุงรักษา 

3) การลงทุนโครงการผลิตนํ้าและบําบัดน้ําเสีย 

ป 2558  บริษัทจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทยอย  2 แหง คือ 

1. เดือน มกราคม 2558 บริษัทไดจัดต้ังบริษัท ไฮโดรเท็ค ยูทิลิตี้ จํากัด มีวัตถุประสงคเพื่อดําเนินงานเกี่ยวกับโครงการลงทุนประเภท
ผลิตและจําหนายน้ําประปา และธุรกิจที่เกี่ยวของ โดยมีทุนจดทะเบียน 1,000,000.00 บาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 10,000 หุน มูลคาที่
ตราไวหุนละ 100 บาท บริษัทถือหุนในสัดสวนรอยละ 99.96 ผูบริหารของบริษัทมีสัดสวนการถือหุนรอยละ 0.04  ปจจุบันยังไมมีการเริ่ม
ลงทุนในธุรกิจ    

2. เดือน กรกฎาคม 2558 บริษัทไดจัดตั้งบริษัท ไฮโดรเท็ค สุพรีม มัณฑะเลย จํากัด ที่ประเทศสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร  โดย
บริษัทมีสัดสวนการถือหุนรอยละ 80.00 ของทุนจดทะเบียน 500,000.00 เหรียญสหรัฐอเมริกา เพื่อรับสิทธิในการลงทุนกอสรางโรงงาน
ระบบบําบัดนํ้าเสียและระบบรวบรวมนํ้าเสียในเขตอุตสาหกรรมมัณฑะเลย  โดยในเดือนตุลาคม 2558 บริษัท ไฮโดรเท็ค สุพรีม มัณฑะเลย 
จํากัด ไดเขาทําขอตกลงเพื่อรับสิทธิในการลงทุนกอสรางโรงงานระบบบําบัดน้ําเสียและระบบรวบรวมนํ้าเสียในเขตอุตสาหกรรมมัณฑะเลย 
กับหนวยงานราชการของประเทศสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร อายุสัญญา 30 ปและขยายเวลา 2 ครั้ง ครั้งละ 10 ป 

ในป 2558 บริษัทไดรับงานกอสรางเพ่ิมเติม 2 โครงการ เปนจํานวนเงิน 171.26 ลานบาท ซึ่งบันทึกเปนรายไดสวนใหญ ประมาณรอย
ละ 65  ในป 2558   สําหรับงานบริการ  เมื่อครบกําหนดสัญญา  และไมมีการตอสัญญาเนื่องจากผูวาจางจะดําเนินการเอง  ดังนั้น ณ  31 
ธันวาคม 2558  จึงคงเหลืองานบริการตามสัญญา 2 โครงการ ซึ่งจะแลวเสร็จในป 2560  ทั้งนี้ในอนาคตบริษัทจะมุงเนนการรับงานโครงการ
กอสรางเปนหลัก 
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ผลการดําเนินงานและความสามารถในการทํากําไร 

 รายได 

 รายไดรวมของบริษัทและบริษัทยอย  ในงวดบัญชี ป 2556 เทากับ 700.73 ลานบาท ป 2557 593.24 ลานบาท และป 2558 เทากับ 
742.98 ลานบาท โดยแบงเปนรายไดจากการกอสรางเทากับ 646.41ลานบาท และ 531.83 ลานบาท 664.83 ลานบาท สวนรายไดจากการ
ใหบริการเทากับ 54.32 ลานบาท และ 57.79 ลานบาท 78.15 ลานบาท ตามลําดับ ดงัรายละเอียดที่แสดงตามตารางดานลางนี้ 

ประเภทรายได 
(ลานบาท) 

ป 2556 ป 2557 ป 2558 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 
รายไดจากการกอสราง 646.41 92.25% 531.83 89.65% 664.83 89.48% 
รายไดจากการใหบริการ 54.32 7.75% 57.79 9.74% 78.15 10.52% 
รายไดจากการขาย 0.00 0.00% 3.62 0.61% 0.00 0.00% 
รายไดจากการลงทุนโครงการผลิตนํ้าและบําบัดน้ําเสีย 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 
รวมรายได 700.73 100.00% 593.24 100.00% 742.98 100.00% 
รายไดอื่น 4.03  4.17  2.06  

 รายไดจากการกอสราง  ป 2556  2557 และ ป 2558 คือ 646.41 ลานบาท 531.83 ลานบาท และ 664.83 ลานบาท ตามลําดับ หรือ
คิดเปนรอยละของรายไดรวม คือ 92.25  89.65 และ 89.48 ตามลําดับ รายไดป 2558 สูงขึ้นจากป 2557 เปนจํานวนเงิน 133.00 ลานบาท 
หรือ สูงขึ้นรอยละ 25.01 เนื่องจาก ปลายป 2557 และตนป 2558 บริษัทและบริษัทยอย ไดรับงานโครงการใหม รวมจํานวน 4 โครงการ  
ซึ่งดําเนินงานและบันทึกเปนรายไดในป 2558 คิดเปนอัตรารอยละ 63 ของรายไดจากการกอสรางทั้งหมด นอกจากน้ีในป 2558 ไดปรับปรุง
กลับประมาณการคาปรับสงมอบงานลาชาในป 2557 ทําใหมีรายไดเพิ่มในป 2558 เปนจํานวนเงิน 31.20 ลานบาท แตทั้งน้ีป 2558 ก็มี 
การประมาณการคาปรับสงมอบงานลาชา 1 โครงการ มีผลใหลดรายไดลง 11.36 ลานบาท   

 รายไดจากการใหบริการ ป 2556  2557 และ ป 2558  คือ 54.32 ลานบาท 57.79 ลานบาท และ78.15 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ
ของรายไดรวม คือ 7.75  9.74  และ 10.52 ตามลําดับ ป 2558 มีรายไดจากการใหบริการ ป 2558 เพิ่มข้ึนจากป 2557 เปนจํานวนเงิน 
20.36 ลานบาท หรือ เพิ่มขึ้นรอยละ 35.24  เนื่องจากมีงานบริการในการจัดเตรียมเอกสารเพ่ือยื่นประมูลโครงการและการทบทวนแบบ
กอสรางวิศกรรมใหกับกิจการรวมคาแหงหนึ่งเปนจํานวนเงิน 40.00 ลานบาท ทั้งนี้คงเหลืองานสัญญาบริการ ณ วันสิ้นป 2558 เพียง        
2 โครงการ เนื่องจากโครงการอ่ืนๆ ครบกําหนดและไมมีการตอสัญญาบริการ 

 รายไดจากการขาย ในป 2556 และ 2558 ไมมีรายไดจากการขาย ในขณะท่ี ป 2557  มีรายได 3.62 ลานบาท ซึ่งเปนการขายอุปกรณ
เพื่อใชในการปรับปรุงระบบบําบัดน้ําเสียไปยังตางประเทศ     

 ทั้งนี้ป 2558 ยังคงไมมีรายไดจากการลงทุนโครงการผลิตนํ้าและบําบัดนํ้าเสีย เนื่องจากอยูในระหวางการดําเนินการกอสรางและ
ปรับปรุงคุณภาพน้ําเสียเพือ่เขาสูกระบวนการผลิต 

 รายไดอื่น  ป 2556 2557 และ 2558 คือ 4.03 ลานบาท 4.17 ลานบาท และ 2.06  ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับป 2557 ป 2558  
บริษัทและบริษัทยอย มีรายไดอื่น  ลดลง 2.10 ลานบาท หรือ ลดลงรอยละ 50.46 เนื่องจากไมมีรายไดอื่นที่จากการเรียกเก็บจากผูรับเหมา 
รายไดสวนใหญคือ ดอกเบี้ยรับ คาบริการอะไหลแกลูกคา เปนจํานวนเงิน 1.37 ลานบาท และ 0.29 ลานบาท ตามลําดับ 
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ตนทุนและกําไรขั้นตน 

 บริษัทและบริษัทยอย มีตนทุนรวมใน งวดบัญชีป 2556 เทากับ 660.87 ลาน งวดบัญชีป 2557 เทากับ 692.17 ลานบาท และ        
งวดบัญชีป 2558 เทากับ 753.62  ลานบาท  บาท หรือคิดเปน รอยละ 94.31 รอยละ 116.68 และ รอยละ 101.43 ของยอดรายไดรวมของ
บริษัท ตามลําดับ โดยมีอัตราสวนกําไรขั้นตนเทากับรอยละ 5.69  -16.68 และ -1.43 ตามลําดับ ซึ่งหากพิจารณาตนทุนงานแยกตาม
ประเภทรายได จะเห็นไดวากิจการมีตนทุนในการกอสรางในงวดบัญชีป 2556 ป 2557 และป 2558 เทากับ 609.48 ลานบาท 637.38   
ลานบาท และ 723.80 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปน รอยละ 94.29 รอยละ 119.85  และรอยละ 108.87 ของรายไดจากการกอสราง ซึ่ง    
ใน ป 2558  มีตนทุนที่เพิ่มขึ้นจากป 2557 เนื่องจาก การเพิ่มข้ึนจากรายไดที่เพิ่ม ขณะเดียวกันมีโครงการท่ีมีตนทุนที่สูงขึ้นจนทําใหทําให
ขาดทุนโครงการอันเนื่องมาจากการปรับเพ่ิมปริมาณงานทําใหตนทุนเพิ่มสูงขึ้น รวมท้ังตนทุนการแกไขงานเพือ่เตรียมสงมอบทาํใหตนทนุสงู
กวาที่ประมาณการไว ซึ่งเปนผลใหป 2558 ขาดทุนขั้นตนสําหรับงานกอสราง 58.97 ลานบาท หรือคิดเปนอัตรารอยละ -8.87 ในขณะที่    
ป 2557  มีอัตรรอยละ  -19.85  บริษัทมีตนทุนการใหบริการในงวดบัญชีป 2556 ป 2557 และป 2558 เทากับ 51.39 ลานบาท 52.50    
ลานบาท และ  29.82  ลานบาท หรือคิดเปน รอยละ 94.61 รอยละ 90.85 และ รอยละ 38.16  ของยอดรายไดจากการใหบริการ โดยมี
อัตรากําไรข้ันตนเทากับรอยละ 5.39 รอยละ 9.15 และรอยละ 61.84 ตามลําดับ  ทั้งนี้อัตรากําไรป 2558  เพิ่มสูงขึ้นจากป 2557 เนื่องจาก
ตนทุนงานบริการจัดเตรียมเอกสารเพ่ือยื่นประมูลโครงการ และการทบทวนแบบกอสรางวิศกรรมมีตนทุนสวนใหญเปนตนทุนคาแรงงาน   

 คาใชจายในการบริหาร 

 บริษัทและบริษัทยอยมีคาใชจายในการขายและบริหารในงวดบัญชี ป 2556 ป 2557 และ ป 2558 เทากับ 50.07 ลานบาท 76.94  
ลานบาท และ62.37 ลานบาทคิดเปน รอยละ 7.15 รอยละ 12.97 และรอยละ 8.39  ของรายไดรวม  ซึ่งคาใชจายในการขายและบริหาร    
ป 2558 ลดลงจากป 2557 เปนจํานวน 14.57 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 18.93 เน่ืองจาก ป 2557 มีการต้ังสํารองเผื่อการดอยคาของ
สินทรัพยจํานวน 15.26 ลานบาท สําหรับสินทรัพยที่กอสรางแตยังไมสามารถนํามาใชในการดําเนินงาน เนื่องจากการปรับปรุงคุณภาพ    
น้ําเสียเพื่อเขาสูกระบวนการผลิต 

 ตนทนุทางการเงิน 

บริษัทและบริษัทยอย มีตนทุนทางการเงินป 2556 ป 2557 และ 2558  เทากับ 1.44 ลานบาท 5.18  ลานบาท และ 16.25 ลานบาท  
ซึ่งเพิ่มขึ้นตามลําดับ โดยป 2558 บริษัทและบริษัทยอย มีตนทุนทางการเงิน  เพิ่มขึ้น 11.07 ลานบาท หรือ เพิ่มขึ้นรอยละ 213. 71 ทั้งนี้
เนื่องจากประสบภาวการณขาดทุนตั้งแตป 2556 เปนตนมา ทําใหตองกูยืมเงินจากสถาบันการเงินเพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียน     

 กําไร(ขาดทุน)สุทธิและอัตรากําไรสุทธิ 

 บริษัทและบริษัทยอย มีขาดทุนสุทธิ งวดบัญชีป 2556 เทากับ -10.34 ลานบาท งวดบัญชีป 2557 เทากับ  -178.04 ลานบาท  และ   
ป 2558 เทากับ -88.71 ลานบาท คิดเปนอัตรากําไรสุทธิเทากับ รอยละ -1.48 รอยละ -30.01 และรอยละ -11.94 ตามลําดับ ทั้งนี้       
อัตราขาดทุนที่ลดลง เนื่องจากมีรายไดคากอสรางเพิ่มสูงขึ้นและมีรายไดคาบริการท่ีมีตนทุนคอนขางตํ่า  ดังกลาวแลวขางตน 

ทั้งนี้ป 2558 มีรายการกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน อันไดแก ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคางบการเงิน เนื่องจากการนํา    
งบการเงินบริษทยอยในตางประเทศมาจัดทํางบการเงินรวม จํานวน 3.87 พันบาท และ กําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร
ประกันภัย  ซึ่งเปนไปตาม การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557)  เรื่องผลประโยชนพนักงาน   
จํานวนเงิน 0.75  ลานบาท  เปนผลให ป 2558 มีขาดทุนสุทธิเบ็ดเสร็จสําหรับป -87.95 ลานบาท และ -177.63 ลานบาทสําหรับป 2557  
ซึ่งปรับปรุงและจัดประเภทใหมเพื่อการเปรียบเทียบกับงบการเงินปปจจุบัน 
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สําหรับงบการเงินป 2558 เมื่อปรับสวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม  จํานวน 0.17 ลานบาท  ทําใหคงเหลือสวนแบง
ขาดทุนสวนที่เปนของบริษัทใหญ จํานวน -88.54  ลานบาท 

อัตราสวนผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (ROE) ป  2556 ป 2557และ ป 2558 คื อ  -3.79%  -65.43 และ  -38.76%  ตามลําดับ  
ทั้งนี้เปนไปในทิศทางเดียวกับอัตรากําไรสุทธิท่ีติดลบ ดวยสาเหตุดังกลาวแลว 

ความสามารถในการบริหารสินทรัพย 

สินทรัพยรวมของบริษัทและบริษัทยอย  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เทากับ 597.71 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เทากับ 
668.34 ลานบาท และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เทากับ 753.55  ลานบาท โดยรายการสินทรัพยที่สําคัญของบริษัท มีดังนี้ 

- เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  
 ณ สิ้นป 2556 บริษัทและบริษัทยอย มีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเทากับ 44.40 ลานบาท ณ สิ้นป 2557  89.58 ลานบาท 
และ ณ สิ้นป 2558  67.28 ลานบาท  ในป 2558  มีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  ลดลงจากป 2557  22.30 ลานบาท หรือลดลง
รอยละ 24.89  ทั้งนี้เน่ืองจากการมีผลประกอบการที่ขาดทุน ทําใหตองใชเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงานมากข้ึน รวมทั้งมีการกูยืม
เงินระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 

- ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น 
 ณ สิ้นป 2556 บริษัทและบริษัทยอยมีลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นเทากับ 142.76 ลานบาท ณ สิ้นป 2557 บริษัทมีลูกหนี้การคา
และลูกหนี้อ่ืนเทากับ 105.07 ลานบาท  และสิ้นป 2558 คือ 191.40 ลานบาท โดยแบงเปนสัดสวนของลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืนดังนี้  
ป 2556  สัดสวน 86 : 14  ป 2557 สัดสวน 69 :31 และ ป 2558  สัดสวน 72 : 28  หรือคิดเปนจํานวนเงิน (ลานบาท) คือ ป 2556  
122.37 :  20.40  ป 2557  72.96 :  32.11 และ ป 2558   137.15 :  54.26  ทั้งนี้ในป 2558  การเพิ่มข้ึนของลูกหนี้การคาจากป 2557 
จํานวน 64.19 ลานบาท  เนื่องจากมีการสงมอบงานในชวงปลายปทําใหเรียกเก็บเงินจากลูกคาเพิ่มข้ึน ดังจะเห็นไดจากการลดลงของ
มูลคางานเสร็จที่ยังไมไดเรียกเก็บที่เพิ่มสูงขึ้น สําหรับคุณภาพของลูกหนี้การคาจากการแยกอายุหน้ีคงคาง ป 2556 ป 2557 และ       
ป 2558 เปนลูกหนี้การคายังไมถึงกําหนดชําระ รอยละ 66.52 รอยละ  62.53 และ รอยละ 79.96 ตามลําดับ  เปนลูกหนี้การคาที่เกิน
กําหนดชําระรอยละ 33.48  37.47  และ 20.04  ตามลําดับ   

 สําหรับอัตราหมุนเวียนของลูกหนี้การคา ป 2556 ป2557 และป 2558 มีอัตรา 6.66 เทา  5.90 เทา และ 6.88 เทา และมีระยะเวลา
การเก็บหน้ีเฉลี่ย 55 วัน  62 วัน และ 53 วัน ตามลําดับ   

 ลูกหนี้อื่น ประกอบดวย เงินมัดจําคาสินคา เงินจายลวงหนาแกผูรับเหมาชวง และลูกหนี้อื่น อันไดแก เงินทดรองจาย คาใชจาย
ลวงหนา ซึ่งในป 2558 ลูกหนี้อ่ืนสวนใหญคือ เงินมัดจําคาสินคา 17.37 ลานบาท เงินจายลวงหนาแกผูรับเหมาชวง 16.31 ลานบาท  
และเครดิตภาษีมูลคาเพิ่มที่จะยกไปใชในเดือนถัดไป จํานวน 9.91 ลานบาท ทั้งนี้ในป 2558 ได มีการต้ังคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับ
เงินจายลวงหนาแกผูรับเหมาชวงหลายรายท่ีคาดวาจะไมสามารถเรียกคืนเงินได จํานวน  0.71 ลานบาท 

- มูลคางานเสร็จท่ียังไมไดเรียกเก็บ 
บริษัทและบริษัทยอยมีมูลคางานเสร็จที่ยังไมไดเรียกเก็บ ณ สิ้น ป 2556 ป 2557 และป 2558 เทากับ 197.28  ลานบาท 238.92  

ลานบาทและ 173.70  ลานบาท ตามลําดับ หรือคิดเปนสัดสวนตอสินทรัพยรวมเทากับรอยละ 33.01 รอยละ 35.75  และรอยละ 
23.05  ตามลําดับ ทั้งน้ี มีการลดลงของมูลคางานเสร็จที่ยังไมไดเรียกเก็บป 2558 เนื่องจากมีการสงมอบงานและเรียกเก็บเงินจึง
เปลี่ยนเปนลูกหนี้การคา  ดังการเพ่ิมของลูกหนี้การคาที่กลาวขางตน 
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- เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํ้าประกัน 

ณ สิ้น ป 2556 ป 2557 และป 2558 บริษัทและบริษัทยอยมีรายการเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ําประกันเทากับ 59.69 ลาน
บาท 77.55  ลานบาท และ  99.34  ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 9.99 รอยละ 11.60  และรอยละ 13.18  ของสินทรัพยรวม ซึ่ง
เงินฝากดังกลาวใชเปนหลักประกันเพ่ือค้ําประกันวงเงินสินเช่ือประเภทหนังสือค้ําประกันกับเจาหน้ีสถาบันการเงิน 3 แหง โดย
หนังสือค้ําประกันดังกลาวใชเพื่อค้ําประกันการยื่นประมูลงาน ค้ําประกันตามสัญญา ค้ําประกันผลงาน ค้ําประกันเงินรับลวงหนา 
และคํ้าประกันวงเงินซื้อสินคา สําหรับการเพิ่มข้ึนของเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ําประกันในป 2558  คือเงินฝากค้ําประกันใน
สถาบันการเงิน 2 แหง จํานวน 21.79 ลานบาท เพื่อค้ําประกันวงเงินสินเช่ือประเภทหนังสือค้ําประกันและต๋ัวสัญญาใชเงิน 

- เงินลงทุนในบริษัทรวม 
ณ สิ้น ป 2556  ป  2557 และ ป 2558   บริษัทมีรายการเงินลงทุนในบริษัทรวมจํานวน 3.81 ลานบาท 2.79 ลานบาท และ 

2.14  ลานบาทตามลําดับ  เปนการลงทุนในบริษัท ยูเอซี ไฮโดรเท็ค จํากัด ในสัดสวนการลงทุน 49.997% รวมกับบริษัท ยูเอซี    
โกลบอล จํากัด (มหาชน)  (ช่ือเดิม  บริษัท ยูนิเวอรแซล แอดซอรบเบนท แอนด เคมิคัลส จํากัดมหาชน)  โดยบริษัทไดมอบหมาย
ตัวแทนเขารวมเปนกรรมการของบริษัทรวมดวย  วัตถุประสงคของบริษัทรวมคือการดําเนินโครงการลงทุนเพื่อผลิตและจาํหนายน้าํ
บริสุทธิ์เพ่ือใชในการบริโภคและอุตสาหกรรม  ทั้งนี้จะเพ่ิมศักยภาพในการรับงานและขยายฐานลูกคาของบริษัทใหเพิ่มมากขึ้น  ซึ่ง
ปจจุบันโครงที่ดําเนินการโดย บริษัท ยูเอซี ไฮโดรเท็ค  จํากัด ไดเสร็จสิ้นและครบกําหนดระยะเวลาค้ําประกันแลว  โดยในป 2558 
บริษัทไดรับรูผลขาดทุนจากการลงทุนในบริษัทรวมจํานวน 0.65 ลานบาท  เนื่องจากยังไมมีงานโครงการใหม จึงเปนสาเหตุใหตั้ง 
คาเผื่อการดอยคาเงินลงทุนดังกลาว     

- ที่ดิน และอุปกรณสุทธิ และอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 

ณ สิ้น ป 2556ป 2557 และป 2558 บริษัทและบริษัทยอย มีรายการท่ีดินและอุปกรณสุทธิ เทากับ 112.75 ลานบาท  124.14 
ลานบาท และ 143.20  ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 18.86 รอยละ 18.57 และรอยละ 19.00 ของสินทรัพยรวม ทั้งน้ี รายการ
สินทรัพยที่เพิ่มขึ้นอยางเปนสาระสําคัญในป 2558 คือ งานระหวางกอสรางของโครงการลงทุนโครงการลงทุนผลิตและจําหนายน้ํา 
จํานวน  21.97  ลานบาท  ทั้งนี้สินทรัพยกอสรางของโครงการลงทุนระบบบําบัดน้ําเสียยังไมสามารถปรับปรุงคุณภาพน้ําเสียที่จะ
นําเขาระบบ  ทําใหมีความไมแนนอนในการท่ีจะเรียกเก็บรายได  จึงมีการต้ังสํารองคาเผื่อการดอยคาสินทรัพยระหวางกอสราง ใน
ป 2557 จํานวนเงิน 15.26 ลานบาท และป 2558 จํานวน 0.52 ลานบาท  ซึ่งปจจุบันยังอยูระหวางกระบวนการแกไข 

สวนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน เปนรายการที่ดินที่บริษัทรับโอนชําระหนี้จากลูกหนี้การคารายหนึ่ง ซึ่งมีมูลคาสุทธิตาม
บัญชี ในป 2558  จํานวน  2.97 ลานบาท  เพิ่มสูงขึ้นกวาป 2557  จํานวน 0.99 ลานบาท เนื่องจากปปจจุบันไดมีการประเมินโดย 
ผูประเมินอิสระวาที่ดินมีมูลคาที่สูงขึ้น  จึงโอนกลับประมาณการดอยคาที่ดินดังกลาว     

จากการบริหารสินทรัพยขางตนบริษัทและบริษัทยอยมีอัตราผลตอบแทนสินทรัพย ป 2556 ป 2557 และป 2558 คือ รอยละ 
-1.81  รอยละ -28.13  และ รอยละ -12.45  ตามลําดับ และมีอัตราผลตอบแทนของสินทรัพยถาวร ป 2556 ป 2557 และป 2558  
คือ  รอยละ -8.42  รอยบะ -147.74 และ  รอยละ -62.82 ตามลําดับ สวนอัตราหมุนของสินทรัพยป 2556 ป 2557 และป 2558  
คือ 1.23 เทา 0.94 เทา และ 1.05 เทา ตามลําดับ จะเห็นวาอัตราดังกลาวในป 2558  ดีขึ้นกวาป 2557  เนื่องจากผลประกอบการ
ขาดทุนนอยลงกวาป 2557 และ รายไดรวมที่สูงข้ึนกวาป  2557   
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สภาพคลองและความเพียงพอของเงินทุน 

บริษัทมีแหลงที่มาของเงินทุนจากหน้ีสินและสวนของผูถือหุนดังน้ี   

 หนี้สิน 

หนี้สินรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เทากับ 334.04 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เทากับ 387.83 ลานบาท 
และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เทากับ 560.33 ลานบาท โดยรายการหนี้สินที่สําคัญ ของบริษัท มีดังนี้ 

-   เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

ณ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน จํานวน 172.93 ลานบาท ป 2557 จํานวนเงิน 94.00 ลานบาท 
และป 2556  51.00 ลานบาท  ป 2558 เงินกูยืมระยะสั้นเพิ่มข้ึน จากป 2557  78.93 ลานบาท หรือรอยละ 83.97  โดยเปนเงินกูยืมใน
รูปตั๋วสัญญาใชเงินจากสถาบันการเงินหลายแหง  เพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจ 

