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รายงานประจ าปี 2561  

บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากัด (มหาชน) 

ข้อมูลส าคัญทางการเงิน 

 
iii 

ข้อมูลส าคัญทางการเงิน 

(หนว่ย : ลา้นบาท) 

รายการ 2559 2560 2561 

สินทรัพย์รวม 468.38 564.74 1,343.93 

หนี้สนิรวม 397.85 358.80 900.16 

ส่วนของผู้ถือหุน้ 67.72 202.00 251.63 

รายได้จากการก่อสร้าง 365.23 229.11 173.81 

รายได้จากการให้บริการ 40.66 22.16 5.13 

รายได้จากการขาย 0.00 1.05 0.00 

ก าไร (ขาดทนุ) ขัน้ต้น (16.56) 7.66 (3.06) 

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธ ิ (130.55) (59.81) (243.50) 

ก าไร (ขาดทนุ) ต่อหุน้ (บาท) (0.33) (0.15) (0.36) 

อัตราส่วนทางการเงิน 

รายการ 2559 2560 2561 

อัตราก าไรขัน้ต้น (%) (4.08) 3.04 (1.71) 

อัตราก าไรสุทธิ (%) (31.48) (23.48) (132.07) 

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถอืหุ้น (%) (100.25) (44.35) (107.35) 

อัตราผลตอบแทนต่อสนิทรัพย์รวม (%) (21.37) (11.58) (25.51) 

อัตราส่วนหนีส้นิต่อส่วนของผู้ถือหุน้ (เท่า) 5.88 1.78 3.58 

มูลค่าตามบญัชีต่อหุน้ (บาท) 0.17 0.52 0.37 
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ำกัด (มหำชน) ด ำเนินธุรกิจทำงด้ำนกำรรับก่อสร้ำง รับบริหำรจัดกำร และกำรลงทุนงำนวิศวกรรมสิง่แวดลอ้มซึ่งกำร
ให้บริกำรเกี่ยวกับระบบน  ำถือเป็นรำยได้หลักของธุรกิจ โดยบริษัทเป็นหนึ่งในผู้น ำส ำหรับกำรให้บริกำรแก่ลูกค้ำขนำดใหญ่และสำมำรถ
ให้บริกำรกับลูกค้ำได้ตั งแต่งำนที่มีควำมซับซ้อนน้อยซึ่งมีกำรแข่งขันสูงไปจนถึงงำนที่ต้องอำศัยควำมรู้ควำมช ำนำญ ประสบกำรณ์และ
เทคโนโลยีด้ำนวิศวกรรมระดับสูง ซึ่งมีกำรแข่งขันไม่สูงมำก อำทิ ระบบผลิตน  ำส ำหรับอุตสำหกรรมปิโตรเคมี ระบบผลิตน  ำจืดจำกน  ำทะเล 
ระบบบ ำบัดน  ำเสีย และระบบบ ำบัดน  ำเสียเืื่อน ำกลับมำใช้ใหม่ และด้วยประสบกำรณ์ในกำรด ำเนินธุรกิจมำมำกกว่ำ 30 ปี ท ำให้บริษัทมี
ควำมเข้ำใจถึงลักษณะหรือรูปแบบบริกำรที่ลูกค้ำต้องกำร โดยบริษัทมีรูปแบบกำรให้บริกำรที่หลำกหลำยเืื่อตอบสนองควำมต้องกำรของ
ลูกค้ำ ได้แก ่

1) กำรรับเหมำก่อสร้ำง (ออกแบบ จัดหำ ก่อสร้ำง ติดตั งเครื่องจักร และกำรทดลองเดินระบบอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือครบวงจร) 
2) กำรรับบริหำรจัดกำรเดินระบบและบ ำรุงรักษำ 
3) กำรลงทุนโครงกำรผลิตน  ำและบ ำบัดน  ำเสีย 

โดยรูปแบบในกำรด ำเนินธุรกิจนี สำมำรถแบ่งเป็น 4 ผลิตภัณฑ์ คือ 
1. ระบบผลิตน  ำ (Water Treatment Plant) ได้แก่ กำรผลิตน  ำประปำ กำรผลิตน  ำจืดจำกน  ำทะเล และกำรผลิตน  ำบริสุทธิ์หรือ       

น  ำปรำศจำกแร่ธำตุส ำหรับใช้ในโรงงำนอุตสำหกรรม  
2. ระบบบ ำบัดน  ำเสีย (Wastewater Treatment Plant) และระบบบ ำบัดน  ำเสียเืื่อน ำกลับมำใช้ใหม่หรือระบบรีไซเคิล 

(Wastewater Recycle Plant)   
3. ระบบก ำจัดขยะ (Solid Waste Treatment Plant)  
4. กำรแปรรูปวัสดุเหลือใช้ให้เป็นืลังงำนทดแทน (Waste to Energy) 
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วิสัยทัศน์ 
เป็นบริษัทชั นน ำด้ำนวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมในภูมภิำคอำเซยีนอย่ำงยั่งยืน 

พันธกิจ  
1. กำรบริกำรแบบครบวงจร ตั งแต่กำรออกแบบ จัดหำ ก่อสร้ำง ติดตั ง และเดินระบบ ที่เน้นคุณภำืระดับสำกลและประสิทธิภำืใน

กำรใช้งำน ในรำคำที่สมเหตุสมผล รวมถึงกำรส่งมอบงำนที่ตรงต่อเวลำ 
2. กำรบริหำรและควบคุมต้นทุนกำรก่อสร้ำงอย่ำงมีประสิทธิภำื 
3. กำรืัฒนำบุคลำกร ศึกษำและืัฒนำเทคโนโลยีอย่ำงสม่ ำเสมอและต่อเนื่อง  
4. กำรสร้ำงควำมสัมืันธ์อันดีกับลูกค้ำ ผ่ำนกำรบริกำรหลังกำรขำยที่ดีและน่ำประทับใจ 
5. กำรขยำยธุรกิจให้เติบโตอย่ำงมั่นคงและยั่งยืน ภำยใต้กรอบกำรสร้ำงและืัฒนำองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภำืสูงในกำร

ด ำเนินธุรกิจ 
6. กำรเป็นส่วนหนึ่งในกำรเสริมสร้ำงชีวิตควำมเป็นอยู่ที่ดีในสังคม 
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การเปลี่ยนแปลงและพฒันาการที่ส าคญัในรอบ 3 ปีที่ผา่นมา  

ปี  การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีส่ าคญั 
2559 - ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั งที่ 4/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี 13 ืฤษภำคม 2559 ได้มีมติอนุมัติกำร                    

เสนอขำยหุ้นสำมัญทั งหมดของบริษัท ยูเอซี ไฮโดรเท็ค จ ำกัด ให้กับบริษัท ยูเอซี โกลบอล จ ำกัด (มหำชน) 
จ ำนวนทั งสิ น 49,997 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 49,997 ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้วทั งหมดของ      
บริษัท ยูเอซี ไฮโดรเท็ค จ ำกัด 

- ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั งที่ 5/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี 26 ืฤษภำคม 2559 ได้มีมติอนุมัติกำร                    
ก ำหนดรำคำขำยหุ้นสำมัญทั งหมดของบริษัท ยูเอซี ไฮโดรเท็ค จ ำกัด ให้กับบริษัท ยูเอซี โกลบอล จ ำกัด 
(มหำชน) และบริษัทขำยหุ้นสำมัญทั งหมดของบริษัท ยูเอซี ไฮโดรเท็ค จ ำกัด ในรำคำตำมบัญชี ณ วันที่ 31 
มีนำคม 2559 ซึ่งเท่ำกับ 33.37 บำทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ำ 1,668,399.89 บำท 

2560 - ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครั งที่ 8/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 กันยำยน 2560 ได้มีมติอนุมัติ เืิ่มทุน
จดทะเบียนของบริษัท จ ำนวน 200,000,000 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิมจ ำนวน 389,968,760 บำท เป็น
ทุนจดทะเบียนจ ำนวน 589,968,760 บำท โดยออกหุ้นสำมัญเืิ่มทุนจ ำนวน 200,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำ
ไว้หุ้นละ 1 บำท ดังต่อไปนี   
1) จัดสรรหุ้นเืิ่มทุนจ ำนวน 100,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท เืื่อเสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้น

เดิมของบริษัท ตำมสัดส่วน (Rights Offering) ในกรณีที่มีหุ้นสำมัญเืิ่มทุนเหลือจำกกำรจัดสรรให้แก่ผู้
ถือหุ้นเดิมตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นในรอบแรกแล้ว บริษัทฯ จะด ำเนินกำรจัดสรรหุ้นเืิ่มทุนที่เหลืออยู่
ดังกล่ำวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิที่แสดงควำมจ ำนงในกำรจองซื อหุ้นสำมัญเื ิ่มทุนเกินสิทธิ (เกินสัดส่วนกำรถอื
หุ้น) ของตนตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น อีก 1 รอบ ในรำคำเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับกำรจัดสรร และบริษัทจะ
ด ำเนินกำรจัดสรรหุ้นที่เหลือจำกกำรจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นตำมสัดส่วน (Rights Offering) และจำกกำรจอง
ซื อหุ้นเกินกว่ำสิทธิให้แก่บุคคลในวงจ ำกัด (Private Placement)  

2) จัดสรรและเสนอขำยหุ้นสำมัญเืิ่มทุนจ ำนวน 100,000,000 หุ้น ในรำคำหุ้นละ 1 บำท ให้แก่ นำยสม
ประสงค์ ปัญจะลักษณ์ จ ำนวน 81,000,000 หุ้น และนำยสุรเชษฐ์ ชัยปัทมำนนท์ จ ำนวน 19,000,000 
หุ้น ซึ่งเป็นกำรเสนอขำยแบบเฉืำะเจำะจงแก่บุคคลในวงจ ำกัด (Private Placement) บริษัทได้ก ำหนด
รำคำเสนอขำยไว้อย่ำงชัดเจนที่รำคำ 1 บำท ต่อหุ้น ในอัตรำส่วน 3.89978760 ต่อ 1 หุ้นใหม่ ซึ่งรำคำ
เสนอขำยดังกล่ำวจะใช้ส ำหรับ กำรจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นตำมสัดส่วนและกำรจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจ ำกัด 

โดยรำยกำรดังกล่ำวได้รับกำรอนุมัติจำกที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครั งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 21 ืฤศจิกำยน 
2560 

- ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครั งที่ 9/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 ตุลำคม 2560 ได้มีมติอนุมัติกำรให้
สัตยำบันและกำรเข้ำลงุทนของบริษัทย่อยของบริษัท คือ บริษัท ไฮโดรเท็ค สุืรีม มัณฑะเลย์ จ ำกัด ซึ่งเป็น
บริษัทที่จัดตั งขึ นในสำธำรณรัฐแห่งสหภำืเมียนมำร์ และบริษัทถือหุ้นในสัดส่วน ร้อยละ 80 กำรอนุมัติ
รำยกำรดังกล่ำวเข้ำข่ำยกำรได้มำซึ่งสินทรัืย์ โดยคิดเป็นมูลค่ำเงินลงทุนทั งหมดไม่เกิน 230 ล้ำนบำท จำก
กำรเข้ำท ำรำยกำรดังกลำ่ว ขนำดของรำยกำรมีมูลค่ำสงูสุดอยู่ที่ ร้อยละ 46.64 เข้ำข่ำยเป็นรำยกำรประเภทที่ 
2 อย่ำงไรก็ตำม บริษัทเห็นสมควรที่จะเสนอ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทืิจำรณำอนุมัติกำรเข้ำลงทุน
ก่อสร้ำงโรงงำนระบบบ ำบัดน  ำเสีย และระบบรวบรวมน  ำเสียในเขตอุตสำหกรรมมัณฑะเลย์ สำธำรณรัฐแห่ง
สหภำืเมียนมำร์ตำมสิทธิสัมปทำนที่ได้รับ รำยกำรดังกล่ำวได้รับอนุมัติจำกที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครั งที่ 
1/2560 เมื่อวันที่ 21 ืฤศจิกำยน 2560 

- ที่ประชุมวิสำมญัผูถ้ือหุ้น ครั งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 ืฤศจิกำยน 2560 มีมติอนุมัติกำรเื ิ่มจ ำนวน
กรรมกำรของบริษัท 1 ท่ำน โดยแต่งตั งนำยสุรเชษฐ์ ชัยปัทมำนนท์ เป็นกรรมกำรบริษัทคนใหม่ 
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ปี  การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีส่ าคญั 
2561 - ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครั งที่ 2/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 มกรำคม 2561 ได้มีมติอนุมัติกำรเื ิ่ม

จ ำนวนกรรมกำรของบริษัท 1 ท่ำน โดยแต่งตั งืลอำกำศเอกสุรศักดิ์ มีมณี เป็นกรรมกำรบริษัทคนใหม่ 
- บริษัทได้ด ำเนินกำรเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนช ำระแล้วจำกจ ำนวน 486,484,072 บำท เป็นจ ำนวน 

589,968,760 บำท ต่อกรมืัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงืำณิชย์เมื่อวันที่ 5 มกรำคม 2561 
- ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั งที่ 6/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 เมษำยน 2561 ได้มีมติให้น ำเสนอให้ที่

ประชุมผู้ถือหุ้นืิจำรณำอนุมัติในวำระส ำคัญดังนี  
 อนุมัติกำรซื อและรับโอนกิจกำรทั งหมดตำมแผนกำรโอนกิจกำรทั งหมดของบริษัทฯ กับ บริษัทจ ำกัดที่

จะจัดตั งขึ นใหม่ ช่ือ บริษัท เอสยูที โฮลดิ ง จ ำกัด (“SUTGH”) 
 อนุมัติกำรเืิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ ำนวน 380,314,690 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิมจ ำนวน 

589,968,760 บำท เป็นทุนจดทะเบียนจ ำนวน 970,283,450 บำท โดยกำรออกหุ้นสำมญัเื ิ่มทุนจ ำนวน 
380,314,690 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท เืื่อจัดสรรดังต่อไปนี  

1) หุ้นสำมัญเืิ่มทุนจ ำนวน 195,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท เืื่อเสนอขำยและ
จัดสรรในครำวเดียวให้แก่บุคคลในวงจ ำกัด (Private Placement) ในรำคำหุ้นละ 1 บำท คิดเป็น
มูลค่ำ 195,000,000 บำท 

2) หุ้นสำมัญเืิ่มทุนจ ำนวน 185,314,690 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท เืื่อรองรับกำรใช้สิทธิ
แปลงสภำืของหุ้นกู้แปลงสภำืที่มีมูลค่ำกำรเสนอขำยจ ำนวน 265,000,000 บำท 

 อนุมัติกำรแก้ไขเืิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เืื่อให้สอดคล้องกับกำรเืิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษัทฯ 

 อนุมัติกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเืิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจ ำกัด (Private Placement) และกำร
ออกและเสนอขำยหุ้นกู้แปลงสภำืของบริษัทฯ เืื่อเสนอขำยให้แก่บุคคลในวงจ ำกัด (Private 
Placement) 

 อนุมัติกำรเืิ่มจ ำนวนกรรมกำรของบริษัท 1 ท่ำน โดยแต่งตั ง นำยศุภฤกษ์ ณ สงขลำ เป็นกรรมกำร
บริษัทคนใหม่ 

ซึ่งวำระดังกล่ำวได้รับกำรอนุมัติจำกที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครั งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 10 ืฤษภำคม 2561 
- บริษัทได้ด ำเนินกำรเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนช ำระแล้วจำกจ ำนวน 589,968,760 บำท เป็นจ ำนวน 

784,968,760 บำท ต่อกรมืัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงืำณิชย์เมื่อวันที่ 20 กรกฎำคม 2561 
- ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั งที่ 11/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 สิงหำคม 2561 ได้มีมติอนุมัติกำรเื ิม่

จ ำนวนกรรมกำรของบริษัท 1 ท่ำน โดยแต่งตั ง ดร. ศิริเดช ค ำสุืรหม เป็นกรรมกำรบริษัทคนใหม่ 
- ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั งที่ 11/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 สิงหำคม 2561 ได้มีมติแต่งตั ง  

นำย ศุภฤกษ์ ณ สงขลำ เป็นประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรร่วม โดยให้มีผลตั งแตว่ันอังคำรที่ 14 สิงหำคม 2561 เป็น
ต้นไป 
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บริษัท ไฮโดรเทค็ จ ากัด (มหาชน)

ทุนจดทะเบียน 970,283,450 บาท

บริษัทยอ่ย

กิจการร่วมค้า
ไฮโดรเท็ค-ชัยสฤษดิ์

100 %

บริษัท ไฮโดรเท็ค 
ยูทิลิตี้ จ ากัด

99.96 %

บริษัท ไฮโดรเท็ค 
สุพรีม มัณฑะเลย์ 

จ ากัด
80 %

กิจการร่วมค้า
สหไฮโดร
100 %

บริษัท เอสยูที    
โกลบอล จ ากัด

66 %

บริษัท เอสยูที 
ไฮโดร จ ากัด

79.6 %

40% 

60% 

โครงสรา้งการถอืหุน้ของกลุม่บรษัิท 

บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ำกัด (มหำชน) ประกอบธุรกิจรับก่อสร้ำง  รับบริหำรจัดกำร และกำรลงทุนงำนวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ดังนี  
1) กำรรับเหมำก่อสร้ำง (ออกแบบ จัดหำ ก่อสร้ำง ติดตั งเครื่องจักร และกำรทดลองเดินระบบ อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือครบวงจร) 
2) กำรรับบริหำรจัดกำรเดินระบบและบ ำรุงรักษำ 
3) กำรลงทุนโครงกำรผลิตน  ำและบ ำบัดน  ำเสีย 
 

โดยโครงสร้ำงกำรถือหุ้นของกลุ่มบริษัท มีดังนี  
 

   
 
 

 
  
 
 
 
 
 
    
     
  
   
  
  

 
 
 
 
 
 
 
หมำยเหตุ :     -  ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2560 เมื่อวันที่ 21 ืฤศจิกำยน 2560 มีมติอนุมัติกำรเืิ่มทุนจดทะเบียนจ ำนวน 200,000,000.00 บำท  

จำกทุนจดทะเบียนเดิมจ ำนวน 389,968,760.00 บำท เป็นทุนจดทะเบียนจ ำนวน 589,968,760.00 บำท 
- บริษัทได้ด ำเนินกำรเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนจำกจ ำนวน 389,968,760.00 บำท เป็นจ ำนวน 589,968,760.00 บำท ต่อกรมืัฒนำ

ธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงืำณิชย์เมื่อวันที่ 7 ธันวำคม 2560    
- บริษัทได้ด ำเนินกำรเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนช ำระแล้วจำกจ ำนวน 389,968,760.00 บำท เป็นจ ำนวน 486,484,072.00 บำท ต่อกรม

ืัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงืำณิชย์เมื่อวันที่ 27 ธันวำคม 2560 
- บริษัทได้ด ำเนินกำรเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนช ำระแล้วจำกจ ำนวน 486,484,072.00 บำท เป็นจ ำนวน 589,968,760.00 บำท ต่อกรม

ืัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงืำณิชย์เมื่อวันที่ 5 มกรำคม 2561 
- ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 บริษัทได้บันทึกเงินรับจำกกำรเืิ่มทุนดังกล่ำวข้ำงต้นจ ำนวน 103,484,688.00 บำทไว้ในบัญชีเงินรับล่วงหน้ำ

ค่ำหุ้น โดยแสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกอยู่ภำยใต้หัวข้อส่วนของผู้ถือหุ้น 
- ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครั งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 10 ืฤษภำคม 2561  ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ดังนี  
 อนุมัติกำรเืิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจ ำนวน 380,314,690.00 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิมจ ำนวน 589,968,760.00 บำท เป็น

ทุนจดทะเบียนจ ำนวน 970,283,450.00 บำท โดยออกหุ้นสำมัญเืิ่มทุนจ ำนวน 380,314,690 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1.00 บำท 
 อนุมัติกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเืิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจ ำกัด โดยมีรำยละเอียดดังนี  

(1) จัดสรรหุ้นสำมัญเืิ่มทุนจ ำนวน 195,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1.00 บำท ในรำคำหุ้นละ 1.00 บำท คิดเป็นมูลค่ำ 
195,000,000.00 บำท เืื่อเสนอขำยและจัดสรรในครำวเดียวให้แก่บุคคลในวงจ ำกัด ซ่ึงเป็นกำรเสนอขำยแบบที่ที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นของบริษัทมีมติก ำหนดรำคำเสนอขำยชัดเจน และ 
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(2) จัดสรรหุ้นสำมัญเืิ่มทุนจ ำนวน 185,314,690 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1.00 บำท เืื่อรองรับกำรใช้สิทธิแปลงสภำืของหุ้นกู้
แปลงสภำืที่มีมูลค่ำกำรเสนอขำยจ ำนวน 265,000,000.00 บำท ที่รำคำ 1,000.00 บำทต่อหน่วย ที่เสนอขำยในครำวเดียว
ให้แก่บุคคลในวงจ ำกัด ซ่ึงเป็นกำรเสนอขำยแบบที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติก ำหนดรำคำแปลงสภำืชัดเจนเท่ำกับ 1.43 
บำท (หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 35) 

- บริษัทได้ด ำเนินกำรเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนจำกจ ำนวน 589,968,760.00 บำท เป็นจ ำนวน 970,283,450.00 บำทต่อกรมืัฒนำ
ธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงืำณิชย์เมื่อวันที่ 22 มิถุนำยน 2561 
- เมื่อวันที่ 20 กรกฎำคม 2561 บริษัทได้จัดสรรหุ้นสำมัญเืิ่มทุนให้แก่บริษัท เอสยูทีจี โฮลดิ ง จ ำกัด จ ำนวน 195 ,000,000 หุ้น หุ้น

สำมัญดังกล่ำวมีมูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1.00 บำท โดยเสนอขำยในรำคำหุ้นละ 1.00 บำทรวมเป็นเงินทั งสิ น 195,000,000.00 บำท* 

* เืื่อวัตถุประสงค์ในกำรรำยกำรงำนทำงกำรเงิน บริษัทใช้รำคำปิด ณ วันที่ซื อธุรกิจในกำรวัดมูลค่ำสิ่งตอบแทนในกำรรวมธุรกิจตำมข้อก ำ หนดของมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เกี่ยวข้องกับกำรรวมธุรกิจ ซึ่งท ำให้เกิดส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมัญจ ำนวน 81.90 ล้ำนบำทส ำหรับกำรจัดสรรหุ้นสำมัญในครำวนี  (หมำย
เหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 35) 

- บริษัทได้ด ำเนินกำรเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนช ำระแล้วจำกจ ำนวน 589 ,968,760.00 บำท เป็นจ ำนวน 784,968,760.00 บำท ต่อ
กรมืัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงืำณิชย์เมื่อวันที่ 20 กรกฎำคม 2561 

การด าเนนิธุรกิจของบริษัทยอ่ย 
 กิจกำรร่วมค้ำไฮโดรเท็ค-ชัยสฤษดิ์ ได้ท ำสัญญำจัดตั งเมื่อวันที่ 24 กุมภำืันธ์ 2557 ด้วยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บำท 

บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 มีวัตถุประสงค์เืื่อด ำเนินกำรก่อสร้ำงระบบบ ำบัดของเสียทำงกำรแืทย์ มหำวิทยำลัยนเรศวร 
จังหวัดืิษณุโลก 

 บริษัท ไฮโดรเท็ค ยูทิลิตี  จ ำกัด จัดตั งเมื่อวันที่ 13 มกรำคม 2558 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 1,000,000 บำท แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ
จ ำนวน 10,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 100 บำท บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.96 ผู้บริหำรของบริษัทมีสัดส่วนกำรถือหุ้น
ร้อยละ 0.04 โดยมีวัตถุประสงค์เืื่อด ำเนินธุรกิจโครงกำรลงทุนประเภทผลิตและจ ำหน่ำยน  ำประปำ และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 

 บริษัท ไฮโดรเท็ค สุืรีม มัณฑะเลย์ จ ำกัด จัดตั งเมื่อวันที่ 15 กรกฎำคม 2558 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 500,000 ดอลล่ำร์     
มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 ดอลล่ำร์ บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 80 โดยมีวัตถุประสงค์เืื่อด ำเนินธุรกิจโครงกำรลงทุนก่อสร้ำง
โรงงำนระบบบ ำบัดน  ำเสีย และระบบรวบรวมน  ำเสียในเขตอุตสำหกรรมมัณฑะเลย์ ประเทศสำธำรณรัฐแห่งสหภำืเมียนมำร์  

 กิจกำรร่วมค้ำ-สหไฮโดร ได้ท ำสัญญำจัดตั งเมื่อเดือนเมษำยน 2560 ด้วยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บำท มีวัตถุประสงค์เืื่อ
ด ำเนินกำรก่อสร้ำงปรับปรุงขยำยกำรประปำส่วนภูมิภำคสำขำชัยภูมิ - (บ้ำนเขว้ำ) อ ำเภอเมืองชัยภูมิ - (บ้ำนเขว้ำ) จังหวัดชัยภูมิ 
โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51 ต่อมำในเดือน กรกฏำคม 2561 ได้มีกำรท ำบันทึกเืิ่มเติมหนังสือสัญญำร่วมค้ำ ซึ งทั งสอง
ฝ่ำยได้ตกลงให้ ไฮโดรเท็ค เป็นผู้รับผิดชอบ ในกำรด ำเนินกิจกำรดังกล่ำวแต่เืียงผู้เดียว ซึ่งจำกบันทึกเืิ่มเติมดังกล่ำว ส่งผลให้
บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ำกัด (มหำชน) เป็นผู้ร่วมค้ำของกิจกำรร่วมค้ำ สหไฮโดรเท็คเืียงผู้เดียว โดยมีสัดส่วนร้อยละ 100  

 บริษัท เอสยูที โกลบอล จ ำกัด จัดตั งเมื่อวันที่ 30 ตุลำคม 2557 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 20,000,100 บำท มีวัตถุประสงค์เืื่อ
ประกอบธุรกิจรับให้บริกำรเชิงวิศวกรรม กำรรับเหมำก่อสร้ำง กำรบ ำรุงรักษำ และกำรให้ค ำปรึกษำด้ำนโครงกำรจัดกำรขยะ และ
ืลังงำนทดแทนจำกขยะ ในเดือน กรกฏำคม 2561 บริษัทได้ซื อและรับโอนกิจกำรทั งหมดของบริษัท เอสยูทีจี โฮลดิ ง จ ำกัด ซึ่ง
ได้แก่ หุ้นทั งหมดในบริษัท เอสยูทีจี โกลบอล จ ำกัด ท่ีบริษัท เอสยูทีจี โฮลดิ ง จ ำกัด ถืออยู่ ณ วันโอนกิจกำรคิดเป็นสัดส่วน 
ร้อยละ 66.00 

 บริษัท เอสยูที ไฮโดร จ ำกัด จัดตั งเมื่อวันท่ี 24 ตุลำคม 2560 ด้วยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บำท มีวัตถุประสงค์เืื่อเืิ่ม
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันเืื่อประมูลงำนและรับงำนรับเหมำก่อสร้ำง บริษัทถือหุ้นในบริษัท เอสยูที ไฮโดร จ ำกัด ทำงตรงใน
สัดส่วนร้อยละ 40.00 และผ่ำนทำง บริษัท เอสยูทีจี โกลบอล จ ำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 39.60 
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ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

 

บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ำกัด (มหำชน) ด ำเนินธุรกิจรับก่อสร้ำง รับบริหำรจัดกำรและกำรลงทุนงำนวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ได้แก ่

1. รับก่อสร้าง (Engineering, Procurement  and  Construction: EPC)   
ได้แก่ กำรรับจ้ำงออกแบบ จัดหำ ก่อสร้ำง และติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ ์ตลอดจนกำรทดลองเดินระบบอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือ

ให้บริกำรครบวงจร ซึ่งรูปแบบดังกล่ำวผู้ว่ำจ้ำงจะเป็นผู้รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทุนทั้งหมด โดยว่ำจ้ำงให้บริษัทเข้ำด ำเนินกำร
ก่อสร้ำงและช ำระค่ำก่อสร้ำงให้แก่บริษัทตำมเง่ือนไขที่ระบุในสัญญำ ซึ่งกำรให้บริกำรแบบครบวงจรช่วยให้ลูกค้ำได้รับบริกำรที่
ครบถ้วน สะดวกสบำย และลดภำระในกำรจัดหำอุปกรณ์ กำรสรรหำผู้ออกแบบและผู้รับเหมำที่มีประสบกำรณ์เพื่อด ำเนินกำร
ก่อสร้ำง ส ำหรับงำนก่อสร้ำงโครงสร้ำง อำทิ ก่อสร้ำงถังเก็บน้ ำ กำรขุดบ่อ และตอกเสำเข็ม บริษัทจะว่ำจ้ำงผู้รับเหมำช่วงที่มี
คุณภำพเป็นที่น่ำเช่ือถือ และเคยมีผลงำนกับบริษัทเพื่อด ำเนินกำรก่อสร้ำงดังกล่ำว  

2. รับบริหารจัดการเดินระบบและบ ารุงรักษา (Operation and Maintenance: O&M)  
ลูกค้ำที่ใช้บริกำรส่วนใหญ่เป็นลูกค้ำที่ว่ำจ้ำงบริษัทให้บริกำรด้ำน EPC มำก่อน โดยบริษัทมีหน้ำที่เดินระบบเพื่อผลิตน้ ำเพื่อให้

ได้คุณภำพและปริมำณตำมที่ลูกค้ำต้องกำร ทั้งนี้ ระยะเวลำในกำรว่ำจ้ำงเดินระบบและบ ำรุงรักษำจะอยู่ระหว่ำง 3 ปี ถึง 6 ปี โดย
ผู้ว่ำจ้ำงจะช ำระค่ำบริกำรให้กับบริษัทในรูปของค่ำจ้ำงเป็นรำยเดือน ซึ่งค ำนวณจำกปริมำณน้ ำที่ผลิตได้คูณด้วยรำคำต่อหน่วย 
ทั้งนี้ บริษัทในฐำนะผู้รับจ้ำงต้องรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในกำรผลิตน้ ำทั้งหมด อำทิ ค่ำสำรเคมี ค่ำน้ ำดิบ และเงินเดือนบุคลำกร เป็นต้น 

3. ลงทนุโครงการผลิตน  าและบ าบัดน  าเสีย (Water Operator of Water Treatment Plant and Wastewater Treatment 
Plant: Water Operator)  

บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อภำระค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจำกกำรลงทุนและกำรบริหำรโครงกำรทั้งหมดโดยมีระยะเวลำประมำณ 10 
ถึง 30 ปี ซึ่งมูลค่ำเงินลงทุนโครงกำรขึ้นกับก ำลังกำรผลิตและขนำดโครงกำร ทั้งนี้ ลักษณะสัญญำงำนดังกล่ำวเมื่อมีกำรลงนำม
สัญญำแล้ว ผู้ว่ำจ้ำงไม่สำมำรถว่ำจ้ำงผู้รับจ้ำงรำยอื่นเข้ำมำด ำเนินกำรในลักษณะเดียวกันได้ตลอดอำยุสัญญำ 
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สัดส่วนรายได้แยกตามรูปแบบการให้บริการ 

ประเภทรายได้ 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

1. กำรรับเหมำก่อสร้ำง 365.23 89.98 229.11 90.80 173.81 97.14 

2. กำรบรหิำรจดักำร 40.66 10.02 22.16 8.78 5.13 2.86 

3. กำรขำย 0.00 0.00 1.05 0.42 0.00 0.00 

4. กำรลงทุน  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 

ลักษณะผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

1. ระบบผลิตน  า (Water Treatment Plant) 

ระบบผลิตน้ ำ หมำยถึง กำรน ำน้ ำผิวดินหรือน้ ำดิบจำกแหล่งน้ ำธรรมชำติต่ำงๆ อำทิ แม่น้ ำ คลอง ทะเลสำบ อ่ำงเก็บน้ ำ 
และทะเล เข้ำสู่กระบวนกำรผลิตเพื่อให้ได้น้ ำที่มีคุณภำพและปริมำณตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ ได้แก่ น้ ำประปำ น้ ำจืด 
และน้ ำบริสุทธ์ิ  เพื่อใช้ในกำรอุปโภคบริโภค เกษตรกรรม และอุตสำหกรรม หรือใช้ในโรงงำนอุตสำหกรรมซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่
ใกล้ทะเลหรือพื้นที่ที่รำคำน้ ำสูง ซึ่งน้ ำที่ผลิตได้แต่ละประเภทจะใช้เทคโนโลยีกำรผลิตที่มีควำมซับซ้อนแตกต่ำงกัน ทั้งนี้ 
โดยหำกพิจำรณำกำรให้บริกำรระบบผลิตน้ ำของบริษัทสำมำรถแยกตำมประเภทผลผลิตน้ ำได้ดังนี้  

1.1 ระบบผลิตน  าประปา (Portable Water Plant)  
เป็นกำรน ำน้ ำผิวดินหรือน้ ำดิบเข้ำสู่กระบวนกำรผลิตเพื่อให้ได้น้ ำประปำ ซึ่งน้ ำที่ได้จะน ำไปใช้เพื่อกำรอุปโภคบริโภค 

เกษตรกรรม และอุตสำหกรรมบำงประเภทที่ไม่ต้องใช้น้ ำที่มีคุณภำพสูง โดยน้ ำประปำที่ผลิตได้ต้องมีควำมเข้มข้นของสำรละลำย
น้อยกว่ำ 500 มิลลิกรัมต่อลิตร และต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตำมมำตรฐำนที่กำรประปำส่วนภูมิภำคและกำรประปำนครหลวง
ก ำหนด ได้แก่ คุณลักษณะทำงกำยภำพ อำทิ สี รส กลิ่น และควำมขุ่น คุณลักษณะทำงเคมี อำทิ ปริมำณสำรละลำย และ      
ควำมกระด้ำง คุณลักษณะทำงด้ำนสำรที่เป็นพิษ (โลหะหนัก) อำทิ สำรปรอท สำรตะกั่ว และสำรหนู ซึ่งลูกค้ำที่ใช้บริกำรระบบ
ผลิตน้ ำประปำ ได้แก่ ชุมชนต่ำงๆ และโรงงำนอุตสำหกรรม ทั้งนี้ ขั้นตอนกำรผลิตน้ ำประปำ สำมำรถอธิบำยได้ดังภำพ  

ระบบผลิตน  า
1. ระบบผลิตน้ ำประปำ
2. ระบบผลิตน้ ำจืดจำกน้ ำทะเล
3. ระบบผลิตน้ ำบริสุทธ์ิหรอืระบบผลิตน้ ำ   

ปรำศจำกแร่ธำตุ

ระบบบ าบัดน  าเสีย
1. ระบบบ ำบัดน้ ำเสียเพื่อน ำกลับมำใช้ใหม่
2. ระบบบ ำบัดน้ ำเสียเพ่ือให้ได้มำตรฐำน

ระบบก าจัดขยะ
1. กำรฝังกลบตำมหลักสุขำภิบำล
2. กำรฝังกลบอย่ำงปลอดภัย
3. กำรผลิตเช้ือเพลิงขยะ (RDF)
4. ระบบกำรจัดกำรขยะมูลฝอยด้วยวิธีทำงกล
และชีวภำพ

การแปรรูปวัสดุเหลือใช้เป็นพลังงานทดแทน
กำรบ ำบัดน้ ำเสียหรือของเสียที่มีอยู่ตำม

โรงงำนอุตสำหกรรมต่ำงๆ อุตสำหกรรมทำง
กำรเกษตร และชุมชนเข้ำสู่กระบวนกำรบ ำบัด
ด้วยวิธีทำงชีวภำพ
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ขั นตอนการผลิตน  าประปา 
1. สูบน้ ำผิวดินหรือน้ ำดิบจำกแหล่งน้ ำธรรมชำติหรือแหล่งน้ ำ

อื่นที่จัดหำหรือจัดเตรียมไว้ ซึ่งน้ ำดังกล่ำวจะมีควำมขุ่นและ
มีสำรละลำยต่ำงๆ รวมถึงโลหะหนักเจือปนอยู่ 

2. ปรับปรุงคุณภำพน้ ำดิบโดยกำรใส่สำรส้มหรือปูนขำวลงไป     
ในน้ ำ เพื่อช่วยให้เกิดกำรตกตะกอนและปรับค่ำควำมเป็น      
กรด-ด่ำงของน้ ำดิบ 

3. กำรตกตะกอนโดยน้ ำที่ผสมสำรส้มหรือปูนขำวแล้วจะไหล
เข้ำสู่ถังตกตะกอน เพื่อให้ตะกอนที่มีขนำดเล็กรวมตัวกันเปน็
ตะกอนขนำดใหญ่และตกลงสู่ก้นถังจนได้น้ ำที่มีควำมใส
สะอำด 

4. กรองเพื่อก ำจัดตะกอนหรือสิ่งปนเปื้อนที่มีขนำดเล็กมำก
อีกครั้ง โดยกำรกรองด้วยทรำยกรอง กรวดกรอง เพื่อให้ได้น้ ำ
ที่มีควำมใสสะอำดอย่ำงแท้จริง 

5. ฆ่ำเช้ือโดยกำรใส่คลอรีนในอัตรำส่วนที่พอเหมำะและ         
ไม่ก่อให้เกิดอันตรำยต่อร่ำงกำย แล้วน ำไปเก็บไว้ในถังน้ ำใส
เพื่อรอกำรสูบจ่ำย 

6. ตรวจสอบและควบคุมคุณภำพน้ ำประปำที่ผลิตได้ 
7. ปล่อยน้ ำจำกหอถังสูงหรือสูบอัดน้ ำเข้ำไปในระบบท่อจ่ำยน้ ำ

เพื่อเพิ่มแรงดันน้ ำ  

 
         

ภำพแสดงขัน้ตอนกำรผลติน้ ำประปำ (ทีม่ำ: กำรประปำส่วนภมูิภำค)

ในกำรผลิตน้ ำประปำจะมีของเสียที่เหลือจำกกำรผลิต ได้แก่ ตะกอนของสำรแขวนลอยที่ปนมำกับน้ ำดิบ โดยส่วนใหญ่
ก็คือดินซึ่งไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพรำะเป็นสำรที่อยู่ในธรรมชำติ และในกระบวนกำรผลิตก็ไม่มีกำรเติมสำรเคมี     
ที่เป็นอันตรำย อีกทั้งสำรเคมีที่ใช้ในกระบวนกำรผลิตเป็นสำรเคมีที่ช่วยในกำรจับตัวของตะกอนและใช้ในปริมำณ
ที่เล็กน้อย โดยบริษัทมีวิธีกำรในกำรก ำจัดตะกอนเหล่ำนั้นโดยกำรฝังกลบ

1.2 ระบบผลิตน  าจืดจากน  าทะเล (Desalination Plant)   
เป็นกำรน ำน้ ำทะเลเข้ำสู่กระบวนกำรผลิตเพื่อให้ได้น้ ำจืด ซึ่งลูกค้ำที่ต้องกำรใช้บริกำรดังกล่ำว ได้แก่ ชุมชน และโรงงำน

อุตสำหกรรมที่ตั้งอยู่พื้นที่ใกล้หรือติดกับทะเลหรืออยู่ในพื้นที่ที่น้ ำจืดมีรำคำสูง หรือขำดแคลนน้ ำจืด โดยน้ ำทะเลที่น ำมำใช้  
ในกำรผลิตต้องผ่ำนกระบวนกำรกรองเอำสำรละลำยและควำมขุ่นออก เนื่องจำกน้ ำทะเลจะมีควำมขุ่นและควำมเข้มข้น       
ของสำรละลำยมำกถึง 35,000 – 45,000 มิลลิกรัมต่อลิตร (ส่วนใหญ่เป็นโซเดียมและคลอไรด์) ซึ่งขั้นตอนกำรผลิตจะมี     
ควำมคล้ำยคลึงกับขั้นตอนกำรผลิตน้ ำประปำ แต่ต้องใช้เทคโนโลยีที่มีควำมซับซ้อนมำกกว่ำ โดยใช้ระบบกำรกรองที่ใช้แรงดัน
ผ่ำนตัวกรองที่มีควำมละเอียดสูง ได้แก่ กำรใช้ระบบกรองแบบ MF หรือ UF และ RO ซึ่งเรียกว่ำ Sea Water Reverse 
Osmosis (SWRO) 
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ขั นตอนการผลิตน  าจืดจากน  าทะเล  

1.  สูบน้ ำจำกทะเล  
2.  น ำมำผ่ำนกระบวนกำรกรองด้วยระบบเมมเบรนแบบ MF หรือ UF เพื่อกรองอนุภำคสำรแขวนลอยออก 
3.  น ำมำผ่ำนกระบวนกำรกรองด้วยระบบเมมเบรนแบบ SWRO เพื่อกรองสำรละลำยเกลือออกให้ได้น้ ำจืด 
4.  เก็บไว้ในถังน้ ำใสเพื่อรอใช้งำน 

ในกำรผลิตน้ ำจืดจำกน้ ำทะเลจะมีของเสียที่เหลือจำกกำรผลติ ได้แก่ น้ ำเกลือควำมเข้มข้นสูง เนื่องจำกในกระบวนกำร
ผลิตน้ ำจืดจำกน้ ำทะเลเป็นกำรแยกสำรละลำยเกลือที่อยู่ในน้ ำทะเลออก ท ำให้ได้ผลผลิตออกมำ 2 ส่วนได้แก่ น้ ำจืด และ
น้ ำเกลือที่มีควำมเข้มข้นสูงซึ่งไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยสำรละลำยในน้ ำเกลือควำมเข้มข้นสูง คือ เกลือซึ่งเป็น
สำรละลำยที่มีอยู่ในทะเล 

ทั้งนี้ น้ ำที่ได้จำกกำรผลิตดังกล่ำวสำมำรถน ำไปผลิตต่อเป็นน้ ำบริสุทธิ์ได้โดยกำรผ่ำนกระบวนกำรผลิตน้ ำบริสุทธิ์ที่จะได้
กล่ำวต่อไป 

1.3 ระบบผลิตน  าบริสุทธิ์หรือระบบผลิตน  าปราศจากแร่ธาตุ (Demineralization Plant) 
เป็นกำรน ำน้ ำประปำเข้ำสู่กระบวนกำรผลิตเพื่อกรองสำรละลำยที่ค้ำงออก ได้แก่ เกลือแร่ต่ำงๆ โดยขั้นตอนกำรผลิต      

น้ ำบริสุทธิ์ต้องอำศัยเทคโนโลยีกำรผลิตที่ซับซ้อนกว่ำกำรผลิตน้ ำประปำ คือ กำรใช้วิธีแลกเปลี่ยนประจุไฟฟ้ำเพื่อให้ได้น้ ำที่มี
ควำมบริสุทธ์ิตำมระดับควำมต้องกำร ซึ่งกลุ่มลูกค้ำระบบผลิตน้ ำบริสุทธ์ิ ได้แก่ โรงไฟฟ้ำ โรงงำนอุตสำหกรรมในธุรกิจ       
กลั่นน้ ำมัน ธุรกิจผลิตแผงวงจรอิเล็คทรอนิคส์ และธุรกิจน้ ำดื่ม ซึ่งหำกน้ ำมีคุณภำพไม่เหมำะสมอำจก่อให้เกิดปัญหำด้ำน
กำรผลิตกับอุตสำหกรรมได้ เนื่องจำกสำรละลำยบำงชนิดท ำให้ประสิทธิภำพอุปกรณ์ในโรงงำนลดลง อำทิ หินปูน หรือซิลิกำ 

 

ขั นตอนการผลิตน  าบริสุทธิ์หรือน  าปราศจากแร่ธาตุ 

1. น ำน้ ำประปำที่ได้จำกกระบวนกำรผลิตเข้ำสู่กระบวนกำรกรองเกลือแร่ขนำดเล็กที่ยังคงค้ำงอยู่ในน้ ำประปำโดยผ่ำน
ระบบกำรกรองด้วยเมมเบรน เริ่มจำกระบบกำรกรองแบบ MF หรือระบบกำรกรองแบบ UF ก่อนจะผ่ำนระบบกำรกรอง
แบบ RO  จนกระทั่งได้น้ ำที่เหลือเพียงโซเดียมไออน (Na+) และคลอไรด์ไอออน (Cl-)  

2. น ำน้ ำที่ผ่ำนกระบวนกำรกรองข้ำงต้นเข้ำสู่กระบวนกำรแลกเปลี่ยนประจุไฟฟ้ำเพื่อกรองอนุภำคขนำดเล็กดังกล่ำว   
โดยประจุบวกจำก Na+ และประจุลบจำก Cl- จะถูกจับด้วย Resin (polymer ที่ไม่ละลำยน้ ำและมีสมบัติแลกเปลี่ยน
ประจุได้) ท ำให้ได้น้ ำบริสุทธิ ์

3.  ตรวจสอบคุณภำพน้ ำที่ได้ 
4. เก็บไว้ในถังน้ ำใสเพื่อรอกำรใช้งำน

UF RO 

น  าจืด น  าทะเล 

MF UF RO MF 

การแลกเปลีย่นประจุ

ไฟฟ้าน  าประปา 
น  าบริสทุธิ ์

Na+ 
Cl- 
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ในกำรผลิตน้ ำบริสุทธิ์จะมีของเสียที่เหลือจำกกำรผลิต ได้แก่ สำรเคมีที่ใช้ในกำรล้ำง Resin ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมเพรำะเป็นสำรละลำยเกลือแต่มีควำมเข้มข้นสูง ต้องผ่ำนกำรเจือจำงให้อยู่ในควำมเข้มข้นที่กฎหมำย
อนุญำตให้ปล่อยทิ้งได้  

ทั้งนี้ น้ ำบริสุทธิ์ที่ได้เป็นน้ ำที่ไม่มีคุณประโยชน์ต่อร่ำงกำย เนื่องจำกได้ผ่ำนขั้นตอนกำรกรองเกลือแร่ออกจนหมด 
ดังนั้น ผู้ประกอบกำรในธุรกิจน้ ำดื่มจึงเติมเกลือแร่ที่เป็นประโยชน์กับร่ำงกำยเข้ำไปในระหว่ำงกำรผลิต ซึ่งท ำให้ได้น้ ำที่มี
คุณค่ำและเป็นประโยชน์กับร่ำงกำยมำกขึ้น อำทิ น้ ำแร่ ซึ่งช่วยสร้ำงมูลค่ำให้กับน้ ำที่ผลิตได้ดังกล่ำว 

2. ระบบบ าบัดน  าเสีย (Wastewater Treatment Plant) 

หมำยถึง กำรก ำจัดสิ่งปนเปื้อนในน้ ำที่เกิดจำกกระบวนกำรผลิตของโรงงำนอุตสำหกรรม หรือเกิดจำกกิจวัตรประจ ำวันของ
ประชำชนที่อยู่อำศัยในชุมชนหรือแหล่งที่อยู่อำศัยต่ำงๆ ให้หมดไป หรือมีปริมำณสิ่งปนเปื้อนในน้ ำลดลงจนมีคุณภำพเป็นไปตำม
มำตรฐำนน้ ำทิ้งตำมประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2539) เรื่องก ำหนดมำตรฐำนควบคุม   
กำรระบำยน้ ำทิ้งจำกแหล่งก ำเนิดประเภทต่ำงๆ อำทิ โรงงำนอุตสำหกรรมและนิคมอุตสำหกรรม อำคำรที่พักอำศัยต่ำงๆ และพื้นที่
เกษตรกรรม เป็นต้น ซึ่งน้ ำเสียที่เกิดขึ้นจำกแหล่งก ำเนิดต่ำงๆ จะมีปริมำณสำรเคมีหรือสำรละลำยเข้มข้นผสมอยู่ในปริมำณ         
ที่แตกต่ำงกัน ทั้งนี้ สำมำรถแบ่งประเภทน้ ำเสียตำมสำรหลักที่ให้ลักษณะเด่นของน้ ำเสียเป็น 5 ประเภท ดังนี้ 

1. น  าเสียประเภทที่มีสารอินทรีย์ ซึ่งเกิดจำกน้ ำกินน้ ำใช้ โดยจะพิจำรณำจำกค่ำ BOD (Biochemical Oxygen Demand) ซึ่งค่ำ 
BOD หมำยถึง ค่ำวัดควำมเน่ำเสยีจำกน้ ำที่ใช้อุปโภคบริโภคที่ถูกทิ้งลงสู่แหล่งน้ ำสำธำรณะหรือจำกเศษใบไม้ ค่ำ BOD จะแสดง
ให้เห็นถึงปริมำณออกซิเจนที่แบคทีเรียต้องกำรใช้ในกำรย่อยสลำยสำรอินทรีย์ กล่ำวคือ ถ้ำน้ ำเสียมีค่ำ BOD ต่ ำ เมื่อถูกทิ้งลง
ในแหล่งน้ ำจะไม่ส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ ำดังกล่ำว เนื่องจำกแบคทีเรียต้องกำรออกซิเจนในกำรย่อยสลำยน้อย แต่ถ้ำน้ ำเสีย    
มีค่ำ BOD สูง เมื่อถูกทิ้งลงในแหล่งน้ ำจะท ำให้ปริมำณออกซิเจนในแหล่งน้ ำลดลงมำกจนท ำให้ปลำหรือสิ่งมีชีวิตอื่นๆ 
ในแหล่งน้ ำนั้นไม่สำมำรถอยู่ได้ 

2. น  าเสียประเภทท่ีมีสารเคมี โดยจะพิจำรณำค่ำ COD (Chemical Oxygen Demand) ซึ่งหมำยถึง ค่ำวัดควำมเน่ำเสียของ     
น้ ำเสียที่ เกิดจำกสำรเคมี  โดยค่ำ COD จะแสดงให้เห็นถึงปริมำณออกซิเจนที่ใช้ในกำรออกซิไดซ์เพื่อให้กลำยเป็น
คำร์บอนไดออกไซด์ และน้ ำ  

3. น  าเสียในรูปสารแขวนลอย โดยจะพิจำรณำค่ำ TDS (Total Dissolved Solid) ที่ต้องบ ำบัด คือ ปริมำณของแข็งที่ละลำยในน้ ำ
และสำมำรถไหลผ่ำนกระดำษกรองใยแก้ว เมื่อกรองปริมำณสำรแขวนลอยออกจึงเอำน้ ำใสที่ผ่ำนกระดำษกรองใยแก้วไประเหย 
จะท ำให้สำมำรถหำปริมำณสำรละลำยได้ 

4. น  าเสียที่มีส่วนผสมของโลหะหนัก 
5. น  าเสียจากสารเคมีอื่นๆ  

ดังนั้น กำรให้บริกำรเกี่ยวกับระบบบ ำบัดน้ ำเสียจึงขึ้นกับลักษณะน้ ำเสียและระดับกำรบ ำบัดน้ ำเสียที่ลูกค้ำต้องกำร ซึ่ง
หมำยถึงกำรบ ำบัดน้ ำเสียเพื่อน ำกลับมำใช้หมุนเวียนใหม่หรือกำรบ ำบัดน้ ำเสียทั่วไป (บ ำบัดน้ ำเสียให้ได้คุณภำพตำม
มำตรฐำนน้ ำทิ้งที่กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมก ำหนด) โดยลูกค้ำที่บริษัทให้บริกำรมีทั้ง
หน่วยงำนรำชกำรและเอกชนซึ่งเป็นโรงงำนอุตสำหกรรม ซึ่งประเภทของระบบบ ำบัดน้ ำเสียที่บริษัทให้บริกำรแบ่งเป็น 2 ประเภท 
ดังนี ้

2.1 ระบบบ าบัดน  าเสียเพ่ือน ากลับมาใช้ใหม่ (Wastewater Recycle Plant) 
หมำยถึง ระบบบ ำบัดน้ ำเสียส ำหรับโรงงำนอุตสำหกรรมและนิคมอุตสำหกรรมเพื่อให้ได้น้ ำที่มีคุณภำพและคุณสมบัติ      

ที่เหมำะสมกับกำรน ำไปใช้ในกระบวนกำรผลิต ซึ่งกำรบ ำบัดน้ ำเสียเพื่อน ำกลับมำใช้ใหม่ช่วยให้โรงงำนอุตสำหกรรมสำมำรถ  
ลดค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับน้ ำให้มีอัตรำที่ลดลงได้ เนื่องจำกโดยส่วนมำกโรงงำนอุตสำหกรรมในนิคมอุตสำหกรรมต้องซื้อน้ ำดิบจำก
ทำงนิคมอุตสำหกรรมมำผ่ำนกระบวนกำรผลิตน้ ำ ซึ่งท ำให้มีต้นทุนในเรื่องของน้ ำดิบ แต่กระบวนกำรบ ำบัดน้ ำเสียเพื่อน ำ
กับมำใช้ใหม่ใช้น้ ำเสียที่ได้จำกโรงงำนมำผ่ำนกระบวนกำรบ ำบัด ท ำให้ไม่มีค่ำใช้จ่ำยในส่วนของน้ ำดิบสง่ผลให้อัตรำค่ำน้ ำลดลง 
นอกจำกนี้ กำรน ำน้ ำเสียมำบ ำบัดและน ำกลับมำใช้ใหม่ยังเป็นกำรช่วยอนุรักษ์สิง่แวดล้อมและเป็นกำรลดปริมำณกำรใช้น้ ำจำก
แหล่งน้ ำธรรมชำติอีกด้วย 
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ขั นตอนการผลิตของระบบบ าบัดน  าเสียเพ่ือน ากลับมาใช้ใหม ่ 
1. น ำน้ ำเสียมำผ่ำนกระบวนกำรกรองด้วยระบบเมมเบรนแบบ MF หรือ UF เพื่อกรองอนุภำคสำรแขวนลอยออก 
2. น ำมำผ่ำนกระบวนกำรกรองด้วยระบบเมมเบรนแบบ RO เพื่อกรองสำรละลำยที่ปนเปื้อนในน้ ำออกเก็บน้ ำไว้ในถังน้ ำ  

เพื่อรอใช้งำน 

2.2 ระบบบ าบัดน  าเสียเพ่ือให้ได้มาตรฐาน (Wastewater Treatment Plant) 
หมำยถึ ง ระบบบ ำบัดน้ ำเสี ยส ำหรับโรงงำนอุตสำหกรรมและแหล่ งชุมชนเพื่ อให้ ได้น้ ำที่ มี คุณสมบัติ 

เพียงพอที่จะปล่อยสู่แหล่งน้ ำธรรมชำติ กรรมวิธีกำรบ ำบัดน้ ำเสียที่บริษัทให้บริกำรแก่ลูกค้ำ สำมำรถแยกได้เป็น 3 ประเภท
ตำมควำมแตกต่ำงของระดับควำมเสียของน้ ำ (ลักษณะน้ ำเสีย) ดังนี้ 
1. การบ าบัดทางกายภาพ เป็นกระบวนกำรบ ำบัดน้ ำเสียพื้นฐำนที่ใช้ในกำรบ ำบัดขั้นต้นส ำหรับน้ ำเสียที่เกิดจำกโรงงำน

อุตสำหกรรมและชุมชนขนำดใหญ่ ได้แก่ กระบวนกำรดักขยะขนำดใหญ่  กระบวนกำรก ำจัดไขมัน และน้ ำมัน กระบวนกำร
ตกตะกอนโดยใช้สำรเคมี และกระบวนกำรก ำจัดสำรพิษจ ำพวกโลหะหนัก  

2. การบ าบัดทางชีวภาพ เป็นกรรมวิธีบ ำบัดน้ ำเสียซึ่งใช้หลักกำรทำงชีวภำพ โดยบริษัทจะออกแบบก่อสร้ำงระบบบ ำบัด
ส ำหรับท ำกำรเลี้ยงเช้ือจุลินทรีย์เพื่อย่อยสลำยสำรมลพิษในน้ ำเสีย ซึ่งกรรมวิธีนี้เหมำะส ำหรับกำรบ ำบัดน้ ำเสียที่เกิดจำก
แหล่งชุมชนหรือเทศบำลทั่วไป โรงงำนอุตสำหกรรม และนิคมอุตสำหกรรม 

3. การก าจัดตะกอน เป็นกรรมวิธีบ ำบัดตะกอนที่เกิดขึ้นจำกกำรบ ำบัดน้ ำเสียทั้งจำกกระบวนกำรบ ำบัดทำงกำยภำพ และ
กระบวนกำรบ ำบัดทำงชีวภำพ โดยใช้วิธีกำรรีดน้ ำออกจำกกำกตะกอนเพื่อท ำให้ตะกอนแห้งและลดปริมำตรของ          
กำกตะกอน ท ำให้สะดวกต่อกำรขนส่งไปก ำจัด เครื่องจักรที่ใช้ในกำรรีดน้ ำออกจำกตะกอน ได้แก่ เครื่องอัดตะกอน 
เครื่องรีดตะกอน หรือเครื่องเหวี่ยงตะกอน  เป็นต้น ซึ่งกรรมวิธีนี้จะถูกน ำไปใช้ในขั้นตอนกำรก ำจัดตะกอนของระบบบ ำบัด
น้ ำเสียทั้งจำกชุมชน เทศบำล และโรงงำนอุตสำหกรรม รวมไปถึงตะกอนที่เกิดจำกระบบผลิตน้ ำ 

 โดยลูกค้ำที่ใช้บริกำรระบบบ ำบัดน้ ำเสียสำมำรถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม ตำมที่มำของแหล่งน้ ำเสีย ดังนี้ 

1) การบ าบัดน  าเสยีจากแหล่งชมุชน 
ปริมำณน้ ำเสียจำกแหล่งชุมชนในประเทศไทยส่วนใหญ่จะมีปริมำณสำรอินทรีย์ปะปนอยู่ในแหล่งน้ ำซึ่งสำมำรถวัดค่ำ 

BOD ได้ประมำณ 100 มิลลิกรัมต่อลิตร ส ำหรับกรรมวิธีในกำรบ ำบัดน้ ำเสียจะใช้วิธีกำรทำงชีวภำพ คือ กำรน ำแบคทีเรีย
มำใช้ประโยชน์ในกำรบ ำบัดน้ ำเสียซึ่งสำมำรถแบ่งออกได้เป็น 2 ชนิด ได้แก ่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

MF/UF RO 

น  าประปา น  าเสีย 

Tank Tank 
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เนื่องจำกระบบบ ำบัดน้ ำเสียจำกแหล่งชุมชนมีขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยำก จึงท ำให้บริษัทมีคู่แข่งเป็นจ ำนวนมำก ดังนั้น 

เพื่อป้องกันและหลีกเลี่ยงจำกกำรแข่งขันดังกล่ำว บริษัทจึงเน้นให้บริกำรเกี่ยวกับระบบบ ำบัดน้ ำเสียส ำหรับโรงงำน
อุตสำหกรรมที่ต้องอำศัยประสบกำรณ์ควำมช ำนำญและวิธีกำรทำงเคมีที่ยุ่งยำกซับซ้อนมำกกว่ำระบบบ ำบัดน้ ำเสีย
จำกแหล่งชุมชน  

2) การบ าบัดน  าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม 
น้ ำเสียจำกโรงงำนอุตสำหกรรมเป็นน้ ำเสียที่มีสิ่งสกปรกและสำรปนเปื้อนในปริมำณที่มำกกว่ำน้ ำเสียจำกแหล่งชุมชน 

ทั้งนี้ สิ่งสกปรกและสำรปนเปื้อนดังกล่ำวจะแตกต่ำงกันไปตำมประเภทธุรกิจของโรงงำนอุตสำหกรรมนั้นๆ ซึ่งกำรบ ำบัดด้วย
กรรมวิธีทำงชีวภำพเพียงอย่ำงเดียวไม่เพียงพอ เนื่องจำกสำรเคมีและสำรละลำยไม่สำมำรถก ำจัดให้หมดไปด้วยกรรมวิธี
ดังกล่ำวได้ ดังนั้น ระบบกำรบ ำบัดน้ ำเสยีส ำหรบัโรงงำนอุตสำหกรรมจึงต้องอำศัยวิธีกำรทำงเคมีที่มีควำมยุ่งยำกและซับซอ้น
มำกยิ่งขึ้น โดยจ ำเป็นต้องอำศัยกรรมวิธีกำรบ ำบัดทำงกำยภำพและกำรก ำจัดตะกอนประกอบด้วย 

ขั นตอนการบ าบัดน  าเสีย 
1. การบ าบัดน  าเสียขั นเตรียมการ (Pretreatment) 

เป็นกำรก ำจัดของแข็งที่มีขนำดใหญ่ออกจำกน้ ำเสียก่อนที่จะมีกำรปล่อยเข้ำสู่ระบบบ ำบัดน้ ำเสีย เพื่อป้องกัน
กำรอุดตันของท่อน้ ำและไม่ก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่เครื่องสูบน้ ำ โดยมีระดับขั้นตอนกำรบ ำบัด ดังนี้ 

 การดักด้วยตะแกรง  เป็นกำรก ำจัดของแข็งที่มีขนำดใหญ่โดยกำรใช้ตะแกรง ซึ่งตะแกรงโดยทั่วไปมี 2 
ประเภท คือ ตระแกรงหยำบ และตะแกรงละเอียด 

 การบดตัด  เป็นกำรลดขนำดหรือปริมำตรของแข็งให้มีขนำดเล็กลง โดยของเสียที่มีขนำดใหญ่จะผ่ำนเครื่องบดตัด
เพื่อท ำกำรบดตัดให้ละเอียดก่อนที่จะแยกไปสู่ถังตกตะกอนเพื่อรอกำรแยกออกด้วยกำรตกตะกอน 

 การดักกรวยทราย  เป็นกำรก ำจัดกรวดทรำย ท ำให้เกิดกำรตกตะกอนในรำงดักกรวดทรำย โดยกำรลด
ควำมเร็วของน้ ำลง 

 การก าจัดไขมันและน  ามัน  เป็นกำรก ำจัดไขมันและน้ ำมันในน้ ำเสียที่มำจำกครัวเรือน โรงอำหำร ห้องน้ ำ 
ปั๊มน้ ำมัน และโรงงำนอุตสำหกรรมบำงชนิด ซึ่งจะเป็นกำรกักน้ ำเสียไว้ในบ่อดักไขมันในช่วงเวลำหนึ่งเพื่อให้
น้ ำมันและไขมันลอยตัวขึ้นสู่ผิวน้ ำ แล้วท ำกำรใช้เครื่องตักหรือกวำดออกจำกบ่อก ำจัด 

  

แบบใช้ออกซิเจนในการก าจัดสารอินทรีย์

• เป็นกำรบ ำบัดน้ ำเสียโดยกำรใช้แบคทีเรียเพื่อย่อย
สำรอินทรีย์ที่อยู่ในน้ ำเสีย โดยกำรเพิ่มออกซิเจน
ให้กับน้ ำเพื่อให้แบคทีเรียสำมำรถขยำยตัวและย่อย
สำรอินทรีย์ได้เร็วยิ่งขึ้น โดยแบคทีเรียจะจับตัวเป็น
ก้อนและเมื่อมีจ ำนวนมำกก็จะตกตะกอน ท ำให้ได้
น้ ำที่มีคุณภำพดีขึ้น

แบบไม่ใช้ออกซิเจน / 

ไร้ออกซิเจนในการก าจัดสารอินทรีย์ 

• เป็นกำรบ ำบัดน้ ำเสียที่ได้รับควำมนิยมในแหล่ง
ชุมชน เนื่องจำกเป็นวิธีกำรที่ง่ำยไม่ยุ่งยำกและเสีย
ค่ำใช้จ่ำยไม่สูงมำกนัก ซึ่งวิธีกำรดังกล่ำวเป็นวิธีกำร
บ ำบัดโดยกำรใช้แบคทีเรียเข้ำย่อยสำรอินทรีย์ซึ่งถือ
เป็นอำหำรของแบคทีเรียท่ีมีอยู่ในน้ ำเสียให้หมดไป 
แต่กำรด ำเนินกำรต้องอำศัยระยะเวลำค่อนข้ำงนำน 
เละผลที่ได้จำกกระบวนกำรย่อยสำรอินทรีย์ของ
แบคทีเรีย คือ  ก๊ำซซึ่งสร้ำงมลภำวะทำงกลิ่นให้กับ
ชุมชน
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2. การบ าบัดน  าเสียขั นที่สอง (Secondary Treatment) 
เป็นกำรก ำจัดน้ ำเสียที่เป็นพวกสำรอินทรีย์อยู่ในรูปของสำรละลำยหรืออนุภำคคอลลอยด์ซึ่งโดยทั่วไปมักจะ

เรียกกำรบ ำบัดขั้นที่สองนี้ว่ำ “กำรบ ำบัดน้ ำเสียด้วยขบวนกำรทำงชีววิทยำ” เนื่องจำกเป็นขั้นตอนที่ต้องอำศัย
แบคทีเรียในกำรย่อยสลำยหรือท ำลำยควำมสกปรกในน้ ำเสีย โดยกำรบ ำบัดน้ ำเสยีในปัจจุบันจ ำเป็นต้องมีกำรบ ำบดั
ถึงขั้นที่สองเพื่อให้น้ ำเสียที่ผ่ำนกำรบ ำบัดแล้วมีคุณภำพตรงตำมมำตรฐำนน้ ำทิ้งที่ทำงรำชกำรก ำหนด ซึ่งกำรบ ำบัด
น้ ำเสียด้วยขบวนกำรทำงชีววิทยำสำมำรถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ดังนี ้

3. การบ าบัดน  าเสียขั นสูง (Advanced Treatment) 
เป็นกำรบ ำบัดน้ ำเสียที่ผ่ำนกำรบ ำบัดในขั้นที่สองแล้วเพื่อก ำจัดสิ่งสกปรกบำงอย่ำงที่ยังคงเหลืออยู่ อำทิ  

โลหะหนัก หรือเช้ือโรคบำงชนิด เป็นต้น ก่อนที่จะระบำยสู่แหล่งน้ ำสำธำรณะ ซึ่งกำรบ ำบัดน้ ำเสียในขั้นนี้
จะไม่เป็นที่นิยมในกำรปฏิบัติ เนื่องจำกมีขั้นตอนที่ยุ่งยำกและมีค่ำใช้จ่ำยสูง โดยผู้ที่จะบ ำบัดน้ ำเสียขั้นสูง
ส่วนใหญ่จะเป็นกำรบ ำบัดเพื่อน ำกลับมำใช้อีกครั้ง 

3. ระบบก าจัดขยะ  (Solid Waste Treatment Plant)  

ขยะที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มีแหล่งที่มำจำกแหล่งชุมชนและโรงงำนอุตสำหกรรม ซึ่งขยะในแต่ละวันประกอบด้วยเศษอำหำร 
กระดำษ เศษแก้ว เศษไม้ พลำสติก เศษดิน เศษหิน ใบไม้ ขี้เถ้ำ เป็นต้น โดยปริมำณขยะจะมีควำมแตกต่ำงกันตำมแหล่งที่มำ       
ซึ่งวิธีกำรก ำจัดขยะที่นิยมใช้ในปัจจุบัน ได้แก่ กำรน ำไปเผำในเตำเผำ กำรน ำไปหมักเพื่อท ำปุ๋ย กำรหมุนเวียนเพื่อน ำกลับมำใช้ใหม่ 
กำรน ำไปเป็นอำหำรสัตว์ และกำรฝั่งกลบอย่ำงถูกหลักสุขำภิบำล  

บริษัทเน้นกำรให้บริกำรโดยใช้วิธีกำรฝังกลบเป็นหลัก เนื่องจำกมีขั้นตอนในกำรก ำจัดที่ไม่ยุ่งยำก ต้นทุนต่ ำ และไม่ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม โดยบริษัทเป็นผู้ประมูลงำนโดยตรงจำกหน่วยงำนรำชกำรซึง่มีกำรก ำหนดพื้นที่ส ำหรบักำรวำงระบบก ำจดั
ขยะไว้เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ กำรให้บริกำรระบบก ำจัดขยะแบบฝังกลบ บริษัทจ ำเป็นต้องค ำนึงถึงองค์ประกอบที่ส ำคัญเกี่ยวกับ   
สถำนที่ตั้งของแหล่งฝังกลบให้ถูกสุขลักษณะตำมหลักเกณฑ์ของกรมควบคุมมลพิษ ซึ่งประกอบด้วยระยะห่ำงจำกจุดก ำเนิดของ
แหล่งขยะ ขนำดของที่ดิน สภำพภูมิประเทศ ลักษณะของดิน และระดับน้ ำใต้ดิน โดยรูปแบบกำรฝังกลบแบ่งออกเป็น 2 วิธี ดังนี ้

  

แบบใช้ออกซิเจน

• กำรเพิ่มออกซิเจนเข้ำไปในน้ ำเสียและจะต้อง     
มีปริมำณออกซิเจนที่พอเพียงซึ่งจะท ำให้น้ ำเสีย
ไม่เน่ำเหม็น เพื่อให้แบคทีเรียขยำยตัวและท ำ
หน้ำที่ย่อยสลำยสำรอินทรีย์เร็วขึ้น โดยแบคทีเรีย
จะท ำกำรจับตัวกันเป็นกลุ่มก้อนจนกระทั่งรวมตัว
กันเป็นจ ำนวนมำกและเกิดกำรตกตะกอน 

แบบไม่ใช้ออกซิเจน / ไร้ออกซิเจน 

• เป็นขบวนกำรก ำจัดน้ ำเสียที่อำศัยแบคทีเรียไม่ใช้
อำกำศในกำรย่อยสลำยสำรอินทรีย์ที่เจือปนอยู่ใน
น้ ำเสีย ซึ่งกำรบ ำบัดน้ ำเสียวิธีนี้จะใช้ระยะเวลำ 
ในกำรย่อยสลำยเป็นเวลำนำน โดยหลังจำก
กำรย่อยสลำยเสรจ็สิ้นจะท ำให้แหล่งน้ ำมกีลิ่นเหม็น
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3.1 การฝังกลบตามหลักสุขาภิบาล  
ใช้ส ำหรับฝังกลบขยะมูลฝอยหรือของเสียที่ไม่เป็นอันตรำย โดยแบ่งวิธีฝังกลบแบ่งออกเป็น 2 แบบดังนี้  