-   เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น 

บริษัทมีรายการเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น ณ สิ้น ป 2556 เทากับ 130.24 ลานบาท ป 2557 เทากับ 154.44  ลานบาท และ     
ป 2555 เทากับ 172.01 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 21.79 รอยละ 23.11 และรอยละ 22.83 ของสินทรัพยรวม ตามลําดับ โดยมี
สัดสวนของเจาหนี้การคาตอเจาหนี้อื่นป 2556 ป 2557 และป 2558 มีดังน้ี  74 : 26 , 81 : 19 และ  67 : 33  หรือเปนจํานวนเงิน 
(ลานบาท) คือ 98.92 : 33.97,  125.21 : 29.23  และ 114.38 : 57.63  ตามลําดับ  สําหรับเจาหน้ีอ่ืนไดแก เจาหนี้เงินประกันผลงาน 
คาใชจายคางจายและภาษีคางจาย  ณ 31 ธันวาคม 2558 เจาหนี้การคาสวนใหญรอยละ 61 เปนเจาหนี้การคาคาวัสดุ สวนที่เหลือคือ 
เจาหนี้การคาผูรับเหมาชวง  โดยวัสดุสั่งซื้อในประเทศเปนหลัก ทั้งน้ี การเปลี่ยนแปลงในรายการเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่นป 2558 
เพิ่มขึ้น  17.58 ลานบาทจากป 2557 หรือคิดเปนอัตราเพิ่มรอยละ 11.38  รายการที่เพิ่มข้ึนอยางมาสาระสําคัญคือ เงินรับลวงหนาจาก
ลูกคาตามสัญญาซื้อขาย 12.50 ลานบาท และ หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการแพคดี 3.00 ลานบาท ตามที่กลาวแลวในขอพิพาททาง
กฎหมาย 

อัตราการหมุนเวียนของเจาหนี้การคา ป 2556 2557 และ 2558 คือ  6.86  6.18 และ 6.29 เทา , ตามลําดับ โดยมีระยะเวลา   
ชําระหน้ี 53 , วัน 59 วัน และ 58 วัน สําหรับอัตรา Cash Cycle ป 2556 ป 2557 และ ป 2558 คือ  2 วัน , 3 วัน และ -5 วัน 
ตามลําดับ   

-   รายไดคากอสรางรับลวงหนา 

บริษัทมีรายการรายไดคากอสรางรับลวงหนา ป 2556  ป 2557 และ ป 2558 เทากับ 20.39 ลานบาท 0.63 ลานบาท  และ 1.13 
ลานบาท  ตามลําดับทั้งนี้ การเกิดรายการรายไดคากอสรางรับลวงหนา เกิดจากลักษณะการรับชําระเงินคากอสรางตามการสงมอบงาน
ตามเปาหมายท่ีกําหนด (Milestone) โดยการเบิกเงินคากอสราง สามารถรวมเบิกครั้งละหลาย Milestone ในคราวเดียวกันซึ่งมากกวา
การรับรูรายไดตามผลสําเร็จของงานในโครงการนั้นๆ  สําหรับป 2558 รายไดคากอสรางรับลวงหนาเกิดจากโครงการ 1 โครงการ ซึ่งมี
ลักษณะการเรียกเก็บเงินตามงวดงานท่ีกลาวแลว 

-  เงินรับลวงหนาตามสัญญากอสราง 

บริษัทมีรายการเงินรับลวงหนาตามสัญญากอสราง ณ สิ้นป 2556 ป 2557 และป 2558 เทากับ 62.18 ลานบาท 66.83 ลานบาท 
และ 46.52 ลานบาท ตามลําดับ ทั้งนี้ ในป 2558 บริษัทมีเงินรับลวงหนาตามสัญญากอสรางจากผูวาจาง 3 ราย   
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- สวนของเงินกูยืมระยะยาวท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป   

บริษัทมีรายการสวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป ณ สิ้น ป 2556 ป 2557 และป 2558 ดังนี้ 33.96 ลาน
บาท 34.20 ลานบาท และ 3.76 ลานบาท ตามลําดับ  เงินกูยืมระยะยาวดังกลาวเพ่ือใชในโครงการลงทุน 2 โครงการ คือ โครงการลงทุน
ระบบบําบัดน้ําเสีย และ โครงการลงทุนผลิตและจําหนายน้ํา  ซึ่งในป 2558  ไดบริษัทไดชําระเงินกูระยะยาวสําหรับโครงการลงทุนผลิต
และจําหนายน้ํา ครบถวนแลวตามสัญญา คงเหลือเพียง 3.88 ลานบาท  ซึ่งเปนสวนของเงินกูยืมระยะยาวท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่ง
ป 3.76 ลานบาท ที่เหลือ 0.12 ลานบาท เปนเงินกูระยะยาวในหน้ีสินไมหมุนเวียน ซึ่งเงินกูระยะยาวที่เหลืออยูไมมีเง่ือนไขการดํารง
อัตราสวนทางการเงิน (อัตราความสามารถในการชําระหนี้ (DSCR)  จึงไมมีผลตอการจัดประเภทของเงินกูยืมระยะยาวดัง ป 2557  

บริษัทมีอัตราสภาพคลอง ป 2556 ป 2557 และ 2558 คือ 1.27 เทา 1.21 เทา และ 1.14 เทา อัตราสภาพคลองหมุนเวียนเร็ว คือ 
0.53 เทา 0.46 เทา และ 0.49 เทา  ตามลําดับ บริษัทมีอัตราสภาพคลองป 2558 ลดต่ํากวาป 2557 แตมีอัตราสภาพคลองหมุนเวียน
เร็วเพิ่มสูงกวาป 2557  เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของสินทรัพยหมุนเวียนเพิ่มในอัตราที่ต่ํากวาการเพิ่มของหน้ีสินหมุนเวียน  โดยเฉพาะการ
เพิ่มของเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน   สวนอัตราสภาพคลองหมุนเวียนเร็วเพิ่มข้ึน  เนื่องจากอัตราการเพ่ิมของลูกหนี้การคาเพิม่
สูงขึ้นกวาป 2557  ทําใหอัตราสวนทั้ง 2 ไมเปนไปในทางเดียวกัน  ดังไดกลาวขางตนแลว  สวนอัตราสภาพคลองกระแสเงินสดป 2556 
ป 2557 และ 2558 คือ  -0.43 เทา -0.39 เทา และ -0.57 เทา ตามลําดับ  ซึ่งเปนอัตราที่ลดลงและติดลบเนื่องจากกระแสเงินสดท่ีลดลง
ตามลําดับจากป 2556 

- เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน  

บริษัทมีรายการสวนของเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ณ สิ้น ป 2556 ป 2557 และ ป 2558 ดังนี้ 7.36 ลานบาท   3.88 
ลานบาท และ 0.12 ลานบาท ตามลําดับ ซึ่งลดลงเนื่องจากการชําระเงินกูระยะยาวจากสถาบันการเงินแหงหนึ่งครบถวนแลว  ดังกลาว
ใน สวนของเงินกูยืมระยะยาวท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป  

-   เงินกูยืมระยะยาว-กิจการอื่น 

ณ  31  ธันวาคม 2558  บริษัทมีเงินกูยืมระยะยาว-กิจการอื่น จํานวน  114.84 ลานบาท  ทั้งจํานวนเปนเงินกูยืมจาก YUNNAN 

WATER (HONG KONG) COMPANY LIMITED ซึ่งเปนบริษัทที่จัดตั้งในประเทศฮองกง เพื่อใชสําหรับการกอสรางโครงการผลิต
น้ําประปาที่จังหวัดเชียงใหมโดยมีอัตราดอกเบ้ียรอยละ 6.75 ตอป กําหนดชําระคืนเงินตนทุกปเปนระยะเวลา 5 ป นับจากวันเริ่มมี
รายไดจากการขายนํ้าประปา นอกจากนี้สัญญากูยืมดังกลาวยังใหสิทธิแก YUNNAN WATER (HONG KONG) COMPANY LIMITED ใน
การเลือกที่จะเปลี่ยนเงินกูยืมไปเปนเงินลงทุนในบริษัท ไฮโดรเท็ค ยูทิลิตี้ จํากัด ซึ่งเปนบริษัทที่จะรับบริการจัดการน้ําเมื่อโครงการ
ดังกลาวกอสรางเสร็จสิ้น โดยทาง YUNNAN WATER (HONG KONG) COMPANY LIMITED จะมีสัดสวนในบริษัท ไฮโดรเท็ค ยูทิลิตี้ 
จํากัด ที่รอยละ 49 ของทุนจดทะเบียนบริษัทไดอีกดวย 

สวนของผูถือหุน 

สวนของผูถือหุนของบริษัท ณ สิ้นป 2556 ป 2557 และ 2558 คือ 263.67 ลานบาท 280.51 ลานบาท และ 193.23 ลานบาท 
ตามลําดับ หรือคิดเปนสัดสวนตอสินทรัพยรวมเทากับรอยละ 44.11 รอยละ 41.97 และรอยละ 25.64 ตามลําดับ สวนของผูถือหุนในป 
2558 ลดลงจากป 2557 87.28 ลานบาท เนื่องจากการขาดทุนจากผลการดําเนินงานขาดทุนในปปจจุบัน สวนของผูถือหุนในป 2557 
เพิ่มขึ้นจากป 2556  16.84 ลานบาท  เนื่องจากการเพ่ิมทุนจํานวน 194.47 ลานบาท ในขณะท่ีผลการดําเนินงานขาดทุนในปปจจุบัน 
177.63 ลานบาท สวนของผูถือหุนในป 2556 ลดลงจากป 2555 จํานวน 17.57 ลานบาท เนื่องผลประกอบการขาดทุนจํานวน 10.34 ลาน
บาทและการจายเงินปนผลเปนเงินสดจํานวน 7.23 ลานบาท  
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ทั้งนี้สัดสวนโครงสรางทุนของบริษัทจากอัตราหนี้สินตอสวนของผูถือหุนป 2556 ป 2557 และ 2558 คือ 1.27 เทา 1.39 เทา และ  
2.90 เทา ตามลําดับ ซึ่งอัตราสวนดังกลาวเพ่ิมข้ึนในป 2558 เนื่องจากการเพิ่มของหนี้สินสูงมากกวาการเพิ่มของสวนของผูถือหุน 
โดยเฉพาะเงินกูยืมจากสถาบันการเงินและเงินกูยืมระยะยาวจากกิจการอ่ืน  

ภาระหนี้ผูกพันดานหนี้สินและการบริหารจัดการภาระนอกงบดุล 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีภาระขอผูกพันดังน้ี 

           หนวย : ลานบาท 

ภาระขอผูกพัน รวม ระยะเวลาการชําระ 
นอยกวา 1 ป 1-3 ป 3-5 ป มากกวา 5 ป 

1. ภาระผูกพันหน้ีสินระยะยาว 3.88 3.76 0.12 - - 
2. ภาระผูกพันหน้ีสินระยะยาว-กิจการอ่ืน 114.84 - 114.84 - - 
3. ภาระผูกพันสัญญาเชาทางการเงิน 0.75 0.75 - - - 
4. ภาระผูกพันสัญญาเชาดําเนินการ 6.25 0.86 5.39 - - 
5. ภาระผูกพันตามสัญญารับเหมากอสราง 326.33 277.92 48.41 - - 

6. ภาระผูกพันหนังสือคํ้าประกัน 563.99 358.74 205.25 - - 
รวม 1,916.04 642.03 374.01 - - 

1.  ภาระผูกพันหนี้สินระยะยาว  คือ เงินกูยืมระยะยาวเพ่ือโครงการลงทุนเพื่อผลิตน้ําจําหนายจากระบบบําบัดน้ําเสียเพื่อนํากลับมา
ใชใหมใหกับผูวาจางเอกชนรายหน่ึง จํานวน 16 ลานบาท โดยบริษัทตองโอนสิทธิเรียกรองการรับเงินคาบําบัดนํ้าตามสัญญาใหกับ
สถาบันการเงิน เพื่อเปนหลักประกัน 

2.  ภาระผูกพันสัญญาเชาทางการเงิน คือ สัญญาเชาการเงินระยะยาวกับบริษัทลิสซิ่งเพื่อเชายานพาหนะจํานวน 2 สัญญา โดยชําระ
คาเชาเปนรายเดือนๆ ละ 42,427.00 – 65,566.00 บาท ระยะเวลาสัญญาเชา 5  ป  โดยกรรมการของบริษัทเปนผูค้ําประกัน  ทั้งนี้
จะชําระครบถวนภายในป 2559 

3.  ภาระผูกพันสัญญาเชาดําเนินการ คือ สัญญาเชาอาคาร สัญญาบริการ สัญญาเชาอุปกรณ ของสํานักงานบริษัท  

4.  ภาระผูกพันตามสัญญารับเหมากอสราง คือ สัญญาจางผูรับเหมาสําหรับโครงการกอสรางทั้งหมด ซึ่งมูลคาตามสัญญา 923.27 
ลานบาท เปนคาใชจายแลวทั้งสิ้น 596.94 ลานบาท และคงเหลือเปนคาใชจายในปตอๆไป 326.33 ลานบาท   

5.  ภาระผูกพันหนังสือค้ําประกัน คือ หนังสือค้ําประกันที่ออกโดยสถาบันการเงิน สําหรับการประมูลงาน การค้ําประกันการรับ     

เงินลวงหนา การคํ้าประกันการปฏิบัติตามสัญญา การคํ้าประกันผลงาน และ การคํ้าประกันวงเงินซื้อสินคา  
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ปจจัยที่มีผลกระทบตอผลการดําเนินงานในอนาคต 

จากวิสัยทัศนของบริษัทที่จะเปนบริษัทช้ันนําดานวิศวกรรมสิ่งแวดลอมในภูมิภาคอาเซียนอยางยืน บริษัทมุงมั่นที่จะ
ใหบริการแบบครบวงจร ตั้งแตการออกแบบ จัดหา กอสราง ติดตั้ง และเดินระบบ ใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  มีการบริหาร
และควบคุมตนทุนใหมีประสิทธิภาพ  และสงเสริมการพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลย่ีอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ  เพื่อใหการ
ขยายธุรกิจเปนไปอยางม่ันคงและย่ังยืน  แตเน่ืองจากผลประกอบการท่ีไมเปนไปตามเปาหมาย ปจจัยที่อาจมีผลกระทบตอผล
การดําเนินงานในอนาคตของบริษัทคือ 

1. ความเสี่ยงจากการดําเนินงานโครงการกอสรางลาชากวากําหนด 

ปญหาความลาชาในการดําเนินงานอาจเกิดจาก  ทั้งจากผูวาจาง  ผูรับจางและปจจัยภายนอกท่ีไมอาจควบคุมได 

บริษัทตระหนักถึงปญหาดังกลาว จึงมีการกําหนดนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการจัดวางระบบการดําเนินงาน และวิธีปองกัน      
ความเสี่ยง โดยการวางแผนงานและการกําหนดเวลาทํางานตามหลัก Critical Path Method มีการจัดประชุมเสนอแผนงานใน
สวนโครงการกอสรางลวงหนาทุกไตรมาส และการกําหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงจากเหตุการณที่อาจทําใหงานลาชา 
นอกจากนี้ บริษัทไดรวมมือและประสานงานกับฝายที่เกี่ยวของเพื่อเรงรัดแกไขปญหาใหสามารถดําเนินงานใหเสร็จตาม
ระยะเวลาในสัญญาหรือตามที่กําหนด 

2. ความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาวัสดุอุปกรณที่ใชในการกอสราง 

ธุรกิจประเภทรับเหมากอสรางงานวิศวกรรมสิ่งแวดลอมของบริษัท บริษัทจําเปนตองมีมาตรการในการกําหนดยืนราคาของ
วัสดุและอุปกรณที่ใชในการกอสรางตลอดชวงระยะเวลาดําเนินงาน   

อยางไรก็ตาม บริษัทไดตระหนักถึงความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นจากภาวะราคาวัสดุกอสรางผันผวน จึงมีการกําหนดนโยบายเพ่ือ
ปองกันและลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น โดยการประมาณการตนทุนงานกอสรางจากแบบการกอสรางที่ไดรับ เพ่ือคํานวณหา
ปริมาณและมูลคาวัสดุกอสรางสําหรับโครงการนั้นๆ  และควบคุมตนทุนการกอสรางใหอยูในงบประมาณที่กําหนด 

3. ความเสี่ยงดานสภาพคลองทางการเงิน 

ลูกคามีทั้ง หนวยงานราชการที่ไดรับอนุมัติงบประมาณจากรัฐบาลเรียบรอยแลว แตอาจจะเกิดความลาชาในการเบิกจาย
บาง และหนวยงานเอกชน หากประสบปญหาขาดสภาพคลองทางการเงินอาจสงผลตอความสามารถในการจายชําระคาบริการ
ใหกับบริษัทได  

บริษัทไดตระหนักถึงความเสี่ยงดังกลาวจึงไดกําหนดแนวทางในการปองกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น โดยการกําหนด
นโยบายกอนการเขารับงาน  โดยพิจารณาคัดเลือกผูวาจางอยางรัดกุม โดยการพิจารณาขอมูลดานตางๆ ของผูวาจาง 
โดยเฉพาะขอมูลดานฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน ความนาเชื่อถือและความมั่นคงของธุรกิจผูวาจาง นอกจากนี้ ถาเปน
งานตางประเทศ บริษัทจะคัดเลือกผูวาจางที่เปนหนวยงานราชการซึ่งจะมีความมั่นคง   

4. ความเสี่ยงจากลงทุนโครงการผลิตน้ําและบําบัดน้ําเสีย  

ปจจุบันบริษัทไดขยายการดําเนินธุรกิจไปสูรูปแบบลงทุนโครงการผลิตน้ําและบําบัดน้ําเสียใหกับหนวยงานราชการและ
เอกชนในภาคอุตสาหกรรมตางๆ ซึ่งการรับงานดังกลาวเปนการรับงานจากผูวาจางในลักษณะท่ีบริษัทตองเปนผูรับผิดชอบ
คาใชจายที่เกิดขึ้นจากการลงทุนและการบริหารโครงการทั้งหมด โดยมีระยะเวลาประมาณ 10 - 30 ป ซึ่งอาจทําใหบริษัทไดรับ
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ผลกระทบจากความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการท่ีผูวาจางไมชําระคาบริการใหแกบริษัท เน่ืองจากขาดสภาพคลองทางการเงิน
หรือผูวาจางลมละลายกอนที่ระยะเวลางานตามสัญญาจะสิ้นสุดลง 

บริษัทไดกําหนดนโยบายปองกันความเสี่ยงดังกลาว โดยกอนการเขารับงานหรือการประมูลงานบริษัทจะพิจารณาคัดเลือก
ผูวาจางจากฐานะทางการเงิน ความนาเช่ือถือของผูบริหาร ควบคูไปกับอัตราการทํากําไรตามนโยบายที่กําหนด นอกจากนี้ 
บริษัทยังไดขยายฐานลูกคาไปยังหนวยงานราชการเพ่ือเปนการปองกันความเสี่ยงจากการไมไดรับชําระคาบริการ 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ  ผูถือหุนของบริษัท ไฮโดรเท็ค จํากัด (มหาชน) 

ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ของบริษัท ไฮโดรเท็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และเฉพาะของ
บริษัท ไฮโดรเท็ค จํากัด (มหาชน) ซึ่งประกอบดวย  งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2558 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและงบแสดง
การเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน 
รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญและหมายเหตุเรื่องอ่ืน ๆ 

ความรับผิดชอบของผูบริหารตองบการเงิน 

ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินเหลานี้โดยถูกตองตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและ
รับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในที่ผูบริหารพิจารณาวาจําเปนเพื่อใหสามารถจัดทํางบการเงินที่ปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอ
ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด 

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชี 

ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบ
ตามมาตรฐานการสอบบัญชีซึ่งกําหนดใหขาพเจาปฏิบัติตามขอกําหนดดานจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพ่ือใหได
ความเช่ือม่ันอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม 

การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการตรวจสอบเพื่อใหไดมาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจํานวนเงินและการเปดเผยขอมูลใน          
งบการเงิน  วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใชขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูสอบบัญชีซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอ
ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญของงบการเงินไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาดในการประเมินความเสี่ยงดังกลาวผูสอบบัญชี
พิจารณาการควบคุมภายในท่ีเกี่ยวของกับการจัดทําและการนําเสนองบการเงินโดยถูกตองตามท่ีควรของกิจการเพ่ือออกแบบวิธีการ
ตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณแตไมใชเพื่อวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ     
การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่
จัดทําขึ้นโดยผูบริหารรวมท้ังการประเมินการนําเสนองบการเงินโดยรวม 

ขาพเจาเช่ือวาหลักฐานการสอบบัญชีที่ขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา 
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ความเห็น 

ขาพเจาเห็นวางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขางตนน้ีแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท 
ไฮโดรเท็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  และเฉพาะของบริษัท ไฮโดรเท็ค จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558  และผลการ
ดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันโดย
ถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

 

 บริษัท เอส พี  ออดิท จาํกัด 

 

 

(นายสุชาติ  พานิชยเจริญ) 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4475 

 

กรุงเทพมหานคร 
วันที่ 24 กุมภาพันธ 2559 
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งบแสดงฐานะการเงนิ 

บรษัิท ไฮโดรเทค็ จาํกดั (มหาชน) และบรษัิทยอ่ย 
ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2558 

 

              (หนวย : บาท) 
   หมายเหต ุ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
        31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557 

สินทรัพย      
สินทรัพยหมุนเวียน      

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  67,281,070.42  89,579,187.75  59,229,533.28  87,312,813.35  

ลูกหนีก้ารคาและลกูหนีอ้ื่น-กิจการอื่น 7 191,401,092.31  105,068,843.67  143,766,179.24  102,956,895.96  

ลูกหนีก้ารคาและลกูหนีอ้ื่น-กิจการที่เกี่ยวของกนั  6.1, 8                -   5,844,875.00  5,838,871.61      7,598,234.50  
มูลคางานเสร็จที่ยังไมไดเรียกเก็บ 9 173,699,384.11   238,922,945.73  133,938,930.71   231,136,477.15  
ลูกหนี้เงนิประกนัผลงาน  23,585,875.99  4,304,642.23  23,585,875.99     4,304,642.23  

ภาษีซ้ือยังไมครบกําหนดชําระ  2,088,503.63  2,715,207.21  1,962,580.69  2,685,353.12  

เงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการทีเ่กี่ยวของกัน 6.1 -   -   26,000,000.00  6,080,000.00  

งานระหวางกอสราง  20,973,572.48  587,257.65  19,900,998.48  587,257.65  

รวมสินทรัพยหมุนเวียน  479,029,498.94  447,022,959.24  414,222,970.00  442,661,673.96  

สินทรัพยไมหมุนเวียน      

เงนิฝากธนาคารที่ตดิภาระค้ําประกนั 10 99,342,706.24  77,554,059.80  99,342,706.24  77,554,059.80  

เงินลงทุนในบริษัทรวม 11 2,144,008.49  2,793,579.06  2,142,391.26  2,142,391.26  

เงินลงทุนในกิจการรวมคา 12 -   -   -   -   

เงินลงทุนในบริษัทยอย 13 -   -   4,694,350.00  1,000,000.00  

อสังหาริมทรัพยเพือ่การลงทุน 11 2,973,750.00  1,980,000.00  2,973,750.00  1,980,000.00  

ที่ดินและอุปกรณ 12 143,202,235.63  124,136,323.35  142,663,447.94  123,784,533.40  

สินทรัพยไมมีตัวตน 13 1,404,178.51  1,330,306.25  1,149,405.87  1,235,621.32  

ภาษีเงินไดถกูหัก ณ ทีจ่าย  23,438,608.50  11,640,368.18  23,438,608.50  11,640,368.18  

สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญช ี 24 118,447.81  -   -   -   

สินทรัพยไมหมุนเวียนอืน่   1,899,571.13   1,883,078.61   1,899,571.13   1,883,078.61  

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน  274,523,506.31   221,317,715.25  278,304,230.94   221,220,052.57  

รวมสินทรัพย  753,553,005.25   668,340,674.49  692,527,200.94   663,881,726.53  

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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งบแสดงฐานะการเงนิ 

บรษัิท ไฮโดรเทค็ จาํกดั (มหาชน) และบรษัิทยอ่ย 
ณ วันที 31 ธันวาคม 2558 

              (หนวย : บาท) 
   หมายเหต ุ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
      31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557 

        
หนี้สินและสวนของผูถือหุน      

หนี้สินหมนุเวียน      
เงินกูยืมระยะสัน้จากสถาบันการเงิน 17 172,930,794.52  94,000,000.00  139,930,794.52  94,000,000.00  
เจาหนีก้ารคาและเจาหนีอ้ื่น 18 172,012,566.21  154,436,092.05  153,204,021.61  151,344,361.80  
รายไดคากอสรางรับลวงหนา 9 1,128,711.39  629,288.59  1,128,711.39  629,288.59  
เงินรับลวงหนาตามสัญญากอสราง  46,515,570.12  66,827,872.88  46,515,570.12  66,827,872.88  
ภาษีขายรอนําสง  9,203,742.72  5,224,068.98  6,479,229.87  5,137,795.62  
ภาษีเงินไดคางจาย  424,186.37  53,535.40   -   -   
สวนของหนี้สนิระยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป      
เงินกูยืมระยะยาว 19  3,760,000.00   34,200,000.00   3,760,000.00   34,200,000.00  
ประมาณการรับประกันคุณภาพ 21  5,308,059.93   3,181,142.75   5,308,059.93   3,181,142.75  
หนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงิน 22  750,533.61   1,693,896.19   750,533.61   1,693,896.19  

ประมาณการผลขาดทนุจากการกอสราง   7,845,225.53   7,978,034.82   7,845,225.53   7,978,034.82  

รวมหนีส้ินหมนุเวียน   419,879,390.40   368,223,931.66   364,922,146.58   364,992,392.65  

หนี้สินไมหมนุเวียน      
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 19  120,000.00   3,880,000.00   120,000.00   3,880,000.00  
เงินกูยืมระยะยาว-กิจการอื่น 20  114,838,669.50   -    114,838,669.50   -   
ประมาณการรับประกันคุณภาพ 21  6,885,876.59   733,395.38   6,885,876.59   733,395.38  
หนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงิน 22  -    755,637.45   -    755,637.45  
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 23  15,540,003.31   13,806,300.00   15,178,994.31   13,806,300.00  
หนี้สินภาษีเงนิไดรอการตัดบัญช ี 24  395,426.31   434,160.06   395,426.31   434,160.06  

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น   2,667,137.59   -    932,729.09   -   

รวมหนีส้ินไมหมุนเวียน   140,447,113.30   19,609,492.89   138,351,695.80   19,609,492.89  

รวมหนีส้ิน   560,326,503.70   387,833,424.55   503,273,842.38   384,601,885.54  
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งบแสดงฐานะการเงิน 