 

3.2 การฝังกลบอย่างปลอดภัย  
ใช้ส ำหรับฝังกลบกำกของเสียอันตรำยที่ผ่ำนกำรท ำลำยฤทธิ์โดยปรับเสถียรแล้ว ซึ่งขั้นตอนในกำรก ำจัดขยะแบบฝังกลบ

เป็นกำรน ำขยะมำกองรวมกันไว้ในบ่อดินแล้วเกลี่ยและบดอัดทับขยะให้แน่นโดยรถแทรกเตอร์ หลังจำกนั้นน ำดินมำกลบ
ทับหน้ำขยะพร้อมบดอัดทับให้แน่นอีกครั้ง ช้ันบนสุดจะต้องกลบดินบดทับให้แน่น โดยมีควำมหนำไม่น้อยกว่ำ 60  เซนติเมตร 
และร่องดินแต่ละร่องควรเว้นห่ำงกันไม่น้อยกว่ำ 60 เซนติเมตร  ท ำเป็นช้ันๆ จนสำมำรถปรับระดับพื้นดินได้ตำมต้องกำร    
แล้วปล่อยให้ขยะสลำยตัว ซึ่งระหว่ำงกำรรอเวลำสลำยตัวนั้นจะต้องท ำกำรตรวจสอบและกั้นรั้วบริเวณปฏิบัติกำรเพื่อป้องกัน
กำรบุกรุกอื่นๆ และขณะที่ขยะก ำลังสลำยตัวจะก่อให้เกิดน้ ำจำกกำรหมักของขยะ ซึ่งน้ ำดังกล่ำวจะถูกน ำเข้ำสู่กระบวนกำร
บ ำบัดน้ ำเสียก่อนปล่อยทิ้งลงสู่แหล่งน้ ำหรือก่อนน ำน้ ำที่ได้บ ำบัดนั้นกลับมำใช้ใหม่ 

บริษัทได้วำงแผนงำนส ำหรับระบบกำรก ำจัดขยะที่จะให้บริกำรในลักษณะ Waste to Energy ซึ่งเป็นกำรน ำขยะ
จำกบ่อก ำจัดขยะมำผลิตเป็นพลังงำนเช้ือเพลิงเพื่อใช้ในโรงงำนอุตสำหกรรม โดยขยะที่ถูกฝังกลบอย่ำงถูกสุขลักษณะจะเกิด
กำรย่อยสลำยภำยใต้กระบวนกำรย่อยสลำยแบบไร้อำกำศและก่อให้เกิดก๊ำซชีวภำพจำกกำรฝังกลบ ซึ่งจะประกอบด้วย
ก๊ำซมีเทน ก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ และก๊ำซอื่นๆ โดยก๊ำซมีเทนจะมีปริมำณมำกถึงร้อยละ 45 – 60  ของปริมำณก๊ำซทั้งหมด 
ซึ่งก๊ำซที่เกิดขึ้นดังกล่ำวสำมำรถน ำมำใช้ประโยชน์ในรูปของพลังงำนทดแทนได้หลำยรูปแบบ อำทิ น ำไปใช้ผลิตกระแสไฟฟ้ำ 
น ำไปเป็นเช้ือเพลิงโดยตรง น ำไปใช้รวมกับท่อส่งก๊ำซ และน ำไปใช้เป็นเช้ือเพลิงส ำหรับยำนพำหนะ ซึ่งนอกจำกจะได้พลังงำน
ทดแทนที่เป็นประโยชน์โดยตรงแล้ว กำรก ำจัดขยะดังกล่ำวยังก่อให้เกิดประโยชน์ในทำงอ้อม ได้แก่ ช่วยลดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมจำกกำรลดปริมำณก๊ำซเรือนกระจกซึ่งก่อให้เกิดปรำกฏกำรณ์โลกร้อน  เนื่องจำกก๊ำซมีเทนเป็น
ส่วนประกอบส ำคัญในก๊ำซชีวภำพซึ่งจะก่อให้เกิดผลกระทบมำกกว่ำก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ 21 เทำ่ 

  

• ได้แก่ กำรฝังกลบขยะในพื้นที่ที่เป็นหลุมเป็นบ่อหรือเป็นพื้นที่ที่ต่ ำและต้องกำรถม 
ให้พื้นที่นั้นสูงขึ้นกว่ำระดับเดิม อำทิ บริเวณบ่อดินลูกรัง ริมตลิ่ง หรือบริเวณ         
ที่ถูกขุดดินเพื่อออกไปท ำประโยชน์อย่ำงอื่น เป็นต้น โดยกำรฝังกลบพื้นที่แบบนี้    
จะด ำเนินกำรเทขยะลงไปในหลุมแล้วเกลี่ยขยะให้กระจำยโดยรอบพร้อมกับบดอัด   
ให้แน่น หลังจำกนั้นก็ใช้ดินกลบแล้วบดอัดให้แน่นอีกครั้ง

แบบถมพื นดิน

• ได้แก่ กำรก ำจัดขยะแบบฝังกลบในพื้นที่รำบซึ่งต้องด ำเนินกำรขุดให้เป็นร่องก่อน 
โดยจะตอ้งมีควำมกว้ำงอย่ำงน้อยประมำณ 2 เท่ำของขนำดเครื่องจักรกลที่ใช้ เพื่อให้
เกิดควำมสะดวกในกำรท ำงำนของเครื่องจักร ส่วนควำมลึกของร่องจะขึ้นอยู่กับระดับ
ของน้ ำใต้ดิน ซึ่งโดยส่วนใหญ่ร่องจะมีควำมลึกประมำณ  2 - 3 เมตร และท ำให้   
ลำดเอียงไปด้ำนใดด้ำนหนึ่งเพื่อไม่ให้น้ ำขังในบ่อเมื่อเกิดฝนตก โดยดินที่ขุดเพื่อท ำบ่อ
จะถูกวำงกองไว้เพื่อใช้เป็นดินกลบต่อไป ต่อจำกนั้นจึงน ำขยะเทลงในบ่อแล้วเกลี่ย
ให้กระจำยและบดทับให้แน่นอีกครั้ง

แบบขุดเป็นร่อง



รายงานประจ าปี 2561  
บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากัด (มหาชน) 

ลักษณะการประกอบธุรกจิ 

 

16 

16 

3.3 การผลิตเชื อเพลิงขยะ (Refuse Derived Fuel: RDF) 
กำรใช้ขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมได้เพื่อกำรเผำไหมโ้ดยตรงมกัก่อให้เกิดควำมยุ่งยำกในกำรใช้งำน เนื่องจำกควำมไม่แนน่อน

และไม่สม่ ำเสมอในองค์ประกอบต่ำงๆ ประกอบกันขึ้นเป็นขยะมูลฝอย ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตำมชุมชนและตำมฤดูกำล อีกทั้ง
ขยะมูลฝอยเหล่ำนี้มีค่ำควำมร้อนต่ ำ มีปริมำณเถ้ำและควำมช้ืนสูง สิ่งเหล่ำนี้ก่อควำมยุ่งยำกให้กับผู้ออกแบบโรงเผำ
และผู้ปฏิบัติ และยังควบคุมกำรเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ยำก กำรแปรรูปขยะมูลฝอยโดยผ่ำนกระบวนกำรจัดกำรต่ำงๆ 
เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติทำงกำยภำพและคุณสมบัตทิำงเคมขีองขยะมลูฝอย เพื่อท ำให้กลำยเป็นเช้ือเพลิงขยะ (Refuse Derived 
Fuel : RDF) จะสำมำรถแก้ปัญหำดังกล่ำวมำข้ำงต้นได้ ซึ่งเช้ือเพลิงที่ได้นั้นสำมำรถน ำไปใช้เป็นเช้ือเพลิงเพื่อผลิตพลังงำนได้ 

เช้ือเพลิงขยะ (RDF) เป็นกำรปรับปรุง และแปลงสภำพของขยะมูลฝอย ให้เป็นเช้ือเพลิงแข็งที่มีคุณสมบัติค่ำควำมร้อน 
(Heating Value) ควำมช้ืน ขนำด และควำมหนำแน่น เหมำะสมในกำรใช้เป็นเช้ือเพลิงป้อนหม้อไอน้ ำ เพื่อผลิตไฟฟ้ำหรือควำมร้อน 
และมีองค์ประกอบทั้งทำงเคมีและกำยภำพสม่ ำเสมอ คุณลักษณะทั่วไปของเช้ือเพลิงขยะประกอบด้วย  

 ปลอดเช้ือโรคจำกกำรอบด้วยควำมร้อน ลดควำมเสี่ยงต่อกำรสัมผัสเช้ือโรค 
 ไม่มีกลิ่น 
 มีขนำดเหมำะสมต่อกำรป้อนเตำเผำ - หม้อไอน้ ำ  
 มีควำมหนำแน่นมำกกว่ำขยะมูลฝอยและชีวมวลทั่วไป เหมำะสมต่อกำรจัดเก็บ และขนส่ง 
 มีค่ำควำมร้อนสูงเทียบเท่ำกับชีวมวล และมีควำมช้ืนต่ ำ  
 ลดปัญหำมลภำวะจำกกำรเผำไหม้  

หลักกำรท ำงำนของเทคโนโลยีนี้ เริ่มจำกกำรคัดแยกขยะที่ไม่สำมำรถเผำไหม้ได้ เช่น โลหะ แก้ว เศษหิน ขยะอันตรำย และ
ขยะรีไซเคิลออกจำกขยะรวม ในบำงกรณีจะมีกำรใช้เครื่องคัดแยกแม่เหล็กเพื่อคัดแยกมูลฝอยที่มีเหล็กเป็นส่วนประกอบ และ
ใช้เครื่อง Eddy Current Separator เพื่อคัดแยกอลูมิเนียมออกจำกมูลฝอย จำกนั้นจึงป้อนขยะมูลฝอยไปเข้ำเครื่องสับ - ย่อย
เพื่อลดขนำด และป้อนเข้ำเตำอบเพื่อลดควำมช้ืนของมูลฝอย โดยกำรใช้ควำมร้อนจำกไอน้ ำหรือลมร้อนเพื่ออบขยะให้แห้ง ซึ่ง
จะท ำให้น้ ำหนักลดลงร้อยละ 50 ( ควำมช้ืนลดลงเหลือไม่เกินร้อยละ 15 ) และสุดท้ำยจะส่งไปเข้ำเครื่องอัดเม็ด เพื่อท ำให้ได้
เช้ือเพลิงขยะอัดเม็ดที่มีขนำดและควำมหนำแน่นเหมำะสมต่อกำรขนส่งไปจ ำหน่ำยเป็นเช้ือเพลิง ซึ่งในบำงกรณีจะมีกำรเติม
หินปูนเข้ำไปกับมูลฝอยระหว่ำงกำรอัดเป็นเม็ด เพื่อควบคุมและลดปริมำณก๊ำซพิษที่เกิดขึ้นจำกกำรเผำไหม้  

กำรออกแบบขั้นตอนต่ำงๆ ในกำรแปรรูปขยะเป็นเชื้อเพลิง ขึ้นอยู่กับสถำนกำรณ์กำรจัดกำรขยะมูลฝอยในปัจจุบัน 
ตัวอย่ำงเช่น ถ้ำขยะมูลฝอยได้มีกำรคัดแยกส่วนที่สำมำรถน ำกลับมำใช้ประโยชน์ใหม่ เช่น โลหะ และแก้ว ได้จำกแหล่งก ำเนิด 
ดังนั้น กระบวนกำรแปรรูปขยะเป็นเช้ือเพลิงก็อำจจะไม่จ ำเป็นต้องมีขั้นตอนกำรคัดแยกโลหะหรือแก้ว 

โดยทั่วไปขยะจะถูกน ำมำคัดแยกส่วนที่น ำไปกลับใช้ซ้ ำได้ เช่น โลหะ อลูมิเนียม และแก้ว และคัดแยกอินทรีย์สำร เช่น   
เศษอำหำร ที่มีควำมช้ืนสูง ซึ่งสำมำรถน ำไปใช้เป็นวัตถุดิบป้อนเข้ำกระบวนกำรผลิตก๊ำซชีวภำพ หรือผลิตสำรปรับปรุง คุณภำพดิน 
ส ำหรับส่วนประกอบมูลฝอยที่เหลือจะถูกน ำไปลดขนำด ส่วนใหญ่ประกอบด้วยกระดำษ เศษไม้ พลำสติก ซึ่งสำมำรถน ำไปใช้
ในกระบวนกำรเผำไหม้โดยตรงในรปูของ Coarse RDF (c-RDF) หรือ RDF ชนิดหยำบ หรือน ำมำผ่ำนกระบวนกำรท ำให้แหง้และ
กำรอัดแท่งเพื่อผลิตเป็น Densified RDF (d-RDF) ในกำรพิจำรณำว่ำจะผลิตขยะเช้ือเพลิงชนิดใดขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีของระบบ
กำรเผำไหม้ สถำนที่ท่ีตั้งระหว่ำงที่ผลิตเช้ือเพลิงขยะ และสถำนที่ท่ีใช้งำน  

องค์ประกอบของเช้ือเพลิงขยะ จะขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของขยะที่น ำมำแปรรูป วิธีกำรจัดเก็บ และกระบวนกำรที่ใช้     
ในกำรแปรรูป คุณลักษณะที่ส ำคัญของขยะเช้ือเพลิงหลงัจำกกำรแปรรูปแล้ว ได้แก่ ค่ำควำมร้อน ปริมำณควำมช้ืน ปริมำณเถำ้ 
และปริมำณซัลเฟอร์และคลอไรด์ นอกจำกน้ีกำรแปรรูปขยะเป็นเช้ือเพลิงจะช่วยลดควำมช้ืน ส่งผลให้ค่ำควำมร้อนขยะ          
มีค่ำสูงขึ้นด้วย 

กำรใช้ประโยชน์จำกเช้ือเพลิงขยะ สำมำรถใช้ได้ทั้งในรูปผลิตพลังงำนไฟฟ้ำและควำมร้อน โดยที่อำจจะมีกำรใช้ประโยชน์
ในสถำนที่ผลิตเช้ือเพลิงขยะ หรือขนส่งไปใช้ที่อื่น นอกจำกนี้ ยังสำมำรถใช้เผำร่วมกับถ่ำนหิน เพื่อลดปริมำณกำรใช้ถ่ำนหิน   
ในอุตสำหกรรมบำงประเภท เช่น อุตสำหกรรมซีเมนต์ โดยมีรูปแบบเตำเผำที่ใช้เปลี่ยนเช้ือเพลิงขยะให้เป็นพลังงำนควำมร้อน 
ประกอบด้วย เตำเผำแบบตะกรับ (Stoker) เตำเผำแบบฟลูอิดไดซ์เบด (Fluidized Bed Combustor) หรือเตำเผำแก็สซิฟิเคช่ัน 
(Gasification) หรือไพโรไลซิส (Pyrolysis)  
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3.4 ระบบการจัดการขยะมูลฝอยด้วยวิธีทางกลและชีวภาพ (Mechanical and Biological Treatment for Municipal 
Waste Management System : MBT) 

ระบบกำรจัดกำรขยะมูลฝอยด้วยวิธีทำงกลและชีวภำพ (MBT) เป็นระบบจัดกำรมูลฝอยที่มีประสิทธิภำพ ซึ่งสำมำรถปรับ
เสถียรสำรอินทรีย์ในขยะมูลฝอยได้ด้วยระยะเวลำอันสั้น โดยกำรควบคุมกิจกรรมกำรย่อยสลำยทำงชีวภำพแบบใช้อำกำศ 
ภำยใต้สภำวะที่เหมำะสม เช่น ควำมช้ืน, อุณหภูมิ, ออกซิเจน และ C/N ratio 

ระบบ MBT สำมำรถลดระยะเวลำกำรปรับเสถียรขยะมูลฝอยให้เหลือเพียง 1 เดือน ซึ่งกระบวนกำรย่อยสลำยนี้ถูเร่งให้เกดิ
เร็วขึน้ด้วยสกรูพลิกกลับกองในแนวตั้งและควบคุมกำรเคลื่อนที่ด้วยระบบ PLC โดยจะท ำให้อำกำศแทรกเข้ำไปภำยใต้กองขยะ
มูลฝอยได้อย่ำงทั่วถึง ช่วยเร่งให้เกิดปฏิกิริยำกำรย่อยสลำยแบบใช้อำกำศ ลดกลิ่นเหม็นที่เกิดขึ้นจำกปฏิกิริยำกำรย่อยสลำย
แบบไม่ใช้อำกำศได้ กระบวนกำรย่อยสลำยทำงชีวภำพโดยใช้ระบบ MBT นี้ สำมำรถลดน้ ำหนักของมวลขยะมูลฝอยได้ถึง    
ร้อยละ 65, ควำมช้ืนลดลงประมำณร้อยละ 30 และอีกประมำณร้อยละ 30 เป็นพลำสติกที่สำมำรถน ำไปใช้เป็นเช้ือเพลิงขยะ 
(RDF) ได้ สำรอินทรีย์ที่ถูกย่อยสลำยที่ยังคงเหลือในกำระบวนกำร จะมีองค์ประกอบคำร์บอนค่อนข้ำงสูง สำมำรถน ำไปใช้เป็น
สำรปรับปรุงดินได้ โดยภำพรวมของกระบวนกำรนี้สำมำรถน ำไปใช้ร่วมกับแนวคิดกำรจัดกำรขยะมูลฝอยชุมชน เพื่อเพิ่มอัตรำ
กำรน ำกลับมำใช้ใหม่และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

หลักกำรของกำรจัดกำรขยะมูลฝอยชุมชนด้วยด้วยวิธีทำงกลและชีวภำพ (MBT) ประกอบไปด้วย 1) ปรับเสถียรภำพ
สำรอินทรีย์ในขยะมูลฝอย 2) แยกวัสดุส่วนที่สำมำรถเผำไหม้ได้และเผำไหม้ไม่ได้ โดยเริ่มกระบวนกำรจำก กำรคัดส่วนที่
สำมำรถรีไซเคิลได้บนสำยพำนคัดแยกด้วยแรงงำนคน อำทิ กระป๋องอะลูมิเนียม, ขวดแก้ว, พลำสติก, โลหะ และอื่นๆ เป็นต้น 
จำกนั้นขยะมูลฝอยที่ผ่ำนกำรคัดแยกเอำวัสดุรีไซเคิลออกแล้วจะถูกส่งเข้ำไปยังเครื่องสับเพื่อปรับลดขนำดก่อนถูกส่งเข้ำไปยัง
โรง MBT โดยขณะที่เกิดกระบวนกำรย่อยสลำย กองขยะมูลฝอยนี้จะถูกพลิกกลับกองด้วยสกรูในแนวตั้งที่สำมำรถเคลื่อนที่ไป
ทั่วทั้งกองขยะมูลฝอยอย่ำงต่อเนื่องบนรำงเครนด้ำนบน ซึ่งจะใช้ระยะเวลำในกำรย่อยสลำยประมำณ 1 เดือน ในกำรปรับ
เสถียรภำพของขยะมูลฝอยให้เป็นวัสดุหมักรวม จำกนั้นวัสดุหมักรวมนี้จะถูกส่งไปท ำกำรร่อนคัดแยกด้วยตะแกรงร่อนแบบ
หมุน (Trommel Screen) แยกวัสดุออกเป็น 2 ประเภทได้แก่ 1) วัสดุปรับปรุงดิน และ 2) วัสดุที่ไม่สำมำรถย่อยสลำยได ้ได้แก่ 
พลำสติก ซึ่งจะถูกน ำไปใช้เป็นเช้ือเพลิงทดแทนพลังงำนฟอสซิลต่อไป 
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4.    การแปรรูปวัสดุเหลือใช้ให้เปน็พลงังานทดแทน (Waste to Energy) 

เป็นกระบวนกำรบ ำบัดน้ ำเสียหรือของเสียที่มีอยู่ตำมโรงงำนอุตสำหกรรม อุตสำหกรรมทำงกำรเกษตร และชุมชน อำทิ 
น้ ำเสียจำกโรงงำนอุตสำหกรรม โรงงำนน้ ำตำล โรงงำนแป้งมันส ำปะหลัง โรงงำนสกัดน้ ำมันปำล์ม มูลสุกร และขยะมูลฝอย     
จำกชุมชน เป็นต้น โดยจะน ำของเสียหรือวัสดุเหลือใช้เหล่ำนี้เข้ำสู่กระบวนกำรบ ำบัดด้วยวิธีทำงชีวภำพ  โดยอำศัยแบคทีเรีย
ในกำรบ ำบัดน้ ำเสีย ซึ่งสำมำรถแบ่งออกได้เป็น  2 กระบวนกำร ดังนี้ 

 
ทั้งนี้ เทคโนโลยีที่ใช้อำกำศมักต้องอำศัยเครื่องจักรกลในกำรเติมอำกำศให้กับน้ ำเสีย ท ำให้สิ้นเปลืองพลังงำนและค่ำใช้จ่ำย   

โดยผลจำกกำรบ ำบัดจะได้ออกมำเป็นคำร์บอนไดออกไซด์และน้ ำ ส่วนเทคโนโลยีที่ไม่ใช้อำกำศหรือเรียกอีกอย่ำงว่ำเทคโนโลยี   
กำรบ ำบัดน้ ำเสียหรือของเสียโดยวิธีไร้อำกำศ จะท ำให้ได้ผลพลอยได้ออกมำเป็นก๊ำซชีวภำพซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จำกแบคทีเรียในระบบ 

ปริมำณก๊ำซชีวภำพที่ได้จำกกระบวนกำรบ ำบัดโดยพื้นฐำนจะขึ้นอยู่กับปริมำณและคุณภำพของของเสียที่ใช้เป็นวัตถุดิบ     
หำกใช้มูลสัตว์จะได้ก๊ำซชีวภำพประมำณ 20 - 22 ลูกบำศก์เมตรต่อ 1 ตันของปริมำณมูลสัตว์ และหำกใช้น้ ำเสียจำกโรงงำน
อุตสำหกรรมจะได้ก๊ำซชีวภำพ 2 - 200 ลูกบำศก์เมตรต่อ 1 ตันของปริมำณน้ ำเสีย ซึ่งปริมำณก๊ำซชีวภำพจะมีค่ำสูงก็ต่อเมื่อ       
ค่ำ COD ในน้ ำเสียที่ใช้เป็นวัตถุดิบมีค่ำสูง มีกำรบ ำบัดในถังที่มีกำรให้ควำมร้อนและมีกำรปั่นหรือกวนน้ ำเสียอย่ำงต่อเนื่อง 

  

• สำรอินทรีย์ถูกย่อยสลำยเป็นก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์และมีกำรสร้ำงจุลินทรีย์ขึ้น
จ ำนวนมำกประมำณร้อยละ 50 ของสำรอินทรีย์ในน้ ำเสียถูกเปลี่ยนเป็นจุลินทรีย์     
โดยกระบวนกำรบ ำบัดแบบนี้มีข้อได้เปรียบ คือ ระบบมีประสิทธิภำพสูงและใช้
ระยะเวลำในกำรบ ำบัดสั้น แต่มีข้อเสีย คือ ต้องเสียค่ำใช้จ่ำยในกำรบ ำบัดสูง เนื่องจำก
ต้องมีกำรพ่นอำกำศให้กับระบบและยังต้องก ำจัดตะกอนจุลินทรีย์ส่วนเกิน นอกจำกนี้
กระบวนกำรบ ำบัดแบบนี้ไม่สำมำรถใช้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพกับน้ ำเสียที่มีปริมำณ
สำรอินทรีย์สูงมำกๆ เนื่องจำกมีข้อจ ำกัดในกำรให้ออกซิเจนอย่ำงเพียงพอกับระบบ

กระบวนการแบบ
ใช้อากาศ

• กระบวนกำรนี้สำรอินทรีย์ในน้ ำเสียประมำณร้อยละ 80 – 90 ถูกย่อยสลำยเป็น
ก๊ำซมีเทน และก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งรวมเรียกว่ำ ก๊ำซชีวภำพ โดย
แบคทีเรียที่เกี่ยวข้องกับกำรย่อยสลำยมีกำรเจริญเติบโตค่อนข้ำงช้ำ ท ำให้ระบบ
เริ่มต้นได้ช้ำ อีกทั้งประสิทธิภำพของระบบในกำรบ ำบัดต่ ำจึงจ ำเป็นต้องใช้
ระยะเวลำในกำรกักเก็บของเหลวนำนขึ้น ระบบบ ำบัดจึงมีขนำดใหญ่ นอกจำกน้ี
ระบบยังมีกำรปรับตัวไม่ดีนักต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพแวดล้อม และในระหว่ำง
ก ำจัดบำงครั้งอำจมีก๊ำซไฮโดรเจนซัลไฟด์เกิดขึ้น

กระบวนการแบบ  
ไม่ใช้อากาศ /       

ไร้อากาศ 
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การตลาดและภาวะการแขง่ขนั 

1. การตลาด 

1.1 กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์หรือบริการ (Product) 
บริษัทน ำเสนอบริกำรงำนวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมที่หลำกหลำยและครบวงจร ซึ่งได้แก่ ระบบผลิตน้ ำ ระบบบ ำบัดน้ ำเสียและ

ระบบก ำจัดขยะ และสร้ำงรำยได้จำกกำรรับบริหำรจัดกำรและบ ำรุงรักษำระบบประปำ ซึ่งบริษัทมีนโยบำยให้บริกำรแบบ
ครบวงจร ตั้งแต่รับก่อสร้ำงไปจนถึงรับบริหำรจัดกำรและบ ำรุงรักษำระบบ เนื่องจำกธุรกิจทั้ง 2 ชนิดเป็นธุรกิจที่เกื้อหนุนกัน 
ท ำให้บริษัทสำมำรถสรำ้งรำยได้จำกโครงกำรที่ใหบ้ริกำรได้อย่ำงต่อเนื่องแมว้่ำกำรก่อสรำ้งโครงกำรจะเสร็จสิ้นแล้ว โดยบริษทัมี
บริกำรครอบคลุมควำมต้องกำรของลูกค้ำที่หลำกหลำยตั้งแต่งำนที่มีควำมซับซ้อนน้อย ซึ่งมีกำรแข่งขันสูง ไปจนถึงงำนที่ต้อง
อำศัยควำมรู้ควำมช ำนำญ ประสบกำรณ์และเทคโนโลยีด้ำนวิศวกรรมระดับสูง ซึ่งมีกำรแข่งขันไม่สูงมำก อำทิ กำรให้บริกำร
ระบบผลิตน้ ำประปำส ำหรับอุตสำหกรรมปิโตรเคมี กำรให้บริกำรระบบผลิตน้ ำทะเลเป็นน้ ำจืด และกำรให้บริกำรระบบบ ำบัด
น้ ำเสียเพื่อน ำกลับมำใช้ใหม่ โดยมีรูปแบบกำรให้บริกำรตั้งแต่กำรด ำเนินกำรก่อสร้ำงตำมแบบที่ลูกค้ำก ำหนด กำรให้บริกำร
แบบครบวงจร  ตั้งแต่กำรออกแบบ ก่อสร้ำง จัดหำ ติดตั้งและทดลองเดินระบบ กำรรับบริหำรจัดกำรและบ ำรุงรักษำระบบ
ประปำ และกำรลงทุนในธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยน้ ำที่ได้จำกกำรบ ำบัด  ซึ่งในกำรก่อสร้ำงบริษัทเน้นกำรด ำเนินกำรที่ได้
มำตรฐำนและกำรส่งมอบงำนที่ตรงต่อเวลำ ภำยใต้กำรบริหำรจัดกำรของผู้บริหำรบริษัทท่ีมีประสบกำรณ์ด้ำนวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อมมำนำนร่วม 30 ปี  ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบำยที่จะขยำยธุรกิจไปสู่กำรให้บริกำรที่ต้องอำศัยควำมช ำนำญทำงวิศวกรรม
ระดับสูงเพิ่มมำกขึ้น เนื่องจำกเป็นธุรกิจที่มีกำรแข่งขันน้อย และสอดคล้องกับควำมรู้ควำมช ำนำญที่ถือเป็นจุดแข็งของบริษัท 
โดยที่ผ่ำนมำ บริษัทมีประสบกำรณ์ในกำรให้บริกำรงำนดังกล่ำวมำแล้วจำกโครงกำร SWRO ของ บริษัท พีทีที โกลบอล           
เคมิคอล จ ำกัด (มหำชน) และโครงกำร RIL ของ บริษัท อำร์ไอแอล 1996 จ ำกดั และเป็นผู้ประกอบกำรชำวไทยเพียงรำยเดยีวที่
สำมำรถให้บริกำรแบบครบวงจร ทัดเทียมกับบริษัทในต่ำงประเทศ อำทิ ประเทศญี่ปุ่น ประเทศเยอรมัน และประเทศ
สหรัฐอเมริกำ  

นอกจำกกำรมีบริกำรที่หลำกหลำยเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำแล้ว บริษัทยังให้ควำมส ำคัญกับคุณภำพงำน
ก่อสร้ำง กำรบริกำรที่มีประสิทธิภำพ และกำรส่งมอบงำนที่ตรงตำมก ำหนดเวลำ โดยใช้บุคลำกรที่มีประสบกำรณ์และควำมรู้
ควำมช ำนำญในกำรท ำงำน รวมทั้ง กำรตรวจสอบคุณภำพงำนในทุกขั้นตอน ตั้งแต่กำรออกแบบให้เป็นไปตำมควำมต้องกำรของ
ลูกค้ำและสำมำรถใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ กำรก่อสร้ำงซึ่งว่ำจ้ำงผู้รับเหมำรำยย่อยที่ไว้วำงใจได้ ควบคู่ไปกับกำร
ตรวจสอบคุณภำพงำนโดยวิศวกรประจ ำโครงกำรและที่ปรึกษำโครงกำร  กำรจัดซื้ออุปกรณ์ให้เป็นไปตำมที่ก ำหนด อำทิ 
ประเภทอุปกรณ์ คุณสมบัติอุปกรณ์และจ ำนวนที่ต้องใช้  ตลอดจนกำรติดตั้งที่ได้มำตรฐำนเพื่อให้ระบบมีประสิทธิภำพ 

1.2 กลยุทธ์ด้านราคา (Price) 
บริษัทก ำหนดนโยบำยกำรเข้ำประมูลงำนหรือรบังำนจำกผูว้่ำจ้ำงที่ชัดเจน โดยก่อนเข้ำรับงำนบริษัทจะประเมินควำมพรอ้ม

ของบริษัทก่อนเข้ำรับงำน โดยพิจำรณำถึงประสบกำรณแ์ละควำมช ำนำญในกำรท ำงำนของบริษัท ควำมพร้อมของบุคลำกรและ
ทีมงำน ซึ่งบริษัทมีนโยบำยในกำรก ำหนดรำคำโดยอ้ำงอิงตำมมลูค่ำตน้ทุนงำนก่อสร้ำงและงำนบริกำร และค่ำใช้จ่ำยทีป่ระมำณ
กำรไว้ บวกด้วยก ำไรส่วนเพิ่ม (Cost Plus Margin) ซึ่งก ำหนดให้ต้องมีอัตรำก ำไรขั้นต้นไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 10 ของงบประมำณที่
ได้ประมำณกำรไว้ แต่ทั้งนี้ หำกมีควำมจ ำเป็นต้องรับงำนที่มีอัตรำก ำไรขั้นต้นต่ ำกว่ำที่ก ำหนด บริษัทจะแจ้งต่อที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริษัทภำยหลัง อย่ำงน้อยไตรมำสละ 1 ครั้ง 
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1.3 กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place)  
บริษัทให้บริกำรผ่ำนช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย 2 ช่องทำง ได้แก่ กำรเข้ำร่วมประกวดรำคำงำน  และกำรติดต่อจำกผู้ว่ำจ้ำง

โดยตรง โดยในกำรเข้ำร่วมประกวดรำคำงำน บริษัทเน้นกำรเข้ำร่วมประกวดรำคำงำนท่ีมีควำมเป็นไปได้ที่จะได้รับงำน          
ซึ่งช่องทำงกำรได้งำนวิธีดังกล่ำว มกัเป็นงำนจำกหน่วยงำนรำชกำรเป็นส่วนใหญ่ โดยบริษัทจะติดตำมข่ำวสำรกำรเปิดประกวด
รำคำจ้ำงเหมำก่อสร้ำงผ่ำนสื่อต่ำงๆ อำทิ อินเตอร์เน็ต หนังสือพิมพ์ และโฆษณำประชำสัมพันธ์ต่ำงๆ ซึ่งจะระบุคุณสมบัติ
เบื้องต้นของผู้รับจ้ำง อำทิ ประสบกำรณ์งำนก่อสร้ำงประเภทเดียวกันกับงำนที่ประมูล และกำรเป็นผู้รับจ้ำงที่ขึ้นทะเบียน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตำมก ำหนด เป็นต้น โดยบริษัทจะซือ้แบบประกวดรำคำเพื่อน ำมำศึกษำรำยละเอียดและประมำณงบประมำณ
ก่อสร้ำงส ำหรับโครงกำรดังกล่ำว และน ำเสนอต่อผู้มีอ ำนำจอนุมัติเพื่อพิจำรณำตำมก ำหนดขั้นอ ำนำจอนุมัติที่ก ำหนดไว้ 
ส ำหรับผู้ว่ำจ้ำงที่เข้ำมำติดต่อเพื่อใช้บริกำรโดยตรง ได้แก่หน่วยงำนเอกชนที่ได้รับค ำแนะน ำจำกลูกค้ำเดิมและคู่ค้ำของบริษัท 
และที่ปรึกษำโครงกำรของผู้ว่ำจ้ำง รวมถึงลูกค้ำที่เข้ำมำติดต่อเพื่อใช้บริกำรโดยตรง ซึ่งกำรได้มำของงำนในลักษณะดังกล่ำว 
เป็นผลมำจำกกำรสร้ำงช่ือเสียงในกำรด ำเนินธุรกิจ โดยยึดหลักควำมซื่อสัตย์ต่อลูกค้ำ เน้นกำรสร้ำงงำนที่มีคุณภำพและ
ประสิทธิภำพ กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีกับลูกค้ำและคู่ค้ำทำงธุรกิจ รวมถึงกำรให้บริกำรหลังกำรขำยที่ดีเป็นส ำคัญ   

1.4 กลยุทธ์ด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ (Promotion) 
บริษัทด ำเนินกลยุทธ์ด้ำนกำรตลำดและประชำสัมพันธ์โดยเน้นกำรรักษำคุณภำพและมำตรฐำนกำรก่อสร้ำงที่ดีเพื่อให้ได้

ระบบงำนที่มีประสิทธิภำพเป็นที่พอใจของลกูค้ำ และเน้นกำรให้บรกิำรรวมถึงค ำปรึกษำหลงักำรขำยที่ดเีพื่อสร้ำงควำมสัมพนัธ์
ที่ดีให้กับลูกค้ำ ซึ่งถือเป็นแนวทำงในกำรรักษำลูกค้ำเดิมให้ยังคงอยู่กับบริษัท นอกจำกนี้ บริษัทยังให้ควำมส ำคัญกับกำรขยำย
ฐำนลูกค้ำให้ครอบคลุมประเภทธุรกิจที่หลำกหลำยมำกขึ้น โดยอยู่ภำยใต้นโยบำยกำรขยำยธุรกิจไปสู่กำรรับก่อสร้ำงและ      
รับบริหำรจัดกำรงำนวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมที่อำศัยควำมรู้ควำมช ำนำญด้ำนวิศวกรรมระดับสูง ซึ่งได้แก่ กลุ่มลูกค้ำที่อยู่ใน    
ภำคธุรกิจที่มีศักยภำพและกำรเติบโตที่ดี อำทิ กลุ่มธุรกิจพลังงำน และนิคมอุตสำหกรรม  

2. กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยของบริษัท แบ่งเป็น 2  กลุ่ม ได้แก่ลูกค้ำหน่วยงำนรำชกำร และลูกค้ำหน่วยงำนเอกชน ซึ่งบริษัทให้บริกำร
ในฐำนะผู้รับเหมำหลัก (Main Contractor) หรือผู้รับเหมำช่วง (Sub- Contractor) ซึ่งก่อนกำรรับงำน บริษัทจะประเมินศักยภำพ
ของบริษัท เพื่อป้องกันควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรส่งมอบงำนล่ำช้ำ ได้แก่ ผลงำนหรือประสบกำรณ์กำรท ำงำนที่ผ่ำนมำของ
บริษัท ควำมพร้อมของบุคลำกรและทีมงำน และอัตรำกำรท ำก ำไรซึ่งต้องเป็นไปตำมนโยบำยที่ก ำหนด ควบคู่ไปกับกำรพิจำรณำ
คัดเลือกลูกค้ำ เพื่อป้องกันควำมเสี่ยงจำกกำรไมไ่ดร้ับช ำระค่ำบริกำร ทั้งนี้ ลูกค้ำหน่วยงำนรำชกำรและลกูค้ำหน่วยงำนเอกชน จะมี
ลักษณะกำรได้มำของงำน เง่ือนไข/คุณสมบัติผู้รับจ้ำง และลักษณะสัญญำที่แตกต่ำงกัน อำทิ หน่วยงำนรำชกำรจะมีที่มำของงำน
ผ่ำนขั้นตอนกำรประกวดรำคำ ในขณะที่หน่วยงำนเอกชนจะมีรูปแบบกำรว่ำจ้ำงทั้งแบบประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อเพื่อเรียกประกวด
รำคำ และแบบติดต่อมำยังบริษัทโดยตรง (ผ่ำนกำรแนะน ำจำกลูกค้ำและ/หรือคู่ค้ำเดิม หรือกำรเข้ำมำติดต่อเพื่อใช้บริกำรโดยตรง) 
หน่วยงำนรำชกำรมีเง่ือนไขกำรก่อสร้ำงที่ระบุสัญญำแบบปรับรำคำส ำหรับรำคำงำนก่อสร้ำง โดยกำรน ำสูตร Escalation Factor 
หรือค่ำ K (ค่ำ K หมำยถึงดัชนีที่ใช้ในกำรวัดกำรเปลี่ยนแปลงของค่ำงำน ณ ระยะเวลำที่ผู้รับเหมำก่อสร้ำงเปิดซองประกวดรำคำได้ 
เปรียบเทียบกับระยะเวลำที่ส่งงำนในแต่ละงวด โดยมีเง่ือนไขส ำคัญคือจะใช้ค่ำ K ได้เฉพำะกรณีรับงำนจำกหน่วยงำนรำชกำร 
รัฐวิสำหกิจ และหน่วยงำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น และหน่วยงำนอื่นที่มีกฎหมำยบัญญัติให้มีฐำนะเป็น
รำชกำรบริหำรส่วนท้องถิ่น  ในขณะที่หน่วยงำนเอกชนจะไม่มีเง่ือนไขกำรก่อสร้ำงในลักษณะดังกล่ำว  โดยส ำหรับสัดส่วนลูกค้ำ
ระหว่ำงหน่วยงำนรำชกำร และหน่วยงำนเอกชนในปี 2559 - 2561  แสดงดังตำรำง  

 

กลุม่ลกูค้า ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

หน่วยงำนรำชกำร 356.03 87.72 223.56 88.60 173.77 97.11 

หน่วยงำนเอกชน 49.86 12.28 28.76 11.40 5.17 2.89 

รวมรำยได้จำกกำรรับจ้ำง 405.89 100.00 252.32 100.00 178.94 100.00 
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3. ภาวะการแข่งขัน 

ปัจจุบันผู้ประกอบกำรธุรกิจจ ำนวนมำกหันมำให้ควำมส ำคัญกับกำรอนุรักษ์และกำรรักษำสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สอดคล้องกับ
กฎหมำยและข้อก ำหนดของภำครัฐ อันสืบเนื่องมำจำกภำวะโลกร้อน (Global Warming) ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งกำรให้ควำมส ำคญั
กับสิ่งแวดล้อมของธุรกิจ ท ำให้มีจ ำนวนผู้ประกอบกำรในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกำรอนุรักษ์และรักษำสิ่งแวดล้อมจดทะเบียนจัดตั้ง
เพิ่มมำกขึ้น โดยมีกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยคือหน่วยงำนรำชกำรที่ท ำหน้ำที่บริหำรจัดกำรน้ ำ ได้แก่ กำรประปำส่วนภูมิภำค (กปภ.)    
กำรประปำนครหลวง (กปน.) ส ำนักงำนกรุงเทพมหำนคร (กทม.) เทศบำลต ำบล และเทศบำลอ ำเภอในจังหวัดต่ำงๆ ทั่วประเทศ และ
หน่วยงำนเอกชน  โดยกำรแข่งขันจะเป็นกำรแข่งขันด้ำนรำคำ คุณภำพงำนก่อสร้ำง กำรส่งมอบงำนที่ตรงต่อเวลำ และกำรบริกำร
ภำยหลังส่งมอบงำน ในขณะที่เทคโนโลยีที่ใช้ในกำรผลิตจะมีควำมคล้ำยคลึงกัน ในแต่ละประเภทงำนบริกำร  โดยหำกพิจำรณำ     
คู่แข่งขันของบริษัทแยกตำมประเภทงำน ซึ่งได้แก่ งำนก่อสร้ำง และงำนรับบริหำรจัดกำรเดินระบบและบ ำรุงรักษำระบบประปำ 
สำมำรถแยกพิจำรณำได้ ดังนี้ 

3.1 การแข่งขันในธุรกิจงานก่อสร้าง  
งำนก่อสร้ำง ได้แก่งำนก่อสร้ำงระบบผลิตน้ ำ ระบบบ ำบัดน้ ำเสีย และระบบบ ำบัดน้ ำเสียเพื่อน ำกลับมำใช้ใหม่                 

ซึ่งผู้ประกอบกำรที่เป็นคู่แข่งขันในธุรกิจประเภทนี้มีทั้งบริษัทคนไทย และบริษัทร่วมทุนกับต่ำงประเทศ โดยกำรว่ำจ้ำงงำน
ก่อสร้ำงจะมีลักษณะเป็นงำนจ้ำงเหมำแบบครบวงจร ตั้งแต่กำรออกแบบ ก่อสร้ำง จัดหำ ติดตั้ง และทดลองเดินระบบผลิต     
ซึ่งกำรรับงำนในลักษณะดังกล่ำว ผู้รับจ้ำงสำมำรถบริหำรจัดกำรต้นทุนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกกว่ำกำรด ำเนินกำรอย่ำงใด
อย่ำงหนึ่งโดยเฉพำะ อำทิ ออกแบบอย่ำงเดียว หรือก่อสร้ำงอย่ำงเดียว ดังนั้น กลุ่มธุรกิจงำนให้บริกำรก่อสร้ำงจึงมีกำรแข่งขัน
ค่อนข้ำงรุนแรง ซึ่งเป็นกำรแข่งขันด้ำนรำคำ คุณภำพงำน และกำรส่งมอบงำนที่ตรงต่อเวลำ 

3.2 การแข่งขันในธุรกิจงานรับบริหารจัดการเดินระบบและบ ารุงรักษาระบบประปา  
ลักษณะกำรแข่งขันส ำหรับงำนรับบริหำรจัดกำรเดินระบบและบ ำรุงรักษำระบบประปำ เป็นกำรแข่งขันในหลำยด้ำนตั้งแต่

รำคำค่ำจ้ำง กำรผลิตน้ ำให้ได้ปริมำณและคุณภำพน้ ำที่ก ำหนดหรือตกลงไว้ และกำรให้บริกำรที่ทันท่วงที โดยปัจจุบันกำร
แข่งขันในธุรกิจประเภทนี้จะค่อนข้ำงรนุแรง เนื่องจำกเป็นงำนที่มีเทคโนโลยีไมยุ่่งยำกมำกนัก โดยกำรแข่งขันจะเป็นกำรแข่งขนั
ด้ำนรำคำ อัตรำค่ำจ้ำง คุณภำพน้ ำที่ผลิตได้ กำรส่งมอบงำนที่ตรงต่อเวลำ และกำรให้บริกำรหลังกำรขำย  
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3.3 การแข่งขันในธุรกิจการลงทุนโครงการผลิตน  าและบ าบัดน  าเสีย 
กำรลงทุนผลิตน้ ำประปำเป็นกำรแข่งขันในด้ำนรำคำ เนื่องจำกกำรก ำหนดรำคำขำยจะมีกำรเปรียบเทียบกับรำคำขำยน้ ำ

ของกำรประปำภูมิภำคที่จ ำหน่ำยให้ประชำชน กำรลงทุนโครงกำรผลิตน้ ำดังกล่ำวเป็นพื้นที่ขนำดเล็กที่กำรให้บริกำรของกำร
ประปำภูมิภำคเข้ำไปบริกำรไม่ทั่วถึง นอกจำกนี้กำรลงทุนดังกล่ำวจะต้องใช้เงินทุนจ ำนวนมำก จึงจ ำเป็นต้องมีแหล่งเงินทุนที่
เหมำะสมเพื่อลดค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน ส่วนกำรลงทุนด้ำนกำรบ ำบัดน้ ำเสยี บริษัทเนน้กำรลงทุนในประเทศกลุ่มอำเซียน ซึ่งเริ่ม
ให้ควำมส ำคัญกับกำรบ ำบัดน้ ำเสีย คือเริ่มมีกฎระเบียบและกฎหมำยเรื่องกำรบ ำบัดน้ ำเสีย กำรแข่งขันส่วนใหญ่จะเป็น       
กำรแข่งขันกับบริษัทต่ำงชำติ จึงเป็นกำรแข่งขันทั้งด้ำนรำคำ คุณภำพน้ ำที่ผลิตได้ กำรส่งมอบงำนที่ตรงต่อเวลำ และกำร
ให้บริกำรหลังกำรขำย  
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ปัจจยัความเสี่ยง 

บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ำกัด (มหำชน) ให้ควำมส ำคัญกับกำรน ำกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงมำใช้เป็นเครื่องมือในกำรบรหิำรจัดกำรเพื่อให้
บริษัทบรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่วำงไว้ อันจะน ำไปสู่กำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับบริษัท เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้แก่ ผู้ถือหุ้น โดย
ค ำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ให้สอดคล้องกับหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี (Good Corporate Governance) โดยมุ่งหวังให้บุคลำกรทุก
ระดับด ำเนินงำนอย่ำงโปร่งใส 

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงได้มอบหมำยให้หน่วยงำนบริหำรควำมเสี่ยงด ำเนินงำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงในองค์กรอย่ำงมีระบบ 
มีกระบวนกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่เหมำะสม โดยด ำเนินกำรประเมินปัจจัยเสี่ยงต่ำงๆ ที่อำจส่งผลกระทบต่อเป้ำหมำยของบริษัท
จำกสภำพแวดล้อมทั้งภำยในและภำยนอก ก ำหนดมำตรกำรและแนวทำงกำรควบคุมควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และมีกำรจัดท ำ
รำยงำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงในระดับหน่วยงำนเพื่อรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง โดยหน่วยงำนต่ำงๆ จะมีกำรประชุมกับ
หน่วยงำนบริหำรควำมเสี่ยง ก่อนน ำเสนอควำมคืบหน้ำจำกกำรด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยง ซึ่งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
จะรำยงำนผลกำรบริหำรควำมเสี่ยงต่อคณะกรรมกำรบริษัทต่อไป โดยปัจจัยควำมเสี่ยงที่มีควำมส ำคัญต่อกำรด ำเนินงำนของบริษัท มีดังนี้ 

1. ความเสี่ยงด้านกลยทุธ ์

ความเสี่ยงจากการแข่งขนัในอุตสาหกรรม 

บริษัทมีกลุ่มลูกค้ำ 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มลูกค้ำหน่วยงำนรำชกำรที่ท ำหน้ำที่บริหำรจัดกำรน้ ำ อำทิ กำรประปำส่วนภูมิภำค (กปภ.) 
เทศบำลต ำบล และเทศบำลอ ำเภอในจังหวัดต่ำงๆ ท่ัวประเทศ และหน่วยงำนรำชกำรอื่นๆ และกลุ่มลูกค้ำหน่วยงำนเอกชน อำทิ         
ธุรกิจปิโตรเคม ีธุรกิจพลังงำน ธุรกิจผลิตเหลก็ ธุรกิจผลิตอำหำรและเครื่องดื่ม และนิคมอุตสำหกรรม เป็นต้น ซึ่งบริษัทมีรำยได้จำกกำร
ให้บริกำรแก่หน่วยงำนรำชกำรและเอกชน (ทั้งรำยได้จำกกำรรับเหมำก่อสร้ำง และรำยได้จำกกำรรับบริหำรจัดกำรระบบ) โดยหน่วยงำน
รำชกำรและเอกชนมีควำมหลำกหลำยและไม่มีกำรพึ่งพำรำยใดรำยหนึ่งโดยเฉพำะ แต่เนื่องจำกธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำงเป็นธุรกิจที่มีกำร
แข่งขันสูง มีผู้ประกอบกำรรำยใหญ่ที่เป็นคู่แข่งขันโดยตรงกับบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงอำจได้รับควำมเสี่ยงจำกกำรที่ลูกค้ำหน่วยงำน
เอกชนหันไปใช้บริกำรกับผู้ประกอบกำรรำยอื่น หรือบริษัทอำจไม่สำมำรถชนะกำรประกวดรำคำจ้ำงเหมำจำกหน่วยงำนรำชกำร ทั้งนี้ 
หำกบริษัทไม่สำมำรถหำงำนอื่นๆ มำทดแทนในมูลค่ำงำนที่หำยไปได้ อำจท ำให้เกิดควำมไม่ต่อเนื่องของรำยได้ และส่งผลกระทบอย่ำง 
มีนัยส ำคัญต่อผลกำรด ำเนินงำนตำมเป้ำหมำยของบริษัท 

ทั้งนี้ ลูกค้ำหน่วยงำนรำชกำร อำทิ กปภ. และส ำนักงำนกรุงเทพมหำนคร (กทม.) มีระบบกำรจัดจ้ำงที่ก ำหนดหลักเกณฑ์ในกำร
คัดเลือกผู้รับจ้ำงที่ชัดเจน ด้วยกำรก ำหนดให้ผู้รับจ้ำงงำนก่อสร้ำงทุกรำยต้องขึ้นทะเบียนเป็นผูร้ับจ้ำงของ กปภ. และกทม. จึงจะมีสิทธิ์
เข้ำร่วมประกวดรำคำงำนจ้ำงได้ โดยบริษัทได้รับกำรจัดช้ันเป็นผู้รับจ้ำงช้ันที่ 1 ของกปภ. และกทม. (ทั้งประเภทงำนทำง อำทิ งำนวำงท่อ 
และงำนอำคำรอำทิงำนก่อสร้ำงถังพักน้ ำ) ซึ่งถือว่ำเป็นกำรเปิดโอกำสให้บริษัทสำมำรถรับงำนจำกหน่วยงำนดังกล่ำว และเป็นกำร
กระจำยกำรรับงำนจำกลูกค้ำอีกทำงหนึ่ง นอกจำกนี้ กำรแข่งขันในตลำดอุตสำหกรรมก่อสร้ำงระบบน้ ำที่ต้องอำศัยเทคโนโลยีทำง
วิศวกรรมช้ันสูงนั้นยังถือว่ำไมรุ่นแรง กำรที่บริษัทเป็นบริษัทเอกชนหนึ่งในไม่กี่รำยที่สำมำรถใหบ้ริกำรไดทุ้กระดับควำมซบัซ้อนของงำน 
ตั้งแต่งำนที่ต้องอำศัยเทคโนโลยีทำงวิศวกรรมพื้นฐำนไปจนถึงงำนที่ต้องอำศัยเทคโนโลยีทำงวิศวกรรมช้ันสูง บริษัทสำมำรถให้บริกำร
กับกลุ่มลูกค้ำที่หลำกหลำยได้ตั้งแต่ ธุรกิจปิโตรเคมี ธุรกิจพลังงำน (โรงไฟฟ้ำ) ไปจนถึงธุรกิจอำหำรและเครื่องดื่ม ท ำให้บริษัทไม่ต้อง
พึ่งพิงลูกค้ำรำยใดรำยหนึ่งโดยเฉพำะ 

ในส่วนนโยบำยด้ำนกำรรักษำควำมต่อเนื่องของรำยได้ บริษัทได้ก ำหนดแนวทำงกำรควบคุมต้นทุนอย่ำงมีประสิทธิภำพให้สำมำรถ
จัดท ำงบประมำณที่สำมำรถแข่งขันได้และรักษำอัตรำก ำไรให้คงที่ กำรรักษำคุณภำพงำนก่อสร้ำงให้ได้มำตรฐำน ซึ่งจะสร้ำงควำม
น่ำเช่ือถือในผลงำนของบริษัทและสร้ำงโอกำสในกำรรับงำนโครงกำรอื่นจำกผู้ว่ำจ้ำงต่อไปในอนำคต จำกกำรด ำเนินงำนดังกล่ำว บริษัท
จึงมีควำมมั่นใจว่ำจะสำมำรถลดควำมรุนแรงจำกกำรแข่งขันในอุตสำหกรรมได้ในระดับหนึ่ง 
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ความเสี่ยงจากการก าหนดกลยุทธ์ 

ในกำรด ำเนินธุรกิจให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ และมีควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน บริษัทมีกำรก ำหนดเป้ำหมำย และกลยุทธ์ท่ี
เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน โดยกำรวิเครำะห์ปัจจัยภำยใน ได้แก่ ปัจจัยด้ำนบุคลำกร ปัจจัยด้ำนกำรบริหำรจัดกำร ปัจจัยด้ำน
กำรเงิน เป็นต้น และปัจจัยภำยนอก ได้แก่ ปัจจัยทำงนโยบำยและกำรเมือง ปัจจัยทำงเศรษฐกิจ ปัจจัยทำงสังคม รวมถึงปัจจัยแวดล้อม
อื่นๆ เป็นต้น บริษัทอำจมีควำมเสี่ยงจำกกำรวิเครำะห์ปัจจัยภำยใน และปัจจัยภำยนอก ผิดพลำด ท ำให้ก ำหนดกลยุทธ์ท่ีไม่เหมำะสม  

ปัจจุบันสถำนะกำรด ำเนินธุรกิจตกอยู่ภำยใต้กำรแข่งขันในอุตสำหกรรมที่มีควำมรุนแรง และจำกภำวะเศรษฐกิจทั้งในและ
ต่ำงประเทศที่มีควำมไม่แน่นอน รวมถึงกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนกำรเมืองในประเทศและต่ำงประเทศบริษัทได้ก ำหนดให้มีกำรทบทวน
วิสัยทัศน์และนโยบำย รวมทั้งจัดท ำแผนธุรกิจของบริษัทเป็นประจ ำทุกปี เพื่อให้กำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทมีควำมต่อเนื่องและทันกับ
กำรเปลี่ยนแปลง โดยจัดกำรประชุมติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนเป็นระยะ เพื่อทบทวนและปรับปรุงแผนกำรด ำเนินงำนให้มี
ควำมเหมำะสมกับเหตุกำรณ์ในปัจจุบัน และบรรลุเป้ำหมำยที่บริษัทก ำหนดไว้ 

ความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของรายได้ หรือความต่อเนื่องของรายได้  

 กำรให้บริกำรแบบครบวงจรของบรษิัท ผ่ำนช่องทำงกำรจ ำหน่ำย 2 ช่องทำงได้แก่ กำรเข้ำร่วมกำรประมูลงำนจำ้งหรือกำรประกวด
รำคำจ้ำงเหมำ และกำรได้รับกำรติดต่อจำกผู้ว่ำจ้ำงโดยตรง (ผ่ำนกำรแนะน ำจำกลูกค้ำเดิมของบริษัท คู่ค้ำของบริษัท และที่ปรึกษำ
โครงกำรของผูว้่ำจ้ำง รวมถึงกำรมำติดต่อเพื่อใช้บริกำรเองโดยตรง)  ซึ่งลักษณะกำรรับงำนผ่ำนกำรประกวดรำคำภำยใต้ข้อก ำหนดของ 
ผู้ว่ำจ้ำง จะเน้นกำรแข่งขันทำงด้ำนรำคำเป็นหลัก ดังนั้น บริษัทจึงอำจได้รับควำมเสี่ยงจำกควำมไม่แน่นอนหรือควำมไม่ต่อเนื่องของ
รำยได้ หำกไม่สำมำรถชนะกำรประกวดรำคำส ำหรับโครงกำรใหม่ หรือแม้กระทั่งกำรตัดลดงบประมำณค่ำใช้จ่ำยของภำครัฐ อำจส่งผล
ท ำให้ผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ได้  

บริษัทตระหนักถึงควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นดังกล่ำว จึงก ำหนดแนวทำงในกำรด ำเนินธุรกิจเพื่อรักษำควำมต่อเนื่องของรำยได้ 
ด้วยกำรรักษำคุณภำพงำนก่อสร้ำงให้ได้มำตรฐำน ซึ่งบริษัทให้ควำมส ำคัญตั้งแต่ขั้นตอนกำรออกแบบระบบ กำรจัดหำวัสดุอุปกรณ์ 
กำรก่อสร้ำงและติดตั้งเพื่อให้กำรใช้งำนภำยหลังกำรก่อสร้ำงเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ กล่ำวคือ สำมำรถผลิตน้ ำหรือบ ำบัดน้ ำเสียให้
ได้คุณภำพตำมมำตรฐำนและปริมำณที่ก ำหนด ทั้งนี้ เพื่อสร้ำงควำมพึงพอใจ และท ำให้ลูกค้ำหรือผูว้่ำจ้ำงเกิดควำมเช่ือถือในผลงำนของ
บริษัท อันจะน ำมำซึ่งโอกำสในกำรได้รับงำนอื่นๆ ส ำหรับโครงกำรในอนำคตของลูกค้ำ นอกจำกนี้ กำรที่บริษัทได้รับกำรขึ้นทะเบียน
เป็นผู้รับจ้ำงช้ันที่ 1 ส ำหรับงำนรับจ้ำงของกำรประปำส่วนภูมิภำค (กปภ.) กำรได้รับขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับจ้ำงช้ันที่ 1 ประเภทงำนทำง 
และงำนอำคำรของกรุงเทพมหำนคร (กทม.) และกำรได้รับกำรขึ้นทะเบียนเป็นผูร้ับจ้ำงช้ันที่ 2 ของกำรประปำนครหลวง (กปน.) ทั้งงำน
วำงท่อประธำนโดยวิธีขุดวำง งำนวำงท่อจ่ำยน้ ำกับท่อบริกำรโดยวิธีขุดวำง งำนก่อสร้ำงงำนโยธำและงำนก่อสรำ้งสถำนีสูบน้ ำกับถังใเกบ็
น้ ำ และไฮโดรเท็ค-ซัลคอน คอนซอเตี้ยมอยู่ระหว่ำงกำรขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับจ้ำงช้ันที ่1 ส ำหรับงำนก่อสร้ำงระบบผลิตน้ ำประปำกบั
กปน.  ยังเป็นส่วนช่วยสร้ำงควำมเช่ือมั่นในงำนบริกำรของบริษัทให้แก่ลูกค้ำหรือผูว้่ำจ้ำงรำยอื่น ซึ่งส่งผลให้สำมำรถสร้ำงควำมต่อเนื่อง
ของรำยได้ของบริษัทได้ในระดับหนึ่ง  

ความเสี่ยงจากลงทนุโครงการผลิตน  าและบ าบัดน  าเสีย  

ปัจจุบันบริษัทได้ขยำยกำรด ำเนินธุรกิจไปสู่รูปแบบลงทุนโครงกำรผลิตน้ ำและบ ำบัดน้ ำเสียให้กับหน่วยงำนรำชกำรและเอกชนใน
ภำคอุตสำหกรรมต่ำงๆ ซึ่งกำรรับงำนดังกลำ่วเป็นกำรรบังำนจำกผู้ว่ำจ้ำงในลักษณะที่บรษิัทต้องเป็นผู้รบัผิดชอบค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจำก
กำรลงทุนและกำรบริหำรโครงกำรทั้งหมด โดยมีระยะเวลำประมำณ 10 - 30 ปี ซึ่งอำจท ำให้บริษัทได้รับผลกระทบจำกควำมเสี่ยงที่อำจ
เกิดขึ้นจำกกำรที่ผู้ว่ำจ้ำงไม่ช ำระค่ำบริกำรให้แก่บริษัท เนื่องจำกขำดสภำพคล่องทำงกำรเงินหรือผู้ว่ำจ้ำงล้มละลำยก่อนที่ระยะเวลำ
งำนตำมสัญญำจะสิ้นสุดลง ซึ่งย่อมส่งผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทในอนำคตได้ 

เนื่องจำกกำรให้บริกำรในลกัษณะกำรลงทุนดังกล่ำวข้ำงต้น บริษัทจึงได้ก ำหนดนโยบำยป้องกันควำมเสีย่งดังกล่ำว โดยก่อนกำรเขำ้
รับงำนหรือกำรประมูลงำนบริษัทจะพิจำรณำคัดเลือกผู้ว่ำจ้ำงจำกฐำนะทำงกำรเงิน ควำมน่ำเช่ือถือของผู้บริหำร ควบคู่ไปกับอัตรำ   
กำรท ำก ำไรตำมนโยบำยที่ก ำหนด นอกจำกนี้ บริษัทยังได้ขยำยฐำนลูกค้ำไปยังหน่วยงำนรำชกำรเพื่อเป็นกำรป้องกันควำมเสี่ยงจำกกำร
ไม่ได้รับช ำระค่ำบริกำร ดังนั้น บริษัทจึงเช่ือว่ำจะได้รับผลกระทบจำกควำมเสี่ยงดังกล่ำวค่อนข้ำงต่ ำ 
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ความเสี่ยงจากการเพ่ิมงานที่ไม่ระบุในสญัญา 

กำรให้บริกำรรับเหมำก่อสร้ำงของบริษัท ได้แก่ กำรรับจ้ำงออกแบบ จัดหำ ก่อสร้ำง และติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ ตลอดจนกำร
ทดลองเดินระบบอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือให้บริกำรครบวงจร ผู้ว่ำจ้ำงจะเป็นผู้รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทุนทั้งหมด โดยว่ำจ้ำงให้
บริษัทเข้ำด ำเนินกำรก่อสร้ำงและผู้ว่ำจ้ำงจะต้องช ำระค่ำก่อสร้ำงให้แก่บริษัทตำมเง่ือนไขที่ระบุในสัญญำ บริษัทมีควำมเสี่ยงจำกกำร
เปลี่ยนแปลงควำมต้องกำรของผู้ว่ำจ้ำง ภำยหลังจำกกำรที่ตกลงท ำสัญญำว่ำจ้ำงในงบประมำณที่ได้ตกลงไว้ โดยมีค ำสั่งเปลี่ยนแปลง
แบบก่อสร้ำง ข้อก ำหนดและขอบเขตจำกผู้ว่ำจ้ำง ท ำให้มีกำรเพิ่มงำนที่ไม่มีในสัญญำ ซึ่งบริษัทจะมีกำรก ำหนดขอบเขตงำนและ
งบประมำณเพิ่มเติมในภำยหลัง บริษัทจึงต้องรับภำระในส่วนต้นทุนที่เกิดขึ้นจำกกำรเพิ่มงำนในระยะเวลำหนึ่ง หำกไม่สำมำรถตกลง
รำยละเอียดงำนเพิ่มที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงควำมต้องกำรของผู้ว่ำจ้ำง จะท ำให้บริษัทต้องรับผิดชอบต้นทุนของงำนเพิ่มทั้งหมด 
ส่งผลต่อกำรรับรู้ก ำไรต่ ำกว่ำที่คำดไว้ หรืออำจขำดทุนจำกสัญญำได้ 

บริษัทมีแนวทำงในกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้น โดยก ำหนดขอบเขตงำนที่ชัดเจน และตรวจสอบรำยละเอียดสัญญำอย่ำง
ละเอียดก่อนกำรลงนำมสัญญำรับจ้ำงดังกล่ำว และหำกผู้ว่ำจ้ำงมีกำรเปลี่ยนแปลงค ำสั่งเพิ่มงำน บริษัทจะเจรจำขอบเขตงำนและ
ค่ำใช้จ่ำยที่เพิ่มขึ้นกับผู้ว่ำจ้ำง โดยต้องมีกำรท ำข้อตกลงในสัญญำเพิ่มเติมกับผู้ว่ำจ้ำงก่อนจึงจะมีกำรด ำเนินกำรต่อไป 

ความเสี่ยงจากเสถียรภาพทางการเมือง  

รำยได้หลักของบริษัทมำจำกงำนก่อสร้ำงทั้งจำกหน่วยงำนรำชกำร และเอกชนในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน ดังนั้น บริษัทจึงอำจได้รับ
ผลกระทบหำกมีกำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเมืองในดำ้นนโยบำย และกำรเปลี่ยนแปลงฝำ่ยบริหำรในภำครัฐทั้งระดับกำรปกครองส่วนกลำง 
ส่วนภูมิภำค และส่วนท้องถิ่น ซึ่งอำจส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนของบริษัท ในส่วนของโครงกำรที่ก ำลังด ำเนินกำรอยู่อำจต้อง
หยุดชะงักเนื่องจำกควำมล่ำช้ำในกำรเบิกจ่ำยงบประมำณที่ไม่ต่อเนื่อง และโครงกำรที่ยังไม่ได้มีกำรลงนำมสัญญำอำจถูกยกเลิก
เนื่องจำกกำรเปลีย่นแปลงนโยบำยกำรใช้จ่ำยของภำครฐั หำกมีกำรลดงบประมำณรำยจ่ำยก็อำจส่งผลกระทบต่อปริมำณโครงกำรใหมใ่น
อนำคต ซึ่งจะท ำให้ผลกำรด ำเนินงำนไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย 

อย่ำงไรก็ตำม บริษัทได้ติดตำมและวิเครำะห์สถำนกำรณ์ทำงกำรเมืองอย่ำงใกล้ชิด โดยจัดประชุมประจ ำเดือนของทุกฝ่ำยเพื่อ
รำยงำนควำมคืบหน้ำกำรด ำเนินงำน กำรปรับแผนกำรด ำเนินงำนให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลง และแก้ไขปัญหำที่อำจ
เกิดขึ้นได้ทันที โดยที่ผ่ำนมำบริษัทได้ตรวจสอบคุณภำพกำรก่อสร้ำงของบริษัทให้มีควำมเรียบร้อยถูกต้องตำมสัญญำจ้ำง เพื่อให้ได้รับ
กำรอนุมัติตรวจกำรจ้ำงที่รวดเร็ว และเร่งรัดกำรเบิกจ่ำยเงินของผู้ว่ำจ้ำงโดยกำรติดตำมควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรด้ำนขั้นตอน   
กำรเดินเอกสำรเบิกจ่ำย เพื่อไม่ให้กำรเงินขำดสภำพคล่องซึ่งอำจส่งผลต่อกำรด ำเนินงำนของโครงกำร 

2. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ 

ความเสี่ยงจากการด าเนนิงานโครงการกอ่สร้างล่าชา้กว่าก าหนด 

ในสัญญำว่ำจ้ำงงำนที่บริษัทรับจ้ำงด ำเนินกำรให้กับผู้ว่ำจ้ำงแต่ละรำยจะระบุระยะเวลำกำรให้บริกำรที่แน่นอนที่บริษัทในฐำนะ
ผู้รับจ้ำงจะต้องส่งมอบ ซึ่งบำงโครงกำรอำจเกิดปัญหำควำมลำ่ช้ำในกำรด ำเนินกำร โดยทั่วไปปัญหำดังกล่ำวมีสำเหตุมำจำกฝำ่ยผูว้่ำจำ้ง 
อำทิ กำรเปลี่ยนแปลงแบบก่อสร้ำง กำรเตรียมพื้นที่เพื่อให้ผู้รับจ้ำงเข้ำท ำงำนได้ทันตำมก ำหนด กำรส่งมอบพื้นที ่กำรขออนุญำตเข้ำไป
ด ำเนินกำรในพื้นที่ของหน่วยงำนอื่น และกำรพิจำรณำอนุมัติเรือ่งต่ำงๆ ที่เกี่ยวกับงำนก่อสร้ำง ควำมล่ำช้ำเหล่ำนี้อำจมีผลต่อระยะเวลำ 
และค่ำใช้จ่ำยในกำรก่อสร้ำง อย่ำงไรก็ตำม บริษัทได้ลดควำมเสี่ยงจำกควำมล่ำช้ำ โดยกำรประสำนงำนและขอควำมร่วมมือกับผู้ว่ำจ้ำง
เพื่อให้งำนก่อสร้ำงส ำเร็จลุล่วง หรือมีสำเหตุมำจำกฝ่ำยผู้รับจ้ำง อำทิ กำรไม่สำมำรถควบคุมงำนก่อสร้ำงให้แล้วเสร็จตำมระยะเวลำที่
ก ำหนด หรือมีสำเหตุมำจำกปัจจัยภำยนอกที่ไม่สำมำรถควบคุมได้ อำทิ ภัยธรรมชำติ และกำรประท้วงของ ผู้ที่อยู่ในบริเวณพื้นที่
โดยรอบโครงกำร เป็นต้น ซึ่งหำกควำมล่ำช้ำดังกล่ำวมีสำเหตุมำจำกบริษัทในฐำนะผู้รับจ้ำงแล้ว บริษัทจะมีภำระค่ำใช้จ่ำยเพิ่มขึ้นจำก
เงินค่ำปรับที่ผู้ว่ำจ้ำงสำมำรถเรียกร้องได้ตำมเง่ือนไขที่ระบุในสัญญำ  ซึ่งจะส่งผลกระทบต่ออัตรำกำรท ำก ำไรในโครงกำร 