บรษัิท ไฮโดรเทค็ จาํกดั (มหาชน) และบรษัิทยอ่ย 
ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2558 

      (หนวย : บาท) 
    หมายเหตุ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
        31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557 
        
 
สวนของผูถอืหุน  

    

ทุนเรือนหุน 25     
ทุนจดทะเบียน      
หุนสามัญ 389,968,760 หุน มูลคาหุนละ 1.00 บาท  389,968,760.00  389,968,760.00  389,968,760.00  389,968,760.00  

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

สวนเกินมูลคาหุนสามัญ   66,695,860.87   66,695,860.87   66,695,860.87   66,695,860.87  
ขาดทนุสะสม      

จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย 26  9,620,000.00   9,620,000.00   9,620,000.00   9,620,000.00  
ยังไมไดจัดสรร   (273,563,118.25)  (185,777,370.93)  (277,031,262.31)  (187,004,779.88) 

  องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน   3,095.28   -    -    -   

รวมสวนของผูถอืหุนของบริษัทใหญ   192,724,597.90   280,507,249.94   189,253,358.56   279,279,840.99  

   สวนไดเสียที่ไมมอีํานาจควบคุม   501,903.65   -    -    -   

     รวมสวนของผูถอืหุน   193,226,501.55   280,507,249.94   189,253,358.56   279,279,840.99  

          รวมหนีส้ินและสวนของผูถอืหุน   753,553,005.25   668,340,674.49   692,527,200.94   663,881,726.53  
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งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
บรษัิท ไฮโดรเทค็ จาํกดั (มหาชน) และบรษัิทยอ่ย 
ณ วันที 31 ธันวาคม 2558 

               (หนวย : บาท)  
   หมายเหต ุ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
        2558 2557 2558 2557 
     ปรับปรุงและ  ปรับปรุงและ 

     จัดประเภทใหม  จัดประเภทใหม 
รายได      

รายไดจากการกอสราง   664,829,283.16   531,828,051.81   551,930,882.46   522,809,106.59  

รายไดจากการใหบรกิาร   78,148,292.16   57,786,874.40   78,148,292.16   57,786,874.40  

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

รายไดอื่น  2,063,904.94  4,165,802.95  6,367,503.63  4,207,242.31  

รวมรายได  745,041,480.26  597,405,961.50  636,446,678.25  588,428,455.64  

คาใชจาย      
ตนทนุในการกอสราง  723,800,344.33  637,381,686.81  620,577,450.42  629,133,749.49  

ตนทนุการใหบริการ  29,820,401.53  52,503,822.44  29,820,401.53  52,503,822.44  

ตนทนุขาย   -   2,285,675.40   -   2,285,675.40  

คาใชจายในการบริหาร  62,371,291.02  76,938,997.80  61,051,848.59  79,696,496.44  

ตนทนุทางการเงิน  16,252,949.57  5,175,758.79  15,815,034.89  5,175,756.90  

รวมคาใชจาย   832,244,986.45   774,285,941.24   727,264,735.43   768,795,500.67  

ขาดทุนกอนสวนแบงกําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนใน
บริษัทรวม  

(87,203,506.19) (176,879,979.74) (90,818,057.18) (180,367,045.03) 

สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวม  (649,570.57) (1,013,456.99)  -    -   

ขาดทนุกอนรายได (คาใชจาย) ภาษีเงินได  (87,853,076.76) (177,893,436.73) (90,818,057.18) (180,367,045.03) 
รายได (คาใชจาย) ภาษีเงินได 27 (858,069.23) (146,648.82) 38,733.75  (93,113.42) 

ขาดทนุสําหรับป  (88,711,145.99) (178,040,085.55) (90,779,323.43) (180,460,158.45) 
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งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
บรษัิท ไฮโดรเทค็ จาํกดั (มหาชน) และบรษัิทยอ่ย 
ณ วันที 31 ธันวาคม 2558 

           (หนวย : บาท)  

 หมายเหต ุ งบการเงินรวม 
งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 
  

    2558 2557 2558 2557 
   ปรับปรุงและ  ปรับปรุงและ

   
จัดประเภทใหม 

 
จัดประเภทใหม

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น      

รายการที่ตองจัดประเภทเขากําไรหรือขาดทนุใน
ภายหลัง   

 

 

 

ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคา
งบการเงิน  3,869.10  

 -    -    -   

รายการที่ไมตองจัดประเภทเขากําไรหรอื
ขาดทนุในภายหลัง  

    

กําไรจากการประมาณการตามหลักคณติศาสตร
ประกนัภัย  752,841.00  408,043.62  752,841.00  408,043.62  

กําไรเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป  756,710.10  408,043.62  752,841.00  408,043.62  

ขาดทนุเบ็ดเสร็จสําหรับป  (87,954,435.89) (177,632,041.93) (90,026,482.43) (180,052,114.83) 

      

การแบงปนขาดทุน      

สวนทีเ่ปนของบริษัทใหญ  (88,538,588.32) (178,040,085.55)   

สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมอีํานาจ
ควบคุม  (172,557.67) 

- 

  

  (88,711,145.99) (178,040,085.55)   

การแบงปนขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม      

สวนทีเ่ปนของบริษัทใหญ  (87,782,652.04) (177,632,041.93)   

สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมอีํานาจควบคมุ  (171,783.85)  -     

  (87,954,435.89) (177,632,041.93)   

      

ขาดทนุตอหุนขั้นพื้นฐาน 28  (0.23)  (0.63)  (0.23)  (0.63) 

จํานวนหุนสามญัถวัเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (หุน)   389,968,760   284,262,942   389,968,760   284,262,942  

      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ 

บรษัิท ไฮโดรเทค็ จาํกดั (มหาชน) และบรษัิทยอ่ย 
ณ วันที 31 ธันวาคม 2558 

       (หนวย : บาท) 
  

หมายเหต ุ
    ขาดทุนสะสม 

รวม 
 ทุนเรือนหุนที่ออก สวนเกินมลูคา จัดสรรแลว  

  และเรียกชําระแลว หุนสามญั สํารองตามกฎหมาย ยังไมไดจดัสรร 

       

ยอดคงเหลอื ณ วันที ่1 มกราคม 2557  194,984,380.00  
 

67,211,860.87   9,620,000.00   (6,952,665.05) 264,863,575.82  

การเปลีย่นแปลงในสวนของผูถอืหุนสําหรบัป       

เพิ่มทุนระหวางป 25 194,984,380.00 (516,000.00)     -   194,468,380.00 

กําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร
ประกันภัย  

 -    -    -    408,043.62   408,043.62  

ขาดทนุเสําหรับป    -    -    -    (180,460,158.45)  (180,460,158.45) 

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

การเปลีย่นแปลงในสวนของผูถอืหุนสําหรบัป       

กําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร
ประกันภัย  

- - - 752,841.00 752,841.00 

ขาดทนุสําหรับป  - - - (90,779,323.43) (90,779,323.43) 

ยอดคงเหลอื ณ วันที ่31 ธันวาคม 2558  389,968,760.00 66,695,860.87 9,620,000.00 (277,031,262.31) 189,253,358.56 
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งบกระแสเงินสด 

บรษัิท ไฮโดรเทค็ จาํกดั (มหาชน) และบรษัิทยอ่ย 
ณ วันที 31 ธันวาคม 2558 

               (หนวย : บาท)  
   หมายเหตุ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

        2558 2557 2558 2557 

     ปรับปรุง  ปรับปรุง 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนนิงาน      

ขาดทนุกอนคาใชจายภาษีเงนิได  (87,680,519.09) (177,893,436.73) (90,818,057.18) (180,367,045.03) 
ปรับรายการที่กระทบขาดทนุกอนรายได(คาใชจาย)ภาษีเงนิไดเปนเงนิ
สดรับ(จาย) จากกจิกรรมดาํเนนิงาน      

สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทนุในบริษัทรวม  649,570.57 1,013,456.99   

สวนแบงขาดทุนสาํหรับสวนไดเสียที่ไมมอีํานาจควบคุม  (172,557.67)  - - 
หนี้สงสัยจะสูญ(โอนกลับ)  (9,710,431.14) 10,762,616.04 (9,710,431.14) 10,762,616.04 
คาเสือ่มราคา  4,569,811.72 3,055,230.43 4,331,585.31 3,034,242.71 
สินทรพัยไมมีตวัตนตดัจาย  511,917.93 409,791.14 424,396.42 404,476.07 
ประมาณการรับประกนัคุณภาพ  8,279,398.39 2,115,074.17 8,279,398.39 2,115,074.17 
(กําไร)ขาดทนุจากการจําหนายสนิทรัพยถาวร  (30,499.73) 578,197.23 (39,301.37) 578,197.23 
กําไรจากการจําหนายสนิทรัพยไมมีตัวตน  - - (20,340.78) - 
ขาดทนุจากการตัดจําหนายสินทรัพยถาวร  48,668.06 60,579.24 48,668.06 60,579.24 
โอนกลับคาเผื่อการดอยคา  (993,750.00) - (993,750.00) - 
ขาดทนุจากการดอยคาสนิทรัพยถาวร  522,823.38 15,256,301.82 522,823.38 15,256,301.82 
ขาดทนุจากการดอยคาเงินลงทนุ  - - - 2,857,308.74 
ขาดทนุที่คาดวาจะเกิดขึน้จากการกอสราง(โอนกลับ)  (132,809.29) 5,330,426.49 (132,809.29) 5,330,426.49 
ประมาณการหนี้สนิผลประโยชนพนกังาน  2,681,991.34 2,296,446.12 2,320,982.34 2,296,446.12 
ประมาณการหนี้สินคดีความ  3,000,000.00 - 3,000,000.00 - 
ดอกเบ้ียรับ  (1,397,414.12) (1,246,134.24) (3,315,540.92) (1,287,573.60) 
ดอกเบ้ียจาย  16,252,949.57 5,175,758.79 15,815,034.89 5,175,758.79 
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งบกระแสเงินสด 

บรษัิท ไฮโดรเทค็ จาํกดั (มหาชน) และบรษัิทยอ่ย 
ณ วันที 31 ธันวาคม 2558 

               (หนวย : บาท)  
   หมายเหตุ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

        2558 2557 2558 2557 
     ปรับปรุง  ปรับปรุง 
        
ขาดทนุจากกจิกรรมดําเนินงานกอนการเปล่ียนแปลงใน      

สินทรัพยและหนี้สนิดําเนนิงาน  (63,600,850.08) (133,085,692.51) (70,287,341.89) (133,783,191.21) 
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนีก้ารคาและลกูหนีอ้ืน่  (70,824,285.66) 21,077,258.39 (28,403,273.23) 21,477,511.26 
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในมูลคางานเสรจ็ที่ยังไมไดเรยีกเก็บ  65,223,561.62 (41,644,983.38) 97,197,546.44 (33,858,514.80) 
(เพิ่มขึน้)ลดลงในลูกหนี้เงินประกันผลงาน  (19,281,233.76) 4,569,829.97 (19,281,233.76) 4,569,829.97 
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในภาษีซ้ือยังไมครบกําหนดชาํระ  626,703.58 352,418.81 722,553.14 382,272.90 
(เพิ่มขึน้)ลดลงในงานระหวางกอสราง   (20,386,314.83)  (587,257.65)  (19,313,740.83)  (587,257.65) 

(เพิ่มขึน้)ลดลงในสินทรพัยไมหมนุเวียนอืน่   (16,492.52)  -    (16,492.52)  -   

เพิ่มข้ึน(ลดลง)ในเจาหนีก้ารคาและเจาหนี้อืน่   9,648,340.47   23,823,169.72   (6,063,016.82)  20,759,205.97  

เพิ่มข้ึน(ลดลง)ในรายไดคากอสรางรับลวงหนา   499,422.80   (19,755,848.01)  499,422.80   (19,755,848.01) 

เพิ่มข้ึน(ลดลง)ในเงินรับลวงหนาตามสญัญากอสราง   (20,312,302.76)  4,645,292.47   (20,312,302.76)  4,645,292.47  

เพิ่มข้ึน(ลดลง)ในภาษีขายรอนําสง   3,979,673.74   (2,731,240.25)  1,341,434.25   (2,817,513.61) 

เพิ่มข้ึน(ลดลง)ในหนี้สนิไมหมนุเวียนอื่น   2,667,137.59   (987,918.23)  932,720.09   (987,918.23) 

เงนิสดจายจากการดาํเนนิงาน   (111,776,639.81)  (144,324,970.67)  (62,983,725.09) (139,956,130.94) 

เงนิสดจายผลประโยชนพนกังาน   (380,298.69)  -    (380,298.69)  -   

เงนิสดรับจากภาษีเงนิได   -    10,146,254.99   -    10,146,254.99  

เงนิสดจายภาษีเงินได  (12,442,840.14)  -   (11,798,240.32)  -   

เงนิสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) จากกิจกรรมดําเนินงาน  (124,599,778.64) (134,178,715.68) (75,162,264.10) (129,809,875.95) 
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งบกระแสเงินสด 

บรษัิท ไฮโดรเทค็ จาํกดั (มหาชน) และบรษัิทยอ่ย 
ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2558 

           (หนวย : บาท)  
 หมายเหต ุ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    2558 2557 2558 2557 

   ปรับปรุง  ปรับปรุง 
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน      

(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินใหกูยืมแกกจิการทีเ่กี่ยวของกัน   -    -   (19,920,000.00) (6,080,000.00) 

เงินสดจายในเงินลงทนุในกิจการรวมคา   -    -    -   (1,000,000.00) 

เงินสดจายเงินลงทุนในบริษัทยอย   -    -   (3,694,350.00)  -   

(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระคํ้าประกนั  (21,788,646.44) (17,862,293.40) (21,788,646.44) (17,862,293.40) 

เงินสดจายซ้ือสินทรัพยถาวร  (24,049,991.15) (30,182,295.55) (23,955,065.36) (29,817,221.88) 

เงินสดรับจากการจําหนายสนิทรัพยถาวร   73,627.10   440,187.95   412,727.10   440,187.95  

เงินสดรับจากการจําหนายสนิทรัพยไมมีตัวตน   -    -    220,550.00   -   

เงินสดจายซ้ือสินทรัพยไมมีตวัตน  (439,190.19) (1,350,578.50) (391,790.19) (1,270,641.00) 

เงินสดรับคาดอกเบ้ีย   1,444,757.28   1,256,026.14   2,379,972.86   1,255,800.84  

เงินสดสทุธิไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมลงทุน  (44,759,443.40) (47,698,953.36) (66,736,602.03) (54,334,167.49) 

      
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน      

เพิ่มขึน้(ลดลง)ในเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน  78,930,794.52 43,000,000.00 45,930,794.52 43,000,000.00 

เงินสดจายชําระหนีส้ินภายใตสัญญาเชาการเงิน  (1,699,000.03) (1,883,389.30) (1,699,000.03) (1,883,389.30) 

เงินสดจายชําระเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน  (34,200,000.00) (3,240,000.00) (34,200,000.00) (3,240,000.00) 

เงินสดรับจากเงินกูยืมระยาวจากบริษัทอื่น  114,838,669.50 - 114,838,669.50 - 

เงินสดรับสําหรับสวนไดเสียที่ไมมอีํานาจควบคุม  673,687.50 - - - 

เงินสดจายคาดอกเบ้ีย  (11,486,915.88) (5,285,359.33) (11,054,877.93) (5,285,359.33) 

เงินสดรับจากการเพ่ิมทุน  - 194,984,380.00 - 194,984,380.00 

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

เงินสดสทุธิไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมจดัหาเงิน  147,057,235.61 227,059,631.37 113,815,586.06 227,059,631.37 

เพิ่มขึน้(ลดลง)ในผลตางจากการแปลงคางบการเงินของ      
 หนวยงานตางประเทศ          3,869.10 - - - 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงนิสดเพ่ิมขึ้น(ลดลง)-สุทธ ิ     (22,298,117.33) 45,181,962.33 (28,083,280.07) 42,915,587.93 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงนิสด ณ วันตนป  89,579,187.75 44,397,225.42 87,312,813.35 44,397,225.42 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงนิสด ณ วันสิน้ป 29.1 67,281,070.42 89,579,187.75 59,229,533.28 87,312,813.35 
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หหมายเหตุประกอบงบการเงิน ณ วันที 31 ธันวาคม 2558 

1. ขอมูลทั่วไป 
บริษัท ไฮโดรเท็ค จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เปนบริษัทมหาชนจํากัดซึ่งจัดตั้งในประเทศไทย และเปนบริษัทจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ โดยมีสํานักงานตั้งอยูเลขที่ 1 อาคารทีพี แอนด ที ช้ัน 14 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 แขวงจตุจักร 
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 

บริษัทและบริษัทยอย (รวมกันเรียกวา “กลุมบริษัท”) ประกอบธุรกิจหลักเกี่ยวกับการรับกอสรางระบบปรับปรุงคุณภาพ
น้ําและบําบัดน้ําเสียตามสัญญา โดยรับกอสรางและขายวัสดุที่เกี่ยวของ 

2. หลักเกณฑการจัดทํางบการเงิน  

บริษัทจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเปนภาษาไทยและมีหนวยเงินตราเปนเงินบาท โดยจัดทําขึ้นตาม
หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยภายใตพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายความถึงมาตรฐานการบัญชีที่
ออกภายใตพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 ไดมีมติใหประกาศใชแลวและตามขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนวาดวยการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงินภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไดจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมในการวัดมูลคาขององคประกอบของ      
งบการเงิน ยกเวนรายการบางประเภทซึ่งใชเกณฑตามที่อธิบายในนโยบายการบัญชีที่เกี่ยวของ 

การจัดทํางบการเงินใหสอดคลองกับหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยกําหนดใหฝายบริหารประมาณการและ
กําหนดขอสมมติที่เกี่ยวของอันจะมีผลตอตัวเลขของสินทรัพยและหน้ีสิน รวมทั้งเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสินทรัพยและหนี้สินที่
อาจเกิดขึ้น ณ วันท่ีในงบการเงิน และตัวเลขรายไดและคาใชจายในรอบระยะเวลาท่ีเสนองบการเงินดังกลาว ตัวเลขท่ีเกิดขึ้น
จริงอาจแตกตางจากตัวเลขประมาณการถึงแมวาฝายบริหารไดจัดทําตัวเลขประมาณการข้ึนจากความเขาใจในเหตุการณและสิง่
ที่ไดกระทําไป ในปจจุบันอยางดีที่สุด 

งบการเงินนี้นําเสนอเพ่ือวัตถุประสงคของการรายงานเพ่ือใชในประเทศไทยและจัดทําเปนภาษาไทย งบการเงิน                  
ฉบับภาษาอังกฤษไดจัดทําขึ้นเพ่ือความสะดวกของผูอานงบการเงินที่ไมคุนเคยกับภาษาไทย 

สภาวิชาชีพบัญชีไดประกาศกําหนดใหใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังตอไปนี้กับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชี
ที ่เริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2558  เปนตนไป 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2  
(ปรับปรุง 2557) 

เรื่อง  การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3  
(ปรับปรุง 2557) 

เรื่อง  การรวมธุรกิจ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5  
(ปรับปรุง 2557) 

เรื่อง  สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 6  
(ปรับปรุง 2557) 

เรื่อง  การสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8  
(ปรับปรุง 2557) 

เรื่อง  สวนงานดําเนินงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10  เรื่อง  งบการเงินรวม 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที ่11  เรื่อง  การรวมการงาน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที ่12 เรื่อง  การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสวนไดเสียในกิจการอ่ืน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที ่13  เรื่อง  การวัดมูลคายุติธรรม 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง  การนําเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง  สินคาคงเหลือ 
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มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 7 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง  งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง  นโยบายการบัญชี การเปลีย่นแปลงประมาณการทางบัญชีและ

ขอผิดพลาด 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง  เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 11 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง  สัญญากอสราง 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 12 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง  ภาษีเงินได 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 16 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง  สัญญาเชา 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 18 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง  รายได 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 19 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง  ผลประโยชนของพนักงาน 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 20 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง  การบัญชีสําหรับเงินอดุหนุนจากรัฐบาลและการเปดเผยขอมูล

เกี่ยวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง  ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 23 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง  ตนทุนการกูยืม 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 24 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง  การเปดเผยขอมูลบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 26 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง  การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชนเมื่อออกจากงาน 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 28 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง  เงินลงทุนในบริษัทรวมและการรวมคา 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง  การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟอรุนแรง 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 33 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง  กําไรตอหุน 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง  งบการเงินระหวางกาล 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง  การดอยคาของสินทรัพย 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 37 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง  ประมาณการหนี้สิน หนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้นและสินทรัพยที่อาจ

เกิดขึ้น 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 38 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง  สินทรัพยไมมีตัวตน 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 40 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง  อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที ่1 
(ปรับปรุง 2557) 

เรื่อง  การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการร้ือถอน การบูรณะและ
หนี้สินที่มีลักษณะคลายคลึงกัน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 
(ปรับปรุง 2557) 

เรื่อง  การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชาหรือไม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 
(ปรับปรุง 2557) 

เรื่อง  สิทธิในสวนไดเสยีจากกองทุนการร้ือถอน การบูรณะและการ
ปรับปรุงสภาพแวดลอม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 7 
(ปรับปรุง 2557) 

เรื่อง  การปรบัปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 
(ปรับปรุง 2557) เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่
มีเงินเฟอรนุแรง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที1่0 
(ปรับปรุง 2557) 

เรื่อง  งบการเงินระหวางกาลและการดอยคา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12 
(ปรับปรุง 2557) 

เรื่อง  ขอตกลงสัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 
(ปรับปรุง 2557) 

เรื่อง  โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 14 เรื่อง  ขอจํากัดสินทรัพยตามโครงการผลประโยชน  ขอกําหนดเงินทุน
ขั้นต่ําและปฏิสัมพันธของรายการเหลานี้  สําหรับมาตรฐานการ
บัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง  ผลประโยชนของพนักงาน 
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 
(ปรับปรุง 2557) 

เรื่อง  สัญญาสําหรับการกอสรางอสังหาริมทรัพย 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 17 
(ปรับปรุง 2557) 

เรื่อง  การจายสินทรัพยที่ไมใชเงินสดใหเจาของ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 18 
(ปรับปรุง 2557)  

เรื่อง  การโอนสินทรัพยจากลูกคา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 20  เรื่อง  ตนทุนการเปดหนาดินในชวงการผลิตสําหรับเหมืองผิวดิน 
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 10        
(ปรับปรุง 2557)  

เรื่อง  ความชวยเหลือจากรัฐบาล – กรณีทีไ่มมคีวามเก่ียวของอยาง
เฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมการดําเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 15        
(ปรับปรุง 2557) 

เรื่อง  สัญญาเชาดําเนินงาน – สิ่งจูงใจที่ใหแกผูเชา 

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 25        
(ปรับปรุง 2557) 

เรื่อง  ภาษีเงินได – การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือ
ผูถือหุน 

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 27      
(ปรับปรุง 2557) 

เรื่อง  การประเมินเนื้อหาสัญญาเชาที่ทําขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย 

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 29        
(ปรับปรุง 2557) 

เรื่อง  การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 31        
(ปรับปรุง 2557) 

เรื่อง  รายได – รายการแลกเปลี่ยนเก่ียวกับบริการโฆษณา 

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 32         
(ปรับปรุง 2557) 

เรื่อง  สินทรัพยไมมีตัวตน - ตนทุนเว็บไซต 

กลุมบริษัทไดถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวขางตนกับงบการเงินในงวดปจจุบัน และฝายบริหาร
ไดประเมินแลวเห็นวาไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินของกลุมบริษัทในงวดปจจุบัน ยกเวนการเปลี่ยนแปลง
นโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการรับรูผลกําไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภยัตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ผลประโยชนของพนักงาน ตามที่ไดกลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอที่ 5 

นอกจากนี้ สภาวิชาชีพบัญชียังไดประกาศกําหนดใหใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินกับงบการเงินในงวดอนาคต  
ดังตอไปนี ้

  วันถือปฏิบัต ิ
กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) 1 มกราคม 2559 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 2  
(ปรับปรุง 2558) 

เรื่อง  การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 1 มกราคม 2559 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 3  
(ปรับปรุง 2558) 

เรื่อง  การรวมธุรกิจ 1 มกราคม 2559 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 4  
(ปรับปรุง 2558) 

เรื่อง  สัญญาประกันภัย 1 มกราคม 2559 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 5  
(ปรับปรุง 2558) 

เรื่อง  สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและการ
ดําเนินงานที่ยกเลิก 

1 มกราคม 2559 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 6  
(ปรับปรุง 2558) 

เรื่อง  การสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร 1 มกราคม 2559 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 8  
(ปรับปรุง 2558) 

เรื่อง  สวนงานดําเนินงาน 1 มกราคม 2559 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 10        
(ปรับปรุง 2558) 

เรื่อง  งบการเงินรวม 1 มกราคม 2559 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 11              
(ปรับปรุง 2558) 

เรื่อง  การรวมการงาน 1 มกราคม 2559 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 12       
(ปรับปรุง 2558) 

เรื่อง  การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสวนไดเสียในกิจการ
อื่น 

1 มกราคม 2559 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 13       
(ปรับปรุง 2558) 

เรื่อง  การวัดมูลคายุติธรรม 1 มกราคม 2559 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง  การนําเสนองบการเงิน 1 มกราคม 2559 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง  สินคาคงเหลือ 1 มกราคม 2559 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 7 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง  งบกระแสเงินสด 1 มกราคม 2559 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง  นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณ

การทางบัญชีและขอผิดพลาด 
1 มกราคม 2559 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง  เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 1 มกราคม 2559 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 11 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง  สัญญากอสราง 1 มกราคม 2559 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง  ภาษีเงินได 1 มกราคม 2559 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 16 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 1 มกราคม 2559 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง  สัญญาเชา 1 มกราคม 2559 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 18 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง  รายได 1 มกราคม 2559 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 19 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง  ผลประโยชนของพนักงาน 1 มกราคม 2559 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 20 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง  การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและ

การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความชวยเหลือจาก
รัฐบาล 

1 มกราคม 2559 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง  ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของอัตรา
แลกเปลีย่นเงินตราตางประเทศ 