บริษัทตระหนักถึงปัญหำดังกล่ำว จึงมีกำรก ำหนดนโยบำยที่ชัดเจนเกี่ยวกับกำรจัดวำงระบบกำรด ำเนินงำน และวิธีป้องกัน 
ควำมเสี่ยง โดยกำรวำงแผนงำนและกำรก ำหนดเวลำท ำงำนตำมหลัก Critical Path Method มีกำรจัดประชุมเสนอแผนงำนในส่วน
โครงกำรก่อสร้ำงล่วงหน้ำทุกไตรมำส อำทิ กำรวำงแผนงำนก่อสร้ำงให้แล้วเสร็จก่อนระยะเวลำตำมสัญญำ กำรวำงแผนก ำหนดกำร
สั่งซื้อ/สั่งจ้ำง และกำรก ำหนดแนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยงจำกเหตุกำรณ์ที่อำจท ำให้งำนล่ำช้ำ นอกจำกนี้ บริษัทได้ร่วมมือและ
ประสำนงำนกับฝ่ำยที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งรัดแก้ไขปัญหำให้สำมำรถด ำเนินงำนให้เสร็จตำมระยะเวลำในสัญญำหรือตำมที่ก ำหนด 
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ความเสี่ยงจากภาระผูกพันในโครงการภายหลังการส่งมอบงาน 

บริษัทให้บริกำรด้ำนวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับน้ ำแบบครบวงจร ตั้งแต่กำรออกแบบ ก่อสร้ำง จัดหำ ติดตั้ง และทดลอง
เดินระบบ และบ ำบัดน้ ำเสีย ซึ่งในสัญญำจะระบุว่ำบริษัทจะต้องรับผิดชอบค่ำควำมเสียหำย ควำมช ำรุดและควำมบกพร่องที่อำจจะ
เกิดขึ้นภำยหลังกำรส่งมอบงำนให้กับผู้ว่ำจ้ำงโดยมีระยะเวลำประมำณ 1 – 2 ปี ดังนั้น บริษัทอำจได้รับควำมเสี่ยงจำกภำระผูกพัน
ในช่วงระยะเวลำดังกล่ำว  

อย่ำงไรก็ตำม บริษัทได้ก ำหนดมำตรกำรในกำรด ำเนินกำรก่อสร้ำงที่เข้มงวดดว้ยกำรควบคุมคุณภำพของงำนให้ได้ตรงตำมมำตรฐำน
ตั้งแต่กำรออกแบบ กำรสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่มีมำตรฐำนและมีกำรรับประกันสินค้ำครอบคลุมระยะเวลำกำรรับประกันผลงำนของบรษิทั 
ตลอดจนจัดให้มีกำรตรวจสอบจำกวิศวกรควบคุมงำนระหว่ำงกำรก่อสร้ำงเป็นประจ ำทุกงวดงำน และให้ฝ่ำยวิศวกรส่งผลรำยงำน
ดังกล่ำวแก่ผู้บริหำรที่ควบคุมโครงกำรก่อนด ำเนินกำรส่งมอบงำนให้แก่ผู้ว่ำจ้ำง ซึ่งที่ผ่ำนมำบริษัทยังไม่เคยได้รับควำมเสี่ยงดังกล่ำว
ข้ำงต้น แต่อย่ำงไรก็ตำม บริษัทมีกำรท ำประกันภัยควำมเสียหำยที่อำจจะเกิดขึ้นหลังกำรส่งมอบงำนส ำหรับทุกโครงกำร 

ความเสี่ยงจากการได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

บริษัทตระหนักถึงควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นจำกภัยพิบัติทำงธรรมชำติ บริษัทได้ก ำหนดแนวทำงป้องกันควำมเสี่ยงจำกกำรเกิดภัย
พิบัติทำงธรรมชำติ ท้ังภัยพิบัติที่เกิดจำกน้ ำท่วม ฟ้ำผ่ำ แผ่นดินไหว และลมพำยุ โดยบริษัทมีนโยบำยกำรท ำประกันกำรเสี่ยงภัย 
ทุกชนิดจำกงำนก่อสร้ำง (Construction Erection All Risks Insurance) ส ำหรับแต่ละโครงกำรกับบริษัทประกันภัยช้ันน ำในประเทศ 
ด้วยเง่ือนไขควำมคุ้มครองที่ครอบคลุมควำมเสียหำยจำกเหตุอุทกภัยและภัยธรรมชำติทุกชนิด และทุนประกันที่ชดเชยควำมเสียหำยที่
อำจเกิดขึ้นทั้งกับงำนก่อสร้ำงและทรัพย์สินของบริษัทตำมที่เกิดขึ้นจริงทั้งจ ำนวน  

นอกจำกกำรป้องกันควำมเสี่ยงดังกล่ำวแล้ว บริษัทยังก ำหนดนโยบำยเพื่อรักษำสิทธิเรื่องระยะเวลำกำรก่อสร้ำงกับผู้ว่ำจ้ำง โดยกำร
ออกหนังสือเพื่อแจ้งขอขยำยระยะเวลำงำนออกไปให้ครอบคลุมกับระยะเวลำที่เสียไปจำกกำรไม่สำมำรถเข้ำพื้นที่เพื่อด ำเนินงำนก่อสร้ำงได้ 

ความเสี่ยงด้านการด าเนนิงานของผู้รับเหมาชว่ง  

ควำมเสี่ยงจำกกำรที่บริษัทไม่สำมำรถหำผู้รับเหมำมำด ำเนินงำนอันเนื่องมำจำกปัญหำต่ำงๆ ทั้งนี้อำจจะมีสำเหตุมำจำกกำรขำด 
แคลนผู้รับเหมำ ผู้รับเหมำขำดแรงงำน ผู้รับเหมำมีน้อยรำย ทั้งนี้ยังมีควำมเสี่ยงที่เกิดจำกที่ผู้รับเหมำไม่สำมำรถด ำเนินงำนได้ตำมแผน
อันเนื่องมำจำกปัญหำต่ำงๆ อำทิเช่น ผู้รับเหมำขำดสภำพคล่องกำรเงิน ควำมเสี่ยงจำกกำรส่งมอบงำนช้ำ ซึ่งอำจส่งผลกระทบให้งำน
ก่อสร้ำงเกิดกำรหยุดชะงักเป็นเหตุให้บริษัทส่งมอบงำนให้แก่ลูกค้ำไม่ทันเวลำ 

อย่ำงไรก็ตำม ก่อนกำรว่ำจ้ำงผู้รับเหมำช่วง บริษัทมีกำรคัดเลือกผู้รับเหมำที่มีควำมน่ำเช่ือถือ และมีกำรตรวจสอบคุณภำพกำร
ท ำงำนของผู้รับเหมำช่วงก่อนด ำเนินกำรท ำสัญญำ หำกบริษัทพบในภำยหลังว่ำผู้รับเหมำขำดสภำพคล่อง และไม่สำมำรถส่งงำนไดต้ำม
แผนจะพิจำรณำปรับลดมูลค่ำงำนในสัญญำผู้รับเหมำรำยเดิม และหำผู้รับเหมำรำยใหม่เพื่อลดควำมเสี่ยงดังกล่ำว  

อีกท้ังบริษัทยังด ำเนินธุรกิจด้วยกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีกับผู้รับเหมำช่วง สร้ำงควำมคุ้นเคยในกำรท ำงำนร่วมกัน ท ำให้
ผู้รับเหมำช่วงกลำยเป็นพันธมิตรทำงธุรกิจกับบริษัทซึ่งมีควำมพร้อมที่จะรับงำนต่อๆไปได้อย่ำงต่อเนื่อง อีกทั้งบริษัทยังมีกำรสรรหำ
ผู้รับเหมำช่วงรำยใหม่ๆ เพื่อรองรับปริมำณงำนที่จะเพิ่มขึ้นในอนำคต 

3. ความเสี่ยงด้านการเงนิ 

วามความเสี่ยงด้านสภาพคลอ่งทางการเงนิ 

บริษัทมีรำยได้จำกงำนก่อสร้ำง งำนบริกำรและงำนลงทุนโครงกำรผลิตน้ ำและบ ำบัดน้ ำเสีย ซึ่งรูปแบบกำรรับช ำระเงินส ำหรับ 
งำนก่อสร้ำงเป็นไปตำมงวดงำนที่ก ำหนดหรือเป็นไปตำมควำมส ำเร็จของงำนที่ระบุไว้ในสัญญำ โดยส ำหรับงำนบริกำรและงำนลงทุน
โครงกำรผลิตน้ ำและบ ำบัดน้ ำเสีย บริษัทจะรับช ำระเป็นรำยเดือนโดยคิดจำกปริมำณน้ ำที่ผลิตและจ ำหน่ำยหรอืบ ำบัดน้ ำเสียได้จรงิคณู
ด้วยค่ำจ้ำงผลิตน้ ำหรือบ ำบัดน้ ำเสียต่อหน่วย ซึ่งหำกพิจำรณำแยกตำมประเภทลูกค้ำแล้ว ลูกค้ำหน่วยงำนรำชกำรจะเป็นกลุ่มลูกค้ำที่
ได้รับอนุมัติงบประมำณจำกรัฐบำลเรียบร้อยแล้ว แต่อำจจะเกิดควำมล่ำช้ำในกำรเบิกจ่ำยบ้ำง ในขณะที่ลูกค้ำหน่วยงำนเอกชน หำก
ประสบปัญหำขำดสภำพคล่องทำงกำรเงินอำจส่งผลต่อควำมสำมำรถในกำรจ่ำยช ำระค่ำบริกำรให้กับบริษัทได้  
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บริษัทได้ตระหนักถึงควำมเสี่ยงดังกล่ำวจึงได้ก ำหนดแนวทำงในกำรป้องกันควำมเสี่ยงที่อำจจะเกิดขึ้น โดยกำรก ำหนดนโยบำยกอ่น
กำรเข้ำรับงำนทั้งงำนก่อสร้ำง งำนบริกำรและงำนลงทุนโครงกำรผลติน้ ำและบ ำบัดน้ ำเสีย ด้วยกำรพิจำรณำคัดเลือกผู้ว่ำจ้ำงอย่ำงรดักมุ 
โดยกำรพิจำรณำข้อมูลดำ้นตำ่งๆ ของผู้ว่ำจ้ำง โดยเฉพำะข้อมูลด้ำนฐำนะทำงกำรเงิน ผลกำรด ำเนินงำน ควำมน่ำเช่ือถือและควำมมัน่คง
ของธุรกิจผู้ว่ำจ้ำง ซึ่งกำรด ำเนินกำรดังกล่ำวช่วยท ำให้บริษัทไม่มีปัญหำกำรรับช ำระค่ำก่อสร้ำงและค่ำบริกำรจำกผู้ว่ำจ้ำง นอกจำกนี้ 
ถ้ำเป็นงำนต่ำงประเทศ บริษัทจะคัดเลือกผู้ว่ำจ้ำงที่เป็นหน่วยงำนรำชกำรซึ่งจะมีควำมมั่นคง  โดยเสนอรำคำที่สมเหตุสมผลเพื่อให้   
ผู้ว่ำจ้ำงสำมำรถน ำก ำไรที่ได้จำกกำรขำยต่อให้กับประชำชนมำช ำระค่ำบริกำรให้กับบริษัท 

ความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง   

ธุรกิจประเภทรบัเหมำก่อสรำ้งงำนวิศวกรรมสิ่งแวดลอ้มของบริษัท บริษัทจ ำเป็นต้องมีมำตรกำรในกำรก ำหนดยืนรำคำของวสัดแุละ
อุปกรณ์ที่ใช้ในกำรก่อสร้ำงตลอดช่วงระยะเวลำด ำเนินงำน  เพื่อบริษัทจะไม่ต้องประสบปัญหำกำรท ำก ำไรไม่ตรงตำมเป้ำหมำยที่
ก ำหนด ซึง่ส่งผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนและควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรของบริษัทได้ หำกรำคำวัสดุและอุปกรณ์เหล่ำนั้นเกิดกำร
ปรับตัวสูงขึ้น วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรก่อสร้ำงที่ส ำคัญ ได้แก่ เหล็ก คอนกรีต เสำเข็ม ปั๊ม และวำล์ว  

อย่ำงไรก็ตำม บริษัทได้ตระหนักถึงควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นจำกภำวะรำคำวัสดุก่อสร้ำงผันผวน จึงมีกำรก ำหนดนโยบำยเพื่อป้องกนั
และลดควำมเสี่ยงที่อำจจะเกิดขึ้น โดยกำรประมำณกำรต้นทุนงำนก่อสร้ำงจำกแบบกำรก่อสร้ำงที่ได้รับ เพื่อค ำนวณหำปริมำณและ
มูลค่ำวัสดุก่อสร้ำงส ำหรับโครงกำรนั้นๆ อย่ำงแม่นย ำ และควบคุมต้นทุนกำรก่อสร้ำงให้อยู่ในงบประมำณที่ก ำหนด บริษัทมีนโยบำย
บริหำรควำมเสี่ยงด้ำนกระบวนกำรจัดซื้อ โดยกำรเปรียบเทียบรำคำวัสดุก่อสร้ำงจำกผู้จัดจ ำหน่ำยมำกกว่ำ 1 รำย เพื่อให้ได้รำคำและ
เง่ือนไขกำรจ่ำยเงินที่ดีที่สุด กำรก ำหนดยืนรำคำวัสดุก่อสร้ำงหลักไว้ล่วงหน้ำกับผู้จัดจ ำหน่ำยวัสดุก่อสร้ำง เพื่อควบคุมต้นทุนวัสดุ 
อย่ำงน้อยร้อยละ 50 ของต้นทุนวัสดุรวม และกำรสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ในปริมำณมำก โดยกำรรวบรวมปริมำณสัง่ซื้อจำกหลำยๆ โครงกำร 
เพื่อให้มีอ ำนำจในกำรเจรจำต่อรองและได้รำคำที่ลดลง ท ำให้สำมำรถควบคุมต้นทุนได้ระดับหนึ่ง อีกทั้งในบำงโครงกำรบริษัทจะมี    
กำรว่ำจ้ำงผู้รับเหมำช่วงแบบเบ็ดเสรจ็ คือ ก ำหนดให้ผู้รับเหมำรับผดิชอบทั้งค่ำอุปกรณ์และค่ำแรง หรืออำจให้ผู้รับเหมำช่วงรับผิดชอบ
เฉพำะค่ำแรง โดยบริษัทจะเปน็ผู้ด ำเนินกำรสั่งซื้อวัสดอุปุกรณเ์พื่อควบคุมต้นทุน จำกนโยบำยดังกล่ำว ท ำให้บริษัทสำมำรถป้องกนัและ
ลดควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของรำคำวัสดุอุปกรณ์ได้ในระดับหนึ่ง 

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี ย 

ควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบี้ยเป็นกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำดอกเบี้ยในตลำด บริษัทจึงมีควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบี้ยที่อำจปรับ
เพิ่มขึ้นในอนำคต เนื่องจำกบริษัทมีกำรกู้ยืมเพื่อใช้ในโครงกำรลงทุนและมีกำรก ำหนดอัตรำดอกเบี้ยแบบลอยตัว โดยอ้ำงอิงกับอัตรำ 
MLR ของธนำคำรที่ให้กู้ยืมเงิน ดังนั้น หำกธนำคำรมีกำรปรับเพิ่มขึ้นของอัตรำดอกเบี้ยดังกล่ำว จะท ำให้ส่งผลกระทบต่อต้นทุนทำง
กำรเงิน กระแสเงินสด และผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทในอนำคต และเพื่อเป็นกำรลดควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบี้ย บริษัทตระหนักถึง
ควำมจ ำเป็นต้องติดตำมกำรเปลีย่นแปลงอย่ำงใกล้ชิด แต่เนื่องจำกหนี้สินของบริษัทส่วนใหญ่เป็นหนี้สินระยะสั้นและหนังสือค้ ำประกนั
ประเภทต่ำงๆ ท ำให้บริษัทมีควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบี้ยค่อนข้ำงต่ ำ 

4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 

ความเสี่ยงจากโครงการก่อสร้างไม่ได้รับความเหน็ชอบจากประชาชน  

โครงกำรก่อสร้ำงที่ได้รับกำรว่ำจ้ำงจำกหน่วยงำนรำชกำร อำจมีบำงโครงกำรที่ทำงผู้ว่ำจ้ำงไม่ได้จัดท ำประชำพิจำรณ์หรือ 
ขอควำมเห็นชอบจำกประชำชนในพื้นที่ เนื่องจำกควำมไม่เข้ำใจของประชำชนถึงผลดีผลเสียของโครงกำร  ซึ่งอำจส่งผลกระทบให้ 
กำรก่อสร้ำงเกิดควำมล่ำช้ำ เนื่องจำกบริษัทไม่สำมำรถเข้ำพื้นที่ก่อสร้ำงได้ อีกทั้งยังสูญเสียโอกำสในกำรรับงำนจำกลูกค้ำรำยใหม่ ทั้งนี้
ควำมเสี่ยงดังกล่ำวเป็นควำมเสี่ยงจำกปัจจัยภำยนอกที่ทำงผู้ว่ำจ้ำงต้องมีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรส่งมอบพื้นที่ก่อสร้ำงให้กับบริษัท  

อย่ำงไรก็ตำม บริษัทได้ประสำนงำนกับผู้ว่ำจ้ำงในกำรขอสงวนสิทธิ์ขยำยระยะเวลำในเบื้องต้น ขออนุมัติในกำรปรับแผนงำน
ก่อสร้ำงใหม่ อีกทั้งยังมีกำรสื่อสำรให้ประชำชนเกิดควำมเข้ำใจที่ถูกต้อง และสร้ำงควำมเช่ือมั่นให้กับประชำชนว่ำจะไม่ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ประชำชนยอมรับในโครงกำรดังกล่ำว 
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ขอ้พพิาททางกฎหมาย 

1. คดีเสนอข้อพิพาท ต่อ สถาบนัอนญุาโตตุลาการ ข้อพิพาทหมายเลขด าที่ 108/2559 

ระหว่าง บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากัด (มหาชน) ผู้เรียกร้อง 

 เทศบาลต าบลปา่ซาง ผู้คัดค้าน 

บริษัทฯ ยื่นเสนอข้อพิพาทและแก้ไขค าเสนอข้อพิพาท ต่อ สถาบันอนุญาโตตุลาการ เพื่อขอให้สถาบันอนุญาโตตุลาการมีค าช้ี
ขาดให้เทศบาลต าบลป่าซางชดใช้ค่าเสียหาย จ านวนทั้งสิ้น 27,193,378.18 บาท  

ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 อนุญาโตตุลาการ มีนัดสืบพยาน ผู้คัดค้าน วันที่ 13 และ 27 กุมภาพันธ์ 2562 แล้วสืบพยาน  
ผู้เรียกร้อง วันที่ 6 กับ 20 มีนาคม 2562 และ 7 พฤษภาคม 2562  

2. คดีปกครอง ศาลปกครอง คดีหมายเลขด าที่ 1729/2559 

ระหว่าง บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากัด (มหาชน) ผู้ฟ้องคด ี

 เทศบาลเมืองตาก ที่ 1 กับพวก รวม 2 คน ผู้ถูกฟ้องคด ี

บริษัทฯ ยื่นฟ้องต่อ ศาลปกครองกลาง เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 เพื่อเรียกร้องเงินค่าจ้างและค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ยคิด
จนถึงวันฟ้อง รวม 52,573,041.13 บาท ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเข้าท างานได้ถึงวันฟ้อง 629,356 บาท และให้คืนเงินค้ าประกันตาม หนังสือ
ค้ าประกัน ของ ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย พร้อมดอกเบี้ยคิดจนถึงวันฟ้องอีก 10,603,209.65 บาท จ านวนทั้งสิ้น 
63,805,606.78 บาท ศาลปกครองกลาง แจ้งรับค าสั่งรับฟ้อง เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2559  

ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 คดีอยู่ระหว่างรอก าหนดวันนัดพิจารณาของศาลปกครอง 

3. คดีแพ่ง ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ คดีหมายเลขด าที่ ผบ.1733/2559 

ระหว่าง บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากัด (มหาชน) โจทก ์

 ธนาคารกรงุไทย จ ากดั (มหาชน) จ าเลย 

บริษัทฯ ยื่นฟ้องต่อ ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 เพื่อเรียกร้องเงินประกันสัญญาจ้างพร้อมดอกเบี้ยคิด
จนถึงวันฟ้อง รวมจ านวนทั้งสิ้น 15,817,074.68 บาท  

วันที่ 19 กันยายน 2561 ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ได้มีค าพิพากษาให้ ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ช าระเงินจ านวน 
15,817,074.68 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี ของเงินต้น 14,646,368.39 บาท นับตั้งแต่ 16 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไปจนกว่า
จะช าระเสร็จ 

ณ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ธนาคารกรุงไทยฯ ได้ยื่นอุธรณ์คัดค้านค าพิพากษา ในขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุธรณ์ 

4. คดียื่นค าร้องขอรับช าระหนี้ ศาลลม้ละลายกลาง คดีหมายเลขด าที่ ล.3504/2559 

ระหว่าง บริษัท ซีฟโก้ จ ากัด (มหาชน) โจทก ์

 บริษัท เอ็ม วี เอส ดีเวลลอปเม้นท์ 1688 จ ากดั จ าเลย 

 บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากัด (มหาชน) ผู้ขอรบัช าระหนี ้

วันที่ 24 ตุลาคม 2561 ศาลล้มละลายกลาง ได้มีค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์ บริษัท เอ็ม วี เอส ดีเวลลอปเม้นท์ 1688 จ ากัด ไว้เด็ดขาด 
โดยมี บริษัท ซีฟโก้ จ ากัด (มหาชน) เป็นโจทย์ บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากัด (มหาชน) ได้ยื่นค าร้องขอรับช าระหนี้วันที่ 3 มกราคม 2562 จ านวน
ทั้งสิ้น 103,725,675.67 บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการประชุมเจ้าหนี้ 
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5. คดีเสนอข้อพิพาท ต่อ สถาบนัอนญุาโตตุลาการ ข้อพิพาทหมายเลขด าที่ 112/2560 

ระหว่าง กิจการคา้ร่วม ไฮโดรเท็ค-ซลัคอน ผู้เรียกร้อง 

 การประปานครหลวง ผู้คัดค้าน 

กิจการค้าร่วม ไฮโดรเท็ค-ซัลคอน ยื่นเสนอข้อพิพาท ต่อ สถาบันอนุญาโตตุลาการ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 เพื่อขอให้คณะ
อนุญาโตตุลาการ พิจารณาขยายระยะเวลาท างานก่อสร้าง ถังเก็บน้ าใส ส าหรับสถานีสูบจ่ายน้ าเพชรเกษมและสถานีสูบจ่ายน้ าราษฏร์
บูรณะ ตามหนังสือสัญญาก่อสร้างเลขที่ G-PK/RB-8 ออกไปจ านวน 478 วัน พร้อมกับให้การประปานครหลวงช าระเงินค่าจ้างงานงวดคืนที่
ปรับไว้จ านวน 42,015,000 บาท ให้กับกิจการค้าร่วม ไฮโดรเท็ค-ซัลคอน 

ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 อนุญาโตตุลาการ มีนัดสืบพยาน ผู้คัดค้าน วันที่ 26 มีนาคม 2562 และ 3 – 4 เมษายน 2562  
แล้วสืบพยาน ผู้เรียกร้อง วันที่ 14กับ 19 มีนาคม 2562  

6. คดีแพ่ง ศาลแพ่ง คดีหมายเลขด าที่ พ 484/2561 คดีหมายเลขแดงที่ พ 6215/2561 

ระหว่าง บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากัด (มหาชน) โจทก ์

 บริษัท เอเอเอส เอ็นจิเนยีริ่ง เซอร์วสิ จ ากัด จ าเลย 

บริษัทฯ ยื่นฟ้องต่อศาลแพ่ง เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อเรียกร้องค่าจ้างล่วงหน้าพร้อมดอกเบี้ยคิดจนถึงวันฟ้อง จ านวน 
538,858.56 บาท 

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ศาลแพ่งมีค าพิพากษา ให้ บริษัท เอเอเอส เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จ ากัด ช าระเงินจ านวน 318,691.30 
บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปีของเงินต้นดังกล่าว นับตั้งแต่วันที่ทางบริษัทฯ ยื่นฟ้อง พร้อมช าระค่าทนายความจ านวน 8,000 บาท 

ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัท เอเอเอส เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จ ากัด ได้ยื่นอธุรณ์ค าพิพากษาดังกล่าว 

7. คดีแพ่ง ศาลแพ่ง คดีหมายเลขด าที่ พ.3918/2561 คดีหมายเลขแดงที่ พ.4952/2561  

ระหว่าง บริษัท โทรเีซนไทย เอเยนตซ์ีส์ จ ากดั (มหาชน) โจทย ์

 บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากัด (มหาชน) จ าเลย 

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จ ากัด (มหาชน) ได้ยื่นฟ้องต่อสารแพ่ง เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 เพื่อเรียกร้องเงินค่าซื้อขาย
หุ้นระหว่างกัน  

วันที ่24 กันยายน 2561 ศาลมีค าพิพากษาให้บริษัทฯ ช าระเงินจ านวน 10,937,500.00 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อ
ปีของเงินต้น นับแต่วันที่บริษัทฯ ผิดนัด ( ผิดนัดวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ) เป็นต้นไป จนกว่าจะช าระเสร็จ และให้บริษัทฯ  
ชดใช้ค่าธรรมเนียมศาลจ านวน 10,000 บาท 

8. คดีแพ่ง ศาลแพ่ง คดีหมายเลขด าที่ พ.5431/2561  

ระหว่าง บริษัท ยเูอชเอ็ม จ ากดั โจทย ์

 บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากัด (มหาชน) จ าเลย 

บริษัท ยูเอชเอ็ม จ ากัด ได้ยื่นฟ้องต่อศาลแพ่ง เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 เพื่อเรียกร้องให้ช าระค่าสินค้าอุปกรณ์ที่ค้างช าระ 
จ านวนเงินต้น 699,780 บาท และดอกเบี้ยจ านวน 179,382.88 บาท  

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 โจทย์และจ าเลยท าข้อตกลงยอมความ โดยให้จ าเลยช าระเงินจ านวน 772,680 บาท ด้วยการผ่อนช าระ
ทุกสิ้นเดือน จ านวน 77,268 บาทต่อเดือน และให้เริ่มช าระเดือนมีนาคม 2562 เป็นต้นไป จนกว่าจะครบภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 
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9. คดีแพ่ง ศาลแพ่ง คดีหมายเลขด าที่ พ.5290/2561  

ระหว่าง บริษัท สยามซินดิเคทเทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) โจทย ์

 บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากัด (มหาชน) จ าเลย 

บริษัท สยามซินดิเคทเทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) ได้ยื่นฟ้องต่อศาลแพ่ง เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 เพื่อเรียกร้องช าระค่าสินคา้
และบริการที่ค้างช าระ จ านวนเงินต้น 4,570,078.48 บาท พร้อมดอกเบี้ยจ านวน 471,169.63 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,041,248.11 บาท 

ศาลแพ่งนัดฟังผลเจรจาประนอมหนี้ในวันที่ 18 มีนาคม 2562  

10. คดีแพ่ง ศาลแพ่ง คดีหมายเลขด าที่ พ.5826/2561  

ระหว่าง บริษัท เจ เอส วาย คอนสตรัคช่ัน (๒๔๘o) จ ากัด โจทย ์

 บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากัด (มหาชน) จ าเลย 

บริษัท เจ เอส วาย คอนสตรัคช่ัน (๒๔๘o) จ ากัด ได้ยื่นฟ้องต่อศาลแพ่ง เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 เพื่อเรียกร้องเงินหักค่าค้ า
ประกันผลงาน จ านวน 1,158,353.12 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปีนับตั้งแต่ 11 ตุลาคม 2561  

ศาลแพ่งนัดสืบพยานทั้งสองฝ่ายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 

11. คดีแพ่ง ศาลแขวงพระนครเหนือ คดีหมายเลขด าที่ 2031/2561  

ระหว่าง บริษัท เอเวอเรต์ เทคโนโลยี จ ากัด โจทย ์

 บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากัด (มหาชน) จ าเลย 

บริษัท เอเวอเรต์ เทคโนโลยี จ ากัด ได้ยื่นฟ้องต่อศาลแขวงพระนครเหนือ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 เพื่อเรียกร้องให้ช าระค่า
สินค้าและบริการ จ านวน 195,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยจ านวน 13,203.13 บาท 

ศาลแขวงพระนครเหนือนัดก าหนดประเด็นข้อพิพาทในวันที ่12 มีนาคม 2562 

12. คดีอาญา ศาลจังหวัดสกลนคร คดีหมายเลขด าที่ 3296/2561  

ระหว่าง บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากัด (มหาชน) โจทย ์

 บริษัท ศรดีามาเอ็นจเินียริ่ง จ ากัด ที1่ กับพวก จ าเลย 

บริษัทฯ ยื่นฟ้องต่อ ศาลจังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 เพื่อเรียกร้องให้ช าระเงินกู้ยืมตามเช็ค จ านวน 2,000,000 
บาท 

ศาลจังหวัดสกลนคร นัดไต่สวนมูลฟ้องในวันที ่4 มีนาคม 2562 
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ข้อมูลทัว่ไป  

ชื่อบริษัทภาษาไทย   :     บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ำกัด (มหำชน) 
ชื่อบริษัทภาษาอังกฤษ  :     Hydrotek Public Company Limited  
เลขทะเบียนบริษัท    :     0107554000097 
ประเภทธุรกิจ    :     รับก่อสร้ำง  รับบริหำรจัดกำร และกำรลงทุนงำนวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 

1. กำรรับเหมำก่อสร้ำง (ออกแบบ จัดหำ ก่อสร้ำง ติดตั้งเครื่องจักร และกำรทดลองเดินระบบ   
อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือครบวงจร) 

2. กำรรับบริหำรจัดกำรเดินระบบและบ ำรุงรักษำ 

3. กำรลงทุนโครงกำรผลิตน้ ำและบ ำบัดน้ ำเสีย 

โดยบริกำรของบริษัทสำมำรถแบ่งเป็น 4 ผลิตภัณฑ์ คือ 
1. ระบบผลิตน้ ำ (Water Treatment Plant) ได้แก่ กำรผลิตน้ ำประปำกำรผลิตน้ ำจืดจำกน้ ำทะเล 

และกำรผลิตน้ ำบริสุทธิ์หรือน้ ำปรำศจำกแร่ธำตุส ำหรับใช้ในโรงงำนอุตสำหกรรม 
2. ระบบบ ำบัดน้ ำเสีย (Wastewater Treatment Plant) และระบบบ ำบัดน้ ำเสียเพื่อน ำกลับมำใช้

ใหม่หรือระบบรีไซเคิล (Wastewater Recycle Plant)  
3. ระบบก ำจัดขยะ (Solid Waste Treatment Plant) คือ กำรน ำขยะไปฝังกลบให้เกิดกำรย่อย

สลำยเพื่อให้ได้ก๊ำซมีเทน แล้วน ำไปผลิตเป็นพลังงำนเช้ือเพลิง  
4. กำรแปรรูปวัสดุเหลือใช้ให้เป็นพลังงำนทดแทน (Waste to Energy) คือ กำรน ำน้ ำเสียที่มี       

ค่ำ COD (Chemical Oxygen Demand) สูง จำกโรงงำนอุตสำหกรรม มำผ่ำนกระบวนกำร
ผลิตเพื่อให้ได้ก๊ำซชีวภำพและก๊ำซมีเทน แล้วน ำไปใช้เป็นพลังงำนเช้ือเพลิง 

ที่ต้ังส านักงาน      :     เลขที่ 1 อำคำร ทีพี แอนด์ ที ช้ัน 14 ซอยวภิำวดรีังสติ 19 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร  
         10900 ประเทศไทย 

โทรศัพท ์      :     (66) 2-936-1661-2 
โทรสาร       :     (66) 2-936-1669 
เว็บไซต์           :     www.hydrotek.co.th 
ทุนจดทะเบียน     :     970,283,450 บำท ประกอบด้วยหุน้สำมญัจ ำนวน 970,283,450 หุ้น 
ทุนช าระแล้ว      :     784,968,760 บำท ประกอบด้วยหุน้สำมญัจ ำนวน 784,968,760 หุ้น ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุน้       :     1 บำทต่อหุน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

http://www.hydrotek.co.th/
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บุคคลอา้งองิอืน่ๆ 

นายทะเบยีนหลกัทรัพย ์ 
บริษัท ศูนย์รบัฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
93 ถนนรัชดำภเิษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท์ (66) 2-009-9000 โทรสำร (66) 2-009-9991 

ผู้สอบบญัช ี
นางสาวซซูาน  เอี่ยมวณิชชา  ผู้สอบบญัชีอนุญำตเลขที่ 4306 
บริษัท เอส พี ออดิท จ ำกัด 
503/21 อำคำร เค.เอส.แอล. ทำวเวอร์ ช้ัน 12 ถนนศรีอยธุยำ แขวงพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10400 
โทรศัพท์ (66) 2-642-6172-4 โทรสำร (66) 2-642-6253 

หมายเหตุ  : ผู้ลงทุนสำมำรถศึกษำข้อมูลของบริษัทเพิ่มเติมได้จำกแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี (แบบ 56-1) ของบริษัทที่แสดงไว้ใน 
www.sec.or.th หรือเว็บไซต์ของบริษัท www.hydrotek.co.th 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.sec.or.th/
http://www.hydrotek.co.th/
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จ านวนทนุจดทะเบยีนและทนุช าระแล้ว 

บริษัทมีทุนจดทะเบียน 970,283,450 บาท (เก้าร้อยเจ็ดสิบล้านสองแสนแปดหมื่นสามพันสี่ร้อยห้าสิบบาท) เรียกช าระแล้วจ านวน 
784,968,760 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (เก้าร้อยเจ็ดสิบลา้นสองแสนแปดหมืน่สามพันสีร่้อยห้าสิบบาท) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท  

ผูถ้ือหุน้ 

รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ดังนี ้

 จ ำนวนหุน้ ร้อยละ 
1. บริษัท เอสยูทีจี โฮลดิ้ง จ ากัด 195,000,000 24.48 

2. นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์ 84,864,688 10.76 

3. นายทิศพัฒน ์อมรนันทิพัฒน ์ 54,999,600 7.01 

4. นายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนม์ 42,721,700 5.44 

5. นายกิตติ ชีวะเกตุ 39,501,960 5.03 

6. กลุ่มนำยสลิบ สูงสว่ำง 38,933,611 4.95 

 - นายสลิบ สูงสว่าง 38,882,503 4.95 

 - นางสาวสุจินต์ ศรีชัยพาณิชย์ 38,255 0.00 

 - นางสาวสุดา ศรีชัยพาณิชย์ 12,751 0.00 

 - นางกอบกุล พัฒนาภรณ ์ 102 0.00 

7. นางสาวสุกัญญา ผาล ี 20,919,471 2.67 

8. นางสาววิลาวัลย์ จารุมโนภาส 20,132,000 2.56 

9. นางเครือวัลย์ ไตรสวัสดิ์วงศ ์ 16,823,400 2.14 

10. นางศัลยา จารุจินดา 15,461,637 1.97 

รวม 529,358,067 67.01 
หมายเหตุ: กลุ่มนายสลิบ สูงสว่าง ประกอบด้วยนายสลิบ สูงสว่าง น้องสาวภรรยานายสลิบ สูงสว่าง พี่สาวและน้องสาวนายสลิบ สูงสว่าง 

ข้อจ ากัดการถือหุ้นของชาวต่างชาติ 

ผู้ถือหุ้นท่ีเป็นชาวต่างชาติสามารถถือครองหุ้นของบริษัทรวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 49.00 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและช าระแล้ว โดย         
ณ 31 ธันวาคม 2561 หุ้นของบริษัทที่ถือครองโดยชาวต่างชาติมีจ านวนร้อยละ 0.00 

นโยบายการจา่ยเงนิปันผล 

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลังจากหักภาษีและส ารองตามกฎหมายแล้วในแต่ละปี 
ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจ าเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต 
โดยอยู่ภายใต้เง่ือนไขที่การด าเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น อาทิ ใช้เป็นทุนส ารองส าหรับการช าระคืนเงินกู้ 
ใช้เป็นเงินลงทุนเพื่อขยายธุรกิจของบริษัท หรือกรณีมีการเปลี่ยนแปลงสภาวะตลาด ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทใน
อนาคต โดยให้อ านาจคณะกรรมการบรษิัทเป็นผู้พิจารณา ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบรษิัทที่อนุมัตใิห้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกน าเสนอเพือ่
ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอ านาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่าง
กาลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบใ นการประชุมคราวต่อไป 
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โครงสร้างคณะกรรมการบรษัิทและผูบ้ริหาร 

โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร ซึ่งคณะกรรมการในแต่ละชุด
เป็นผู้ได้รับการพิจารณาด้านคุณสมบัติอย่างครบถ้วน มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของบริษัท เป็น
ผู้มีคุณธรรม ความรับผิดชอบ มีประวัติการท างานที่โปร่งใส และยึดมั่นในหลักการและมาตรฐานที่ดี  

1) คณะกรรมการบริษัท  
ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562 บริษัทมีคณะกรรมการบริษัทจ านวน 7 ท่าน ประกอบด้วย 
1. นายสลิบ สูงสว่าง ประธานกรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง  
2. นายสุรเชษฐ์  ชัยปัทมานนท์ รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหา                        

 และพิจารณาค่าตอบแทน     
3. นายศุภฤกษ์ ณ สงขลา กรรมการ  / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหา 
 และพิจารณาค่าตอบแทน 
4. พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการ

 สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ  
5. ศ.ดร.ก าพล ปัญญาโกเมศ กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณา 

  ค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ 
6. พลอากาศเอกสุรศักดิ์ มีมณี กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง /

 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ 
7. ดร.ศิริเดช ค าสุพรหม กรรมการ / กรรมการอิสระ 

โดยมนีางสาวนันทนัช สูงสว่าง เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัทและเลขานุการบริษัท 

กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท: นายสลบิ สูงสว่าง หรือนายสุรเชษฐ์  ชัยปัทมานนท์ หรือนายศุภฤกษ์ 
ณ สงขลา ลงลายมือช่ือร่วมกัน 2 ใน 3 และประทบัตราส าคญัของบริษทั 

ข้อจ ากัดอ านาจของกรรมการ: ไมม่ ี

หมายเหตุ : *  นายสลิบ สูงสว่าง ได้เกษียณอายุจากต าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป และได้ลาออก
จากต าแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่งวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป 

*  นายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์ ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ให้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ และได้รับการแต่งตั้ง
จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 ให้ด ารงต าแหน่ง กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
แทนนายดนัย อมรพัชระ ที่ได้ลาออกไป  โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2561 เป็นต้นไป 

*  นายศุภฤกษ์ ณ สงขลา ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ให้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 20 
กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป และได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2561 ให้ด ารงต าแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่
บริหารร่วม โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2561 และได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 ให้ด ารงต าแหน่ง
เป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ แทนนายสลิบ สูงสว่าง ที่ได้ลาออกไป โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เป็น
ต้นไป และได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 ให้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผลตั้งแต่
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป 

*  พลอากาศเอกสุรศักดิ์ มีมณี ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 ให้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / กรรมการ
อิสระ แทนนายดนัย อมรพัชระที่ได้ลาออกไป โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2561 เป็นต้นไป และได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2561 ให้ด ารงต าแหน่งเป็น กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน แทนนายอนันต์ เกตุพิทยา ที่ได้ลาออกไป โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป 

*  ดร.ศิริเดช ค าสุพรหม ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2561 ให้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / กรรมการอิสระ 
แทนนายอนันต์ เกตุพิทยา ที่ได้ลาออกไป โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป 
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ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

1) ก าหนดหรือเปลี่ยนแปลงช่ือกรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือ
ผูกพันบริษัท 

2) ก าหนดนโยบาย กลยุทธ์ และทิศทางการด าเนินงานของบริษัท 
และการก ากับดูแลให้ฝ่ายบริหารด าเนินการให้เป็นไปตาม
นโยบาย กลยุทธ์ และทิศทางที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น
และการเติบโตอย่างยั่งยืน ยกเว้นนโยบายหรือการด าเนินงานที่
ต้องได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

3) พิจารณาตัดสินใจในเรื่องที่มีสาระส าคัญ เช่น แผนธุ รกิจ 
งบประมาณ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ อ านาจการบริหาร และ
รายการอื่นใดตามที่กฎหมายก าหนด 

4) ประเมินผลการปฏิบัติงานและก าหนดค่าตอบแทนของ        
ฝ่ายบริหาร 

5) รับผิดชอบต่อผลประกอบการและการปฏิบัติงานของฝ่ายบรหิาร 
โดยมีความตั้งใจและความระมัดระวังในการปฏิบัติงาน 

6) จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชี
ที่เช่ือถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความ
เหมาะสมของการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล การบริหารการจัดการความเสี่ยง 
การรายงานทางการเงินและการติดตามผล 

7) ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้
เสียกับบริษัท 

8) ก าหนดข้อบังคับหรือระเบียบภายในของบริษัทในเรื่องต่างๆ 

9) รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในการจัดท า
รายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี
ไว้ในรายงานประจ าปี และครอบคลุมเรื่องส าคัญต่างๆ ตาม
นโยบายข้อพึงปฏิบัติที่ดีส าหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

10) อ านาจในการด าเนินการดังต่อไปนี้จะกระท าได้ก็ต่อเมื่อได้รับ
อนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งนี้ ก าหนดให้รายการที่
กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง้ มีส่วนได้เสยี หรืออาจ
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใดของบริษัทหรือบริษัทย่อย 
(ถ้ามี) ให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้นไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในเรื่องนั้น  

(ก) เรื่องที่กฎหมายก าหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

(ข) การท ารายการที่กรรมการมีส่วนได้เสีย และอยู่ ในข่ายที่
กฎหมายหรือข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ระบุให้ต้องได้รับ
อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

นอกจากนั้น ในกรณีต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่
ประชุมคณะกรรมการด้วยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้า
ร่วมประชุม และที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 
4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน 
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส าคญั

ให้แก่บุคคลอื่น 

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมา
เป็นของบริษัท 

(ค) การท าแก้ไขหรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของ
บริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส าคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่น
เข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น
โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งก าไรขาดทุนกัน 

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ 

(จ) การเพิ่มทนุ การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัท 

(ฉ) การอื่นใดที่ก าหนดไว้ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์ และ/หรือ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงดังกล่าว
ข้างต้น 

11) คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งกรรมการจ านวนหนึ่งตามที่
เห็นสมควรให้เป็นคณะกรรมการบริหาร เพื่อปฏิบัติงานตามที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

ทั้งนี้ การมอบอ านาจแก่กรรมการดังกล่าวข้างต้นจะไม่
รวมถึงการมอบอ านาจที่ท าให้กรรมการบริหารสามารถอนุมัติ
รายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจ
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดท ากับบริษัทหรือ
บริษัทย่อย (ถ้ามี) รวมทั้งก าหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากที่
ประชุม   ผู้ถือหุ้นในการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการไดม้าหรอื
จ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่ส าคัญของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องตาม
ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ 

1) สนับสนุนและควบคุมการปฏิบัติงานของคณะกรรมการให้เป็นไปตามมาตรฐานของหลักธรรมาภิบาล 

2) ก าหนดวาระ ควบคุม และด าเนินการประชุม โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดประสทิธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท 

3) ก าหนดนโยบายของบริษัทร่วมกับคณะกรรมการ เพื่อน าไปก าหนดเป้าหมายร่วมกับฝ่ายบริหาร 

4) สนับสนุนและพัฒนากลยุทธ์การด าเนินงานของบริษัท ร่วมกับคณะกรรมการและผู้บริหาร 
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2) คณะกรรมการบริหาร 
ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562 บริษัทมีคณะกรรมการบริหารจ านวน 3 ท่าน ประกอบด้วย 
1. นายสรุเชษฐ์ ชัยปัทมานนท ์ ประธานกรรมการบริหาร 
2. นายสลิบ สูงสว่าง  กรรมการบริหาร 

3. นายศุภฤกษ ์ณ สงขลา   กรรมการบริหาร 
หมายเหตุ :  *   นายสลิบ สูงสว่าง ได้ลาออกจากต าแหน่งประธานกรรมการบริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป 

*  นายสุรเชษฐ ์ชัยปัทมานนท์ ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 ให้ด ารงต าแหน่งเป็นประธาน
กรรมการบริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป 

*  นายศุภฤกษ์ ณ สงขลา นายศุภฤกษ์ ณ สงขลา ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2561 ให้ด ารงต าแหน่ง
เป็นกรรมการบริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป 

 
ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

1) วางแผน และก าหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้าง
การบริหารงานหลักในการด าเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อให้
สอดคล้องและสนับสนุนต่อสภาพเศรษฐกิจและสภาวะการ
แข่งขันในตลาด เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
อนุมัติ 

2) ก าหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอ านาจการบริหารต่างๆ 
ของบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ 

3) ควบคุมดูแลการด าเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย
ธุรกิจ แผนธุรกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัท
ได้อนุมัติแล้ว 

4) พิจารณาการเข้าท าสัญญาเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท และสัญญา
เกี่ยวกับการซื้อทรัพย์สินหรือท าให้ได้มาซึ่งสิทธิเพื่อน ามาใช้
ประโยชน์ในกิจการของบรษิัท ตลอดจนการก าหนดขั้นตอนและ
วิธีการเจรจาเพื่อท าสัญญาดังกล่าว 

5) อนุมัติการก าหนดราคาในการประมูลงานที่มีมูลค่าไม่เกิน 
800,000,000 บาทต่อโครงการ 

6) อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่ได้ก าหนดไว้ในงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว 
หรือตามที่คณะกรรมการบรษิัทได้มีมตอินุมัติในหลกัการไว้แล้ว 

7) ด าเนินการจัดท าแผนธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินใน
การเปิดบัญชี การให้กู้ยืม การกู้ยืม การจัดหาวงเงินสินเช่ือ 
รวมถึงการให้หลักประกัน จ าน า จ านอง ค้ าประกัน และการ
อื่นๆ รวมถึงการซื้อขายแลกเปลี่ยน รับจ านอง ขายฝาก รับซื้อ
ฝาก เช่า หรือให้เช่า ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และจดทะเบียน
กรรมสิทธิ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างใดๆ ตามวัตถุประสงค์เพื่อ
ประโยชน์ในการด าเนินกิจการของบริษัท เพื่อขออนุมัติต่อ
คณะกรรมการบริษัท 

8) พิจารณาผลก าไรและขาดทุนของบริษัท และการเสนอจ่ายเงิน
ปันผลระหว่างกาล หรือเงินปันผลประจ าปี เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัท 

9) มีอ านาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง ก าหนดอัตรา
ค่าจ้าง ให้บ าเหน็จรางวัล ปรับขึ้น เงินเดือน ค่ าตอบแทน      
เงินโบนัส ของพนักงานระดับตั้งแต่กรรมการผู้จัดการขึ้นไป 

10)ด าเนินการอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการด าเนินการดังกล่าวข้างต้น 
หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในแต่ละ
คราวไป 

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารอาจมอบอ านาจช่วงให้พนักงาน
ระดับบริหารของบริษัทมีอ านาจอนุมัติทางการเงินในเรื่องใด
เรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณา
เห็นสมควรก็ได้ 

อนึ่ง การอนุมัติรายการดังกล่าวข้างต้นจะต้องไม่มีลักษณะ
เป็นการอนุมัติรายการที่ท าให้คณะกรรมการบริหารหรือ     
ผู้รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติ
รายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือ
อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใดที่จะท ากับบริษัทหรือ
บริษัทย่อย (ถ้ามี) ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการก ากับตลาดทุน
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกาศก าหนด 

ทั้ งนี้  คณะกรรมการบริษั ทมี อ านาจในการแก้ ไข
เปลี่ยนแปลงขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารได้
ตามที่จ าเป็นหรือเห็นสมควร
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3) คณะผู้บริหาร 
ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562 บริษัทมีคณะผูบ้รหิารจ านวน 3 ท่าน ประกอบด้วย 
1. นายศุภฤกษ์ ณ สงขลา   ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  

ฝ่ายบริหารองค์กร (รักษาการ)  
2. นายสมเกียรติ สุขเจริญ   รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายปฏิบัติการ 
3. นายกันตภณ วนัปติกุล   รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายการตลาด 
หมายเหตุ :  *  นายสลิบ สูงสว่าง ได้เกษียณอายุจากต าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป 

*  นายศุภฤกษ์ ณ สงขลา ได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2561 ให้ด ารงต าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่
บริหารร่วม โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป 

*  นายสมเกยีรต ิสุขเจริญได้รับแต่งตั้งจากที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2561 ให้ด ารงต าแหน่งรองประธานเจา้หน้าที่บริหาร 
ฝ่ายปฏบิัติการ โดยมีผลตั้งแต่วันที ่18 กนัยายน 2561 เป็นต้นไป 

*  นายกันตภณ วนัปติกลุ ได้รบัแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั้งที่ 1/2562 ให้ด ารงต าแหน่งรองประธานเจา้หน้าที่บริหาร 
ฝ่ายการตลาด โดยมีผลตั้งแต่วนัที่ 1 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป 

*  นางพนาล ีนรจติต์ ลาออกจากต าแหน่งรองประธานเจา้หน้าทีบ่ริหาร ฝ่ายบัญชแีละการเงิน โดยมีผลตั้งแต่วันที ่1 มีนาคม 2562 เปน็
ต้นไป 

 
ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

1) ก ากับดูแลและอนุมัติเรื่องเกี่ยวกับการด าเนินงานตามปกติของ
บริษัท และอาจมอบอ านาจให้กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือ
บุคคลอื่นใดด าเนินการเกี่ยวกับการด าเนินงานตามปกติ
ประจ าวันของบริษัท เพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนประธานเจ้าหน้าที่
บริหารเฉพาะเรื่อง ภายใต้การควบคุมประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
และภายในระยะเวลาที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเห็นสมควร 
และประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง
หรือแก้ไขอ านาจนั้นๆ ได้ 

2) ด าเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการ
บริหารได้มอบหมาย  

3) รับผิดชอบด้านการจัดการทางการเงิน ภาษี ความเสี่ยง และการ
จัดการ และน าเสนองบประมาณประจ าปีต่อคณะกรรมการ
บริษัท และดูแลการจัดการ และจัดสรรทรัพยากรองค์กรให้
เป็นไปตามกรอบ และแนวทางของงบประมาณ ภายใต้กฎหมาย
และกฎระเบียบ รวมทั้งข้อบังคับของบริษัท 

4) พิจารณาอนุมัติการก าหนดราคาในการประมูลงานที่มีมูลค่าไม่
เกิน 600,000,000 บาทต่อโครงการ 

5) มีอ านาจอนุมัติและมอบอ านาจช่วงอนุมัติการเบิกจ่ายเพื่อการ
จัดซื้อ จัดจ้าง ซึ่งทรัพย์สินและบริการ เพื่อประโยชน์ของบริษัท 
ที่มีมูลค่าไม่เกนิ 200,000,000 บาท รวมทั้งอนุมัติการด าเนนิการ
ทางการเงินเพื่อธุรกรรมต่างๆ ของบริษัท โดยอยู่ภายใต้กรอบ
งบประมาณที่ผา่นการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทในแต่ละป ี

6) มีอ านาจกระท าการและแสดงตนเป็นตัวแทนบริษัทต่อ
บุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท 

7) อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการด าเนินงาน
ของบริษัท 

8) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัทหรือคณะกรรมการบริหารเป็นคราวๆ ไป 

ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จะอยู่ภายใต้การบังคับ
บัญชาและรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริหาร และให้
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารปฏิบัติตามแนวทางและนโยบายที่
คณะกรรมการบริหารก าหนดไว้ 

อนึ่ง ประธานเจา้หน้าที่บริหารไม่มีอ านาจในการด าเนินการ
ใดๆ ในหรือเกี่ยวกับรายการหรือเรื่องที่ประธานจ้าหน้าที่
บริหาร หรือบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือ
อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะท า
ขึ้นกับบริษัท หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกาศก าหนด 

ทั้ งนี้  คณะกรรมการบริษั ทมี อ านาจในการแก้ ไข
เปลี่ยนแปลงขอบเขตอ านาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่
บริหารได้ตามที่จ าเป็นหรือเห็นสมควร 
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ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ 

1) ก ากับ ดูแล และอนุมัติเรื่องที่เกี่ยวกับการด าเนินงานตามปกติ
ของบริษัท และอาจมอบอ านาจให้ผู้บริหาร หรือบุคคลอื่นใด
ด าเนินการเกี่ยวกับการด าเนินงานตามปกติประจ าวันของ
บริษัท 

2) เป็นผู้บริหารจัดการ และควบคุมดูแลการด าเนินกิจการที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท 

3) ด า เนิ นการตามที่ คณะกรรมการบริ ษั ทหรื อคณะ
กรรมการบริหารหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้มอบหมาย 

4) มีอ านาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง ก าหนดอัตรา
ค่าจ้าง ให้บ าเหน็จรางวัล ปรับขึ้น เงินเดือน ค่าตอบแทน เงิน
โบนัส ของพนักงานทั้งหมดของบริษัท ในต าแหน่งต่ ากว่า
กรรมการผู้จัดการ ตลอดจนแต่งตั้งตัวแทนฝ่ายนายจ้างใน
คณะกรรมการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพของบริษัท 

5) พิจารณาอนุมัติการก าหนดราคาในการประมูลงานที่มีมูลค่าไม่
เกิน 300,000,000 บาทต่อโครงการ 

6) มีอ านาจอนุมัติและมอบอ านาจช่วงอนุมัติการเบิกจ่ายเพื่อการ
จัดซื้อ จัดจ้าง ซึ่งทรัพย์สินและบริการ เพื่อประโยชน์ของ
บริษัท ท่ีมีมูลค่าไม่เกิน 50,000,000 บาท รวมทั้งอนุมัติการ
ด าเนินการทางการเงินเพื่อธุรกรรมต่างๆ ของบริษัท โดยอยู่
ภายใต้กรอบงบประมาณที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการ
บริษัทในแต่ละป ี

7) มีอ านาจออกค าสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัท และ
เพือ่รักษาระเบียบวินัยการท างานภายในองค์กร 

8) มีอ านาจกระท าการและแสดงตนเป็นตัวแทนบริษัทต่อ
บุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อ
บริษัท 

9) อนุมัติการแต่งตั้ งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการ
ด าเนินงานของบริษัท 

10)ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัทหรือคณะกรรมการบริหารหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
เป็นคราวๆ ไป 

ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการจะอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาและ
รายงานโดยตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  และให้กรรมการ
ผู้จัดการปฏิบัติตามแนวทางและนโยบายที่คณะกรรมการ
บริหารก าหนดไว ้

อนึ่ง กรรมการผู้จัดการไม่มีอ านาจในการด าเนินการใดๆ ใน
หรือเกี่ยวกับรายการหรือเรื่องที่กรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะท าขึ้นกับบริษัท หรือ
บริษัทย่อย (ถ้ามี) ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการก ากับตลาดทุน
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกาศก าหนด 

ทั้ งนี้  คณะกรรมการบริษัทมี อ านาจในการแก้ ไข
เปลี่ยนแปลงขอบเขตอ านาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการได้
ตามที่จ าเป็นหรือเห็นสมควร



รายงานประจ าปี 2561  

บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากัด (มหาชน) 

การจัดการ 

 

 

40 

40 40 

4) เลขานกุารบริษัท 

คุณสมบัติของเลขานกุารบริษทั 
1) มีความรอบรู้และเข้าใจในธุรกิจของบริษัท ซึ่งเกี่ยวข้องกับการรับเหมาก่อสร้าง การบริหารจัดการ และการลงทุน 
2) เข้าใจบทบาทหน้าที่ของเลขานุการบริษัท 
3) มีความรู้และความเข้าใจด้านกฎหมาย กฎระเบียบของส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
4) มีความรู้ความเข้าใจในหลักการก ากับดูแลกิจการและข้อพึงปฏิบัติที่ดี 

ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท 

1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรบัผิดชอบ ความระมดัระวัง และความซือ่สัตย์สจุรติ เป็นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวขอ้ง 
2) ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งให้ค าแนะน าแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อบังคับบริษัท และกฎระเบียบต่างๆ ของ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
3) ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลในส่วนหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อให้เป็นไปตามการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
4) จัดการและประสานงานการประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทชุดย่อย และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งดูแล และ

ประสานงานให้มีการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ/ผู้ถือหุ้น ตลอดจนข้อก าหนดทางด้าน
กฎหมาย และกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง 

5) จัดท าและเก็บรักษาเอกสารต่างๆ ของบริษัท ได้แก่ หนังสือนัดประชุม รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้น 
รายงานประจ าปีของบริษัท เป็นต้น 

6) ประสานงานและสื่อสารให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้รับทราบสิทธิต่าง  ๆ

5) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

5.1 ค่าตอบแทนกรรมการ 

รายชื่อกรรมการ ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งและเบี้ยประชุม ปี 2561 
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1.  นายสลิบ สูงสว่าง 360,000 - - - - 
2.  นายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์ 178,500 - - 10,000 - 
3.  นายศุภฤกษ์ ณ สงขลา 81,000 - - - - 
4.  พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต 180,000 180,000 - 30,000 - 
5.  ศ.ดร.ก าพล ปัญญาโกเมศ 180,000 60,000 - 15,000 - 
6.  พลอากาศเอกสุรศักดิ์ มีมณี 165,000  30,000 - 5,000 - 
7.  ดร.ศิริเดช ค าสุพรหม 71,000 - - - - 
8.  นายอนันต์ เกตุพิทยา 75,000 25,000 10,000 5,000 - 
9.  นายดนัย อมรพัชระ 2,000 - - - - 

 

หมายเหตุ :    *   นายสลิบ สูงสว่าง ได้เกษียณอายุจากต าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป และได้
ลาออกจากต าแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่งวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป 
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*   นายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์ ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ให้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ และได้รับการ
แต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 ให้ด ารงต าแหน่ง กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน แทนนายดนัย อมรพัชระ ที่ได้ลาออกไป โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2561 เป็นต้นไป 
*  นายศุภฤกษ์ ณ สงขลา ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ให้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่ 
วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นและได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2561 ให้ด ารงต าแหน่งเป็นประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารร่วม โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2561 และได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 ให้
ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ แทนนายสลิบ สูงสว่าง ที่ได้ลาออกไป โดยมีผลต้ังแต่วันที่ 1 
กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป และได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 ให้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป 
*  พลอากาศเอกสุรศักดิ์ มีมณี ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 ให้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / 
กรรมการอิสระ แทนนายดนัย อมรพัชระที่ได้ลาออกไป โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2561 เป็นต้นไป และได้รับการแต่งตั้งจากที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2561 ให้ด ารงต าแหน่งเป็น กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แทนนายอนันต์ เกตุพิทยา ที่ได้ลาออกไป โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป 
*  ดร. ศิริเดช ค าสุพรหม ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2561 ให้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระ โดยมี
ผลตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป 
*  นายอนันต์ เกตุพิทยา ได้ลาออกจากต าแหน่งกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป 
*  นายดนัย อมรพัชระ ได้ลาออกจากต าแหน่งกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2561 เป็นต้นไป 

5.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
 บริษัทมีนโยบายการก าหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยการพิจารณาของ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งจะพิจารณาค่าตอบแทน และโบนัสของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรอง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตามเกณฑ์การพิจารณา ดังนี ้

 
ค่าตอบแทนผู้บริหาร รูปแบบ วัตถุประสงค์ 

ค่าตอบแทนแบบคงที่ เงินเดือนและผลประโยชน์อ่ืน เช่น 
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ  

เพื่อรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
ให้คงอยู่กับบริษัท 

ค่าตอบแทนจูงใจระยะสั้น โบนัสตามผลประกอบการ เพื่อเป็นรางวัลของผลงานความส าเร็จในแต่
ละป ี

 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
รอบบัญชีปี 2561 

จ านวน (คน) จ านวนเงิน (บาท) 

เงินเดือน 7 10,459,001.00 
โบนัส                                        - - 
เงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 4 132,840.00 
อื่นๆ *  7 324,545.04 

รวม  10,916,386.04 

             หมายเหตุ  * อ่ืนๆ ได้แก่ ค่ารักษาพยาบาล ค่าประกันชีวิต ค่าน  ามัน และผลประโยชน์พนักงาน (เกษียณอายุ) 

 
5.3 ค่าตอบแทนอื่น 

- ไม่มี – 
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6) บุคลากร 

6.1 จ านวนพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีจ านวนพนักงาน ดังต่อไปนี้ 

 รอบบัญชีปี 2561 
จ านวน (คน) 

1. พนักงานประจ า 55 
 - ฝ่ายการตลาด 8 

  - ฝ่ายปฏิบัติการ 27 
 - ฝ่ายบัญชีและการเงิน 6 
 - ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ 3 
 - แผนกจัดซื้อ 2 
 - แผนกทรัพยากรบุคคล 2 
 - หน่วยงานตรวจสอบภายใน 1 
      - หน่วยงานอ านวยการกลาง 4 
      - หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ IT 1 
      - แผนกกฎหมาย 1 
2. พนักงานรายวัน 5 

รวม 
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6.2 ผลตอบแทนรวมของพนักงาน ลูกจ้างบริษัท และลักษณะผลตอบแทน  
 

หน่วย : บาท ปี 2561 

ค่าตอบแทนของพนักงานประจ าในรูปเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบ 26,955,152.22 
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ  

ค่าตอบแทนของลูกจ้างในรูปค่าจ้าง 673,902.00 
ค่าอบรมสัมมนา 132,782.24 

รวม 27,761,836.46 

6.3 นโยบายในการพัฒนาบคุลากร 

บริษัทมีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความรู้และพัฒนาศักยภาพความสามารถในการท างานของบุคลากร
อย่างต่อเนื่อง โดยการจัดให้มีการฝึกอบรมทั้งภายในและจัดส่งเข้ารบัการอบรมภายนอกบริษัทกับหน่วยงานตา่งๆ ทั้งหน่วยงาน
ราชการและเอกชน ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ ปรับปรุง และพัฒนาจากการได้ปฏิบัติงานจริง นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความส าคัญ
กับการสร้างขวัญและก าลังใจให้กับบุคลากรของบริษัท โดยการพิจารณาปรับปรุงสวัสดิการของพนักงานอย่างต่อเนื่องตาม
ความเหมาะสม  

 
 

บริษัทส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมแก่บุคลากรเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากการอบรมภายนอก
และอบรมภายใน โดยหลักสูตรการพัฒนาความรู้และศักยภาพ ประกอบด้วย ความรู้และทักษะด้านการบริหารจัดการ ภาวะ
ความเป็นผู้น า และความรู้และทักษะเฉพาะของแต่ละสายอาชีพ ทั้งในส่วนของพนักงานและผู้บริหาร เพื่อให้บุคลากรท างานได้
อย่างมีประสทิธิภาพ และในปี 2561 สามารถสรุปจ านวนช่ัวโมงตามการพัฒนาความรู้และศักยภาพของบุคลากรในบริษัท ดังนี ้

 

 ด้านการบริหารจัดการ ภาวะความเป็นผู้น า 7.23 ช่ัวโมงต่อคน  
 ด้านการพัฒนาความรู้และทักษะเฉพาะของแต่ละสาย 7.03 ช่ัวโมงต่อคน 
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เพื่อให้บริษัทสามารถดูแลบุคลากรได้อย่างเต็มที่ บริษัทจึงได้มีการเก็บข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ และอัตราการเจ็บป่วย
จากการท างาน และในปี 2561 บริษัทไม่มีพนักงานท่ีเกิดอุบัติเหตุจากการท างาน และอัตราการเจ็บป่วยจากการท างาน 
เนื่องจากบริษัทได้มีการอบรมการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ให้กับพนักงานก่อนเข้าท างาน และมีสถานท่ีที่มีความ
ปลอดภัยตามมาตรฐานในการท างาน 
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การก ากับดูแลกิจการ 

บริษัทใหค้วามส าคัญกับการมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส่ ตรวจสอบได้ เพื่อสร้างความเช่ือมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น 
นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อส่งเสริมให้บริษัทไปสู่ความมั่นคงเจริญก้าวหน้าและผลักดันให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืน  

คณะกรรมการบริษัทเข้าใจบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการที่มีต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น และได้อนุมัตินโยบายการ
ก ากับดูแลกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร อีกทั้งบริษัทฯ ได้ทบทวนนโยบายการก ากับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) โดย
อ้างอิงจากหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) 
และหลักการก ากับกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (“CG Code”) ตามแนวทางที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) ซึ่งบริษัทฯ ได้น าหลักปฏิบัติส่วนใหญ่มาปรับใช้และน าเสนอคณะกรรมการรับทราบในหลักการ ในการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 14/2561 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 และ ณ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทอยู่ระหว่างพิจารณาและ
ปรับปรุงนโยบายการก ากับกิจการให้สอดคลอ้งกับ CG Code  โดยนโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษัท เป็นแนวทางในการปฏิบัติ ซึ่งมี
สาระส าคัญแบง่ออกเป็น 5 หมวด ดังนี้ 

หมวดที่ 1: สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)  

สิทธิของผู้ถือหุ้นครอบคลุมสิทธิพ้ืนฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้น เช่น 
สิทธิในการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการที่จะ
ได้รับส่วนแบ่งผลก าไรจากบริษัท สิทธิในการได้รับข่าวสารข้อมูล
ของกิจการอย่างเพียงพอ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออก
เสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้ง
ผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงิน
ปันผล การก าหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ 
การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น 

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทมีนโยบาย
ในการด าเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริม และอ านวยความ
สะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี ้

 

1) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัท
จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
หรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบ
ฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือ
นัดประชุม  

2) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
และส่งค าถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมได้ล่วงหน้าก่อนวนั
ประชุมผู้ถือหุ้น 

3) การส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้น
สามารถก าหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ และเสนอช่ือ
กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คนเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะ
ของผู้ถือหุ้น           

4) ในการประชุม บริษัทจะจัดสรรเวลาให้เหมาะสม และส่งเสริม
ให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือตั้ง
ค าถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทได้ก่อนการลง
มติในวาระใดๆ ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะให้ข้อมูล
รายละเอียดในเรื่องดังกล่าวอย่างเพียงพอแก่ผู้ถือหุ้น  

5) การส่งเสริมให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระการประชุม 
ผู้ถือหุ้นที่ส าคัญ เช่น การท ารายการเกี่ยวโยง การท ารายการ
ได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เป็นต้น เพื่อความโปร่งใส
และตรวจสอบได้ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลัง    

6) กรรมการทุกคนจะเข้าร่วมประชุมเว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุจ าเปน็ 
เพือ่ให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้

 

หมวดที่ 2: การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)  

บริษัทมีนโยบายการปฏิบัติและการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น
ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อสร้างเครื่องมือที่ช่วยให้เกิดความเท่า
เทียมกันอย่างแท้จริง โดยเฉพาะกับผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 

1) เผยแพร่ข้อมูลประกอบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าใน
เว็บไซต์ของบริษัทก่อนจัดส่งเอกสาร และแจ้งกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่
ใช้ในการประชุม สิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุม และสิทธิ
ออกเสียงลงมติของผู้ถือหุ้นล่วงหน้า   

2) การปฏิบัติและอ านวยความสะดวกต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม
กัน และไม่กระท าการใดๆ ที่เป็นการจ ากัดหรือละเมิดหรือ
ลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น 

3) การก าหนดให้กรรมการอิสระเป็นผู้มีหน้าที่ดูแลผู้ถือหุ้นส่วน
น้อย โดยผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอแนะ แสดงความ
คิดเห็นหรือข้อร้องเรียนไปยังกรรมการอิสระ โดยกรรมการ
อิสระจะเป็นผู้พิจารณาด าเนินการให้เหมาะสมในแต่ละเรื่อง 
เช่น หากเป็นข้อร้องเรียน กรรมการอิสระจะด าเนินการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาวิธีการเยียวยาที่เหมาะสม หรือ
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กรณีเป็นข้อเสนอแนะที่กรรมการอิสระพิจารณาแล้วมี
ความเห็นว่าเป็นเรื่องส าคัญที่มีผลต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม
หรือมีผลต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท กรรมการอิสระจะ
เสนอเรื่องดังกล่าวต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาก าหนด
เป็นวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น 

4) การส่งเสริมการใช้สิทธิ เช่น การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
สามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุน้  
และเสนอช่ือบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณา
เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญ    
ผู้ถือหุ้น พร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติและ
การให้ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอช่ือ 

5) ผู้ถือหุ้นท่ีเป็นผู้บริหารจะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้ง
เป็นการล่วงหน้าโดยไม่จ าเป็น โดยเฉพาะวาระส าคัญที่ผู้ถือหุ้น
ต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ 

6) การก าหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ 
(Insider Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึง กรรมการ 
และผู้บริหารของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล (รวมทั้งคู่สมรส
และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว)  

7) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน 
8) การก าหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ข้อมูล

ภายในเป็นลายลกัษณอ์ักษร และแจ้งแนวทางดังกล่าวให้ทุกคน
ในองค์กรถือปฏิบัติ และก าหนดให้กรรมการทุกคนและ
ผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมาย
จัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการเป็นประจ า

หมวดที่ 3: บทบาทของผู้มสี่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders)   