1 มกราคม 2559 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 23 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง  ตนทุนการกูยืม 1 มกราคม 2559 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 24 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง  การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการท่ี

เกี่ยวของกัน 
1 มกราคม 2559 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 26 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง  การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน
เมื่อออกจากงาน 

1 มกราคม 2559 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง  งบการเงินเฉพาะกิจการ 1 มกราคม 2559 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 28 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง  เงินลงทุนในบริษัทรวมและการรวมคา 1 มกราคม 2559 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง  การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงิน

เฟอรุนแรง 
1 มกราคม 2559 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 33 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง  กําไรตอหุน 1 มกราคม 2559 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง  งบการเงินระหวางกาล 1 มกราคม 2559 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง  การดอยคาของสินทรัพย 1 มกราคม 2559 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 37 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและ

สินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น 
1 มกราคม 2559 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 38 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง  สินทรัพยไมมีตัวตน 1 มกราคม 2559 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 40 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง  อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 1 มกราคม 2559 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 41 เรื่อง  เกษตรกรรม 1 มกราคม 2559 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 1 
(ปรับปรุง 2558) 

เรื่อง  การเปลี่ยนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดขึ้นจากการร้ือ
ถอน การบูรณะและหน้ีสินที่มีลักษณะ
คลายคลึงกัน 

1 มกราคม 2559 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 
(ปรับปรุง 2558) 

เรื่อง  การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญา
เชาหรือไม 

1 มกราคม 2559 
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 
(ปรับปรุง 2558) 

เรื่อง  สิทธิในสวนไดเสียจากกองทุนการรื้อถอน   
การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดลอม 

1 มกราคม 2559 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 7 
(ปรับปรุง 2558) 

เรื่อง  การปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐานการ
บัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การ
รายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีเงิน
เฟอรุนแรง 

1 มกราคม 2559 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 10 
(ปรับปรุง 2558) 

เรื่อง  งบการเงินระหวางกาลและการดอยคา 1 มกราคม 2559 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 12 
(ปรับปรุง 2558) 

เรื่อง  ขอตกลงสัมปทานบริการ 1 มกราคม 2559 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 13 
(ปรับปรุง 2558) 

เรื่อง  โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา 1 มกราคม 2559 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 14 
(ปรับปรุง 2558) 

เรื่อง  ขอจํากัดสินทรัพยตามโครงการผลประโยชน  
ขอกําหนดเงินทุนขั้นต่ําและปฏิสัมพันธของ
รายการเหลานี้  สําหรับมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง  ผลประโยชน
ของพนักงาน 

1 มกราคม 2559 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 15 
(ปรับปรุง 2558) 

เรื่อง  สัญญาสําหรับการกอสรางอสังหาริมทรัพย 1 มกราคม 2559 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 17 
(ปรับปรุง 2558) 

เรื่อง  การจายสินทรัพยที่ไมใชเงินสดใหเจาของ 1 มกราคม 2559 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 18 
(ปรับปรุง 2558) 

เรื่อง  การโอนสินทรัพยจากลูกคา 1 มกราคม 2559 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 20 
(ปรับปรุง 2558) 

เรื่อง  ตนทุนการเปดหนาดินในชวงการผลิตสําหรับ
เหมืองผิวดิน 

1 มกราคม 2559 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 21 เรื่อง  เงินท่ีนําสงรัฐ  

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 10  
(ปรับปรุง 2558) 

เรื่อง  ความชวยเหลือจากรัฐบาล – กรณีที่ไมมีความ
เกี่ยวของอยางเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมการ
ดําเนินงาน 

1 มกราคม 2559 

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 15  
(ปรับปรุง 2558) 

เรื่อง  สัญญาเชาดําเนินงาน – สิ่งจูงใจท่ีใหแกผูเชา 1 มกราคม 2559 

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 25  
(ปรับปรุง 2558) 

เรื่อง  ภาษีเงินได – การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทาง
ภาษีของกิจการหรือผูถือหุน 

1 มกราคม 2559 

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 27 
(ปรับปรุง 2558) 

เรื่อง  การประเมินเน้ือหาสัญญาเชาที่ทําขึ้นตาม
รูปแบบกฎหมาย 

1 มกราคม 2559 

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 29  
(ปรับปรุง 2558) 

เรื่อง  การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ 1 มกราคม 2559 

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 31  
(ปรับปรุง 2558) 

เรื่อง  รายได – รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการ
โฆษณา 

1 มกราคม 2559 

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 32  
(ปรับปรุง 2558) 

เรื่อง  สินทรัพยไมมีตัวตน – ตนทุนเว็บไซต 1 มกราคม 2559 

กลุมบริษัทไมไดใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลบังคับใชกับงบการเงินในงวดอนาคต กอนวันถือปฏิบัติ  และฝาย
บริหารไดประเมินผลกระทบท่ีมีตองบการเงินของกลุมบริษัทในงวดที่เริ่มนํามาถือปฏิบัติ 
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3. หลักการจัดทํางบการเงินรวม 
งบการเงินรวมของบริษัท ประกอบดวยงบการเงินของบริษัทและบริษัทยอย  บริษัทยอยเปนกิจการที่อยูภายใตการควบคุม

ของกลุมบริษัท  การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อกลุมบริษัทเปดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผันแปรจากการเก่ียวของกับบริษัทยอย  และ
มีความสามารถท่ีจะทําใหเกิดผลกระทบตอผลตอบแทนนั้นจากการมีอํานาจเหนือบริษัทยอย งบการเงินของบริษัทยอยไดรวมอยู
ในงบการเงินรวมของกลุมบริษัทนับแตวันท่ีมีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้นสุดลง 

รายการบัญชียอดคงเหลือและรายการกําไรหรือขาดทุนที่ยังไมไดเกิดขึ้นจริงท่ีมีนัยสําคัญระหวางบริษัทและบริษัทยอย             
ไดถูกตัดท้ิงในการทํางบการเงินรวม  เวนแตรายการขาดทุนที่ยังไมไดเกิดขึ้นจริงซึ่งกลุมบริษัทจะไมสามารถไดรับคืนตนทุนที่เสีย
ไป  ในกรณีที่มีความจําเปนนโยบายการบัญชีของบริษัทยอยจะถูกเปลี่ยนใหมีความสมํ่าเสมอกับนโยบายท่ีใชโดยกลุมบริษัท 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ไดจัดทําขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท ไฮโดรเท็ค จํากัด (มหาชน)  และบริษัทยอย
หลังจากตัดยอดคงคางและรายการระหวางกันที่มีสาระสําคัญแลว  อัตรารอยละของการถือหุน  โดยบริษัททั้งทางตรงและ
ทางออมมีดังนี้ 

 
ช่ือบริษัท 

 
ประเภทของกจิการ 

จดทะเบียน
ในประเทศ 

อัตรารอยละของการถือหุน 

2558 2557 

กิจการรวมคาไฮโดรเทค็-ชัยสฤษดิ ์ รับกอสรางระบบปรับปรุงคณุภาพน้าํ ไทย 100.00 100.00 

บริษัท ไฮโดรเท็ค ยูทิลิตี้ จํากัด ลงทุนประเภทผลติและจาํหนาย
น้ําประปา และธุรกิจทีเ่กี่ยวของ 

ไทย 100.00 - 

บริษัท ไฮโดรเท็ค สุพรมี 
มัณฑะเลย จํากัด 

ลงทุนกอสรางโรงงานระบบบําบดัน้ํา
เสียและระบบรวบรวมนํ้าเสีย 

พมา 80.00 - 

ยอดคงคางระหวางบริษัทและบริษัทยอยรายการคาระหวางกันที่มีสาระสําคัญไดถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แลว 

งบการเงินของบริษัทยอยไดจัดทําขึ้นโดยใชนโยบายการบัญชีที่สําคัญเชนเดียวกันกับของบริษัท 

งบการเงินของบริษัทยอยจัดทําขึ้นโดยมีวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานเชนเดียวกันกับของบริษัท 

สินทรัพยและหนี้สินตามงบการเงินของบริษัทยอยซึ่งจัดตั้งในตางประเทศไดแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ 
วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน สวนรายไดและคาใชจายแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยรายเดือน ผลตางซึ่ง
เกิดขึ้นจากการแปลงคาดังกลาวไดแสดงไวเปนรายการ “องคประกอบอ่ืนของสวนของผูถือหุน” ในสวนของผูถือหุน 

4. นโยบายการบัญชี 
4.1      เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

สําหรับเพื่อการแสดงงบกระแสเงินสด เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ประกอบดวยเงินสดในมือ เงินฝากธนาคาร 
เงินลงทุนระยะสั้นอื่นที่มีสภาพคลองสูงซ่ึงมีกําหนดถอนเม่ือซื้อภายใน 3 เดือนหรือนอยกวา และปราศจากภาระผูกพัน 

4.2      ลูกหนี้การคา 

ลูกหนี้การคาแสดงในงบแสดงฐานะการเงินดวยมูลคาสุทธิที่คาดวาจะไดรับ คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญคํานวณจากรอยละ
ของลูกหนี้โดยวิเคราะหจากประสบการณการชําระเงินในอดีตและการสอบทานสถานะของลูกหนี้ท่ีคงคางอยู ณ วันสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงาน  มูลคาของคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญคือ ผลตางระหวางราคาตามบัญชีของลูกหน้ีการคาเมื่อเปรียบเทียบกับ
มูลคาที่คาดวาจะไดรับจากลูกหนี้การคา  หนี้สูญที่เกิดขึ้นในระหวางปตัดเปนคาใชจายเมื่อสามารถระบุได 
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4.3      เงินลงทุน 

เงินลงทุนในบริษัทรวม 

เงินลงทุนในบริษัทรวมในงบการเงินเฉพาะกิจการบันทึกบัญชีดวยวิธีราคาทุนสุทธิจากคาเผื่อการดอยคา (ถามี)  
และเงินลงทุนในบริษัทรวมในงบการเงินรวมบันทึกบัญชีดวยวิธีสวนไดเสีย 

เงินลงทุนในกิจการรวมคา 

เงินลงทุนในกิจการรวมคาในงบการเงินเฉพาะกิจการบันทึกบัญชีดวยวิธีราคาทุนสุทธิจากคาเผื่อการดอยคา (ถามี)  
และเงินลงทุนในกิจการรวมคาในงบการเงินรวมบันทึกบัญชีดวยวิธีสวนไดเสีย 

นโยบายการบัญชีของบริษัทรวมและกิจการรวมคาที่แตกตางไปจากนโยบายการบัญชีของกลุมบรษิทัจะถูกเปลีย่นให
มีความสอดคลองกับนโยบายท่ีใชโดยกลุมบริษัท  และงบการเงินของบริษัทรวมและกิจการรวมคาจัดทําขึ้นโดยมีวันที่ใน
งบการเงินเชนเดียวกับบริษัท 

เงินลงทุนในบริษัทยอย 

เงินลงทุนในบริษัทยอยในงบการเงินเฉพาะกิจการบันทึกบัญชีตามวิธีราคาทุนหลังหักคาเผื่อการดอยคาของ      
เงินลงทุน (ถามี) 

4.4      อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนที่ถือครองเพื่อหาประโยชนจากรายไดคาเชาหรือจากการเพ่ิมขึ้นของมูลคาของ
สินทรัพยวัดมูลคาเริ่มแรกดวยราคาทุนโดยรวมตนทุนในการทํารายการและวัดมูลคาภายหลังการรับรูรายการดวยวิธี
ราคาทุนสุทธิจากคาเผื่อการดอยคา (ถามี) 

4.5      ที่ดินและอุปกรณ 

ที่ดินและสินทรัพยที่อยูระหวางกอสรางที่บริษัทถือครองไวเพื่อใชในการผลิตและจําหนายสินคา เพื่อใหบริการและ
เพื่อใชในการบริหารงาน แสดงในงบแสดงฐานะการเงินดวยราคาทุนหักคาเผื่อการดอยคา (ถามี) 

อุปกรณที่บริษัทถือครองไวเพื่อใชในการผลิตและจําหนายสินคา เพื่อใหบริการและเพ่ือใชในการบริหารงาน แสดงใน
งบแสดงฐานะการเงินดวยราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสมและคาเผื่อการดอยคา (ถามี) 

กลุมบริษัทคํานวณคาเสื่อมราคาสําหรับสินทรัพยทุกประเภท ยกเวนที่ดินและสินทรัพยที่อยูระหวางกอสรางโดยวิธี
เสนตรงตามอายุการใหประโยชนท่ีประมาณไวของสินทรัพยดังนี้ 

เครื่องตกแตงและเครื่องใชสํานักงาน 3 - 5 ป 

เครื่องมือและอุปกรณ 2 - 5 ป 

ยานพาหนะ 5 - 10 ป 

ประมาณการอายุการใหประโยชน มูลคาคงเหลือของสินทรัพยและวิธีการคิดคาเสื่อมราคาของสินทรัพยจะไดรบัการ
ทบทวนทุกๆ สิ้นปบัญชี 

ผลกําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายที่ดินและอุปกรณเปนผลตางระหวางสิ่งตอบแทนสุทธิที่ไดรับจากการจําหนาย
สินทรัพยกับราคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้นจะถูกรับรูเปนกําไรหรือขาดทุนในงวดท่ีเกิดขึ้น   

4.6      สินทรัพยไมมีตัวตน 

สินทรัพยไมมีตัวตนประกอบดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรที่กลุมบริษัทซื้อมาแสดงในราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสม 
และตัดจําหนายโดยวิธีเสนตรงภายในระยะเวลา 5 ป 
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4.7      การดอยคาของสินทรัพย  

ยอดสินทรัพยคงเหลือตามบัญชีของกลุมบริษัทตลอดจนสินทรัพยไมมีตัวตนจะไดรับการทบทวน ณ ทุกวันสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงานวามีขอบงช้ีเรื่องการดอยคาหรือไม ในกรณีที่มีขอบงช้ีวาราคาตามบัญชีอาจไมสามารถไดรับประโยชน
คืนกลับมา รายการขาดทุนจากการดอยคาเปนผลตางราคาตามบัญชีที่สูงเกินกวามูลคาสุทธิท่ีจะไดรับซึ่งคือจํานวนที่สูง
กวาระหวางราคาขายสุทธิเม่ือเทียบกับมูลคาจากการใชสินทรัพย ถูกจัดกลุมใหอยูกลุมที่เล็กที่สุดที่สามารถระบุไดวาจะ
เกิดกระแสเงินสดเปนอิสระจากกลุมอื่นเพื่อประโยชนในการประเมินพิจารณาเร่ืองการดอยคา 

กลุมบริษัทจะรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาในกําไรหรือขาดทุนหรือบันทึกลดสวนเกินทุนในกรณีที่สินทรัพยนั้น
เคยตีราคาเพ่ิม  และจะกลับรายการขาดทุนจากการดอยคาเมื่อมีขอบงช้ีวาการดอยคาดังกลาวไมมีอยูตอไปหรือเปนไป
ในทางที่ลดลงโดยบันทึกในกําไรหรือขาดทุนหรือนําไปเพิ่มสวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยแลวแตกรณี 

4.8      สัญญาเชาระยะยาว 

กรณีกลุมบริษัทเปนผูเชา 

สัญญาระยะยาวเพ่ือเชาสินทรัพยโดยที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญไดโอนไปใหกับผู
เชาถือเปนสัญญาเชาการเงิน  สัญญาเชาการเงินจะบันทึกเปนรายจายฝายทุนดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่เชาหรือ
มูลคาปจจุบันของจํานวนเงินที่ตองจายตามสัญญาเชาแลวแตมูลคาใดจะตํ่ากวา โดยจํานวนเงินที่ตองจายจะปนสวน
ระหวางหนี้สินและคาใชจายทางการเงินเพื่อใหไดอัตราดอกเบ้ียคงที่ตอหนี้สินคงคางอยูโดยพิจารณาแยกแตละสัญญา 
ภาระผูกพันตามสัญญาเชาหักคาใชจายทางการเงินจะบันทึกเปนหนี้สิน  ระยะยาว สวนดอกเบี้ยจายจะบันทึกในกําไร
หรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเชา  สินทรัพยที่ไดมาตามสัญญาเชาการเงินจะคิดคาเสื่อมราคาตลอดอายุการใชงาน
ของสินทรัพยที่เชา แตหากมีความไมแนนอนในสิทธิการเปนเจาของเม่ือสัญญาสิ้นสุดจะคํานวณคาเสื่อมราคาตามอายุ
การใชงานของสินทรัพยที่เชาหรืออายุของสัญญาเชาแลวแตระยะเวลาใดจะตํ่ากวา 

สัญญาระยะยาวเพื่อเชาสินทรัพยโดยที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญตกอยูกับผูใหเชา
จะจัดเปนสัญญาเชาดําเนินงาน  เงินที่ตองจายภายใตสัญญาเชาดําเนินงาน (สุทธิจากสิ่งตอบแทนจูงใจที่ไดรับจากผูให
เชา) จะบันทึกเปนคาใชจายในรอบระยะเวลาบัญชีโดยใชวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชานั้น 

คาใชจายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาเชาดําเนินงานกอนหมดอายุการเชา เชน เบี้ยปรับที่ตองจายใหกับผูใหเชา
จะบันทึกเปนคาใชจายในรอบระยะเวลาบัญชีที่การยกเลิกนั้นเกิดขึ้น 

4.9      ตนทุนการกูยืม 

ตนทุนการกูยืมท่ีเกี่ยวของโดยตรงกับการไดมา  การกอสรางหรือการผลิตสินทรัพยซึ่งจําเปนตองใชระยะเวลานาน
ในการเตรียมพรอมเพื่อใหสามารถนําสินทรัพยนั้นมาใชไดตามประสงคหรือนําไปขายจะถูกรับรูรวมเปนสวนหน่ึงของ
ราคาทุนของสินทรัพยนั้นจนกระท่ังสินทรัพยนั้นพรอมที่จะใชไดตามประสงคหรือพรอมที่จะขาย 

รายไดที่เกิดจากการนําเงินกูยืมท่ีกูมาโดยเฉพาะเพ่ือการจัดหาสินทรัพยที่เขาเง่ือนไขไปลงทุนช่ัวคราวจะนําไปหัก
ออกจากตนทุนการกูยืมที่รวมเปนสวนหน่ึงของราคาทุนของสินทรัพย 

ตนทุนการกูยืมอื่นจะถูกรับรูเปนคาใชจายในงวดบัญชีที่คาใชจายนั้นเกิดขึ้น 

4.10    ประมาณการหนี้สิน 

กลุมบริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สินเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนของภาระผูกพันในปจจุบันตามกฎหมาย
หรือจากการอนุมานอันเปนผลสืบเน่ืองมาจากเหตุการณในอดีต ภาระผูกพันดังกลาวคาดวาจะสงผลใหตองเกิดการไหล
ออกของทรัพยากรเพ่ือ  จายชําระภาระผูกพันและจํานวนที่ตองจายสามารถประมาณการไดอยางนาเช่ือถือ รายจายที่จะ
ไดรับคืนบันทึกเปนสินทรัพยแยกตางหากก็ตอเมื่อการไดรับคืนคาดวาจะไดรับอยางแนนอน 

 



รายงานประจําปี 2558  
บริษัท ไฮโดรเท็ค จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 

 
108 

4.11    การรับรูรายได 

รายไดจากการรับเหมากอสรางรับรูตามวิธีอัตราสวนของงานที่ทําเสร็จ อัตราสวนของงานที่ทําเสร็จคํานวณโดยการ
เปรียบเทียบตนทุนงานกอสรางท่ีเกิดขึ้นแลวจนถึงวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน (โดยไมรวมถึงตนทุนของวัสดุที่กลุม
บริษัทไดจัดเตรียมไวเพื่อใช ในงานกอสราง แตยังไมไดถูกนําไปใช ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ซึ่งไดแสดงไวเปน 
“งานระหวางกอสราง” ในงบแสดงฐานะการเงิน) กับตนทุนงานกอสรางทั้งหมดที่คาดวาจะใชในการกอสรางตามสัญญา  
ในกรณีที่มีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาตนทุนทั้งสิ้นของโครงการเกินกวามูลคารายไดตามสัญญา กลุมบริษัทจะ
รับรูประมาณการขาดทุนดังกลาวเปนคาใชจายทันที รายไดที่รับรูแลวตามขั้นความสําเร็จของงานแตยังไมถึงกําหนด
เรียกชําระตามสัญญาแสดงไวเปน “มูลคางานเสร็จที่ยังไมไดเรียกเก็บ” สําหรับรายไดที่ยังไมไดรับรูตามข้ันความสําเร็จ
ของงานแตไดเรียกชําระเงินตามสัญญาแลวแสดงไวเปน “รายไดคากอสรางรับลวงหนา” ใน  งบแสดงฐานะการเงิน 

รายไดจากการขายรับรูเมื่อสงมอบสินคาและลูกคายอมรับสินคานั้น รายไดจากการขายเปนจํานวนที่สุทธิจาก    
ภาษีขายและสวนลด 

รายไดคาบริการรับรูเม่ือไดใหบริการแลว 
รายไดดอกเบ้ียรับรูตามเกณฑคงคาง 

4.12    ผลประโยชนของพนักงาน 

เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

กลุมบริษัทไดจัดต้ังกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ซึ่งเปนกองทุนที่เกิดจากเงินสมทบในสวนของพนักงานและบริษัท โดย
สินทรัพยของกองทุนแยกออกจากสินทรัพยของบริษัท  และบริหารโดยผูบริหารกองทุนอิสระเงินสมทบที่บริษัทจายเขา
กองทุนจะรับรูเปนคาใชจายในงวดบัญชีที่คาใชจายนั้นเกิดขึ้น 

ผลประโยชนของพนักงานหลังออกจากงาน 

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานกรณีการเลิกจางหรือเกษียณอายุตามขอกําหนดของกฎหมายแรงงานประมาณการ
โดยผูเช่ียวชาญทางดานคณิตศาสตรประกันภัย  โดยใชเทคนิคการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยในการ
ประมาณการจํานวนผลประโยชนที่พนักงานควรจะไดรับและคิดลดผลประโยชนโดยใชวิธีคิดลดแตละหนวยท่ีประมาณ
การไว  โดยอางอิงจากอัตราดอกเบ้ียของพันธบัตรรัฐบาล เพื่อกําหนดมูลคาปจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน
พนักงาน  ตนทุนบริการปจจุบันและดอกเบี้ยจายที่เกี่ยวของ  โดยตนทุนบริการปจจุบันและดอกเบ้ียจายจะรับรูในกําไร
หรือขาดทุน  และผลกําไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยท่ีเกิดขึ้นเนื่องจากการวัดมูลคา
หนี้สินภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานใหมจะรับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและจะโอนเขากําไรสะสมตามลาํดับ  โดย
จะไมทําการจัดประเภทเขากําไรหรือขาดทุนในภายหลัง 

4.13    การแปลงคาเงินตราตางประเทศ 

กลุมบริษัทแปลงคารายการท่ีเปนเงินตราตางประเทศท่ีเกิดขึ้นใหเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่  ที่เกิด
รายการ  และแปลงคาสินทรัพยและหนี้สินที่เปนตัวเงินท่ีเปนเงินตราตางประเทศ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานใหเปน
เงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น กําไรและขาดทุนที่เกิดจากรับหรือจายชําระที่เปนเงินตราตางประเทศและที่
เกิดการแปลงคาสินทรัพยและหนี้สินที่เปนตัวเงินดังกลาวไดบันทึกทันทีในกําไรหรือขาดทุน 

4.14    ภาษีเงินได 

กลุมบริษัทรับรูภาษีเงินไดสําหรับงวดปจจุบันที่ยังไมไดจายชําระเปนหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงิน และในกรณีที่
จํานวนภาษีท่ีไดชําระไปแลวในงวดปจจุบันมากกวาภาษีที่ตองชําระสําหรับงวดนั้น  กลุมบริษัทจะรับรูสวนที่จายชําระ
เกินดังกลาวเปนสินทรัพยในงบแสดงฐานะการเงิน  

กลุมบริษัทรับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกตางช่ัวคราวที่ตองเสียภาษีทุกรายการ ยกเวนกรณีที่
หนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชีนั้นเกิดจากการรับรูเมื่อเริ่มแรกซ่ึงสินทรัพยและหนี้สินที่เกิดจากรายการที่ไมสงผลกระทบตอ
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กําไรทางบัญชีและกําไรทางภาษี ณ วันที่เกิดรายการน้ัน  และกลุมบริษัทรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสําหรับ
ผลแตกตางช่ัวคราวที่ใชหักภาษีทุกรายการ  โดยรับรูเทากับจํานวนที่เปนไปไดคอนขางแนวากลุมบริษัทจะมีกําไรทางภาษี
เพียงพอท่ีจะนําผลแตกตางช่ัวคราวน้ันมาใชหักภาษีได  ยกเวนกรณีที่สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีนั้นเกิดจากการรับรู
เม่ือเริ่มแรกของสินทรัพยและหนี้สินท่ีเกิดจากรายการที่ไมสงผลกระทบตอกําไรทางบัญชีและกําไรทางภาษี ณ วันที่เกิด
รายการนั้น 

กลุมบริษัทรับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกตางช่ัวคราวที่ตองเสียภาษีทุกรายการท่ีเกี่ยวของกับ
เงินลงทุนในบริษัทรวม  ยกเวนกรณีที่กลุมบริษัทสามารถควบคุมระยะเวลาในการกลับรายการของผลแตกตางช่ัวคราว
และมีความเปนไปไดคอนขางแนวาจะไมมีการกลับรายการของผลแตกตางช่ัวคราวในอนาคตอันใกล  และกลุมบริษัท
รับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกตางช่ัวคราวที่ใชหักภาษีทุกรายการที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนใน
บริษัทรวม  เฉพาะในกรณีที่มีความเปนไปไดคอนขางแนวาจะมีการกลับรายการของผลแตกตางช่ัวคราวในอนาคตอัน
ใกลและจะมีกําไรทางภาษีเพียงพอที่จะนําผลแตกตางช่ัวคราวมาใชประโยชนได 

กลุมบริษัทวัดมูลคาสินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดของงวดปจจุบันโดยใชอัตราภาษีที่บังคับใชอยูภายในสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงาน  และวัดมูลคาสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีดวยอัตราภาษีสําหรับงวดท่ีกลุมบริษัทคาดวาจะ
ไดรับประโยชนจากสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี  และวัดมูลคาหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีดวยอัตราภาษี
สําหรับงวดท่ีกลุมบริษัทคาดวาจะจายชําระหนี้สินภาษีเงินได 

กลุมบริษัทรับรูภาษีเงินไดของงวดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเปนรายไดหรือคาใชจายและนําไปรวม
คํานวณกําไรหรือขาดทุนสุทธิสําหรับงวด  ยกเวนภาษีเงินไดที่เกิดขึ้นจากรายการท่ีรับรูในกําไรเบ็ดเสร็จอื่นหรือรับรู
โดยตรงในสวนของผูถือหุน กลุมบริษัทจะรับรูภาษีเงินไดดังกลาวในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นหรือรับรูโดยตรงในสวนของ
ผูถือหุน 

4.15    เคร่ืองมือทางการเงิน 

สินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินประกอบดวย  เงินสดและรายการ
เทียบเทาเงินสด ลูกหนี้และเจาหนี้การคา ลูกหนี้และเจาหนี้อ่ืน เงินใหกูยืมและเงินกูยืม นโยบายการบัญชีที่สําคัญ และ
เกณฑการวัดมูลคาของสินทรัพยทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินดังกลาวไดเปดเผยไวในนโยบายการบัญชีของรายการ
ที่เกี่ยวของแลว 

4.16    ประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ ขอสมมติฐานและการใชดุลยพินิจ 

การประมาณการ ขอสมมติฐานและการใชดุลยพินิจไดมีการประเมินทบทวนอยางตอเนื่องและอยูบนพื้นฐานของ
ประสบการณ  ในอดีตและปจจัยอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงการคาดการณเหตุการณในอนาคตท่ีเช่ือวามีเหตุผลในสถานการณ
ขณะนัน้ 

อุปกรณ และสินทรัพยไมมีตัวตน 

ฝายบริหารเปนผูประมาณการอายุการใหประโยชนและมูลคาคงเหลือสําหรับอุปกรณและสินทรัพยไมมีตัวตนของ
กลุมบริษัท โดยฝายบริหารจะมีการทบทวนคาเสื่อมราคาเม่ืออายุการใชงานและมูลคาคงเหลือมีความแตกตางไปจากการ
ประมาณการในงวดกอน หรือมีการตัดจําหนายสินทรัพยที่เสื่อมสภาพหรือไมไดใชงานโดยการขายหรือเลิกใช 

ประมาณการตนทุนโครงการกอสราง 

กลุมบริษัทประมาณการตนทุนการกอสรางของแตละโครงการจากรายละเอียดของงานกอสรางและนํามาคํานวณ
จํานวนและมูลคาวัสดุกอสรางที่ตองใชในโครงการ  รวมถึงคาแรง คาโสหุยที่ตองใชในการใหบริการกอสรางจนเสร็จ 
ประกอบกับการพิจารณาถึงแนวโนมของการเปลี่ยนแปลงท่ีอาจเกิดขึ้น  บริษัทจะทําการทบทวนประมาณการตนทุน
อยางสมํ่าเสมอหรือทุกคราวที่ตนทุนที่เกิดขึ้นจริงแตกตางจากประมาณการอยางเปนสาระสําคัญ 
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ผลประโยชนพนักงาน 

หนี้สินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานประมาณข้ึนตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ซึ่งตอง
อาศัยขอสมมติฐานตาง ๆ ในการประมาณการน้ัน เชน อัตราคิดลด อัตราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และ
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน เปนตน 

5. การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 
    ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2558 เปนตนไป  กลุมบริษัทไดเปลี่ยนนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการรับรูผลกําไรขาดทุนจากการ

ประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยสําหรับภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานกรณีการเลิกจางหรือเกษียณอายุตาม
ขอกําหนดของกฎหมายแรงงาน จากเดิมกลุมบริษัทรับรูผลกําไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
ทั้งหมดในกําไรหรือขาดทุน  เปนกลุมบริษัทรับรูผลกําไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยท้ังหมดใน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่  19 (ปรับปรุง 2557)  เรื่อง  ผลประโยชนพนักงาน กลุมบริษัทใชวิธี
ปรับยอนหลังขอมูลทางการเงินสําหรับการปฏิบัติในชวงเปลี่ยนแปลงตามขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชีฉบับดังกลาว 

ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาวมีผลกระทบตองบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยไมมีผลกระทบตอ
งบแสดงฐานะการเงิน  ดังนี้ 

                                                               (หนวย : บาท) 
 งบกําไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม กําไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะกิจการ 
 สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
 2558 2557 2558 2557 

 
คาใชจายในการบริหารเพิ่มขึ้น 752,841.00 408,043.62 752,841.00 408,043.62 
กําไรสําหรับปลดลง (752,841.00) (408,043.62) (752,841.00) (408,043.62) 
     
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น     
กําไรจากประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
เพิ่มขึ้น 752,841.00 408,043.62 752,841.00 408,043.62 
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ(เพิ่มขึ้น)ลดลง - - - - 
     

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานเพ่ิมขึ้น(ลดลง) (0.002) (0.001) (0.002) (0.001) 
 

6. รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกีย่วของกัน 

กิจการท่ีเกี่ยวของกัน หมายถึง กิจการและหรือบุคคลที่มีอํานาจควบคุม หรือถูกควบคุมไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออม 
ซึ่งกระทําผานบริษัทที่ทําหนาที่ถือหุน บริษัทยอย และกิจการท่ีเปนบริษัทยอยในเครือเดียวกัน นอกจากน้ีกิจการท่ีเกี่ยวของกันยัง
รวมความถึง บริษัทรวมและบุคคลท่ีมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญกับกิจการไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออม ผูบริหารสําคัญ
ที่เปนกรรมการหรือพนักงานของกิจการ รวมตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิดกับบุคคลดังกลาว ซึ่งมีอํานาจชักจูงหรืออาจถูก
ชักจูงใหปฏิบัติตามบุคคลและกิจการท่ีเกี่ยวของกับบุคคลขางตน 

ในการพิจารณาความสัมพันธระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันแตละรายการบริษัทคํานึงถึงเนื้อหาของ
ความสัมพันธมากกวารูปแบบทางกฎหมาย 
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ผูถือหุนรายใหญของบริษัทครอบครัวสูงสวาง และนายกิตติ ชีวะเกตุ ซึ่งถือหุนรวมกันรอยละ 23.82 (2557 : รอยละ 
23.87) ของทุนจดทะเบียนของบริษัท รายการคาท่ีเกี่ยวของกับผูถือหุนหลักหรือกรรมการถือเปนรายการระหวางกันกับ
บริษัท 

รายการคากับกิจการท่ีเกี่ยวของกันสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 สรุปไดดังนี้ 

6.1 สินทรัพยและหนี้สินระหวางกัน 

  
 (หนวย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 
ลูกหนี้การคา     

  บริษัท ยูเอซี โกลบอล จํากดั  (มหาชน) - 13,535,500.00 - 13,535,500.00 

  หัก  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - (7,690,625.00) - (7,690,625.00) 
       สุทธ ิ - 5,844,875.00 - 5,844,875.00 
ลูกหนี้อ่ืน    

เงินทดรองจาย - - 31,300.00 - 

  กิจการรวมคา ไฮโดรเท็ค – ชัยสฤษดิ์ - - 4,782,347.77 1,711,694.84 

ดอกเบีย้คางรับ     

  กิจการรวมคา ไฮโดรเท็ค – ชัยสฤษดิ์ - - 1,025,223.84 41,664.66 

       รวม - - 5,838,871.61 1,753,359.50 

       รวมลกูหนี้การคาและลกูหนี้อ่ืน - 5,844,875.00 5,838,871.61 7,598,234.50 

    

เงินใหกูยืมระยะสั้น    

  กิจการรวมคา ไฮโดรเท็ค – ชัยสฤษดิ์    

ยอดยกมาตนป - -    6,080,000.00 - 

กูยืมในระหวางป - - 83,000,000.00 6,080,000.00 

จายชําระในระหวางป - - (63,080,000.00) - 

ยอดคงเหลือปลายป - - 26,000,000.00 6,080,000.00 
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   6.2 รายไดและคาใชจายระหวางกักนั  
   
  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 
รายไดจากการกอสราง     

   บริษัท ยูเอซี ไฮโดรเท็ค จาํกัด - 1,593,337.59 - 1,593,337.59 
   บริษัท ยูเอซี โกลบอล จาํกดั (มหาชน) - 131,546.68 - 131,546.68 
       รวม - 1,724,884.27 - 1,724,884.27 

     

ตนทุนจากการกอสราง     

   บริษัท ยูเอซ ีโกลบอล จาํกดั (มหาชน) 350,000.00 - 350,000.00 - 

     
จําหนายสินทรัพยถาวร     
   กิจการรวมคา ไฮโดรเท็ค – ชัยสฤษดิ ์ - -     339,100.00 - 

     
จําหนายสินทรัพยไมมีตัวตน     
   กิจการรวมคา ไฮโดรเท็ค – ชัยสฤษดิ ์ - - 220,550.00 - 

     
ดอกเบ้ียรับ     
   กิจการรวมคา ไฮโดรเท็ค – ชัยสฤษดิ ์ - - 1,943,157.26 41,664.66 

รายไดอื่น     
   กิจการรวมคา ไฮโดรเท็ค – ชัยสฤษดิ ์ - - 2,430,000.00 - 

       

6.3     คาตอบแทนผูบริหารสําคัญ  

 (หนวย : บาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2558 2557 

  ผลประโยชนระยะสั้น 13,015,913.59 15,195,347.00 

  ผลประโยชนหลังออกจากงาน 705,372.00 647,576.00 

 13,721,285.59 15,842,923.00 
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6.4     นโยบายการกําหนดราคา 

รายการธรุกิจ  นโยบายการกําหนดราคา 
รายไดและตนทุนบริการ  ราคาทุน + 10% 
จําหนายสินทรัพยถาวร  ราคาตามบัญชี +2.67% 
จําหนายสินทรัพยไมมีตัวตน  ราคาตามบัญชี +10.15% 
คาออกแบบ  ราคาตามที่ระบุในสัญญาจาง 
ดอกเบ้ียรับ  อางอิงอัตราดอกเบี้ยสถาบันการเงนิ+0.25% 

 
6.5     ลักษณะความสัมพันธ 

 

ช่ือบริษัท/ชื่อบุคคล ลักษณะความสมัพันธ 

กิจการรวมคาไฮโดรเท็ค-ชัยสฤษดิ ์ ถือหุนโดยบริษัท 
กิจการรวมคาไฮโดรเท็ค สหการ ถือหุนโดยบริษัท (ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2558) 
บริษัท ไฮโดรเท็ค ยูทิลิตี้ จาํกัด ถือหุนโดยบริษัท 
บริษัท ไฮโดรเท็ค สุพรมี มัณฑะเลย จํากัด ถือหุนโดยบริษัท 
บริษัท ยูเอซี ไฮโดรเท็ค จํากัด ถือหุนโดยบริษัทและมผีูบรหิารรวมกัน 
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จํากัด (มหาชน) ผูถือหุนรายใหญ 
บริษัท เอส.พี.ซี ดไีซน จํากัด ถือหุนโดยญาติกรรมการ 

6.6     ภาระผูกพัน  

กรรมการ 2 ทานมีการค้ําประกันวงเงินสินเช่ือที่ไดรับจากสถาบันการเงินใหบริษัทโดยไมมีการคิด
คาธรรมเนียมการคํ้าประกัน 
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    7.     ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน-กิจการอ่ืน 
     ยอดคงเหลือของลูกหนี้การคา-กิจการอ่ืนสามารถแยกอายุหนี้ที่คางชําระไดดังนี้ 

(หนวย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 
ลูกหนีก้ารคา     

ยังไมถึงกาํหนดชําระ 109,644,155.00 45,622,976.93 67,998,030.00 44,304,226.93 
เกิน 1 – 3 เดือน 27,501,799.67 15,531,280.00 27,501,799.67 15,531,280.00 

เกิน 3 – 6   เดือน - 8,550,000.00 - 8,550,000.00 
เกิน 6 – 12 เดือน 431,079.60 6,186,770.71 431,079.60 6,186,770.71 

เกินกวา 12 เดือน - 222,794.72 - 222,794.72 

    รวม 137,577,034.27 76,113,822.36 95,930,909.27 74,795,072.36 
หัก  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (431,079.60) (3,157,428.56) (431,079.60) (3,157,428.56) 
       สุทธ ิ 137,145,954.67 72,956,393.80 95,499,829.67 71,637,643.80 
ลูกหนี้อ่ืน 21,975,636.91 22,732,337.50 16,313,938.84 21,939,139.79 

เงินมัดจําคาสินคา 17,366,600.11 6,494,819.24 17,284,510.11 6,494,819.24 

เงินจายลวงหนาแกผูรับเหมาชวง 16,305,490.72 3,571,340.41 16,060,490.72 3,571,340.41 

    รวม 55,647,727.74 32,798,497.15 49,658,939.67 32,005,299.44 

หัก  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (1,392,590.10) (686,047.28) (1,392,590.10) (686,047.28) 
       สุทธ ิ 54,255,137.64 32,112,449.87 48,266,349.57 31,319,252.16 

รวมลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน 191,401,092.31 105,068,843.67 143,766,179.24 102,956,895.96 

 

รายการเคลื่อนไหวของคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การคา-กิจการอ่ืนสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 
มีดังนี ้

 (หนวย : บาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 

ยอดคงเหลือตนป (3,157,428.56) - 
ตั้งเพิ่มในระหวางป (1,568,006.21) (3,157,428.56) 
ไดรับชําระคืนในระหวางป   4,294,355.17 - 
ยอดคงเหลือปลายป (431,079.60) (3,157,428.56) 
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รายการเคลื่อนไหวของคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้อื่น-กิจการอื่นสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มี
ดังนี ้

  (หนวย : บาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 

ยอดคงเหลือตนป (686,047.28) (771,484.80) 
ตั้งเพิม่ในระหวางป (706,542.82) - 
ตัดจาํหนายในระหวางป - 85,437.52 

ยอดคงเหลือปลายป (1,392,590.10) (686,047.28) 
 
 
 

      8.     ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน-กิจการที่เกี่ยวของกัน 
     ยอดคงเหลือของลูกหนี้การคา-กิจการที่เก่ียวของกันสามารถแยกอายุหนี้ที่คางชําระไดดังนี้ 

(หนวย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 
ลูกหนีก้ารคา     

ยังไมถึงกาํหนดชําระ - - - - 

เกิน 1 – 3 เดือน - - - - 

เกิน 3 – 6   เดือน - - - - 

เกิน 6 – 12 เดือน - - - - 

เกินกวา 12 เดือน - 13,535,500.00 - 13,535,500.00 

    รวม - 13,535,500.00 - 13,535,500.00 
หัก  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - (7,690,625.00) - (7,690,625.00) 
       สุทธ ิ - 5,844,875.00 - 5,844,875.00 
ดอกเบี้ยคางรับ - - 1,025,223.84 1,711,694.84 

เงินทดรองจาย - - 4,782,347.77 41,664.66 

ลูกหนี้อ่ืน - - 31,300.00 - 

    รวม - - 5,838,871.61 1,753,359.50 

รวมลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน -      5,844,875.00 5,838,871.61 7,598,234.50 
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รายการเคลื่อนไหวของคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การคา-กิจการที่เกี่ยวของกันสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 
และ 2557 มีดังนี ้

 (หนวย : บาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 

ยอดคงเหลือตนป (7,690,625.00) - 
ตั้งเพิม่ในระหวางป - (7,690,625.00) 
ไดรับชําระคืนในระหวางป 7,690,625.00 - 
ยอดคงเหลือปลายป - (7,690,625.00) 
   

9. มูลคางานเสร็จที่ยังไมไดเรียกเก็บ / รายไดคากอสรางรับลวงหนา 
 

ประกอบดวย 

(หนวย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2558 2557 2558 2557 
มูลคางานเสร็จท่ียังไมไดเรียกเก็บ     
มูลคางานตามสัญญา 1,587,743,580.32 2,606,475,954.55 1,341,248,253.22 2,359,980,627.45 
การรับรูรายไดตามอัตราสวน 
        ของงานท่ีทําเสร็จ 

 
1,076,529,569.71 

 
1,472,980,711.94 

 
954,612,223.79 

 
1,463,961,766.72 

หัก   มูลคางานกอสรางท่ีเรียกเก็บ (902,830,185.60) (1,234,057,766.21) (820,673,293.08) (1,232,825,289.57) 
มูลคางานเสร็จท่ียังไมไดเรียกเก็บ 173,699,384.11 238,922,945.73 133,938,930.71 231,136,477.15 

รายไดคากอสรางรับลวงหนา     
มูลคางานตามสัญญา 107,663,551.40 17,424,601.20 107,663,551.40 17,424,601.20 
มูลคางานกอสรางท่ีเรียกเก็บ 83,033,822.43 16,983,572.80 83,033,822.43 16,983,572.80 
หัก  การรับรูรายไดตามอัตราสวน 
        ของงานท่ีทําเสร็จ 

 
(81,905,111.04) 

 
(16,354,284.21) 

 
(81,905,111.04) 

 
(16,354,284.21) 

รายไดคากอสรางรับลวงหนา 1,128,711.39 629,288.59 1,128,711.39 629,288.59 
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ขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับสัญญากอสรางที่อยูระหวางดําเนินการดังนี้ 

(หนวย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2558 2557 2558 2557 
ตนทุนการกอสรางท่ีเกิดขึ้นสะสมและกําไรท่ีรับรู  

    (หักขาดทุนท่ีรับรู) จนถึงปจจุบัน 1,158,434,680.75 1,489,334,996.15 1,036,517,334.83 1,480,316,050.93 
หัก มูลคางานกอสรางท่ีเรียกเก็บ (985,864,008.03) (1,251,041,339.01) (903,707,115.51) (1,249,808,862.37) 
 172,570,672.72 238,293,657.14 132,810,219.32 230,507,188.56 
     
จํานวนเงินท่ีรับรูเปนสินทรัพย/หน้ีสินในงบแสดงฐานะการเงิน 

- มูลคางานเสร็จท่ียังไมไดเรียกเก็บ 173,699,384.11 238,922,945.73 133,938,930.71 231,136,477.15 
- รายไดคากอสรางรับลวงหนา (1,128,711.39) (629,288.59) (1,128,711.39) (629,288.59) 
 172,570,672.72 238,293,657.14 132,810,219.32 230,507,188.56 

10. เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํ้าประกัน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ําประกันของกลุมบริษัทสวนหน่ึงจํานวน 1.50 ลานบาท
และจํานวน 1.48 ลานบาท ตามลําดับ เปนเงินฝากธนาคารที่กลุมบริษัทนําไปวางคํ้าประกันงานกอสรางใหกับการไฟฟาฝาย
ผลิตแหงประเทศไทย (EGAT) ที่ทําในนามบริษัท อิดรีโก เอสพีเอ จํากัด และบริษัท อิดรีโก เอเซีย คอรปอเรช่ัน จํากัด ตั้งแตป 
2534 ซึ่งปจจุบันเงินฝากธนาคารดังกลาวกลุมบริษัทยังไมไดรับคืนเนื่องจากทางการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (EGAT) ได
ดําเนินการฟองรองเรียกคาเสียหายจากบริษัท อิดรีโก เอสพีเอ จํากัด ซึ่งขณะน้ีคดียังไมถึงท่ีสุด 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 กลุมบริษัทไดนําเงินฝากธนาคารสวนท่ีเหลือจํานวน 97.84 ลานบาทและจํานวน 
76.08 ลานบาท ตามลําดับ ไปรวมเปนหลักทรัพยค้ําประกันการออกหนังสือค้ําประกันธนาคารสําหรับโครงการงานกอสราง
และคํ้าประกันวงเงินกูยืมระยะสั้นจากธนาคาร 

11. เงินลงทุนในบริษัทรวม 

ประเภทและมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทรวมสามารถสรุปไดดังนี้ 

     (หนวย : พันบาท) 
    อัตรารอยละ   

ชื่อบริษัท ประเภทกิจการ จดทะเบยีนใน ทุนเรียกชําระแลว สัดสวนเงินลงทุน วิธีสวนไดเสีย วิธีราคาทุน 
   2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 

บจก.ยูเอซี  
ไฮโดรเท็ค  

ผลิตและจาํหนาย  
น้ําบริสุทธิ์เพือ่ใช 
ในการบริโภคและ
อุตสาหกรรม 

ประเทศ
ไทย 

10,000 10,000 49.997% 49.997% 2,144 2,794 5,000 5,000 

หัก คาเผื่อการดอยคา     (2,858) (2,858) 
          สุทธ ิ   2,142 2,142 

 

เมื่อวันท่ี 22 มีนาคม 2555 บริษัทไดซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนในบริษัท ยูเอซี ไฮโดรเท็ค จํากัด  จํานวน 49,997 หุนในราคา 
หุนละ 100.00 บาท  คิดเปนสัดสวนรอยละ 49.997 ของทุนเรียกชําระแลว โดยบริษัทไดมอบหมายตัวแทนเขารวมเปน
คณะกรรมการของบริษัทดังกลาว 
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ขอมูลทางการเงินของบริษัทรวมที่มีสาระสําคัญสามารถสรุปไดดังนี้  

 (หนวย : บาท) 
 2558  2557 
สินทรัพยหมุนเวียน 2,514,319.51 1,437,010.27 
สินทรัพยไมหมุนเวียน 1,803,954.77 3,230,294.70 
   
หนี้สินหมุนเวียน 30,000.00 382,265.35 
หนี้สินไมหมุนเวียน - - 

 (หนวย : บาท) 
 2558                 2557 
รายได 189,791.18 9,048,411.66 
กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงานตอเนื่อง 3,234.66 (2,027,035.60) 
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - - 
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จ 3,234.66 (2,027,035.60) 

รายการกระทบยอดขอมูลทางการเงินขางตนกับมูลคาตามบัญชีที่บันทึกบัญชีโดยวิธีสวนไดเสียในงบการเงนิรวม มี
ดังนี ้

 (หนวย : บาท) 
 2558                 2557 
สินทรัพยสุทธ ิ 4,288,274.28 4,285,039.62 
สวนไดเสียของกลุมบริษัท    49.997%            49.997% 
   
สวนแบงในสินทรัพยสุทธิของกลุมบริษัท 2,144,008.49 2,142,391.26 
รายการปรับปรุงเพ่ือการบันทึกบัญชีตามวิธีสวนไดเสีย   
คาความนิยม 651,187.80 651,187.80 
คาเผื่อการดอยคา-คาความนิยม (651,187.80) - 
ราคาตามบัญชีตามวิธีสวนไดเสีย 2,144,008.49 2,793,579.06 

12. เงินลงทุนในกิจการรวมคา 

  ประเภทและมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนในกิจการรวมคาสามารถสรุปไดดังนี้ 
     (หนวย : พันบาท) 
    อัตรารอยละ   

ชื่อบริษัท ประเภทกิจการ จดทะเบยีนใน ทุนเรียกชําระแลว สัดสวนเงินลงทุน วิธีสวนไดเสีย วิธีราคาทุน 
   2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 

กิจการรวมคา
ไฮโดรเท็ค 
สหการ 

ใหบริการับเหมา
กอสรางระบบทอ
สงน้ําประปา 

ประเทศ
ไทย 

1,000 - - - - - - - 

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2558 บริษัทไดจัดทําบันทึกขอตกลงกับบริษัท สหการวิศวกร จํากัด (ผูรวมคาอีกฝายหน่ึง               
“ สหการ”)  โดยตกลงรวมกันท่ีจะจัดต้ังกิจการรวมคาในนาม กิจการรวมคาไฮโดรเท็ค สหการ  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเขารวม
ประมูลงานรับเหมากอสรางงานระบบทอสงน้ําประปากับการประปาสวนภูมิภาคโครงการหน่ึง  โดยกิจการรวมคาฯ ไดมอบหมาย
ใหบริษัทเปนผูรับผิดชอบในการเตรียมเอกสารทางดานเทคนิค โดยกิจการรวมคาฯ  ตกลงจายชําระคาใชจายเพ่ือการนี้ใหกับ
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บริษัทจํานวน 20.00 ลานบาท  นอกจากน้ี  กิจการรวมคาฯ ไดมอบหมายใหบริษัทเปนผูสอบทานงานออกแบบช้ินงานกอสราง
ทางดานวิศวกรรม โดยกิจการรวมคาฯ  ตกลงจายชําระคาใชจายเพื่อการน้ีใหกับบริษัทอีกจํานวน 20.00 ลานบาท 

เมื่อวันท่ี 17 มิถุนายน 2558 ไดมีการจัดทําหนังสือสัญญากิจการรวมคาไฮโดรเท็ค สหการ ขึ้นมาโดยกําหนดทุน
ดําเนินกิจการเปนเงิน 1.00 ลานบาท  และเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 บริษัทไดจัดตั้งกิจการรวมคา ฯ แลวเสร็จโดย
บริษัทมีสัดสวนการถือหุนรอยละ 51.00 

ตอมาเมื่อวันท่ี 30 กันยายน 2558 ไดมีการทําบันทึกเพิ่มเติมหนังสือสัญญารวมคาซึ่งทั้งสองฝายไดตกลงรวมกัน
ดังนี้ 

- ทั้งสองฝายตกลงใหทาง สหการ เปนผูรับผิดชอบในการดําเนินการโครงการดังกล าวแตเพียงผูเดียว                    
โดยไฮโดรเท็ค ไมตองรับผิดชอบการดําเนินการใด ๆ ทั้งสิ้น หากผลประกอบการของกิจการรวมคาฯ มีผลกําไรหรือ
ขาดทุนจากการดําเนินการโครงการดังกลาว  ไฮโดรเท็คไมมีสวนไดสวนเสียในการแบงผลกําไรหรือขาดทุนของโครงการ
ดังกลาว และหาก สหการ กอใหเกิดหนี้สินหรือความเสียหายใด ๆ อันมีเหตุมาจากการดําเนินการโครงการดังกลาวตอ 
กิจการรวมคาฯ หรือ ไฮโดรเท็ค หรือ บุคคลใด ๆ   สหการ ตองรับผิดชอบชดใชหนี้สินหรือความเสียหายดังกลาวแตเพียง
ผูเดียว และ 