บริษัทให้ความส าคัญในการด าเนินธุรกิจอย่างครอบคลุมต่อผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อให้ได้ประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน โดย
คณะกรรมการบริษัทเป็นผูก้ ากับดูแลระบบบริหารจัดการ เพื่อสร้าง
ความเช่ือมั่นว่าผู้มีส่วนได้เสียต้องได้รับสิทธิต่างๆ ตามที่กฎหมาย
ก าหนด และสิทธิดังกล่าวต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาคกัน 
โดยผู้มีส่วนได้เสียสามารถมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น การ
ตัดสินใจหรือด าเนินการในเรื่องที่มีผลกระทบต่อกลุม่ของผู้มีส่วนได้
เสีย และมีสิทธิในการร้องเรียนกับทางบริษัทได้ บริษัทจึงตระหนัก
และให้ความส าคัญแก่ผู้มีส่วนได้เสียเพิ่มมากขึ้น บริษัทจึงได้จัดท า
นโยบายและแนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้บุคลากร
ในบริษัทมีแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้ 

 

1) ผู้ถือหุ้น 
การด าเนินการของบริษัทให้ความส าคัญต่อการสร้างประโยชน์

สูงสุดและเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยมีแนวทางในการ
ปฏิบัติ ดังนี ้

 

- บริหารจัดการองค์กรเป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี โดยการ
บริหารจัดการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและปราศจากความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ส่วนตัว เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กับ   
ผู้ถือหุ้นสูงสุด 

- ให้รายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นอย่าง
เหมาะสม โดยให้เวลาแก่ผู้ถือหุ้นเพื่อตัดสินใจอย่างเพียงพอ 

- จัดให้มีกรรมการอิสระมีหน้าที่ดูแลและรับข้อร้องเรียนหรือ
ข้อเสนอแนะต่างๆ จากผู้ถือหุ้นรายย่อยผ่านช่องทางที่สะดวก
และเข้าถึงได้รวดเร็ว 

- ก าหนดมาตรการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการ
บริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ 

- ท าการเปิดเผยข้อมูลส าคัญของบรษิัท รายงานทางการเงิน และ
ผลการด าเนินงานอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส
น่าเช่ือถือ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบสถานการด าเนินงานของบริษัท
อย่างสม่ าเสมอ  

 

2) พนักงาน 
บริษัทให้ความส าคัญกับพนักงานซึ่งเป็นทรัพยากรที่มี

คุณค่าของบริษัท เพราะพนักงานเป็นผู้ขับเคลื่อนการด าเนิน
ธุรกิจให้มีความมั่นคง ดังนั้นการปฏิบัติต่อพนักงานจึงเป็นไป
อย่างเป็นธรรมอยู่บนหลักสิทธิมนุษยชน เพื่อให้พนักงานและ
บริษัทมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน อีกทั้งบริษัทยังค านึงถึงความ
ต้องการของพนักงาน และส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพใน
การท างานอย่างต่อเนื่อง โดยมีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้   

 

- บริษัทปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเสมอภาค โดยไม่น าความแตกต่าง
ด้านเช้ือชาติ สีผิว เพศ ศาสนา สัญชาติ อายุ หรือภาษา มาเป็น
ปัจจัยในการพิจารณาหรือตัดสินการจ้างงาน รวมทั้งยังเปิดให้มี
การจ้างงานแก่ผู้พิการ เพื่อเปิดโอกาสอย่างเท่าเทียมกัน

- บริษัทให้ความส าคัญกับการดูแลพนักงานอย่างเป็นธรรม โดย
เคารพในสิทธิเสรีภาพสว่นบุคคลและการแสดงความคิดเห็นของ
พนักงานอย่างอิสระ 

- พัฒนาทักษะการปฏิบัติงานของพนักงานให้มีความเหมาะสมต่อ
หน้าที่และความรับผิดชอบ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถและ
ประสิทธิภาพในการท างานให้กับพนักงานของบริษัท  

- ส่งเสริมให้รู้จักการท างานร่วมกันภายในองค์กร เพื่อสร้างให้
พนักงานในองค์กรมีความสามัคคี และมีวินัยในการปฏิบัติงาน
ร่วมกันเป็นทีม  

- บริหารจัดการภายในองค์กรมีระบบความปลอดภัยและการ
จัดการอาชีวอนามัยตามมาตรฐานสากล เพื่อให้การท างาน
เป็นไปอย่างปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ ตามหลักคู่มือความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงานของบริษัท 
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- บริษัทมีนโยบายและแนวปฏบิัติเรื่องค่าตอบแทนและสวัสดกิาร 
โดยน าผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานเป็นตัวช้ีวัด
การปรับค่าตอบแทน เพื่อเป็นแรงจูงใจในการพัฒนาศักยภาพ
ในการท างาน และเพิ่มความสามารถในการท าก าไรของบริษัท 
พร้อมอ้างอิงกับสภาวะอุตสาหกรรม เพื่อความยุติธรรมและ
สอดคล้องกับกฎหมายแรงงาน และจัดให้มีสวัสดิการและสิทธิ
ประโยชน์ต่างๆ ที่เหมาะสมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เช่น 
การจัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ และประกันภัยกลุ่ม เป็นต้น 
อย่างไรก็ตาม การก าหนดนโยบายค่าตอบแทนพนักงาน จะมี
การก าหนดโดยพิจารณาความสอดคล้องกับผลการด าเนินงาน
และความยั่งยืนของบริษัท 

- ส่งเสริมให้มีสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานร่วมกันอย่าง
อบอุ่น ควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้พนักงานรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง
ของบริษัท เพื่อลดอัตราการลาออกของพนักงานบริษัท 

 

3) ลูกค้า 
บริษัทมีนโยบายการด าเนินงานเพื่อให้บรกิารกับลูกคา้แบบครบ

วงจร ตั้งแต่การออกแบบ จัดหา ก่อสร้าง ติดตั้ง และเดินระบบ โดย
เน้นคุณภาพระดับสากลและประสิทธิภาพในการใช้งานให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด อีกทั้งยังมุ่งรักษาสัมพันธภาพอันดีกับลูกค้าผ่าน
บริการหลังการขายที่ดีและน่าประทับใจ โดยมีแนวทางในการ
ปฏิบัติ ดังนี ้

 

- ส่งมอบงานที่ตรงต่อเวลาและตรงกับความต้องการของลูกค้า 
- สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าโดยการมีทีมงานที่มีประสบการณ์

และมีความช านาญทางวิศวกรรมระดับสูงเพิ่มมากขึ้น 
- ก าหนดราคาของงานที่ได้รับการว่าจ้างโดยวิธีการอ้างอิงตาม

มูลค่าต้นทุนงานก่อสร้าง งานบริการและค่าใช้จ่ายที่ประมาณ
การไว้ในอัตราที่เป็นธรรม 

- บริษัทเน้นการรักษาคุณภาพและมาตรฐานการก่อสร้างที่ดี เพื่อ
ระบบงานที่มีประสิทธิภาพและสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า 
และเน้นการให้บริการการปรึกษาหลังการขายที่ดีและน่า
ประทับใจต่อลูกค้า เพื่อสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีให้กับลูกค้า 

- พัฒนาเทคโนโลยีที่ใช้ในการด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอ 

 

4) คู่ค้า 
บริษัทปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าอย่างสุจริต และ
ยึดถือค ามั่นที่ให้ไว้กับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด โดยมีแนวทางในการ
ปฏิบัติ ดังนี ้
 

- พิจารณาราคาซื้อและราคาจัดจ้างที่เหมาะสมและยุติธรรม โดย
ค านึงถึงความสมเหตุสมผลด้านราคา คุณภาพ และบริการที่
ได้รับจากคู่ค้า 

-  บริษัทด าเนินธุรกิจแบบยั่งยืนและโปร่งใส โดยปฏิบัติตาม
เง่ือนไขทางการค้าและสัญญาที่ก าหนดไว้ และมีความเป็นธรรม
แก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

- ไม่เปิดเผยข้อมูลของคู่ค้าให้กับผู้อื่น เว้นแต่ได้รับการยินยอม
จากคู่ค้า 

 

5) คู่แข่ง 
บริษัทด าเนินธุรกิจโดยมีนโยบายในการปฏิบัติต่อคู่แข่งอย่าง
ยุติธรรมตามกรอบการแข่งขันทางการค้าอย่างสุจริต โดยมี
แนวทางในการปฏิบัติ ดังนี ้
 

- บริษัทมีช่องทางการให้บริการผ่าน 2 ช่องทาง คือ การเข้าร่วม
ประกวดราคางาน และการติดต่อผา่นผู้ว่าจ้างโดยตรง ซึ่งบริษัท
ได้ปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันท่ีดี มีจริยธรรม 
โปร่งใส รวมทั้งไม่มีการเอาเปรียบคู่แข่งด้วยวิธีอันมิชอบตาม
กฎหมาย 

- บริษัทไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการที่
ไม่สุจริต 

- บริษัทไม่ท าลายช่ือเสียงของคู่แข่ง โดยปราศจากข้อมูล
ความเป็นจริง 

6) เจ้าหนี้ 
บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติตามเง่ือนไขการกู้ยืมเงินตาม

ข้อตกลง และหน้าที่ท่ีพึงมีต่อเจ้าหน้าที่ โดยยึดความเสมอภาค เป็น
ธรรม และโปร่งใสในการปฏิบัติ มีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้ 
- จัดท าสัญญากับเจ้าหนี้อย่างถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ 

เพื่อให้เกิดความเสมอภาค และโปร่งใส  
- ไม่ท าการทุจรติ ปกปิดข้อมูลหรอืข้อเท็จจริง อันท าให้เกิดความ

เสียหายแก่เจ้าหนี้ 
- ช าระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยแก่เจ้าหนี้อย่างครบถ้วน และ  

ตรงตามเวลาที่ก าหนด 
 

7) สังคมและชุมชน 
บริษัทมีจิตส านึกและตระหนักในความเป็นส่วนหนึ่งของสังคม 

ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการช่วยเหลือสังคม สนับสนุนกิจกรรม
สาธารณประโยชน์แก่ชุมชน ตลอดจนพัฒนาสภาพแวดล้อมของ
ชุมชนและสังคม เพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เนื่องจากบริษัทได้
ด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับการออกแบบ และการก่อสร้างระบบรวบรวม
และบ าบัดน้ าเสีย ตลอดจนระบบผลิตน้ าประปาให้แก่บริษัทเอกชน 
และหน่วยงานภาครัฐต่างๆ เพื่อช่วยในการลดการปล่อยน้ าเสียลงสู่
แหล่งน้ า และการจัดการทรัพยากรน้ าซึ่งเป็นทรัพยากรอันมีค่าของ
ประเทศ บริษัทจึงมุ่งสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่ช่วยพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของคนในสังคม โดยมีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้ 

 

- เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างจิตส านึกความรับผิดชอบของสังคมใน
การรักษาคุณภาพน้ าและใช้ทรัพยากรน้ าอย่างรู้คุณค่า   

- ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านการพัฒนาระบบน้ าประปา
สู่ชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีน้ าประปาที่สะอาดในการอุปโภคบริโภค 

- ส่งเสริมให้มีการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้
ความรู้ในส่วนที่บริษัทมีประสบการณ์และความเช่ียวชาญ เพื่อ
พัฒนาความเป็นอยู่ของชุมชนที่บริษัทเข้าไปด าเนินการ 
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8) นโยบายการด าเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อม 
บริษัทตระหนักถึงความส าคัญในด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม จึงมี

การก าหนดนโยบายในด้านสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการด าเนินธุรกิจ
ของบริษัท โดยมีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้ 
-  จัดให้มีการบริหารงานโครงการโดยค านึงถึงสิ่งแวดล้อม และ

ติดตามผลการด าเนินการอย่างสม่ าเสมอ เพื่อไม่ให้กระทบกับ
สภาพความเป็นอยู่ของคนในชุมชนโดยรอบ 

-  ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงานโดย
การให้ความรู้และรณรงค์ผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ และ/หรือ
หนังสือเวียนภายในบริษัท 

-  ส่งเสริมให้ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงการ
ประหยัดพลังงาน และมีการน าทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ 

- เป็นส่วนหนึ่งของสังคมโดยใช้ความรู้ความช านาญ และ
เทคโนโลยีของบริษัทในการด าเนินโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพ
น้ าและคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน 

9) นโยบายที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน  
บริษัทได้ก าหนดนโยบายเพื่อให้บุคลากรไม่เกี่ยวข้องกับการ

ละเมิดสิทธิมนุษยชน เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันทั้งกับผู้ถือหุ้น 
นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ตามหลักสิทธิ
มนุษยชน โดยจะไม่กระท าการละเมิดสิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล ไม่
เลือกปฏิบัติต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง  

 

10) นโยบายที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดทรัพย์สินทาง
ปัญญา หรือลิขสิทธิ์ 
บริษัทได้ก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเพื่อให้บุคลากรไม่

เกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือลิขสิทธิ์ โดย
ห้ามใช้ซอฟแวร์ที่ไม่ได้รับอนุญาต ผิดกฎหมาย หรือคัดลอกซอฟแวร์
ลิขสิทธิ ์

 

11) นโยบายและแนวปฏิบัติการต่อต้านทุจริต และห้ามจ่ายสินบน
เพ่ือประโยชน์ทางธุรกิจ 
บริษัทมีนโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปช่ัน โดยห้าม

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานให้การสนับสนุนการทุจริตและ
คอร์รัปช่ัน และให้มีการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตาม
นโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปช่ันอย่างสม่ าเสมอ ตลอดจน
ทบทวนแนวทางการปฏิบัติ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลีย่นแปลงของ
ธุรกิจ โดยมีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้ 
1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องปฏิบัติตามนโยบายการ

ต่อต้านทุจริตและคอร์รัปช่ัน และต้องตระหนกัว่าการทุจริตเป็น
สิ่งไม่เหมาะสมตามหลักจรรยาบรรณธุรกิจ 

2. บริษัทส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ด้านการทุจริตและคอร์รัปช่ัน 
เพื่อการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต และป้องกันไม่ให้เกิดการ
กระท าผิด โดยผ่านการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์/หนังสือเวียน  

3. บริษัทมีการตรวจสอบและควบคุมภายในอย่างเหมาะสม และ
สม่ าเสมอ เพื่อป้องกันการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานที่ไม่
เหมาะสม  

4. บริษัทมีการรายงานสถานะการเงินที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และ
ถูกต้องแม่นย า เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 

5. บริษัทก าหนดนโยบายที่เกี่ยวกับการให้/รับของขวัญ การเลี้ยง
รับรอง หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ จากบุคคลที่ด าเนินธุรกิจกับบริษัท
ต้องเป็นไปตามจารีตประเพณีท้องถิ่นหรือจารีตทางการค้าให้
กระท าได้ และมีมูลค่าไม่สูงเกินควร 

6. บริษัทให้ความร่วมมือกับภาครัฐ ในการก าหนดให้โครงการ        
ที่เป็นคู่สัญญากับภาครัฐ ด าเนินการเปิดเผยแบบแสดงบัญชี
รายรับ - รายจ่าย ต่อส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 

7. พนักงานต้องไม่เพิกเฉย หากพบเห็นการกระท าที่เข้าข่ายต้อง
แจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ หรือแจ้ง
ผ่านช่องทางที่บริษัทได้ก าหนดไว้ โดยบริษัทเก็บเป็นความลับ
เพื่อคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 

8. บริษัทจะให้ความเป็นธรรมแก่ผู้แจ้งและผู้ที่ถูกร้องเรียนก่อนมี
การตรวจสอบข้อเท็จจริง 

9. ผู้ที่กระท าการทุจริตต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบยีบ
ของบริษัทที่ได้ก าหนดไว้ แต่หากการกระท านั้นผิดกฎหมายอาจ
ได้รับโทษตามกฎหมาย 
  

12)  นโยบายการให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเร่ืองร้องเรียนและบุคคลที่
เกี่ยวข้อง 
ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนจะได้รับการคุ้มครองที่เหมาะสมจากบริษัท 

เช่น ด ารงต าแหน่งเดิม คุ้มครองการพักงาน การเลิกจ้าง หรือการอื่น
ใดที่จะมีการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อผู้นั้น ข้อมูลร้องเรียนจะถูก
เก็บเป็นความลับ ไม่เปิดเผยต่อผู้เกี่ยวข้อง ยกเว้นแต่จ าเป็นต้อง
เปิดเผยตามกฏหมาย 

บุคคลใดที่ได้รับทราบเรื่องร้องเรียน จะต้องปกปิดข้อมูลหรือ
เรื่องที่เกี่ยวข้องให้เป็นความลับ หากฝ่าฝืนจงใจน าข้อมูลไปเปิดเผย
ทางบริษัท จะด าเนินการลงโทษทางวินัยกับทางผู้ที่ฝ่าฝืน  

 

13) นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระท าผิด 
ขอบเขตของเรื่องร้องเรยีน 

กรรมการ พนักงาน หรือบุคคลใดที่กระท าการแทนบริษัท 
สามารถถูกร้องเรียน ถ้าหากมีการกระท าความผิดที่อาจจะเข้าข่าย
การทุจริต 

หากกรณีผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนไม่เปิดเผยตัวตน ผู้ประสานงานจะ
พิจารณาถึงข้อมูล หรือหลักฐานว่ามีความชัดเจนเพียงพอหรือไม่ 
โดยจะไม่รับเรื่องร้องเรียนดังนี้ 

- เรื่องที่ไม่ระบุพยาน หลักฐาน หรือการกระท าการทุจริตที่
จะด าเนินการสอบสวนได้ 
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- เรื่องที่ได้ผ่านการพิจารณาแล้ว พบว่าหลักฐานไม่มีมูล
ความจริง และไม่มีหลักฐานใหม่ที่มีสาระส าคัญเพิ่มเติมที่มี
สาระส าคัญ 

การด าเนินการของบริษัท 
- การตรวจสอบเรื่องร้องเรียน 
 เรื่องที่ ไม่ซับซ้อนเป็นเรื่องที่มีหลักฐานชัดเจนไม่

เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน อาจให้บุคคลที่ได้รับ
แต่งตั้งหรือมอบอ านาจ มีสิทธ์ิด าเนินการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงของเรื่องร้องเรียนดังกล่าว โดยบุคคลที่ได้รับ
การแต่งตั้งต้องไม่มีส่วนได้เสียในเรื่องร้องเรียนนั้นๆ 

 เรื่องที่ซับซ้อน เป็นเรื่องที่มีหลักฐานจ านวนมาก หรือ
เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน ให้น าเสนอประธาน-
เจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ เพื่อ
พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง  
โดยคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งต้องไม่มีส่วนได้
ส่วนเสียในเรื่องร้องเรียนนั้นๆ 

- ระยะเวลาการด าเนินการ 
เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน ผู้ที่มีอ านาจหรือได้รับการแต่งตั้งจะ

ประสานงานกับผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนภายใน 7 วัน 
ผู้ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน ต้องพิจารณาและรายงานผลสรุป

เรื่องร้องเรียนซึ่งยุติแล้ว ให้ผู้กระท าความผิดรับทราบ ภายใน 
30 วัน ซึ่งการลงโทษต้องรับความเห็นชอบจากผู้มีอ านาจอนุมัติ 

กรณีที่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ต้อง
พิจารณาและรายงานสรุปเรื่องร้องเรียน ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่
วันที่คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้รับค าสั่งอนุมัติ
แต่งตั้ง 

กรณีที่มีความจ าเป็นที่ไม่ได้สามารถด าเนินการได้แล้วเสร็จ
ภายในเวลาก าหนด ให้น าเสนอเรื่องถึงประธาน-เจ้าหน้าที่บริหาร 

และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ เพื่อพิจารณาขยายอนุมัติเวลาการ
ตรวจสอบได้ 
- การรายงาน 

ผู้ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนมีหน้าที่รายงานสรุปผลให้แก่ ผู้
แจ้งเรื่องร้องเรียน ผู้ถูกร้องเรียน หรือบุคคลอื่นที่มีความ
เกี่ยวข้องได้รับทราบ  

ถ้าหากเรื่องที่แจ้งมีผลกระทบต่อช่ือเสียงบริษัท  การด าเนิน
ธุรกิจ ฐานะทางการเงิน จะต้องรายงานเรื่องต่อประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ ให้ทราบเรื่อง
ทันที เพื่อด าเนินการ และน าเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทต่อไป 

กรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง พิสูจน์ได้ว่า    ผู้
แจ้งเบาะแสให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ ท าให้ผู้ถูกร้องเรียนได้รับความ
เสื่อมเสียหรือเสียหาย จะได้รับการลงโทษตามระเบียบของ
บริษัท 

 

14) ช่องทางการแจ้งเบาะแส 
บริษัทได้ก าหนดช่องทางเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายสามารถ

แลกเปลี่ยนข้อมูล ให้ค าแนะน า แจ้งหรือร้องเรียนเรื่องที่ไม่ได้รับ
ความเป็นธรรม ผิดกฎหมาย ละเมิดสิทธิจากการปฏิบัติงานของ
บริษัท หรือแจ้งเบาะแสการทุจริต เพื่อช่วยส่งเสริมให้การ
ด าเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างโปร่งใสภายใต้การก ากับดูแล
กิจการทีด่ี โดยสามารถร้องเรียนผ่าน คณะกรรมการตรวจสอบ หรือ 
หน่วยงานตรวจสอบภายใน ได้ที ่

 

- จดหมายอิเล็กทรอนิคส์ (e-mail)  
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- จดหมาย  
 บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากัด (มหาชน) 

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

 

หมวดที่ 4: การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)  

นอกเหนือไปจากการเปิดเผยรายงานทางการเงินหรอืสารสนเทศ
อื่นๆ ต่อสาธารณะผา่นช่องทางต่างๆ ตามเง่ือนไขที่กฎหมายก าหนด
อย่างเคร่งครัด ครบถ้วน และตรงเวลาแล้วนั้น บริษัทจะเปิดเผย
ข้อมูลต่อไปนี้เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการด าเนินธุรกิจ คือ 

 

1) เปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการตรวจสอบ เช่น จ านวนครั้งของการประชุมและ
จ านวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีท่ีผ่านมา 

2) เปิดเผยวิธีการประเมินและผลประเมินการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการ 

3) เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหาร
ระดับสูง รวมทั้งรูปแบบหรือลักษณะของค่าตอบแทน 

4) รายงานนโยบายการก ากับดูแลกิจการและผลการปฏิบัติงาน
ตามนโยบาย 

5) เปิดเผยข้อมูลที่เป็นการคาดการณ์เกี่ยวกับทิศทางในการ  
 ด าเนินธุรกิจ รวมถึงผลประกอบการในอนาคตของบริษัท 

(Forward-Looking Information) 
6) เปิดเผยข้อมูลส าคัญที่ได้เปิดเผยสู่สาธารณะแล้ว (Material 

Public Information) โดยเปิดเผยอย่างชัดเจน ครบถ้วน เพื่อ
ไม่ให้เกิดความสับสนและเข้าใจผิดเกี่ยวกับข้อมูลที่ได้เปิดเผย 

7) เปิดเผยข้อมูลที่ ไม่ ใช่ข้อมูลส าคัญอื่นๆ (Non-material 
Information) โดยเปิดเผยข้อมูลที่เป็นจริง และต้องไม่มีเจตนา
ให้ผู้อื่นเข้าใจผิดในข้อเท็จจริงเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการ
ด าเนินงาน ราคาหลักทรัพย์ หรือการเปิดเผยที่อาจท าให้ผู้อื่น
เข้าใจราคาหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นหรือลดลง 

mailto:audit.committee@hydrotek.co.th
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ทั้งนี้ ข้อมูลต่างๆ เหล่านี้นอกจากจะได้เปิดเผยสู่สาธารณะผ่าน
ทางส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

(“ส านักงาน ก.ล.ต.”) หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว จะเปิดเผยผ่าน
ทางเว็บไซต์ของบริษัทด้วย

 

หมวดที่ 5: ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)

คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ 
ความสามารถ และประสบการณ์จากหลากหลายอาชีพ ทั้งด้าน
วิศวกรรม การบริหารจัดการ และประสบการณ์ด้านอ่ืนๆ ที่เป็น
ประโยชน์ในการด าเนินงานของคณะกรรมการ และมีความเป็น
อิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น
โดยรวม คณะกรรมการบริษัทมีส่วนร่วมในการก าหนด (หรือให้
ความเห็นชอบ)  วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ            
และงบประมาณของบริษัทตลอดจนก ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการ
ด าเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่ก าหนดไว้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
สูงสุดให้แก่กิจการและความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมทั้งดูแล
ให้มีกระบวนการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน        
การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสีย่ง การรายงานทางการเงิน 
และมีการติดตามผลการด าเนินการอย่างสม่ าเสมอ 

 
 

1) โครงสร้างคณะกรรมการ 
- คณะกรรมการบริษัทมีจ านวน 7 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการ

บริษัทที่มาจากฝ่ายบริหารจ านวน 3 ท่าน กรรมการบริษัทที่ไม่
เป็นผู้บริหารจ านวน 4 ท่าน โดยมีกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็น
อิสระจ านวน 4 ท่าน ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการ
ทั้งคณะ  

- คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้มีความหลากหลายใน
โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่
มีความรู้ความสามารถที่หลากหลาย มีประสบการณ์ ความรู้
ความเช่ียวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจ ยึดมั่นใน
คุณธรรม และความซื่อสัตย์ โดยไม่จ ากัดเพศ เช้ือชาติ ศาสนา 
อายุ ทักษะทางวิชาชีพ หรือคุณสมบัติเฉพาะด้านอื่นๆ  

 

2) จริยธรรมธุรกิจ 
เพื่อให้การด าเนินงานของบริษัทอยู่ภายใต้การก ากับดูแล

กิจการที่ดีและมีการเติบโตอย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทได้
ประกาศใช้ คู่มือคณะกรรมการบริษัท คู่มือกรรมการ และ
จรรยาบรรณทางธุรกิจ คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมให้พนักงาน
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ โดยการประกาศใช้นโยบายและ
แนวปฏิบัติการต่อต้านทุจริตและคอร์รปัช่ัน เพื่อให้มีความเหมาะสม
กับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในปัจจุบัน  

 

3) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง 
บริษัทมีนโยบายในการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัว

เงินไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส และน าเสนอขออนุมัติจากที่ประชุม 
ผู้ ถือหุ้ นเป็นประจ าทุกปี  โดยมีหลักเกณฑ์ในการก าหนด
ค่าตอบแทนของกรรมการดังนี้  

 

- มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับขอบเขตภาระหน้าที่ความ
รับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน  

- ค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่สามารถจูงใจเพื่อรักษากรรมการที่มี
ความรู้ความสามารถ และมีคุณภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับ
บริษัทได้ 

- องค์ประกอบของค่าตอบแทนมีความชัดเจน โปร่งใส และง่าย
ต่อการเข้าใจ 

- เป็นอัตราที่ เทียบเคียงได้กับค่ าตอบแทนกรรมการใน
อุตสาหกรรมเดียวหรือใกลเ้คียงกัน 

- บริษัทมีนโยบายการก าหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร กรรมการผู้จัดการ และรองกรรมการผู้จัดการ โดยการ
พิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
ซึ่งจะพิจารณาค่าตอบแทน และโบนัสของประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร กรรมการผู้จัดการ และรองกรรมการผู้จัดการ จากการ
อ้างอิงกับสภาวะอุตสาหกรรมที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน 
สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการด าเนินงานของ
บริษัท เพื่อรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถให้คงอยู่กับ
บริษัท และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
อนุมัติต่อไป 

 

4) การประชุมคณะกรรมการ 
- บริษัทจะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการและด าเนินการ

ประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับบริษัทมหาชนจ ากัด และกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ 
และจะจัดการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจ าเป็น โดยประธาน
กรรมการในฐานะประธานในท่ีประชุมจะส่งเสริมให้มีการใช้
ดุลยพินิจที่รอบคอบและจัดสรรเวลาให้อย่างเพียงพอในการ
ประชุม เพื่อที่จะให้ฝ่ายจัดการเสนอเรื่องและสามารถอภิปราย
ปัญหาส าคัญได้อย่างรอบคอบโดยทั่วกัน  

- คณะกรรมการร่วมกันก าหนดตารางการประชุมล่วงหน้าไว้ทั้งปี 
เว้นแต่กรณีมีวาระพิเศษ โดยคณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการ
ประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะจัดให้มี
การประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยบริษัทจะน าส่งหนังสือนัด
ประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารการประชุม
ให้แก่คณะกรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม 
เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ  

- คณะกรรมการได้ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับจ านวนองค์ประชุมขัน้
ต่ า ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการ
ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการ
ทั้งหมด และกรรมการทุกคนต้องมีสัดส่วนของการเข้าร่วม
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ประชุมคณะกรรมการ อย่างน้อยร้อยละ 75 ของการประชุมทั้งปี ทั้งนี้ บริษัทมีการบันทึกการประชุมอย่างถูกต้องและครบถ้วนเพื่อให้ผู้ถือ
หุ้นสามารถตรวจสอบ

การเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการแต่ละท่านประจ าป ี2561  (จ านวนคร้ังที่เข้าร่วมประชุม / จ านวนคร้ังที่ประชุมทั้งหมด) 

 จ านวนท่ีร่วมประชุม / จ านวนประชุมท้ังหมด 

รายชื่อกรรมการ 
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1  นายสลิบ สูงสว่าง 14 / 14 - 1 / 1 3 / 3 
2.  นายสุรเชษฐ์  ชัยปัทมานนท์  12 / 14 - 1 / 1 2 / 3 
3.  นายศุภฤกษ ์ณ สงขลา 4 / 14 - - - 
4.  พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต 13 / 14 5 / 5 - 3 / 3 
5.  ศ.ดร.ก าพล ปัญญาโกเมศ 11 / 14 5 / 5 - 3 / 3 
6.  พลอากาศเอกสุรศักดิ์ มีมณี 12 / 14 5 / 5 - 1 / 3 

  7.  ดร.ศิรเิดช ค าสุพรหม 3 / 14 - - - 
  8.  นายดนัย อมรพัชระ 1 / 14 - - - 
  9.  นายอนันต์ เกตุพิทยา 7 / 14 - 1 / 1 1 / 3 
  10. นายวาสิทธิ์  พณิชวรพงศา - - 1 / 1 - 
  11. นายธนัท  ศุภจารุนันท์ - - 1 / 1 - 
  12. นางพนาลี  นรจิตต์ - - 1 / 1 - 

 

     หมายเหตุ :   *  นายสลิบ สูงสว่าง ได้เกษียณอายุจากต าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป และได้
ลาออกจากต าแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่งวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป 
*  นายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์ ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ให้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ และได้รับการ
แต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 ให้ด ารงต าแหน่ง กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน แทนนายดนัย อมรพัชระ ที่ได้ลาออกไป  โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2561 เป็นต้นไป 
*  นายศุภฤกษ์ ณ สงขลา ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ให้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่ 
วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไปและได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2561 ให้ด ารงต าแหน่งเป็น
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม โดยมีผลต้ังแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2561และได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 
1/2562 ให้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ แทนนายสลิบ สูงสว่าง ที่ได้ลาออกไป โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 
1 กุมภาพันธ ์2562 เป็นต้นไป และได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 2/2562 ให้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบรหิาร
ความเสี่ยง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป 
*  พลอากาศเอกสุรศักดิ์ มีมณี ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 ให้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / 
กรรมการอิสระ แทนนายดนัย อมรพัชระที่ได้ลาออกไป โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2561 เป็นต้นไป และได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชมุ
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2561 ให้ด ารงต าแหน่งเป็น กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน แทนนายอนันต์ เกตุพิทยา ที่ได้ลาออกไป โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป 
*  ดร. ศิริเดช ค าสุพรหม ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2561 ให้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระ โดยมีผล
ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป 
*  นายอนันต์ เกตุพิทยา ได้ลาออกจากต าแหน่งกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป 
*  นายดนัย อมรพัชระ ได้ลาออกจากต าแหน่งกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2561 เป็นต้นไป 
*  นายวาสิทย์ พณิวรพงศา ได้ลาออกจากต าแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป 
*  นายธนัท ศุภจารุนันท์ ได้ลาออกจากต าแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป 
*  นางพนาลี นรจิตต์ ได้ลาออกจากต าแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป 
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5) รายงานของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการเป็นผู้ รับผิดชอบในการจัดการให้มีการจัดท า

รายงานทางการเงิน ซ่ึงรวมถึงงบการเงินของบริษัท งบการเงินรวมของ
บริษัท และบริษัทย่อย (ถ้ามี) และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏใน
รายงานประจ าปี ทั้งน้ี รายงานทางการเงินดังกล่าวจัดท าขึ้นตาม
มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบาย
บัญชีที่เหมาะสมและเป็นที่ยอมรับและถือปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ 
รวมทั้งได้ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดท าและดูแลให้มีการ
เปิดเผยข้อมูลส าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

6) การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 
บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของคณะกรรมการอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกัน
พิจารณาผลงานและปัญหา ซ่ึงผลการประเมินน้ันคณะกรรมการจะได้
ท าการวิเคราะห์และหาข้อสรุปเพื่อก าหนดมาตรการในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการท างานของคณะกรรมการต่อไป โดยในปี 2561 
เลขานุการบริษัทได้ จัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการโดยรวมทั้งคณะและการประเมินรายบุคคลแก่
คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย  
- หลักเกณฑ์การประเมินของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะแบ่งได้

เป็น 6 หัวข้อ ได้แก่ โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การ
ประชุมคณะกรรมการ การท าหน้าที่ของกรรมการ ความสัมพันธ์กับ
ฝ่ายจัดการ และการพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนา
ผู้บริหาร โดยเกณฑ์การประเมินทุกหัวข้ออยู่ในระดับที่ดี  

-  หลักเกณฑ์การประเมินของคณะกรรมการบริษัทแบบรายบุคคล 
แบ่งได้ เป็น 3 หัวข้อ ได้แก่  โครงสร้างและคุณสมบัติของ
คณะกรรมการ การประชุมของคณะกรรมการ บทบาท หน้าที ่และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยเกณฑ์การประเมินทุก
หัวข้ออยู่ในระดับที่ด ี

- หลักเกณฑ์การประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบแบ่งได้เป็น 5 
หัวข้อใหญ่ ได้แก่ องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ การ
ฝึกอบรม การประชุมคณะกรรมการ ความสัมพันธ์กับผู้สอบบัญชี
และผู้บริหาร บทบาทของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเกณฑ์การ
ประเมินทั้งหมดอยู่ในระดับทีเ่พียงพอ และเหมาะสม 

- หลักเกณฑ์การประเมินของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแบ่ง
ได้เป็น 5 ข้อ ได้แก่ การปฏิบัติตามขอบเขตอ านาจหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของกรรมการบริหารความเสี่ยง คุณสมบัติของ
กรรมการบริหารความเสี่ยง โครงสร้างคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง การจัดเตรียมและการด าเนินการประชุมคณะกรรมการ และ
การท าหน้าที่ของคณะกรรมการ โดยเกณฑ์การประเมินทั้งหมดอยู่
ในระดับทีดี่ 