- สหการ จะตองดําเนนิโครงการใหเปนไปตามสัญญาท่ีกิจการรวมคาฯ ไดลงนามกับเจาของโครงการ กําหนดทกุ
ประการ 

สําหรบัปสิ้นสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษัทไดรบัรูรายไดจากการใหบริการดังกลาวขางตนแกกิจการรวมคาฯ 
จํานวน 40.00 ลานบาท  และรับรูผลขาดทนุจากการจําหนายสวนไดเสยีในเงินลงทนุในกิจการรวมคาจาํนวน 0.51 ลาน
บาทไวในงบการเงนิแลว 

13. เงินลงทุนในบริษัทยอย 
  สวนประกอบของกลุมบริษัทในงบการเงินรวมและมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทยอยในงบการเงินเฉพาะกิจการ

สามารถสรุปไดดังนี้ 
              (หนวย : พันบาท) 

ชื่อบริษัท ทุนชําระแลว  สัดสวนเงินลงทนุ (%) วิธีราคาทุน  เงินปนผล 

 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 

บริษัทยอยที่ไมมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจ
ควบคุม 

        

กิจการรวมคาไฮโดรเท็ค-ชยัสฤษด์ิ 1,000 1,000 100.00 100.00 1,000 1,000 - - 
บริษัท ไฮโดรเท็ค ยูทิลิตี้ จํากัด 1,000 - 100.00 - 1,000 - - - 
บริษัทยอยที่มีสวนไดเสียที่ไมมีอาํนาจควบคุม
ที่ไมมีสาระสําคัญ 

        

บริษัท ไฮโดรเท็ค สุพรีม มัณฑะเลย จาํกัด 2,694 - 80.00 - 2,694 - - - 
   รวม     4,694 1,000 - - 

 

เมื่อวันท่ี 15 กรกฎาคม 2558 บริษัทไดจัดตั้งบริษัท ไฮโดรเท็ค สุพรีม มัณฑะเลย จํากัด ที่ประเทศสาธารณรัฐแหงสหภาพ
เมียนมาร  โดยบริษัทมีสัดสวนการถือหุนรอยละ 80.00 ของทุนจดทะเบียน 500,000.00 เหรียญสหรัฐอเมริกา เพื่อรับสิทธิใน
การลงทุนกอสรางโรงงานระบบบําบัดน้ําเสียและระบบรวบรวมนํ้าเสียในเขตอุตสาหกรรมมัณฑะเลย 
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ในเดือนตุลาคม 2558 บริษัท ไฮโดรเท็ค สุพรีม มัณฑะเลย จํากัด ไดเขาทําขอตกลงเพื่อรับสิทธิในการลงทุนกอสราง
โรงงานระบบบําบัดน้ําเสียและระบบรวบรวมนํ้าเสียในเขตอุตสาหกรรมมัณฑะเลยกับหนวยงานราชการของประเทศสาธารณรัฐ
แหงสหภาพเมียนมารอายุสัญญา 30 ปและขยายเวลา 2 ครั้ง ครั้งละ 10 ป 

เมื่อวันท่ี 24 กุมภาพันธ 2557 ไดมีการจัดทําหนังสือสัญญากิจการรวมคาไฮโดรเท็ค-ชัยสฤษด์ิ ขึ้นมาโดยมีความประสงคที่
จะดําเนินกิจการรวมคาเพื่อเขาประกวดราคาจางกอสรางระบบบําบัดของเสียทางการแพทย โดยกําหนดทนุจดทะเบียนเปนเงิน 
1,000,000.00 บาทและมีสัดสวนการถือหุนดังนี้ 

 ไฮโดรเท็ค ถือสัดสวน 50.00% 

 ชัยสฤษด์ิ ถือสัดสวน 50.00% 

ตอมาเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2557 ไดมีการทําบันทึกเพิ่มเติมหนังสือสัญญารวมคาครั้งท่ี 1 ซึ่งทั้งสองฝายไดตกลงรวมกันดังน้ี 

- ไฮโดรเท็ค ตกลงชําระเงินจํานวน 2,000,000.00 บาทให ชัยสฤษด์ิ ภายในวันที่ลงนามในบันทึกฉบับนี้ 
- เม่ือจายชําระเงินแลวทางไฮโดรเท็คจะเปนผูรับผิดชอบในการดําเนินการกิจการดังกลาวแตเพียงผูเดียว โดย 

ชัยสฤษด์ิ ไมตองรับผิดชอบหรือชดใชเงินใด ๆ  หากไฮโดรเท็ค กอใหเกิดหนี้สินหรือความเสียหายใด ๆ  ตอกิจการรวม
คาไฮโดรเท็ค-ชัยสฤษด์ิ หรือ ชัยสฤษดิ์ หรือบุคคลใด ๆ ไฮโดรเท็ค ตองรับผิดชอบชดใชหนี้สินหรือความเสียหาย
ดังกลาวแตเพียงผูเดียว โดยหาก ชัยสฤษด์ิ ชําระคาเสียหายแทนไปกอน ไฮโดรเท็ค จะตองชําระเงินจํานวนดังกลาว
คืนใหแก ชัยสฤษด์ิ ในทันทีพรอมดอกเบี้ยในอัตรา MLR+1 ของธนาคารกสิกรไทย 

- ไฮโดรเท็ค จะตองดําเนินโครงการใหเปนไปตามสัญญาที่ไดลงนามกับมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก กําหนด
ทุกประการ 

จากบันทึกเพิ่มเติมดังกลาวพิจารณาไดวา บริษัท ไฮโดรเท็ค จํากัด (มหาชน) เปนผูรวมคาของกิจการรวมคาไฮโดรเท็ค-
ชัยสฤษด์ิ เพียงผูเดียว โดยมีสัดสวนรอยละ 100.00% 

14. อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทนุ 
ประกอบดวย 
 (หนวย : บาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 
ราคาทุน:-   

ณ วันท่ี 1 มกราคม  3,000,000.00 3,000,000.00 
ซื้อเพิม่ - - 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  3,000,000.00 3,000,000.00 

คาเผื่อการดอยคา:-   
ณ วันท่ี 1 มกราคม  (1,020,000.00) (1,020,000.00) 
เพิ่มขึ้น/ลดลง - - 
โอนกลับ 993,750.00 - 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  (26,250.00) (1,020,000.00) 

มูลคาสทุธิตามบญัชี:-   
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  2,973,750.00 1,980,000.00 

 
ที่ดินซึ่งกลุมบริษัทไมมีวัตถุประสงคในการใชดําเนินงานเนื้อที่จํานวน 9 ไร 3 งาน 65 ตารางวาไดมาจาก 

การโอนทรัพยสินเพื่อชําระหนี้ตั้งแตในอดีต 

ในเดือนธันวาคม 2558 บริษัท เอเช่ียน เอ็นจิเนียริ่ง แวลูเอช่ัน จํากัด ในฐานะผูประเมินราคาอิสระไดประเมินราคาที่ดินของ
กลุมบริษัทดวยวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) โดยใชขอมูลราคาเสนอขายของท่ีดินแปลงอื่น ๆ ที่มีลักษณะใกลเคียง
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กับที่ดินของบริษัทและปรับปรุงราคาตามเกณฑการใชที่ดินใหเกิดประโยชนสูงสุดและดีที่สุดพบวาที่ดินมีมูลคายุติธรรมจํานวน 2.97 
ลานบาท 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 13 เรื่อง การวัดมูลคายุติธรรม  กําหนดลําดับช้ันของมูลคายุติธรรมเปน 3 
ระดับตามประเภทของขอมูลที่นํามาใชในเทคนิคการประเมินมูลคาเพื่อวัดมูลคายุติธรรม ดังน้ี 

ระดับ 1 : เปนขอมูลราคาเสนอซ้ือขายในตลาดที่มีสภาพคลองสําหรับสินทรัพยหรือหนิ้สินอยางเดียวกันและบริษัท
สามารถเขาถึงตลาดนั้น ณ วันที่วัดมูลคา 

ระดับ 2 : เปนขอมูลอื่นที่สังเกตไดไมวาโดยทางตรงหรือทางออมสําหรับสินทรัพยหรือหน้ีสินนั้น 
ระดับ 3 : เปนขอมูลที่ไมสามารถสังเกตไดสําหรับสินทรัพยหรือหน้ีสินนั้น 

ขอมูลเกี่ยวกับระดับของลําดับชั้นมูลคายุติธรรม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 มีดังนี ้
    (หนวย : บาท) 

 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 

ที่ดิน - 2,973,750.00 - 2,973,750.00 

 
15. ที่ดินและอปุกรณ 

ประกอบดวย 
 (หนวย : บาท) 
 งบการเงินรวม 

 
ที่ดิน 

เครื่องมือและ 
อุปกรณ 

เครื่องใช
สํานักงาน 
และตกแตง 

ยานพาหนะ งานระหวาง
กอสราง รวม 

ราคาทุน :       

ณ วันที ่1 มกราคม 2558 32,526,750.00 7,656,079.37 8,338,166.58 13,337,833.57 91,541,046.73 153,399,876.25 

ซ้ือเพิ่ม - 565,177.01 2,034,359.71 - 21,981,104.45 24,580,641.17 

โอนเขา - 45,410,491.25 - - - 45,410,491.25 

จําหนาย - (216,500.00) (339,426.13) (379,700.00) - (935,626.13) 

โอนออก - - - - ( 45,410,491.25) (45,410,491.25) 

ตัดจําหนาย - (12,350.00) (70,831.68) - - (83,181.68) 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2558 32,526,750.00 53,402,897.63 9,962,268.48 12,958,133.57 68,111,659.93 176,961,709.61 

คาเสื่อมราคาสะสม :       

ณ วันที ่1 มกราคม 2558 - (4,309,604.90) (4,482,080.65) (5,215,565.53) - (14,007,251.08) 

คาเสื่อมราคาสําหรับป - (1,708,366.40) (1,392,044.55) (1,469,400.77) - (4,569,811.72) 

โอนเขา - - - - - - 

จําหนาย - 81,482.08 113,265.90 367,452.42 - 562,200.40 

ตัดจําหนาย -             4,591.34 29,922.28 - - 34,513.62 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2558 - (5,931,897.88) (5,730,937.02) (6,317,513.88) - (17,980,348.78) 

คาเผ่ือดอยคา :       
ณ วันที ่1 มกราคม 2558 - (15,256,301.82) - - - (15,256,301.82) 

เพิ่มขึ้น - (522,823.38) - - - (522,823.38) 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2558 - (15,779,125.20) - - - (15,779,125.20) 

มูลคาสุทธิตามบัญชี :       

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2558 32,526,750.00 31,691,874.55 4,231,331.46 6,640,619.69 68,111,659.93 143,202,235.63 

 
 



รายงานประจําปี 2558  
บริษัท ไฮโดรเท็ค จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 

 
122 

 (หนวย : บาท) 
 งบการเงินรวม 

 
ที่ดิน 

เครื่องมือและ 
อุปกรณ 

เครื่องใชสํานักงาน 
และตกแตง ยานพาหนะ งานระหวาง

กอสราง รวม 

ราคาทุน :       

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

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

คาเผ่ือดอยคา :       

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2557 - - - - - - 

เพิ่มขึ้น - - - - (15,256,301.82) (15,256,301.82) 

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

มูลคาสุทธิตามบัญชี :       

ณ วนัที่ 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 
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 (หนวย : บาท) 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 
ที่ดิน 

เครื่องมือและ 
อุปกรณ 

เครื่องใชสํานักงาน 
และตกแตง ยานพาหนะ งานระหวาง

กอสราง รวม 

ราคาทุน :       

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2558 32,526,750.00 7,445,248.53 8,176,219.75 13,337,833.57 91,541,046.73 153,027,098.58 

ซ้ือเพิ่ม - 438,778.65 1,735,533.92 - 21,981,104.45 24,155,417.02 

โอนเขา - 45,410,491.25 - - - 45,410,491.25 

จําหนาย - (216,500.00) (339,426.13) (379,700.00) - (935,626.13) 

โอนออก - - - -  (45,410,491.25) (45,410,491.25) 

ตัดจําหนาย - (12,350.00) (70,831.68) - - (83,181.68) 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 32,526,750.00 53,065,668.43 9,501,495.86 12,958,133.57 68,111,659.93 176,163,707.79 

คาเสื่อมราคาสะสม :       

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2558 - (4,299,668.39) (4,471,029.44) (5,215,565.53) - (13,986,263.36) 

คาเสื่อมราคาสาํหรบัป - (1,653,559.72) (1,208,624.82) (1,469,400.77) - (4,331,585.31) 

โอนเขา - - - - - - 

จําหนาย - 81,482.08 113,265.90 367,452.42 -  562,200.40 

ตัดจําหนาย - 4,591.34  29,922.28 - -  34,513.62 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 - (5,867,154.69) (5,536,466.08) (6,317,513.88) - (17,721,134.65) 

คาเผ่ือดอยคา :       
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2558 - (15,256,301.82) - - - (15,256,301.82) 

เพิ่มขึ้น - (522,823.38) - - - (522,823.38) 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 - (15,779,125.20) - - - (15,779,125.20) 

มูลคาสุทธิตามบัญชี :       

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558  32,526,750.00   31,419,388.54 3,965,029.78  6,640,619.69  68,111,659.93 142,663,447.94 
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ขอมูลเก่ียวกับคาเสื่อมราคามีดังนี้ 

(หนวย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 
คาเสื่อมราคาสาํหรับป 4,569,811.72 3,055,230.43 4,331,585.31 3,034,242.71 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 กลุมบริษัทมีอุปกรณจํานวนหน่ึงซึ่งตัดคาเสื่อมราคาหมดแลวแตยังใชงานอยู  ราคาทุนกอนหัก
คาเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพยดังกลาวมีจํานวน 9.05 ลานบาท (2557 : จํานวน 10.29 ลานบาท) 

สินทรัพยภายใตสัญญาเชาการเงินท่ีกลุมบริษัทเปนผูเชาไดรวมแสดงในรายการขางตนประกอบดวย ยานพาหนะมี      
ราคาตามบัญชี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 จํานวน 3.42 ลานบาท (2557 : จํานวน 6.34 ลานบาท) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 กลุมบริษัทมีที่ดินติดภาระคํ้าประกันเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินตาม 
หมายเหตุ 36.3 

 

 (หนวย : บาท) 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 
ที่ดิน 

เครื่องมือและ 
อุปกรณ 

เครื่องใชสํานักงาน 
และตกแตง ยานพาหนะ งานระหวาง

กอสราง รวม 

ราคาทุน :       

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

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

คาเผ่ือดอยคา :       

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2557 - - - - - - 

เพิ่มขึ้น - - - - (15,256,301.82) (15,256,301.82) 

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

มูลคาสุทธิตามบัญชี :       

ณ วนัที่ 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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16. สินทรัพยไมมตีัวตน 
ประกอบดวย 

  (หนวย : บาท) 
 งบการเงินรวม 
 โปรแกรมคอมพิวเตอร 
 2558 2557 
ราคาทุน:-   

ณ วันท่ี 1 มกราคม  2,649,002.95 1,227,249.95 
ซื้อเพิม่ 785,999.41 1,459,023.00 
โอนออก (231,314.39) (37,270.00) 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  3,203,687.97 2,649,002.95 

คาตัดจําหนายสะสม:-   
ณ วันท่ี 1 มกราคม  (1,318,696.70) (941,166.52) 
คาตดัจําหนายสาํหรับป (511,917.93) (409,791.14) 
โอนออก 31,105.17 32,260.96 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  (1,799,509.46) (1,318,696.70) 

มูลคาสทุธิตามบญัชี:-   
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  1,404,178.51 1,330,306.25 

คาตัดจําหนายสาํหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 511,917.93 409,791.14 
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  (หนวย : บาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 โปรแกรมคอมพิวเตอร 
 2558 2557 
ราคาทุน:-   

ณ วันท่ี 1 มกราคม  2,549,002.95 1,227,249.95 

ซื้อเพิม่ 538,390.19 1,359,023.00 

โอนออก (231,314.39) (37,270.00) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  2,856,078.75 2,549,002.95 

คาตัดจําหนายสะสม:-   

ณ วันท่ี 1 มกราคม  (1,313,381.63) (941,166.52) 

คาตดัจําหนายสาํหรับป (424,396.42) (404,476.07) 

โอนออก 31,105.17 32,260.96 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  1,706,672.88 (1,313,381.63) 

มูลคาสทุธิตามบญัชี:-   

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  1,149,405.87 1,235,621.32 

คาตดัจําหนายสาํหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 424,396.42 404,476.07 

 
17. เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 เงินกูยืมระยะสั้นจากบริษัทหลักทรัพยจํานวน 69.33 ลานบาทและจํานวน 94.00 
ลานบาท ตามลําดับ เปนเงินกูยืมในรูปตั๋วสัญญาแลกเงินระยะสั้นประเภทหักสวนลดจากมูลคาหนาตั๋ว (Bill Of Exchange) คิด
อัตราดอกเบ้ียรอยละ 6.90 ตอป                

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 กลุมบริษัทมีเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินจํานวน 103.60 ลานบาท  เปนเงินกูยืมในรูป
ตั๋วสัญญาใชเงินจากสถาบันการเงินแหงหนึ่ง คิดอัตราดอกเบ้ียรอยละ 6.50 ตอป 

 
18. เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืน 

ประกอบดวย 
   (หนวย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 

เจาหน้ีการคา 114,383,271.44 125,214,753.62 97,265,943.55 122,811,839.17 

เจาหน้ีอ่ืน 16,304,565.28    6,725,925.59 15,723,753.95   6,155,042.66 

เจาหน้ีเงินประกันผลงาน 24,030,723.27  22,439,812.13 22,926,539.62  22,321,879.26 

เงินรับลวงหนา 12,500,000.00 - 12,500,000.00 - 

ดอกเบ้ียคางจาย   4,770,873.15        4,839.46  4,764,996.42      4,839.46 

เจาหน้ีกรมสรรพากร -       1,603.13 -      1,603.13 

อื่น ๆ      23,133.07      49,158.12       22,788.07      49,158.12 

  รวม 172,012,566.21 154,436,092.05 153,204,021.61 151,344,361.80 
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19. เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 
ประกอบดวย 

 (หนวย : บาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 
เงินกูยมืระยะยาว 3,880,000.00 38,080,000.00 
หัก สวนของหน้ีท่ีถึงกําหนดชําระในหน่ึงป (3,760,000.00) (34,200,000.00) 

               สุทธ ิ 120,000.00 3,880,000.00 

จํานวนเงินข้ันต่ําที่ตองจายภายใตสัญญาเงินกูยืมระยะยาวมีดังนี้ 

 (หนวย : บาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 
ไมเกิน 1 ป 3,760,000.00 34,200,000.00 
2 ป – 5 ป 120,000.00 3,880,000.00 
            รวม 3,880,000.00 38,080,000.00 

 
เงินกูยืมระยะยาวมีรายละเอียด อัตราดอกเบี้ยและระยะเวลาชําระคืนสามารถสรุปไดดังนี้ 
 

 วงเงิน (ลานบาท)    
ธนาคารพาณิชย 2558 2557 ระยะเวลา อัตราดอกเบีย้รอยละ การชําระหนี ้

1 16.00 16.00 พ.ค.55 – ม.ค. 60 MLR ตอป ชําระเงินตนรายเดือนในแตละสวนที่เบิก
จํานวน 57 งวด  โดยงวดท่ี 1-56 ชําระ
งวดละ 0.27 ลานบาท และงวดสุดทาย
ชําระ 0.12 ลานบาท โดยงวดแรกเริ่ม
จายชําระในเดือนพฤศจิกายน 2555 

2 170.00 170.00 ม.ค. 58 – ธ.ค. 62 ณ วนัท่ีเบกิใช ถึง ส.ค. 58 MLR-1.00% 
ตอป 

ตั้งแต ก.ย. 58 MLR-0.50% ตอป 

ชําระเงินตนรายเดือนในแตละสวนที่เบิก
จํานวน 60 งวด  โดยงวดท่ี 1-59 ชําระ
งวดละ 2.85 ลานบาท และงวดสุดทาย
ชําระ 1.85 ลานบาท โดยงวดแรกเริ่ม
จายชําระในเดือนมกราคม 2558 

 186.00 186.00    

วงเงินสินเช่ือ 16.00 ลานบาท กลุมบริษัทตองโอนสิทธิเรียกรองการรับเงินคาบําบัดน้ําตามสัญญาใหกับธนาคาร 
เพื่อเปนหลักประกันสําหรับธนาคารพาณิชยแหงที่ 1  

วงเงินสินเช่ือ 170.00 ลานบาท กลุมบริษัทไดนําที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางในอนาคตและเคร่ืองจักรที่ใชผลิต
น้ําประปาและตองนําเงินที่ไดรับจากการขายนํ้าประปาเขาบัญชีของบริษัทท่ีจํานํากับธนาคารไวและเม่ือไดรับเงินจาก
การขายน้ําประปาแลวธนาคารจะคงเงินไวเงินเทากับภาระหนี้ที่บริษัทตองชําระในเดือนนั้นเพื่อเปนหลักประกันสําหรับ
ธนาคารพาณิชยแหงที่ 2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทไดจายชําระคืนเงินกูยืมเรียบรอยแลว 

จากการคํานวณอัตราสวนทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 พบวาอัตราสวนทางการเงินบางรายการไม
เปนไปตามเงื่อนไขในการดํารงอัตราสวนทางการเงินตามที่กําหนดไวในสัญญาเงินกูยืมระยะยาว ดังนั้นกลุมบริษัทไดจัด
ประเภทเงินกูยืมระยะยาวซึ่งอาจถูกเรียกรองใหชําระคืนเมื่อผูใหกูยืมทวงถามเปนหนี้สินหมุนเวียนเพ่ือใหเปนไป      
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ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 เร่ืองการนําเสนองบการเงิน หากกลุมบริษัทสามารถดํารงอัตราสวนทางการเงินให
เปนไปตามเงื่อนไขสัญญาเงินกูระยะยาวเงินกูยืมดังกลาวจะกลับไปเปนหน้ีสินระยะยาวตามเดิม 

20. เงินกูยืมระยะยาว-กิจการอ่ืน 

ประกอบดวย 

 (หนวย : บาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2558 2557 
เงินกูยืมระยะยาว 114,838,669.50 - 

หัก สวนของหน้ีท่ีถึงกําหนดชําระในหนึ่งป - - 

               สุทธิ 114,838,669.50 - 

   

จํานวนเงินข้ันต่ําที่ตองจายภายใตสัญญาเงินกูยืมระยะยาวมีดังนี้ 
 (หนวย : บาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2558 2557 
ไมเกิน 1 ป - - 

2 ป – 5 ป 114,838,669.50 - 

            รวม 114,838,669.50 - 

 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558  เงินกูยืมระยะยาว-กิจการอื่นท้ังจํานวนเปนเงินกูยืมจาก YUNNAN WATER (HONG KONG) 
COMPANY LIMITED ซึ่งเปนบริษัทท่ีจัดตั้งในประเทศฮองกง เพื่อใชสําหรับการกอสรางโครงการผลิตน้ําประปาท่ีจังหวัด
เชียงใหมโดยมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 6.75 ตอป กําหนดชําระคืนเงินตนทกุปเปนระยะเวลา 5 ป นับจากวันเริ่มมีรายไดจากการ
ขายน้ําประปา นอกจากน้ีสัญญากูยืมดังกลาวยังใหสิทธิแก YUNNAN WATER (HONG KONG) COMPANY LIMITED ในการ
เลือกที่จะเปลี่ยนเงินกูยืมไปเปนเงินลงทุนในบริษัท ไฮโดรเท็ค ยูทิลิตี้ จํากัด ซึ่งเปนบริษัทที่จะรับบริการจัดการน้ําเมื่อโครงการ
ดังกลาวกอสรางเสร็จสิ้น โดยทาง YUNNAN WATER (HONG KONG) COMPANY LIMITED จะมีสัดสวนในบริษัท ไฮโดรเท็ค 
ยูทิลิตี้ จํากัด ที่รอยละ 49 ของทุนจดทะเบียนบริษัทไดอีกดวย 

21. ประมาณการรับประกันคุณภาพ 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 กลุมบริษัทไดรับรูประมาณการหน้ีสินจํานวน 12.19 ลานบาทและจํานวน 3.91 
ลานบาทในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามลําดับ  สําหรับการเรียกรองการรับประกันผลงานการกอสรางที่คาด
วาจะเกิดขึ้น กลุมบริษัทคาดวารายจายสวนใหญจะเกิดขึ้นในงวดบัญชีหนาและคาใชจายทั้งหมดจะเกิดขึ้นภายในระยะ 1- 2 ป 
ตั้งแตวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน 
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รายการเคลื่อนไหวของประมาณการรับประกันคุณภาพสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดังนี ้

 (หนวย : บาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2558 2557 
  ณ วันท่ี 1 มกราคม 3,914,538.13 1,799,463.96 

  เพิ่มขึ้นในระหวางป 10,566,880.70 4,188,197.16 

  สวนท่ีใชในระหวางป (2,178,869.51) (1,740,566.13) 
  โอนกลับสวนท่ีหมดอายุระหวางป (108,612.80) (332,556.86) 
  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 12,193,936.52 3,914,538.13 

 

จํานวนเงินข้ันต่ําที่ตองจาย-ประมาณการรับประกันคุณภาพมีดังนี้ 
 (หนวย : บาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2558 2557 
ไมเกิน 1 ป 5,308,059.93 3,181,142.75 

2 ป – 5 ป 6,885,876.59 733,395.38 

          รวม 12,193,936.52 3,914,538.13 

  
22. หนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงนิ 

จํานวนเงินข้ันต่ําที่ตองจายภายใตสัญญาเชาการเงินระยะยาวมีดังนี้ 

     (หนวย : บาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 
 หนี้สินภายใต

สัญญาเชาการเงิน 
ดอกเบีย้จาย 
รอตัดบญัชี 

 
สุทธ ิ

หน้ีสินภายใต
สัญญาเชาการเงิน 

ดอกเบีย้จาย 
รอตัดบญัชี 

 
สุทธ ิ

ไมเกิน 1 ป 782,941.00 (32,407.39)  750,533.61 1,815,143.60 (121,247.41) 1,693,896.19 

เกินกวา 1 ป แตไมเกิน 5 ป  -  -  -  782,941.00 (27,303.55) 755,637.45 
รวม  782,941.00 (32,407.39)  750,533.61 2,598,084.60 (148,550.96) 2,449,533.64 

 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 กลุมบริษัทไดทําสัญญาเชาการเงินระยะยาวกับบริษัทลิสซ่ิงเพื่อเชายานพาหนะจํานวน 2 

สัญญา (2557 : จํานวน 6 สัญญา) สัญญาเชากําหนดชําระคาเชาเปนงวดรายเดือน ๆ ละ 42,427.00 บาทถึงเดือนละ 
65,566.00 บาท (2557 : ตั้งแตเดือนละ 9,041.12 บาทถึงเดือนละ 65,566.00 บาท) โดยมีระยะเวลาการเชา 3-5 ป  
สัญญาเชาดังกลาวมีกรรมการของกลุมบริษัทเปนผูค้ําประกัน กรรมสิทธิ์ในยานพาหนะดังกลาวจะโอนเปนกรรมสิทธิ์ของ
กลุมบริษัทเมื่อกลุมบริษัทไดชําระเงินงวดสุดทายตามสัญญาเชา 
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23. ภาระผูกพันผลประโยชนพนกังาน 
 

การเปลี่ยนแปลงมูลคาปจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานกรณีการเลิกจางหรือเกษียณอายุตามขอกําหนดของ
กฎหมายแรงงานสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดังนี้ 

   (หนวย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 
ณ วันท่ี 1 มกราคม 13,806,300.00 11,703,057.00 13,806,300.00 11,703,057.00 

ตนทุนบริการปจจุบัน 2,314,591.00 2,089,917.00 1,953,582.00 2,089,917.00 

ตนทุนดอกเบ้ีย 552,252.00 468,122.00 552,252.00 468,122.00 

กําไรขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงขอ
สมมติทางการเงิน 

- (197,184.00) - (197,184.00) 

กํา ไ รขาดทุนจากการปรับปรุ งจาก
ประสบการณ 

(752,841.00) (257,612.00) (752,841.00) (257,612.00) 

ผลประโยชนท่ีจาย (380,298.69) - (380,298.69) - 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 15,540,003.31 13,806,300.00 15,178,994.31 13,806,300.00 

     
สมมติฐานในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยท่ีสําคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดังน้ี 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 
อัตราคิดลด ณ วันสิ้นป 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน 5.69% 5.34% 5.69% 5.34% 
อัตราสวนของพนักงานท่ีคาดวาจะลาออกกอนเกษียณ 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 

 
การเปลีย่นแปลงสมมติฐานในการประมาณการภาระผูกพัน ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2558 จะมผีลกระทบตอภาระผกูพัน

ผลประโยชนพนักงาน ดังนี ้

       -      ถาอตัราคดิลดเพิม่ขึ้น 1% ภาระผกูพันผลประโยชนพนักงานจะลดลง 547,500.00 บาท 
       -      ถาอตัราคดิลดลดลง 1% ภาระผกูพันผลประโยชนพนักงานจะเพิ่มขึ้น 629,625.00 บาท 
       -      ถาอตัราการเพิม่ขึ้นของเงินเดอืนเพิ่มขึ้น 1% ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานจะเพ่ิมขึน้จํานวน 605,380.00 บาท 
       -      ถาอตัราการเพิม่ขึ้นของเงินเดอืนลดลง 1% ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานจะลดลงจาํนวน 691,129.00 บาท 
       -      ถาอตัราสวนของพนักงานท่ีคาดวาจะลาออกกอนเกษียณเพิม่ขึ้น 1% ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานจะลดลง
จํานวน 617,414.00 บาท 

- ถาอัตราสวนของพนักงานที่คาดวาจะลาออกกอนเกษยีณลดลง 1% ภาระผกูพันผลประโยชนพนักงานจะเพิ่มขึ้น
จํานวน 707,347.00 บาท 

กลุมบริษัทคาดวาจะจายชําระผลประโยชนระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปขางหนา เปนจํานวนประมาณ 7.19 ลานบาท
ในงบการเงินรวม และจํานวนประมาณ 6.83 ลานบาทในงบการเงินเฉพาะกิจการ (2557 : 4.25 ลานบาทในงบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการ) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 ระยะเวลาเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการจายชําระผลประโยชนระยะยาวของพนกังานของกลุมบริษัท
ประมาณ 20 ป ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ (2557: 20 ปในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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24. สินทรัพย/หนี้สินภาษีเงินไดรอการตดับญัช ี  
 

การเปลี่ยนแปลงของหน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดังนี้ 
 (หนวย : บาท) 

 งบการเงนิรวม 
 1 มกราคม  รับรูในกําไร 31 ธันวาคม  รับรูในกําไร 31 ธันวาคม  
 2557 หรอืขาดทุน 2557 หรอืขาดทุน 2558 

อุปกรณ - - - 34,659.98 34,659.98 

สินทรพัยไมมีตวัตน - - - 11,586.03 11,586.03 

ภาระผกูพนัผลประโยชนพนกังาน - - - 72,201.80 72,201.80 

หนี้สนิภายใตสัญญาเชาการเงนิ (470,046.64) 35,886.58 (434,160.06) 38,733.75 (395,426.31) 

รวมสนิทรพัย(หนี้สนิ)ภาษีเงนิไดรอการตดับัญชี (470,046.64) 35,886.58 (434,160.06) 157,181.56 (276,978.50) 
 

 (หนวย : บาท) 

 งบการเงนิรวม 
 1 มกราคม  รับรูในกําไร 31 ธันวาคม  รับรูในกําไร 31 ธันวาคม  
 2557 หรอืขาดทุน 2557 หรอืขาดทุน 2558 

หนี้สนิภายใตสัญญาเชาการเงนิ (470,046.64) 35,886.58 (434,160.06)     38,733.75 (395,426.31) 

รวมสนิทรพัย(หนี้สนิ)ภาษีเงนิไดรอการตดับัญชี (470,046.64) 35,886.58 (434,160.06)     38,733.75 (395,426.31) 
 

กลุมบริษัทแสดงรายการสินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีโดยหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชีในงบแสดงฐานะ
การเงิน  เฉพาะกรณีที่สินทรัพยและหน้ีสินดังกลาวเกี่ยวของกับหนวยภาษีเดียวกันและถูกจัดเก็บภาษีโดยหนวยงาน
จัดเก็บภาษีเดียวกัน ดังนี้ 

 

 (หนวย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 

จํานวนเงินท่ีรับรูเปนสินทรัพย/ 
  หนี้สินในงบแสดงฐานะการเงิน 

    

   - สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี   118,447.81 - - - 
   - หนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี (395,426.31) (434,160.06) (395,426.31) (434,160.06) 

รวม (276,978.50) (434,160.06) (395,426.31) (434,160.06) 
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สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่กลุมบริษัทไมไดรับรูไวในงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบดวย 

   (หนวย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 
ผลขาดทุนสะสมทางภาษีที่ยังไมไดใช     

      - หมดอายุในอกี 1 ป - - - - 
      - หมดอายุในอกี 2-5 ป 43,261,289.61 21,027,903.07 43,077,655.10 21,027,903.07 
ผลแตกตางชัว่คราว 10,817,272.26 10,949,687.13 7,293,212.54 11,282,616.08 
                     รวม 54,078,561.87 31,977,590.20 50,370,867.64 32,310,519.15 
     

สินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมที่กลุมบริษัทไมไดรับรูไวใน
งบแสดงฐานะการเงินประกอบดวย 

   (หนวย : บาท) 
     งบการเงินรวม 
   2558 2557 

  สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่ยังไมไดรับรู    
- บริษัทรวม   203,014.85 202,691.40 

     
หน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญช ี    

- บริษัทยอย   647,477.14 115,244.23 

25. ทุนเรือนหุน 
 

 จํานวนหุน จํานวนเงิน 
 (หนวย : หุน) (หนวย : บาท) 
ทุนจดทะเบยีน (มลูคาหุนละ 1.00 บาท)   

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2557 195,000,000 195,000,000.00 
ลดทุน (15,620) (15,620.00) 
เพิ่มทุน 194,984,380 194,984,380.00 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 389,968,760 389,968,760.00 
เพิ่มทุน - - 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 389,968,760 389,968,760.00 
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 จํานวนหุน หุนสามัญ สวนเกินมลูคาหุน รวม 
 (หนวย : หุน) (หนวย : บาท) (หนวย : บาท) (หนวย : บาท) 
ทุนท่ีออกและเรียกชําระแลว (มลูคาหุนละ 1.00 บาท) 

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2557 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 
คาใชจายในการจําหนายหุนสามญั - - (516,000.00) (516,000.00) 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 389,968,760 389,968,760.00 66,695,860.87 456,664,620.87 
เพิ่มทุน - - - - 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 389,968,760 389,968,760.00 66,695,860.87 456,664,620.87 
 

เมื่อวันท่ี 30 เมษายน 2557 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 ของบริษัทไดมีมติดังตอไปนี้  

- อนุมัติการลดทุนจดทะเบียน จากทุนจดทะเบียนเดิม 195,000,000.00 บาท เปนทุนจดทะเบียน 194,984,380.00 
บาท โดยการยกเลิกหุนสามัญที่ไดจดทะเบียนไวแลวแตยังไมไดออกจําหนายจํานวน 15,620 หุน มูลคาที่ตราไว    
หุนละ 1.00 บาท 

- อนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียน 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 มูลคาที่ตราไวหุนละ 
1.00 บาท  เพื่อเสนอขายครั้งเดียวเต็มจํานวนหรือแตบางสวนก็ไดโดยจะออกและเสนอขายในคราวเดียวกันทั้ง
จํานวนหรือเปนคราว ๆ  ไปใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทตามสัดสวนการถือหุน  (Rights Offering)  ในอัตราสวน 1 หุน
เดิมตอ 1 หุนสามัญใหม  โดยผูถือหุนมีสิทธิท่ีจะจองซ้ือหุนในจํานวนที่เกินกวาสิทธิของตนได  ในราคาท่ีเสนอขาย
หุนละ 1.00 บาทและกําหนดวันเสนอขายระหวางวันที่ 26 พฤษภาคม 2557 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 

 

บริษัทไดดําเนินการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 
สําหรับการลดทุนจดทะเบียน  และเม่ือวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 สําหรับการเพ่ิมทุนจดทะเบียน 

เมื่อวันที่ 19 – 23 พฤษภาคม 2557 บริษัทเสนอขายหุนสามัญจํานวน 194,984,380 หุนแกผูถือหุนเดิมของบริษัท  หุนสามัญ
ดังกลาวมีมูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาทโดยเสนอขายในราคาหุนละ 1.00 บาท รวมเปนเงินท้ังสิ้น 194,984,380.00 บาท บริษัท
บันทึกคาใชจายเก่ียวกับการจัดจําหนายหุนสุทธิจากภาษีเงินไดจํานวน 516,000.00 บาท เปนรายการหักในบัญชีสวนเกินมูลคา  
หุนสามัญ 

บริษัทไดดําเนินการจดทะเบียนเพ่ิมทุนชําระแลวของบริษัทจาก 194,984,380.00 บาท เปน 389,968,760.00 บาทคิดเปน
หุนสามัญจํานวน 389,968,760 หุนในมูลคาหุนท่ีตราไวหุนละ 1.00 บาทกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 

การจัดการความเสี่ยงในสวนของทุน 

วัตถุประสงคของกลุมบริษัทในการบริหารทุนของกลุมบริษัทน้ันเพื่อดํารงไวซึ่งความสามารถในการดําเนินงานอยาง
ตอเนื่องของกลุมบริษัทเพื่อสรางผลตอบแทนตอผูถือหุนและเปนประโยชนตอผูที่มีสวนไดเสียอื่น และเพ่ือดํารงไวซึ่งโครงสราง
ของทุนท่ีเหมาะสมเพ่ือลดตนทุนทางการเงินของทุน 

ในการดํารงไวหรือปรับโครงสรางของทุน  กลุมบริษัทอาจปรับนโยบายการจายเงินปนผลใหกับผูถือหุน  การคืนทุนใหแก  
ผูถือหุน การออกหุนใหม หรือการขายทรัพยสินเพื่อลดภาระหนี้ 
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26. สํารองตามกฎหมาย 
ภายใตพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 บริษัทตองจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมาย ไมนอยกวารอยละ 5 ของ

กําไรสุทธิประจําปหลังหักขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาสํารองจะมีจํานวน ไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของ
บริษัทสํารองตามกฎหมายไมสามารถนํามาจายเงินปนผลได 

27. คาใชจาย(รายได)ภาษีเงินได  
คาใชจาย(รายได)ภาษีเงินไดที่รับรูในกําไรขาดทุนสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดังนี้ 

 (หนวย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2558 2557 2558 2557 
คาใชจายภาษีเงินไดของงวดปจจุบนั   1,015,250.79    182,535.40 - 129,000.00 

คาใชจายภาษีเงินไดรอการตัดบัญชขีองผลแตกตางช่ัวคราวที่รับรูเมื่อเริ่มแรก
และท่ีกลบัรายการ  (157,181.56)      (35,886.58)     (38,733.75) (35,886.58) 

คาใชจาย(รายได)ภาษีเงินไดที่รับรูในกาํไรหรือขาดทุน 858,069.23      146,648.82 (38,733.75)     93,113.42 

ความสัมพันธระหวางคาใชจายภาษีเงินไดกับขาดทุนทางบัญชีสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดังน้ี 

 (หนวย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2558 2557 2558 2557 

กําไร(ขาดทุน)ทางบัญช ี (87,853,076.76) (177,893,436.73) (90,818,057.18) (180,367,045.03)
     

อัตราภาษีที่ใช 20% 20% 20% 20% 

ภาษีเงินไดคํานวณตามอัตราภาษีที่ใช (17,570,615.35) (35,578,687.35) (18,163,611.44) (36,073,409.01) 
สวนของคาใชจายที่ไมสามารถหักในการคํานวณกําไรทางภาษ ี 70,756.82 7,470,648.72 80,498.55 7,520,296.79 
สวนของคาใชจายที่สามารถหักไดในการคํานวณกําไรทางภาษ ี (15,969.35) - (15,969.35) (55,077.29) 
สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 129,914.11 202,691.40 - - 
ผลกระทบจากรายการท่ีไมไดรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี (132,414.87) 6,918,930.89 (132,414.87) 7,597,463.44 
ผลแตกตางชั่วคราวงวดกอนที่ไมไดรับรูเปนสินทรัพยภาษีเงินได
รอตัดบัญชี (3,856,988.67) - (3,856,988.67) - 
ผลตางจากอัตราภาษีเงินไดของบริษัทที่มีทุนไมเกิน 5 ลานบาท - (17,845.13) - - 
ผลตางจากกาํไรที่ไดรับยกเวนของบริษัทที่มทีุนไมเกิน 5 ลานบาท - (60,000.00) - - 
ผลขาดทุนจากการดําเนินงาน 22,233,386.54 20,917,612.65 22,049,752.03 20,917,612.65 

คาใชจายภาษีเงินได 858,069.23 146,648.82 (38,733.75) 93,113.42 
 

คาใชจายภาษีเงินไดที่รับรูในสวนของผูถือหุนสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดังน้ี   

 (หนวย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 

คาใชจายภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน       

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

รวมคาใชจายภาษีเงินไดที่รับรูในสวนของผูถือหุน - (129,000.00) - (129,000.00)  
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อัตราภาษีท่ีบังคับใช ป 2558 ป 2557 
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 บาทขึ้นไป 20% 20% 

28. ขาดทนุตอหุนขัน้พ้ืนฐาน  
ขาดทุนตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารขาดทุนสําหรับปดวยจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ที่ออกจําหนาย

แลวระหวางป 

29. ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระแสเงนิสด  
29.1 เงินสดและรายการเทียบเทาเงนิสด  ประกอบดวย 
   (หนวย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
      2558       2557      2558      2557 
เงินสด 140,695.53 424,221.55 140,695.53 424,221.55 
เงินฝากธนาคาร 67,140,374.89 89,154,966.20 59,088,837.75 86,888,591.80 

 รวม 67,281,070.42 89,579,187.75 59,229,533.28 87,312,813.35 

29.2 รายการท่ีไมกระทบเงินสด  มดีังนี ้
   (หนวย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 
ซื้ออุปกรณยังไมไดจายชําระ 51,500.00 375,004.42 51,500.00 367,300.42 
ซื้อสินทรัพยไมมีตัวตนยังไมไดจายชําระ 146,000.00 88,382.00 146,000.00 88,382.00 
ประมาณการหนี้สินผลประโยชนพนักงานทีร่วม

ในราคาทุนของที่ดินและอุปกรณ 
 

184,851.66 
 

214,840.50 
 

184,851.66 
 

214,840.50 
     

30. ผลประโยชนของพนักงาน 
30.1 กองทนุสาํรองเลี้ยงชีพ 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 กลุมบริษัทรับรูคาใชจายผลประโยชนของพนักงานสําหรับการ
จายสมทบเงินเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพเปนจํานวน 0.68 ลานบาทและจํานวน 0.60 ลานบาท ในงบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ ตามลําดับ 

30.2  ผลประโยชนพนกังานกรณีการเลิกจางหรือเกษียณอายุ 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 กลุมบริษัทรับรูคาใชจายผลประโยชนพนักงานกรณีการเลิก
จางหรือเกษียณอายุตามขอกําหนดของกฎหมายแรงงาน ดังนี้ 
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   (หนวย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 

สวนท่ีรับรูในสินทรัพย     

งานระหวางกอสราง 184,851.66 214,840.50 184,851.66 214,840.50 

รวมสวนท่ีรับรูในสินทรัพย 184,851.66 214,840.50 184,851.66 214,840.50 

     

สวนท่ีรับรูในกําไรหรือขาดทุน     

ตนทุนบริการปจจุบัน 2,129,739.34 1,875,076.50 1,768,730.34 1,875,076.50 

ดอกเบ้ียจาย 552,252.00 468,122.00 552,252.00 468,122.00 

รวมสวนท่ีรับรูในกําไรหรือขาดทุน 2,681,991.34 2,343,198.50 2,320,982.34 2,343,198.50 

     

สวนท่ีรับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น     

กําไรขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงขอสมมติทาง
การเงิน 

- (150,431.62) - (150,431.62) 

กําไรขาดทุนจากการปรับปรุงจากประสบการณ (752,841.00) (257,612.00) (752,841.00) (257,612.00) 
รวมสวนท่ีรับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (752,841.00) (408,043.62) (752,841.00) (408,043.62) 

รวม 2,114,002.00 2,149,995.38 1,752,993.00 2,149,995.38 

 

รายการคาใชจายผลประโยชนพนักงานกรณีการเลิกจางหรือเกษียณอายุสวนที่รับรูในกําไรหรือขาดทุนสําหรับป
สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ไดแสดงรวมอยูในรายการประเภทตาง ๆ ดังนี้ 

   (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 
ตนทุนในการกอสราง 830,470.00 583,052.25 469,461.00 583,052.25 
ตนทุนในการบริการ 112,196.25 164,866.50 112,196.25 164,866.50 
คาใชจายในการบริหาร 1,120,860.50 962,506.75 1,120,860.50 962,506.75 
คาตอบแทนผูบรหิาร 618,464.59 632,773.00 618,464.59 632,773.00 

                รวม 2,681,991.34 2,343,198.50 2,320,982.34 2,343,198.50 
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31. คาใชจายตามลักษณะ 
รายการคาใชจายบางรายการสําหรบัปสิ้นสดุวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 สามารถนํามาแยกตามลักษณะไดดังนี ้

   (หนวย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 

คาวัสดุกอสรางใชไป 380,486,164.10 277,731,452.00 335,344,845.26 275,579,826.41 

คาจางผูรับเหมาชวง 329,553,756.56 330,832,491.99 276,811,853.27 326,148,887.32 

คาใชจายพนักงาน 65,560,892.93 67,849,503.76 61,414,834.46 66,999,132.76 

คาตอบแทนผูบรหิาร 13,721,285.59 15,842,923.00 13,721,285.59 15,842,923.00 

คาเสื่อมราคา 4,569,811.72 3,055,230.43 4,331,585.31 3,034,242.71 

สินทรัพยไมมีตัวตนตดัจําหนาย 511,917.93 409,791.14 424,396.42 404,476.07 

32. คดีฟองรอง 

ในเดือนธันวาคม 2557 บริษัทถูกคูสัญญารายหนึ่งฟองรองตอศาลแพงเรียกคาเสียหายจากบริษัทจํานวน 147.88 ลานบาท 
โดยกลาวหาวาบริษัทไมสามารถดําเนินการบริหารจัดการผลิตน้ําประปาใหไดคุณภาพตามมาตรฐานตามขอตกลงในสัญญาจาง
เหมางานกอสรางระบบผลิตน้ําประปา  ตอมาในเดือนมีนาคม 2558 บริษัทไดยื่นคําใหการคัดคานคําฟองของบริษัทคูสัญญา
และไดฟองกลับบริษัทคูสัญญาโดยเรียกรองคาเสียหายเปนจํานวน 32.91 ลานบาทตอศาลแพง ทั้งนี้เนื่องจากสาเหตุที่การผลิต
น้ําประปาไมไดคุณภาพตามมาตรฐานน้ันเกิดจากสภาพของน้ําดิบของคูสัญญาท่ีสงเขามาสูระบบผลิตน้ําประปาดังกลาวนั้นมี
คุณภาพต่ํากวาขอตกลงในสัญญามากอยางตอเนื่อง  ซึ่งบริษัทไดแจงปญหาดังกลาวใหคูสัญญาทราบมาโดยตลอด  โดยไมได
เกิดจากระบบผลิตน้ําประปาตามท่ีคูสัญญากลาวหาแตอยางใด 

ตอมาในเดือนตุลาคม 2558  บริษัทและบริษัทคูสัญญาสามารถตกลงกันไดแลว  โดยบริษัทตกลงชําระคาเสียหายใหกับ
บริษัทคูสัญญาจํานวน 3.00 ลานบาท  โดยทั้งสองฝายไมติดใจเรียกรองใด ๆ ตอกันอีก  ดังนั้นบริษัทจึงไดรับรูคาเสียหายจาก
เรื่องดังกลาวจํานวน 3.00 ลานบาท ไวในงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 

33. สวนงานดําเนินงาน 
กลุมบริษัทไดระบุสวนงานดําเนินงานโดยอางอิงจากรายงานภายในของกลุมบริษัท ซึ่งรายงานดังกลาวไดรับ                  

การสอบทานโดยผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดานการดําเนินงานเปนประจําเพื่อการจัดสรรทรัพยากรใหกับสวนงาน และ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของสวนงาน 

กลุมบริษัทจําแนกสวนงานดําเนินงานโดยพิจารณาจากประเภทการใหบริการ โดยกลุมบริษัทมีสวนงานดําเนินงานรวม  3 
สวนงาน ประกอบดวย สวนงานรับเหมากอสราง  สวนงานบริการบํารุงรักษาและสวนงานลงทุนโครงการผลิตน้ําประปาและ
บําบัดน้ําเสีย 

กลุมบริษัทวัดมูลคาผลกําไรหรือขาดทุนของสวนงาน  โดยพิจารณาจากกําไรข้ันตนของสวนงานโดยไมไดรวมรายการรายได
อื่น ดอกเบี้ยรับ กําไรจากการอัตราแลกเปลี่ยน คาใชจายสวนกลางตาง ๆ  ตนทุนทางการเงินและ สวนแบงขาดทุนในบริษัทรวม
ในการวัดผลกําไรหรือขาดทุนของสวนงาน 
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กลุมบริษัทมีรายไดจากการขายสินคาและใหบริการสําหรับสวนงานรับเหมากอสรางและบริการบํารุงรักษาใหกับลูกคา   
รายใหญจํานวน  5 ราย จํานวน 515.36 ลานบาท (2557 : จํานวน 3 ราย จํานวน 430.00 ลานบาท) 

34. เครื่องมือทางการเงิน 
กลุมบริษัทตองเผชิญกับความเสี่ยงทางการเงินที่สําคัญ ไดแก ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบ้ีย ความเสี่ยงดานการใหสินเช่ือ

และความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน แตอยางไรก็ตาม กลุมบริษัทไมมีนโยบายท่ีจะประกอบธุรกรรม ตราสารทางการเงินที่เปน
ตราสารอนุพันธเพื่อการเก็งกําไรหรือเพ่ือการคา 

34.1 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบ้ีย 

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบ้ียที่เกิดขึ้นจากความผันผวนของอัตราดอกเบ้ียในทองตลาดในอนาคตซ่ึงจะสงผลกระทบ
ตอการดําเนินงานและกระแสเงินสดของกลุมบริษัท  กลุมบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบ้ียเนื่องจากมีเงินฝาก
ธนาคารพาณิชย  อยางไรก็ตามสินทรัพยทางการเงินดังกลาวมีอัตราดอกเบี้ยใกลเคียงกับอัตราดอกเบ้ียในทองตลาด 
กลุมบริษัทจึงเช่ือวาจะไมมีความเสี่ยงที่เปนสาระสําคัญจากอัตราดอกเบ้ีย  

  จํานวนเงิน (หนวย : บาท) อัตราดอกเบีย้ (รอยละ : ตอป) 
 งบการเงินรวม 

 2558 2557 2558 2557 

เงินฝากออมทรัพย 54,270,175.81 89,365,918.99  0.370 – 0.375      0.37 - 0.50 

เงินฝากประจําที่ติดภาระค้ําประกัน 99,342,706.24 77,554,059.80 1.10 – 1.35 1.15 – 1.90 

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 172,930,794.52 94,000,000.00 6.50 7.000 
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 3,880,000.00 38,080,000.00 6.525 6.750 
หนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงิน 750,533.61 2,449,533.64 6.701-8.873 5.400 - 8.873 

 
  

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

 2558 2557 2558 2557 

เงินฝากออมทรัพย 46,573,333.74 87,099,720.52   0.370 – 0.375     0.37 – 0.50 

เงินฝากประจําที่ติดภาระค้ําประกัน 99,342,706.24 77,554,059.80  1.10 – 1.35  1.15 – 1.90 

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 139,930,794.52 94,000,000.00 6.50 7.000 
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 3,880,000.00 38,080,000.00 6.525 6.750 
หนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงิน 750,533.61 2,449,533.64 6.701 - 8.873 5.400 - 8.873 

   
34.2   ความเสี่ยงดานการใหสนิเชื่อ 

กลุมบริษัทมีความเสี่ยงดานการใหสนิเช่ือจากการไมไดรับชําระหนี้จากลูกหนี้การคา อยางไรก็ตาม กลุมบริษทัมี
การพิจารณาความสามารถในการจายชําระหน้ีของลูกหนีก้ารคาแตละราย  ในการพิจารณาใหสินเช่ือและไดพิจารณา
ตั้งคาเผื่อหนีส้งสยัจะสูญสําหรบัลกูหนี้การคาตามนโยบายการบัญชีที่กําหนดไว นอกจากนี้ กลุมบริษทัไมมคีวามเสีย่ง
จากการกระจุกตวัของลูกหนี้ท่ีมีนัยสําคญั 
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34.3 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

กลุมบริษัทมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนในสกุลเงินตราตางประเทศ เนือ่งจากมีรายการคากบั
เจาหนี้การคาที่เปนเงินตราตางประเทศซึ่งฝายบริหารไดบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยเขาทําสัญญาซื้อ
ขายเงินตราตางประเทศลวงหนาแลวแตกรณี 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 กลุมบริษัทมียอดคงเหลือที่มีสาระสําคัญของสินทรัพยและหน้ีสินทางการ
เงินท่ีเปนเงินตราตางประเทศดังนี ้

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 

สกุลเงิน สินทรพัย หนี้สิน สินทรพัย หนี้สิน 
เหรียญสหรัฐ 12,000.00 -   12,000.00 - 

34.4 มูลคายุติธรรม 

เนื่องจากสินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินสวนใหญของกลุมบริษัทจัดอยูในประเภทระยะสั้นและเงินกูยืม มีอัตรา
ดอกเบ้ียใกลเคียงกับอัตราดอกเบ้ียในตลาด กลุมบริษัทจึงประมาณมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงิน
ใกลเคียงกับมูลคาตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

หนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงินและเงินกูยืมระยะยาวมีมูลคาใกลเคียงกับมูลคายุติธรรมเนื่องจากมีอัตราดอกเบ้ีย
ลอยตัว 

35. การวัดมูลคายุติธรรม 
ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2558 เปนตนไป  บริษัทไดถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 เรื่อง การวัด

มูลคายุติธรรม  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกลาวไดใหคํานิยามมูลคายุติธรรมวาเปนราคาที่จะไดรับจากการขาย
สินทรัพย หรือราคาท่ีจะตองจายเพ่ือชําระหนี้สินในรายการท่ีเกิดขึ้นในสภาพปกติระหวางผูรวมตลาด ณ วันที่มีการวัดมูลคา  
โดยไมคํานึงวาราคาดังกลาวจะสังเกตไดโดยตรงหรือไดมาจากการประมาณการโดยใชเทคนิคการประเมินมูลคาวิธีอื่น 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกลาวกําหนดใหบริษัทตองเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการวัดมูลคายุติธรรมของ
สินทรัพยและหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับสินทรัพยและหนี้สินดังกลาวกําหนดหรือ
อนุญาตใหทําการวัดมูลคายุติธรรมหรือตองเปดเผยมูลคายุติธรรม  นอกจากนี้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกลาว
กําหนดใหถือปฏิบัติโดยใชวิธีเปลี่ยนทันทีเปนตนไปโดยไมตองถือปฏิบัติกับขอมูลเปรียบเทียบ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกลาวกําหนดลําดับช้ันของมูลคายุติธรรมเปน 3 ระดับตามประเภทของขอมูลที่
นํามาใชในเทคนิคการประเมินมูลคาเพื่อวัดมูลคายุติธรรม ดังนี้ 

ระดับ 1 : เปนขอมูลราคาเสนอซ้ือขายในตลาดที่มีสภาพคลองสําหรับสินทรัพยหรือหน้ิสินอยางเดียวกันและบริษัท
สามารถเขาถึงตลาดนั้น ณ วันท่ีวัดมูลคา 

ระดับ 2 : เปนขอมูลอื่นท่ีสังเกตไดไมวาโดยทางตรงหรือทางออมสําหรับสินทรัพยหรือหนี้สินนั้น 
ระดับ 3 : เปนขอมูลท่ีไมสามารถสังเกตไดสําหรับสินทรัพยหรือหนี้สินนั้น 
ขอมูลเกี่ยวกับสินทรัพยและหนี้สินของบริษัทบางรายการท่ีไมไดวัดมูลคายุติธรรมในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2558 ไดกลาวไวแลวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอที่ 14 และขอที่ 34.4     
 

36. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 กลุมบริษัทมีภาระผูกพันดังนี้ 
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36.1 ภาระผูกพันตามสัญญารับเหมากอสรางโครงการกอสรางระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียรวมทั้งอาคารประกอบ
ตาง ๆ มีดังนี้ 

   (หนวย : บาท) 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 
มูลคาตามสญัญาทั้งสิ้น 1,695,407,131.72 2,623,900,555.75 1,448,911,804.62 2,377,405,228.65 
มูลคารายไดที่รับรูแลวทั้งสิ้น 1,158,434,680.76 1,489,334,996.15 1,036,517,334.83 1,480,316,050.93 

คงเหลือมูลคาที่ยังไมไดดําเนินงาน 536,972,450.96 1,134,565,559.60 412,394,469.79 897,089,177.72 
 

36.2 ภาระผูกพันตามสัญญารับเหมากอสรางกับผูรับเหมาหลายราย ดังนี ้

   (หนวย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 
มูลคาตามสัญญาทั้งสิ้น 923,267,092.85 841,958,736.17 818,111,611.23 821,793,713.07 
มูลคาตนทุนที่รับรูแลวทั้งสิ้น 596,938,049.59 541,441,183.96 542,951,786.72 536,761,579.29 
คงเหลือมูลคาที่ยังไมไดดําเนินงาน 326,329,043.26 300,517,552.21 275,159,824.51 285,032,133.78 

 

36.3 นอกจากหนี้สินตาง ๆ ที่ปรากฏในงบการเงินแลวกลุมบริษัทยังมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น ดังนี ้

 (หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 
 วงเงินท้ังสิ้น วงเงินใชไป วงเงินคงเหลือ วงเงินท้ังสิ้น วงเงินใชไป วงเงินคงเหลือ 
หนังสือคํ้าประกนั 1,095.73 (563.99) 531.74 888.38 (612.21) 276.17 
วงเงินเบกิเกินบัญช ี 20.00 - 20.00 20.00 - 20.00 
วงเงินเลตเตอรออฟเครดิตและทรัสตรีซีท 39.85 (0.56) 39.29 155.00 (12.31) 142.69 
วงเงินกูยืมระยะสั้น 168.00 (70.60) 97.40 196.00 - 196.00 
วงเงินกูยืมระยะยาว 186.00 (46.72) 139.28 186.00 (46.72) 139.28 
วงเงินซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 16.54 - 16.54 19.54 - 19.54 

กลุมบริษัทไดนําที่ดินตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 15 และเงินฝากธนาคารตามหมายเหตุประกอบ   
งบการเงินขอ 10  เปนหลักทรัพยค้ําประกันสินเช่ือดังกลาว รวมถึงโอนสิทธิเรียกรองการรับเงินคางวดงานโครงการ
ใหกับธนาคารและบัญชีเงินฝากของบริษัทที่จํานํากับธนาคาร  ซึ่งเมื่อไดรับเงินจากการขายนํ้าประปาแลวธนาคารจะคง
เงินไวเทากับภาระหนี้ท่ีบริษัทตองชําระในเดือนนั้นนอกจากน้ีกรรมการบริษัท 2 ทานยังค้ําประกันสินเช่ือดังกลาวเปน
การสวนตัว 

36.4 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 กลุมบริษัทไดทําสัญญาเชาและบริการกับบริษัทหลายแหงโดยมีระยะเวลา 1-3 ป กลุมบริษัท
มีขอผูกพันที่ต องจายคาเชาและคาบริการเดือนละ 2 ,500.00 - 132,936.00 บาท (2557 : เดือนละ                       
2,500.00 - 132,936.00 บาท) 

36.5 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 กลุมบริษัทมีรายจายฝายทุนจํานวนเงิน 0.38 ลานบาทที่เกี่ยวของกับการกอสรางสินทรัพย
ในการผลิตน้ําประปาและบําบัดน้ําเสีย (2557 : จํานวน 1.89 ลานบาท) 
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37. การจัดประเภทรายการใหม 
รายการบางรายการในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 

31 ธันวาคม 2557 ไดมีการจัดประเภทรายการใหมเพื่อใหสอดคลองกับการแสดงรายการในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้ 

 

  (หนวย : บาท) 
 สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 

 

รายการที่แสดงไวเดิม 

 

จัดประเภทใหม 
    งบกําไรขาดทุน 
     เบ็ดเสร็จรวม 

งบกําไรขาดทุนเบด็เสร็จ
เฉพาะกิจการ 

คาตอบแทนผูบริหาร         ตนทุนในการกอสราง     8,995,228.83 8,995,228.83 

คาตอบแทนผูบริหาร         ตนทุนการใหบริการ   1,809,235.17 1,809,235.17 

คาตอบแทนผูบริหาร         คาใชจายในการบริหาร   5,038,459.00 5,038,459.00 
 

38. การอนุมัติงบการเงิน 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการน้ีไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทเพื่อใหออกงบการเงินไดเมื่อ

วันท่ี 24 กุมภาพันธ 2559 
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รายละเอียดเกียวกับกรรมการ ผู้บริหาร 

นายไไพฑรูย์  โกสียรกัษ์วงศ ์
ประธานกรรมการ  / กกรรมการอสิระ 
อายุ (ป)                                           64 

คุณวุฒิทางการศึกษา บริหารอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต Northern Illinois University สหรัฐอเมริกา 
 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

การอบรมที่เกี่ยวของจัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบัน  DCP: Director Certification Program รุนท่ี 53/2005 

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

ประสบการณการทํางาน 5 ปยอนหลัง  

2558 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ไฮโดรเท็ค จํากัด (มหาชน) 
2557 กรรมการ และกรรมการบริหารความเส่ียง บริษัท ไฮโดรเท็ค จํากัด (มหาชน) 
2550 – 2555 กรรมการ บริษัท สหการวิศวกร จํากัด 
2541 – 2555 กรรมการและกรรมการผูจัดการ บริษัท ทีอารซี คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) 

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ /  ผูบริหารในกิจการอื่น  
ก. บริษัทจดทะเบียน  ไมมี 
ข. ไมใชบริษัทจดทะเบียน  ไมมี 

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ / ผูบริหารในกิจการอื่นที่แขงขันหรือเกี่ยวเน่ืองกับ
ธุรกิจของบริษัท อันอาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท 

ไมมี 

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

ไมเปน 

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

ไมมี 

ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปท่ีผานมา ไมมี 

ความสัมพนัธทางครอบครัวระหวางผูบริหารกับบริษัท ไมมี 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท (รอยละ) (ณ 31 ธันวาคม 2558)             ไมมี 

วันเดือนปท่ีเขารับการแตงต้ังเปนกรรมการ 30 เมษายน 2557 

การเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดในป 2558 8 ครั้ง จาก 8 ครั้ง 
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นายสสลิบ  สูงสว่าง 
รองประธานกรรมการ / กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม / กรรมการบรหิารความเสยีง / กรรมการสรรหาและพจิารณา
ค่าตอบแทน // ปประธานกรรมการบริหาร / ปประธานเจ้าหน้าทีบริหาร 
อายุ (ป)                                           63 

คุณวุฒิทางการศึกษา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

การอบรมที่เกี่ยวของจัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบัน  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 กรรมการบริหารความเส่ียง และกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน  

 บริษัท ไฮโดรเท็ค จํากัด (มหาชน) 
2554 – ปจจุบัน รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหารและประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

 บริษัท ไฮโดรเท็ค จํากัด (มหาชน) 
2525 – 2553 ประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ บริษัท ไฮโดรเท็ค จํากัด  

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

 
2. กรรมการ  บริษัท ไฮโดรเท็ค ยูทิลิต้ี จํากัด 

3. กรรมการ  บริษัท ไฮโดรเท็ค สุพรีม มัณฑะเลย จํากัด 

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ / ผูบริหารในกิจการอื่นที่แขงขันหรือเกี่ยวเน่ืองกับ
ธุรกิจของบริษัท อันอาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท 

ไมมี 

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

เปน 

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

ไมมี 

ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปท่ีผานมา ไมมี 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหารกับบริษัท ไมมี 



รายงานประจําปี 2558  

บริษัท ไฮโดรเท็ค จํากัด (มหาชน) 

รายละเอียดเกียวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท 
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สัดสวนการถือหุนในบริษัท (รอยละ) (ณ 31 ธันวาคม 2558)             10.37 

วันเดือนปท่ีเขารับการแตงต้ังเปนกรรมการ 15 ธันวาคม 2554 

การเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดในป 2558 8 ครั้ง จาก 8 ครั้ง 
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บริษัท ไฮโดรเท็ค จํากัด (มหาชน) 

รายละเอียดเกียวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท 
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นายดดนยั  อมรพชัระ 
กรรมการ / กรรมการผูม้อีาํนาจลงนาม / กรรมการบรหิารความเสยีง / กรรมการสรรหาและพจิารณคา่ตอบแทน  
/ กรรมการบรหิาร  / กกรรมการผูจ้ดัการ  
อายุ (ป)                                           54 

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

การอบรมที่เกี่ยวของจัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบัน  DAP: Director Accreditation Program รุนท่ี 107/2014 

กรรมการบริษัทไทย (IOD)  

ประสบการณการทํางาน 5 ปยอนหลัง  

ปจจุบัน กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
 บริษัท ไฮโดรเท็ค จํากัด (มหาชน) 
2557 – ปจจุบัน   กรรมการบริหารความเส่ียง และกรรมการผูจัดการ  
 บริษัท ไฮโดรเท็ค จํากัด (มหาชน) 
2557 – 2558   เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน  
 บริษัท ไฮโดรเท็ค จํากัด (มหาชน) 
2556 – 2557 รองกรรมการผูจัดการ บริษัท ไฮโดรเท็ค จํากัด (มหาชน) 
2547 – 2556 Senior Vice President บริษัท ส.นภา (ประเทศไทย) จํากัด 

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ /  ผูบริหารในกิจการอื่น  
ก. บริษัทจดทะเบียน  ไมมี 
ข. ไมใชบริษัทจดทะเบียน  กรรมการ  บริษัท ไฮโดรเท็ค ยูทิลิต้ี จํากัด                          

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ / ผูบริหารในกิจการอื่นท่ีแขงขันหรือเกี่ยวเน่ืองกับ
ธุรกิจของบริษัท อันอาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท 

ไมมี 

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

เปน 

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

ไมมี 

ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปท่ีผานมา ไมมี 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหารกับบริษัท ไมมี 



รายงานประจําปี 2558  

บริษัท ไฮโดรเท็ค จํากัด (มหาชน) 

รายละเอียดเกียวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท 
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สัดสวนการถือหุนในบริษัท (รอยละ) (ณ 31 ธันวาคม 2558)             ไมมี 

วันเดือนปท่ีเขารับการแตงต้ังเปนกรรมการ 30 เมษายน 2557 

การเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดในป 2558 8 ครั้ง จาก 8 ครั้ง 
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บริษัท ไฮโดรเท็ค จํากัด (มหาชน) 

รายละเอียดเกียวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท 
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พลอากาศเอกชยันนัท ์ ธรรมสจุริต  
กรรมการ // ประธานกกรรมการตรวจสอบ  / ปประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กกรรมการอสิระ  
อายุ (ป)                                           66 

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

การอบรมที่เกี่ยวของจัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบัน  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 กองบัญชาการทหารสูงสดุ 
 หัวหนาแผนกวิทยาการ กองวิทยาการ กรมชางโยธาทหารอากาศ กองทัพอากาศ 

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ /  ผูบริหารในกิจการอื่น  
ก. บริษัทจดทะเบียน  กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง / 

กรรมการสรรหา / กรรมการธรรมาภิบาล   
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จํากัด (มหาชน) 

ข. ไมใชบริษัทจดทะเบียน  ไมมี 

  



รายงานประจําปี 2558  

บริษัท ไฮโดรเท็ค จํากัด (มหาชน) 

รายละเอียดเกียวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท 
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การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ / ผูบริหารในกิจการอื่นท่ีแขงขันหรือเกี่ยวเน่ืองกับ
ธุรกิจของบริษัท อันอาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท 

ไมมี 

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

ไมเปน 

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

ไมมี 

ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปท่ีผานมา ไมมี 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหารกับบริษัท ไมมี 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท (รอยละ) (ณ 31 ธันวาคม 2558)             ไมมี 

วันเดือนปท่ีเขารับการแตงต้ังเปนกรรมการ 15 ธันวาคม 2554 

การเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดในป 2558 8 ครั้ง จาก 8 ครั้ง 
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บริษัท ไฮโดรเท็ค จํากัด (มหาชน) 

รายละเอียดเกียวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท 
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นายอนันต์  เกตุพิทยา  
กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสียง / กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน // กรรมการอิสระ  
อายุ (ป)                                           64 

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

การอบรมที่เกี่ยวของจัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบัน  RCL : Risk Management Program for Corporate Leaders รุนท่ี 1/2015 

กรรมการบริษัทไทย (IOD) AACP: Advanced Audit Committee Program รุนท่ี 17/2014 

 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   ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง   บริษัท ไฮโดรเท็ค จํากัด (มหาชน) 
2551 – ปจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท เซียร พร็อพเพอรตี ้จํากัด (มหาชน) 
2550 – ปจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไฮโดรเท็ค จํากัด (มหาชน) 

 กรรมการตรวจสอบ บริษัท ทาเรือราชาเฟอรรี่ จํากัด (มหาชน) 

2547 – ปจจุบัน กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
 บริษัท ฟอรจูน พารท อินดัสตรี จํากัด (มหาชน) 

2546 – ปจจุบัน กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
 บริษัท ซีเอ็มโอ จํากัด (มหาชน) 



รายงานประจําปี 2558  

บริษัท ไฮโดรเท็ค จํากัด (มหาชน) 

รายละเอียดเกียวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท 
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2544 – ปจจุบัน กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
 บริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) 

2543 – ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท จัดหางาน เดอะ บิลเลี่ยน โซลูชั่น จํากัด 

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ /  ผูบริหารในกิจการอื่น  
ก. บริษัทจดทะเบียน  1. กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
 บริษัท ฟอรจูน พารท อินดัสตรี จํากัด (มหาชน) 
 2. กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
 บริษัท ซีเอ็มโอ จํากัด (มหาชน) 
 3. กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
 บริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) 
ข. ไมใชบริษัทจดทะเบียน  1. ประธานกรรมการ บริษัท จัดหางาน เดอะ บิลเลี่ยน โซลูชั่น จํากัด 
 2. กรรมการตรวจสอบ บริษัท เซียร พร็อพเพอรตี ้จํากัด (มหาชน) 
 3. กรรมการตรวจสอบ บริษัท ทาเรือราชาเฟอรรี่ จํากัด (มหาชน) 

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ / ผูบริหารในกิจการอื่นที่แขงขันหรือเกี่ยวเน่ืองกับ
ธุรกิจของบริษัท อันอาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท 

ไมมี 

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

ไมเปน 

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

ไมมี 

ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปท่ีผานมา ไมมี 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหารกับบริษัท ไมมี 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท (รอยละ) (ณ 31 ธันวาคม 2558)             ไมมี 

วันเดือนปท่ีเขารับการแตงต้ังเปนกรรมการ 15 ธันวาคม 2554 

การเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดในป 2558 8 ครั้ง จาก 8 ครั้ง 
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บริษัท ไฮโดรเท็ค จํากัด (มหาชน) 
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นายกกําพล  ปัญญาโกเมศ 
กรรมการ // กรรมการตตรวจสอบ // กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน // กรรมการอสิระ  
อายุ (ป)                                           44 

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

 บริหารธุรกจิมหาบัณฑิต (บริหารการเงนิ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
 วิทยาศาสตรบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลาธนบุรี 

การอบรมที่เกี่ยวของจัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบัน  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) 

 กรรมการตรวจสอบและประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
 บริษัท สตารส ไมโครอิเล็กทรอนิกส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
 คณะกรรมการบริหารเงินกองทุน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

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

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ / ผูบริหารในกิจการอื่นท่ีแขงขันหรือเกี่ยวเน่ืองกับ
ธุรกิจของบริษัท อันอาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท 

ไมมี 

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

ไมเปน 

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

ไมมี 

ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปท่ีผานมา ไมมี 
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ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหารกับบริษัท ไมมี 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท (รอยละ) (ณ 31 ธันวาคม 2558)             ไมมี 

วันเดือนปท่ีเขารับการแตงต้ังเปนกรรมการ 15 ธันวาคม 2554 

การเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดในป 2558 6 ครั้ง จาก 8 ครั้ง 
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บริษัท ไฮโดรเท็ค จํากัด (มหาชน) 
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นายววาสทิธิ  พณชิวรพงศา 
กรรมการบรหิารความเสยีง // กรรมการบรหิาร // รรองกรรมการผู้จดัการ 
อายุ (ป)                                           50 

คุณวุฒิทางการศึกษา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เครื่องกล) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

การอบรมที่เกี่ยวของจัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบัน  DAP: Director Accreditation Program รุนท่ี 110/2014 

กรรมการบริษัทไทย (IOD)  

ประสบการณการทํางาน 5 ปยอนหลัง  

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

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ /  ผูบริหารในกิจการอื่น  
ก. บริษัทจดทะเบียน  ไมมี 
ข. ไมใชบริษัทจดทะเบียน  ไมมี 

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ / ผูบริหารในกิจการอื่นที่แขงขันหรือเกี่ยวเน่ืองกับ
ธุรกิจของบริษัท อันอาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท 

ไมมี 

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

เปน 

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

ไมมี 

ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปท่ีผานมา ไมมี 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหารกับบริษัท ไมมี 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท (รอยละ) (ณ 31 ธันวาคม 2558)             ไมมี 
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นายธธนทั  ศภุจารุนนัท ์
กรรมการบรหิารความเสยีง // กรรมการบรหิาร // ผูอ้ํานวยการฝ่ายพฒันาธุรกจิ  
อายุ (ป)                                           45 

คุณวุฒิทางการศึกษา บริหารธุรกจิมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร ลาดกระบัง 

การอบรมที่เกี่ยวของจัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบัน  DAP: Director Accreditation Program รุนท่ี 96/2012 

กรรมการบริษัทไทย (IOD)  

ประสบการณการทํางาน 5 ปยอนหลัง  

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

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ /  ผูบริหารในกิจการอื่น  
ก. บริษัทจดทะเบียน  ไมมี 
ข. ไมใชบริษัทจดทะเบียน  ไมมี 

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ / ผูบริหารในกิจการอื่นท่ีแขงขันหรือเกี่ยวเน่ืองกับ
ธุรกิจของบริษัท อันอาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท 

ไมมี 

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

เปน 

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

ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปท่ีผานมา ไมมี 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหารกับบริษัท ไมมี 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท (รอยละ) (ณ 31 ธันวาคม 2558)             ไมมี 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจําปี 2558  

บริษัท ไฮโดรเท็ค จํากัด (มหาชน) 

รายละเอียดเกียวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท 
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นางงพนาลี  นรจติต ์
กรรมการบรหิารความเสยีง // กรรมการบรหิาร // ผูอ้ํานวยการฝ่ายบญัชีและการเงนิ  
อายุ (ป)                                           51 

คุณวุฒิทางการศึกษา บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 

การอบรมที่เกี่ยวของจัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบัน  DAP: Director Accreditation Program รุนท่ี 90/2011  

กรรมการบริษัทไทย (IOD)  

ประสบการณการทํางาน 5 ปยอนหลัง  

2557 – ปจจุบัน   กรรมการบริหารความเส่ียง บริษัท ไฮโดรเท็ค จํากัด (มหาชน) 
2554 – ปจจุบัน ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน บรษิัท ไฮโดรเท็ค จํากัด (มหาชน) 

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ /  ผูบริหารในกิจการอื่น  
ก. บริษัทจดทะเบียน  ไมมี 
ข. ไมใชบริษัทจดทะเบียน  ไมมี 

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ / ผูบริหารในกิจการอื่นที่แขงขันหรือเกี่ยวเน่ืองกับ
ธุรกิจของบริษัท อันอาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท 

ไมมี 

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

เปน 

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

ไมมี 

ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปท่ีผานมา ไมมี 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหารกับบริษัท ไมมี 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท (รอยละ) (ณ 31 ธันวาคม 2558)             ไมมี 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจําปี 2558  

บริษัท ไฮโดรเท็ค จํากัด (มหาชน) 

รายละเอียดเกียวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท 
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นางงสาวปภาดา  ออมรมนัส 
กรรมการบรหิารความเสยีง // ผูอ้าํนวยการฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ ์// เลขานกุารบรษัิท  
อายุ (ป)                                           49 

คุณวุฒิทางการศึกษา บริหารธุรกจิมหาบัณฑิต (บริหารการเงนิ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

การอบรมที่เกี่ยวของจัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบัน  DAP: Director Accreditation Program รุนท่ี 90/2011  

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

ประสบการณการทํางาน 5 ปยอนหลัง  

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

(มหาชน) 

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ /  ผูบริหารในกิจการอื่น  
ก. บริษัทจดทะเบียน  ไมมี 
ข. ไมใชบริษัทจดทะเบียน  ไมมี 

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ / ผูบริหารในกิจการอื่นท่ีแขงขันหรือเกี่ยวเน่ืองกับ
ธุรกิจของบริษัท อันอาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท 

ไมมี 

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

เปน 

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

ไมมี 

ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปท่ีผานมา ไมมี 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหารกับบริษัท ไมมี 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท (รอยละ) (ณ 31 ธันวาคม 2558)             ไมมี 
 
 
 
 
 