- หลักเกณฑ์การประเมินของคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนแบ่งได้เป็น 6 หัวข้อ ได้แก่ โครงสร้างและ
คุณสมบัติของคณะกรรมการ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ การท าหน้าที่ของ

กรรมการ ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ และการพัฒนาตนเองของ
กรรมการและการพฒันาผู้บริหาร โดยเกณฑ์การประเมินโครงสร้าง
และคุณสมบัติของคณะกรรมการอยู่ในระดับดีมาก ส่วนหัวข้อที่
เหลืออยู่ในระดับด ี

7) การพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูง 
- การอบรมส าหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

บริษัทสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
ระดับสูงเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ รวมทั้งพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการ
บริษัท และผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต่างๆ อยู่เสมอ โดย
หลักสูตรที่กรรมการบริษัทควรเข้าร่วมสัมมนาอย่างน้อยจะเป็น
หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ซ่ึงได้แก่ หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) 
หรือ Directors Accreditation Program (DAP) หรือหลักสูตร 
Audit Committee Program (ACP) หรื อ  Smart Disclosure 
Program (SDP) ทั้งน้ี เพื่อน าความรู้และประสบการณ์มาพัฒนา
บริษัทต่อไป 

ซ่ึงปี 2561 บริษัทได้ส่งกรรมการเข้าร่วมสัมมนา 3 ท่าน 
ได้แก่ พลอากาศเอกสุรศักดิ์ มีมณี นายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์ และ
นายศุภฤกษ์ ณ สงขลา กรรมการบริษัท เข้าร่วมอบรมหลักสูตร 
Directors Accreditation Program (DAP) จัดโดยสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
และส่งกรรมการเข้าร่วมสัมมนา  1 ท่าน คือ นายศุภฤกษ์  
ณ สงขลา กรรมการบริษัท เข้าร่วมอบรมหลักสูตร Smart 
Disclosure Program (SDP) จั ดโดยตลาดหลั กท รัพ ย์แห่ ง
ประเทศไทย (SET) 

- การปฐมนิเทศกรรมการใหม ่
บริษัทได้จัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเข้า

มาใหม่ ซ่ึงเลขานุการบริษัทเป็นผู้รับมอบหน้าที่จากคณะกรรมการ
บริษัทให้เป็นผู้จัดประชุมร่วมกับ กรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร 
เพื่อชี้แจ้งและตอบข้อซักถาม พร้อมจัดเตรียมข้อมูลบริษัท 
ภาพรวมธุรกิจ โครงสร้างการถือหุ้น โครงสร้างองค์กร คู่มือ
กรรมการ หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี อ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการ และก าหนดการประชุม  

8) ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน 
คณะกรรมการให้ความส าคัญต่อการเปิดเผยขอ้มูลทีเ่พยีงพอตอ่

ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยข้อมูลที่เปิดเผย
จะต้องมีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทั่วถึง และทันเวลา ซ่ึง
รวมถึงรายงานทางการเงิน ผลการด าเนินงาน ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้ง 
ตลอดจนข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทตาม
หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยจะเผยแพร่ข้อมูลและข่าวสาร
ต่างๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประกอบการ
ตัดสินใจลงทุน โดยผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งจากการจัดส่งเอกสารทาง
ไปรษณีย์ สื่อการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ และส านักงาน 
ก.ล.ต. รวมถึงเว็บไซด์ของบริษัท 
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คณะกรรมการชุดย่อย 

 

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทั้งหมด 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีรายช่ือคณะกรรมการชุดย่อย และ
ขอบเขตอ านาจหน้าที่ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 

1) คณะกรรมการตรวจสอบ 
ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562 บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบจ านวน 3 ท่าน ประกอบด้วย 
1. พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต  ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
2. พลอากาศเอกสุรศักดิ์ มีมณี   กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
3. ศ.ดร.ก าพล ปัญญาโกเมศ   กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

โดยมีนายวิทยา อ านาจศฤงคาร เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

หมายเหตุ : *  พลอากาศเอกสุรศักดิ์ มีมณี ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 ให้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / กรรมการ
อิสระ แทนนายดนัย อมรพัชระที่ได้ลาออกไป โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2561 เป็นต้นไป และได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2561 ให้ด ารงต าแหน่งเป็น กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน แทนนายอนันต์ เกตุพิทยา ที่ได้ลาออกไป โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและ

เปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชี
ภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดท ารายงานทางการเงินทั้ง
รายไตรมาสและประจ าปี ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบอาจ
เสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่
เห็นว่าจ าเป็นและเป็นเรื่องส าคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชี
ของบริษัทก็ได้ 

2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน ( Internal 
Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่
เหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชี
ภายนอกและผู้ตรวจสอบภายใน และพิจารณาความเป็นอิสระ
ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการ
พิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 

3) สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่า
ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาด
หลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อ
ท าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอ
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยค านึงถึงความน่าเช่ือถือ ความ
เพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของ
ส านักงานตรวจสอบบัญชีนั้น รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากร
ที่ได้รับมอบหมายให้ท าการตรวจสอบบัญชีของบริษัท เพื่อ
เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขอรับการแต่งตั้งจากที่
ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมี

หน้าที่เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบญัชีโดยไม่มีฝา่ยจัดการเข้ารว่ม
ประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

5) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมคีวามขัดแยง้
ทางผลประโยชน์ รวมทั้งพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าวเพื่อ
น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ท่ีประชุม          
ผู้ถือหุ้นของบริษัทต่อไป โดยให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการ
ดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท 

6) พิจารณาทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงิน และการ
บริหารความเสี่ยงตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและ
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ 

7) จัดท ารายงานการก ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการ
ตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท โดยให้
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบลงนามในรายงานดังกล่าว 
และต้องประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้  
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เช่ือถือได้

ของรายงานทางการเงินของบริษัท 
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความพอเพียงของระบบควบคุมภายใน

ของบริษัท 
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาด
หลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี 
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน ์
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(ฉ) จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้า
ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 

(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรนี้  

(ซ) รายการอื่นท่ีเห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนท่ัวไปควรทราบ 
ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  

8) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วย
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

ในการปฏิบัติงานตามขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ 
ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจเชิญให้ฝ่ายบริหาร ผู้บริหาร 

หรือพนักงานของบริษัททีเ่กี่ยวข้องมารายงาน ให้ความเห็นร่วม
ประชุม หรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องและจ าเป็น 

ในการปฏิบั ติ หน้ าที่ ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ
บริษัทโดยตรง และคณะกรรมการบรษิัทยังคงมีความรับผิดชอบ
ในการด าเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก ทั้ งนี้  
คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขต
อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบได้ตามที่จ าเป็นหรือ
เห็นสมควร 

 
 
 

2) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562 บริษัทมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจ านวน 4 ท่าน ประกอบด้วย 
1. พลอากาศเอกสุรศักดิ์  มีมณี ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ  
2. นายสลิบ  สูงสว่าง กรรมการบริหารความเสี่ยง  
3. นายสุรเชษฐ์  ชัยปัทมานนท์ กรรมการบริหารความเสี่ยง  
4. นายศุภฤกษ์  ณ สงขลา กรรมการบริหารความเสี่ยง  

โดยมีนางสาวกัญญาณัฐ เศวตสุนทร เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

หมายเหตุ : *  พลอากาศเอกสุรศักดิ์ มีมณี ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 ให้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / 
กรรมการอิสระ แทนนายดนัย อมรพัชระที่ได้ลาออกไป โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2561 เป็นต้นไป และได้รับการแต่งตั้งจากที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2561 ให้ด ารงต าแหน่งเป็น กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง / 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แทนนายอนันต์ เกตุพิทยา ที่ได้ลาออกไป โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป 

*  นายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์ ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ให้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ และได้รับการ
แต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 ให้ด ารงต าแหน่ง กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน แทนนายดนัย อมรพัชระ ที่ได้ลาออกไป โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2561 เป็นต้นไป 

*  นายศุภฤกษ์ ณ สงขลา ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ให้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่
วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป และได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2561 ให้ด ารงต าแหน่งเป็น
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2561 และได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 
1/2562 ให้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ แทนนายสลิบ สูงสว่าง ที่ได้ลาออกไป โดยมีผล
ตั้ ง แ ต่ วั น ที่   
1 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป และได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 ให้ด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป 

*  นายวาสิทย์ พณิวรพงศา ได้ลาออกจากต าแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป 
*  นายธนัท ศุภจารุนันท์ ได้ลาออกจากต าแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป 
*  นางพนาลี นรจิตต์ ได้ลาออกจากต าแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป 

  ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

นโยบายการบริหารความเสี่ยง 
1)  ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้บริหารและพนักงาน มีความรู้ความ

เข้าใจ และตระหนักถึงความส าคัญในการบริหารความเสี่ยง 
เพื่อให้มีกรอบการจัดการและการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพทั้งบริษัท 

2)  ก าหนดให้มีการบริหารความเสี่ยงในเชิงป้องกัน แก้ไข และ
ปรับปรุง อย่างถูกต้องโปร่งใสเป็นประจ าสม่ าเสมอ  

 
3)  ส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของแผนปฏิบัติ

งานภายในองค์กร ทั้งทางด้านการวางแผนงาน กลยุทธ์ การ
ปฏิบัติงาน การบริหารเงิน และการลงทุน 

4)  ส่งเสริมให้มีการพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่าง
ต่อเนื่อง รวมทั้งการติดตาม ประเมินผล สรุปผลและจัดท า
รายงานการบริหารความเสี่ยง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 
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5)  ก าหนดให้กระบวนการบริหารความเสีย่งมีมาตรฐานเดียวกันทัว่
ทั้งองค์กร 

 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง 

1) ก าหนดหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินระดับความเสี่ยงของการ
รับเหมาก่อสร้าง การให้บริการ และการลงทุน 
ของบริษัท ท้ังปริมาณและคุณภาพอย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งก าหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับ (Risk 
Limited) ได้ 

2) พิจารณาปัจจัยความเสี่ยง กระบวนการและแผนงานบริหาร
ความเสี่ยงเพื่อใหส้อดคล้องกับการด าเนินงานของบรษิัท โดยให้ 
ครอบคลุมความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk) ความเสี่ยงด้าน
การปฏิบัติการ (Operation Risk) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 
(Liquidity Risk) และความเสี่ยงด้านอื่นๆ   

3) ประเมินระดับความเสี่ยง จัดอันดับ ก าหนดแนวทาง และกลยุทธ์
การบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

4) รายงานการประเมินความเสี่ยง และการด าเนินงานเพื่อลดความ
เสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัททุกครั้งที่มีการประชุม   

5) พิจารณาและทบทวนแนวทางในการบริหารความเสี่ยงให้มี
ประสิทธิภาพ 

6) ติดตามผลการประเมินความเสี่ยงทั้งในภาวะปกติและเกิดวิกฤต 
7) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอ านาจเชิญผู้บริหาร หรือ

ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อช้ีแจงข้อมูลเพิ่มเติมได้ 
8) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีสิทธิขอค าปรึกษาจาก

ผู้เช่ียวชาญเพื่อช่วยในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรอย่างมี
ประสิทธิภาพด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562 บริษัทมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจ านวน 5 ท่าน ประกอบด้วย 
1. พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ  
2. พลอากาศเอกสุรศักดิ์ มีมณี กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ 
3. ศ.ดร.ก าพล ปัญญาโกเมศ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ 
4. นายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
5. นายศุภฤกษ์ ณ สงขลา กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

โดยมีนางสาววรรณี ผิวเหลืองสวัสดิ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

หมายเหตุ : *  พลอากาศเอกสุรศักดิ์ มีมณี ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 ให้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / 
กรรมการอิสระ แทนนายดนัย อมรพัชระที่ได้ลาออกไป โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2561 เป็นต้นไป และได้รับการแต่งตั้งจากที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2561 ให้ด ารงต าแหน่งเป็น กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง / 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แทนนายอนันต์ เกตุพิทยา ที่ได้ลาออกไป โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป 

*   นายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์ ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ให้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ และได้รับ
การแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 ให้ด ารงต าแหน่ง กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน แทนนายดนัย อมรพัชระ ที่ได้ลาออกไป โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2561 เป็นต้นไป 

*  นายศุภฤกษ์ ณ สงขลา ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ให้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่
วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป และได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2561 ให้ด ารงต าแหน่งเป็น
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2561 และได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 
1/2562 ให้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ แทนนายสลิบ สูงสว่าง ที่ได้ลาออกไป โดยมีผล
ตั้ ง แ ต่ วั น ที่   
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1 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป และได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 ให้ด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป 

*  นายสลิบ สูงสว่าง ได้ลาออกจากต าแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่งวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 
เป็นต้นไป 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

บริษัทมีแผนการคัดเลือกบุคลากรอย่างเหมาะสมและโปร่งใส 
เพื่อท าให้บริษัทได้ผู้บริหารที่มีความเป็นมืออาชีพและบริหารได้โดย
เป็นอิสระจากผูถ้ือหุ้นรายใหญ่หรอืรายใดรายหนึ่ง โดยคณะกรรมการ
สรรหาเป็นผู้จัดท าแผนสืบทอดต าแหน่งผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ และรองกรรมการ
ผู้จัดการ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา   
 

 
ด้านการสรรหา 
1)  ก าหนดคุณสมบัติของบุคคลที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 

และกระบวนการสรรหาเพื่อแทนกรรมการที่ครบวาระ หรือใน
กรณีอื่นๆ โดยพิจารณาจากด้านทักษะ ประสบการณ์ และ
ความสามารถเฉพาะด้าน  

2)  พิจารณาสรรหาบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมมาด ารงต าแหน่ง
กรรมการบริษัท ทดแทนกรรมการที่ครบวาระหรือกรณีอื่นๆ 
เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติ  

3)  จัดท าแผนสืบทอดต าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ
ผู้จัดการ และรองกรรมการผู้จัดการ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาอนุมัติ 

4)  ปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย  
 

ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน 
1) เสนอแนวทางและวิธีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ

บริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง 
ซึ่งรวมถึงค่าตอบแทนรายเดือน และค่าตอบแทนพิเศษหรือ
โบนัสประจ าป ี

2)  พิจารณางบประมาณการขึ้นค่าจ้าง การเปลี่ยนแปลงค่าจ้างและ
ผลตอบแทน เงินประจ าปีขององค์กรก่อนเสนอคณะกรรมการ
บริษัท 

3)  รายงานความคืบหน้าและผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการ
บริษัททุกครั้งหลังมีการประชุมคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน 

4) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
5) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีอ านาจเชิญ

ผู้บริหาร หรือผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อช้ีแจงข้อมูล
เพิ่มเติมได้ 

6) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีสิทธิขอ
ค าปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อช่วยในการปฏิบัติหน้าที่ตาม    
กฎบัตรอย่างมีประสิทธิภาพด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

การสรรหาและแต่งตัง้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย 

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริษัท 
1. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมด    

ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายก าหนด  
2. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมาก ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี ้

2.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง 
2.2 ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
2.3 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึง

เลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการที่จะพึงมี
หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้ออกเสียงช้ีขาด 

3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเปน็สาม
ส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ทั้งนี้ กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลัง     
จดทะเบียนบรษิัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดเป็นผูอ้อกจาก
ต าแหน่ง โดยกรรมการที่ออกตามวาระอาจได้รับเลือกเข้ามาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได้  

4. นอกจากพ้นต าแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากต าแหน่งเมื่อ ตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตาม
กฎหมาย ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก และศาลมีค าสั่งให้ออก 

5. กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท 
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6. ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 
2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในต าแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน    
โดยมติของคณะกรรมการตามความข้างต้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ 

7. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 
ของจ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ของจ านวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้น  
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

8. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนเป็นประธานกรรมการ และในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการ
คนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติการอยา่ง
ใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้ 
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นอกจากนี้ ตามข้อบังคับของบริษัทยังระบุข้อก าหนด เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ดังนี้  

1.  ห้ามมิให้กรรมการเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จ ากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจ ากัด ประกอบกิจการ
หรือเข้าเป็นกรรมการในบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของ
บริษัท เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง 

2. กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท 

3. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยมิชักช้า ในกรณีที่กรรมการมีส่วนได้สวนเสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ที่บริษัท
ท าขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี หรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัทและบริษัทในเครือ โดยระบุจ านวนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในระหว่าง
รอบปีบัญชี 

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท จะต้องเป็นกรรมการบริษัทซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทและเห็นชอบโดย        

ผู้ถือหุ้นของบริษัท และมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบของ
ตลาดหลักทรัพย์ก าหนด โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกอย่างน้อย 3 ราย โดย
ทุกรายต้องเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ราย ต้องเป็นผู้มีความรู้และประสบการณเ์พียงพอที่จะสามารถท า
หน้าที่ในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินได้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี เว้นแต่เป็น
กรณีที่ออกตามวาระตามข้อบังคับของบริษัทซึ่งอาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาด ารงต าแหน่งใหม่ได้ 

คุณสมบัติคณะกรรมการอิสระ 
1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสยีงทั้งหมดบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ ่หรือผู้มี

อ านาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย 
2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า หรือผู้มีอ านาจควบคุมของ

บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดยีวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ ่หรือของผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่
จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว 
ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุม
ของบริษัท 

3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสมัพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และ
บุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือ 
ผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย 

4) ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของ
บริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือ      
ผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน 

5) ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท 
และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่
น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน 

6) ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับ
ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของ
บริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน  

7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่  
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8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มี
นัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีสว่นรว่มบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินรอ้ยละ 
1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับ
กิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด าเนินงานของบริษัท  
10) กรรมการอิสระตามคุณสมบัติข้างต้น อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัท 

บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ านาจควบคุม โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบ
องค์คณะ (Collective Decision) ได้ 

คุณสมบัติคณะกรรมการตรวจสอบ 
1) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม 

บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท  
2) ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยล าดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
3) มีความรู้และประสบการณเ์พียงพอที่จะสามารถท าหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึง่

คนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท าหน้าที่ในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินได้ 
4) มีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่ก าหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการด าเนินงาน

ของคณะกรรมการตรวจสอบ  

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย

คณะกรรมการบริหาร และกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ท่านโดยมีจ านวนตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ผู้ด ารงต าแหน่งเป็น
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่งเป็นกรรมการอิสระ โดยกรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 3 ปี เมื่อครบ
ก าหนดออกตามวาระอาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งต่อไปได้ 

คุณสมบัติคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

1) ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง 

2) มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท าหน้าที่ในฐานะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
3) ไม่มีลักษณะที่จะถูกจ ากัดขอบเขตการให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการพิจารณาความเสี่ยง  
4) กรรมการอิสระ หรือกรรมการบริหารด ารงต าแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะต้องเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทหรือที่
ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยมีกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ และจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 3 ปี เมื่อครบก าหนดออกตามวาระ
อาจได้รับพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งต่อไปได้ 

คุณสมบัติคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

1) ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท 
2) ไม่มีลักษณะที่จะถูกจ ากัดขอบเขตการให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการพิจารณารปูแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน

ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริหาร  
คณะกรรมการบริหารจะตอ้งเป็นกรรมการบรษิัท และ/หรือ ผู้บริหารของบริษัท ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบรษิัท โดยมี

จ านวนตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และโดยที่คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธาน
กรรมการบริหาร  
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การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
คณะกรรมการบริษัทมีกลไกในการก ากับดูแลที่ท าให้สามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการด าเนินงานของบริษัทย่อย

และบริษัทร่วม เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท ภายใต้กฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท รวมถึงการ
ก ากับดูแลให้บริษัทและบริษัทย่อยปฏิบัติตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยการด าเนินงานของคณะกรรมการ
บริษัทในการก ากับดูแลเพื่อควบคุม จัดการและรับผิดชอบการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย สามารถสรุปเป็นประเด็นส าคัญๆ 
ดังต่อไปนี ้
1. การส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือ ผู้มีอ านาจควบคุมในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามสัดส่วน

การถือหุ้นในบริษัทดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งบุคคลที่จะเป็นตัวแทนของบริษัท ในบริษัท
ย่อยและบริษัทร่วม รวมถึงอ านาจ หน้าที ่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหาร โดยบคุคลที่ได้รับแตง่ตั้งให้เป็นกรรมการ
ในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม มีหน้าที่ด าเนินการเพื่อประโยชน์ท่ีดีที่สุดของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้นๆ และได้ก าหนดให้บุคคล
ที่ได้รับแต่งตั้งนัน้ ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะไปลงมติ หรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องส าคัญในระดับเดียวกับ
ที่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หากเป็นการด าเนินการโดยบริษัทเอง รวมถึงมีการก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารที่เป็นตัวแทนของบริษัทในบริษัทดังกล่าวในการควบคุมหรือมีส่วนร่วมในการก าหนด
นโยบายที่ส าคัญต่อการด าเนินธุรกิจ 

2. ควบคุมดูแลการด าเนินธุรกิจของบรษิัทย่อย และบริษัทร่วม ให้เป็นไปตามนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการด าเนินงาน กลยุทธ์ 
และงบประมาณ ตามที่มีการพิจารณาอนุมัติไว้  และรายงานผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทย่อย เสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างสม่ าเสมอ 

3. การก าหนดนโยบายที่ส าคัญต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม จะต้องน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
พิจารณาอนุมัติก่อนการเสนออนุมัติต่อคณะกรรมการของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม เพื่อให้การก ากับดูแลการด าเนินงานของ
บริษัทย่อยและบริษัทร่วมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องตามหลักเกณฑ์การด าเนินงานของบริษัท 

4. การอนุมัติการลงทุน การท ารายการเกี่ยวโยง การท ารายการการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน หรือการท ารายการส าคัญอื่นใด
ของบริษัทย่อย ที่มีผลต่อการด าเนินธุรกิจอย่างมีนัยส าคัญของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม จะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัท 

5. การเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน การท ารายการระหว่างบริษัทย่อย กับบุคคลที่เกี่ยวโยง การได้มาหรือ
จ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการท ารายการส าคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่าวให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการ
เปิดเผยข้อมูลและการท ารายการในลักษณะดังกล่าวข้างต้นในท านองเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัท 

6. คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาสอบทานความถูกต้องเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงิน สอบทานระบบการควบคุมภายใน การ
ตรวจสอบภายใน การท ารายการระหว่างกัน การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการก ากับดูแลการ
ปฏิบัติงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  

7. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง พิจารณากลั่นกรองนโยบายและแนวทางบริหารความเสี่ยง รวมทั้งประเมินผลการด าเนินการ
บริหารความเสี่ยงของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทมีระเบียบข้อบังคับของบริษัทในการน าข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้ดังนี้ 
1. ให้ก าหนดระเบียบข้อบังคับในการน าข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท 

(Good Corporate Governance) ดังนี ้
(1) กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทจะต้องรักษาความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัท 
(2) กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทจะต้องไม่น าความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัทไปเปิดเผย หรือ

แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทน
หรือไม่ก็ตาม 
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(3) กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทจะต้องไม่ท าการซื้อขาย โอน หรือรับโอน หลักทรัพย์ของบริษัทโดยใช้
ความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในบริษัท และ/หรือ เข้าท านิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัทอัน
อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท
ซึ่งอยู่ในหน่วยงานทีไ่ด้รับทราบข้อมูลภายในของบริษัทควรหลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 
1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน โดยข้อก าหนดนี้ให้รวมความถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของ
กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทด้วย ผู้ใดที่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับดังกล่าวจะถือว่าได้กระท าผิดอย่าง
ร้ายแรง 

(4) กรรมการ และผู้บริหาร รวมถึงผู้สอบบัญชีของบริษัทจะต้องรายงานการเปลีย่นแปลงการถือหลักทรัพย์ของตนเอง คู่สมรส และ
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ตามมาตรา 59 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 

2. ให้ประกาศระเบียบขอ้บังคับดังกลา่วให้ทราบโดยทั่วกนั 

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี  

บริษัทจ่ายค่าตอบแทนในการสอบทานและตรวจสอบงบการเงิน (Audit fee) ให้กับผู้สอบบัญชี ดังนี ้

หน่วย : บาท 2561 
ค่าสอบบญัชีประจ าป ี 750,000 
ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล 3 ไตรมาส 780,000 
รวมค่าสอบบญัช ี 1,530,000 
ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบบญัชีอื่นๆ 83,974 
รวม 1,613,974 
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ความรับผิดชอบต่อสังคม 

บริษัทยึดมั่นในการด าเนินธุรกิจควบคู่กับแนวทางการรับผิดชอบต่อสังคม ตั้งแต่กระบวนการออกแบบ การก่อสร้าง การจัดหา          
การติดตั้ง และการเดินระบบให้กับลูกค้า เพื่อให้การด าเนินธุรกิจของบริษัทครอบคลุมกับผู้มีส่วนได้เสีย เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตั้งแต่เริ่มต้นการด าเนินงาน และเพื่อให้แนวทางการรับผิดชอบต่อสังคมนี้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
และยั่งยืน บริษัทมุ่งมั่นในการสร้างให้พนักงานมีความรับผิดชอบต่อการกระท าตามแนวทาง ดังนี ้

1.  การประกอบกิจการอย่างเป็นธรรม บริษัทยึดมั่น ส่งเสริม และสนับสนุนการประกอบกิจการอย่างเป็นธรรม โดยด าเนินกิจกรรม
ต่างๆ ให้สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับ และนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีที่ได้มีการอธิบายรายละเอียดการด าเนินงาน        
ในส่วนของผู้มีส่วนได้เสีย โดยบริษัทจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลที่จะท าให้ลูกค้าเสียหาย ปกปิดบิดเบือนข้อมูลที่เป็นจริง ไม่แสวงหา
ข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต ท าการคัดเลือกคู่ค้าและด าเนินการจัดืื้อจัดจ้างอย่างเหมาะสม และส่งเสริม
ให้พนักงานตระหนักถึงการแข่งขันอย่างเป็นธรรม  

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น บริษัทตระหนักว่าการทุจริตและคอร์รัปช่ันเป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการด าเนินธุรกิจ และ   
เพื่อส่งเสริมให้มีการต่อต้านบริษัทจึงได้ก าหนดนโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปช่ันเป็นลายลักษณ์อักษรภายใต้จรรยาบรรณ
ธุรกิจ พร้อมสนับสนุนบุคลากรให้เข้าใจและตระหนักถึงความส าคญัในการด าเนินตามนโยบายและแนวทางการปฏิบัติในการตอ่ตา้น
ทุจริตและคอร์รัปช่ัน โดยจะมีการตดิตามและตรวจสอบการปฏิบัตติามนโยบายอยา่งสม่ าเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏบิตัิ
อย่างต่อเนื่อง บริษัทได้ก าหนดช่องทางการการแจ้งเบาะแส ขั้นตอนการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อความเป็นธรรม และมาตรการใน
การคุม้ครองผู้แจ้งเบาะแสอย่างเหมาะสม 

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน บริษัทมีนโยบายในการปฏบิัติด้านความเคารพสทิธิมนุษยชน เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันทั้งกับผู้ถอืหุน้ 
นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ตามหลักสิทธิมนุษยชน โดยจะไม่กระท าการละเมิดสิทธิ และเสรีภาพส่วนบุคคล 
ไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง รวมถึงการเปิดโอกาสให้พนักงาน ชุมชน สังคม หรือผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการ
แจ้งข้อร้องเรียน แสดงความคิดเห็นต่างๆ หากการด าเนินงานของบริษัทอาจเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม บริษัทให้ความส าคัญกับการเคารพสิทธิการท างานตามหลักสิทธิมนุษยชน และตามสิทธิข้ัน
พื้นฐานในการท างานขององค์กรแรงงาน โดยบริษัทจะไม่กีดกัน หรือล าเอียงในการจ้างงาน ไม่บีบบังคับ และบริษัทเคารพในสิทธิ
เสรีภาพของพนักงานที่จะรวมกลุ่มเพื่อเจรจาต่อรองทั้งนายจ้างและลูกจ้าง การให้ความคุ้มครองสภาพการท างาน สุขภาพและความ
ปลอดภัยในการท างาน ื ึ่งสอดคล้องกับนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี อีกทั้งมีการส่งเสริมให้พนักงานเข้าร่วมการอบรมทั้งกับ
หน่วยงานภายในและภายนอกบริษัทเป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง เพื่อฝึกฝนทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพการท างาน โดยเปิดโอกาสให้
พนักงานมีการการเรียนรู้ใหม่ๆ เพื่อความก้าวหน้าในการท างานเมื่อมีโอกาสที่เหมาะสม  

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้บริโภค และผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม มีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน  และภายใต้เง่ือนไขที่เป็นธรรม โดยทุกขั้นตอนมีการควบคุมดูแลด้านความปลอดภัย และ
รักษาความลับของลูกค้าไม่น าไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้เกี่ยวข้องโดยมิชอบ 

6.  การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม  หากการด าเนินงานของบริษัทมีความเกี่ยวข้องกับคนในชุมชน บริษัทจะมีการให้ข้อมูลก่อนการ
ด าเนินการก่อสร้าง โดยการส่งวิศวกรผู้เช่ียวชาญเข้าไปให้ความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานกับชุมชนที่เกี่ยวข้องโดยตรง
และชุมชนข้างเคียง เพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกันถึงประโยชน์ท่ีจะเกิดขึ้นหรือผลที่อาจเกิดขึ้นกับชุมชนอย่างแท้จริง 

7.  การจัดการสิ่งแวดล้อม บริษัทเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการและควบคุมกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดมลพิษทางน้ าของโรงงาน
อุตสาหกรรมต่อชุมชนใกล้เคียง โดยบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบดูแลระบบน้ าเสยีของโรงงานด้วยวิธีการชีวภาพและทางเคมี เพื่อที่จะ
ก าจัดสิ่งปนเปื้อนในน้ าที่เกิดขึ้น และบริษัทยังมีส่วนร่วมในการเพิ่มคุณภาพชีวิตของคนในชนบทที่ห่างไกล และมีการขาดแคลนน้ า
ในการอุปโภคบริโภคให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ โดยการเข้าไปด าเนินงานของบริษัทจะช่วยสร้างชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนและ
ชุมชนข้างเคียงมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น 

 



รายงานประจ าปี 2561  
บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากัด (มหาชน) 

การถือครองหลักทรัพย์ของคระกรรมการบริษัท และผู้บริหาร 
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การถอืครองหลกัทรพัยข์องคณะกรรมการบรษัิท และผูบ้รหิาร (ณ 31 ธนัวาคม 2561) 

 จ ำนวนหุน้ เปลี่ยนแปลงในปี 2561 จ ำนวนหุน้ 
ณ 31 ธันวำคม 2561  ณ 31 ธันวำคม 2560 ซ้ือ ขำย 

1. นายสลิบ  สูงสว่าง 50,013,103 9,568,962 11,130,600 38,882,503 
คู่สมรสและบตุรที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ - - - - 

2. นายสรุเชษฐ์  ชัยปัทมานนท ์ - 17,795,800 - 24,925,900 
คู่สมรสและบตุรที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ - - - - 

3. นายศุภฤกษ์ ณ สงขลา - - - 175,796,000* 
คู่สมรสและบตุรที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ - - - 1,000 

4. พลอากาศเอกชัยนนัท์ ธรรมสุจริต - - - - 

คู่สมรสและบตุรที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ - - - - 

5. นายอนันต์ เกตุพิทยา - - - - 

คู่สมรสและบตุรที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ - - - - 

6. ศ.ดร.ก าพล ปัญญาโกเมศ - - - - 

คู่สมรสและบตุรที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ - - - - 

7. พลอากาศเอกสุรศักดิ์ มีมณ ี - - - - 

คู่สมรสและบตุรที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ - - - - 

8. ดร.ศิรเิดช ค าสุพรหม - - - - 

คู่สมรสและบตุรที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ - - - - 

9. นายสมเกียรติ สุขเจรญิ - - - - 

คู่สมรสและบตุรที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ - - - - 

10. นายวาสิทธิ์ พณิชวรพงศา* - - - - 

คู่สมรสและบตุรที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ - - - - 

11. นายธนัท ศภุจารุนนัท*์ - - - - 

คู่สมรสและบตุรที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ - - - - 

12. นางพนาลี นรจิตต*์ - - - - 

คู่สมรสและบตุรที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ - - - - 

 หมายเหตุ  * นายศุภฤกษ์ ณ สงขลา ถือหุ้นผ่านบริษัท เอสยูทีจี โฮลดิ้ง จ ากัด 
 * นายวาสิทธิ์ พณิชวรพงศา ไม่ได้ด ารงต าแหน่งเป็นคณะผู้บริหารตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป 
 * นายธนัท ศุภจารุนันท์ ไม่ได้ด ารงต าแหน่งเป็นคณะผู้บริหารตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป 

* นางพนาลี นรจิตต์ ลาออกจากต าแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายบัญชีและการเงิน โดยมีผลต้ังแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป 
 

 



รายงานประจ าปี 2561  
บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากัด (มหาชน) 

รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 
 

 

62 

62 

รายงานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

ในปี 2561 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีการประชุมทั้งสิ้น 3 ครั้ง โดยมีมติที่ส าคัญสรุปได้ดังต่อไปนี้ 

1. พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจ
ของบริษัท เพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ 
ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติอนุมัติตามที่เสนอ 

2. พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2561 ส าหรับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมัติ โดยพิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบและความเหมาะสม รวมถึงการพิจารณาเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของบริษัทอื่น
ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติตามที่เสนอ 

3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนตามคุณสมบัติที่ก าหนดไว้ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้เสนอให้คณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งนายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์ เป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งเป็นผู้ที่มี
ประสบการณ์และความเช่ียวชาญในการด าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยขอให้มีผลตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 
2561 

4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนตามคุณสมบัติที่ก าหนดไว้ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้เสนอให้คณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งพลอากาศเอกสุรศักดิ์ มีมณี  เป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งเป็นผู้ที่มี
ประสบการณ์และความเช่ียวชาญในการด าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยขอให้มีผลตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 
2561 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  ตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้ก าหนดไว้ใน     
กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอย่างรอบคอบ โดยยึดมั่นในหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีเป็นไปตามหลกับรรษัทภบิาล 
และมีความโปร่งใสในการด าเนินการ เพื่อประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย  
 
  
 

 
พลอากาศเอกชัยนนัท์  ธรรมสุจริต 

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
 
 
 



รายงานประจ าปี 2561  

บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากัด (มหาชน) 

รายงานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
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รายงานคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง 

ในปี 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมทั้งสิ้น 1 ครั้ง เพื่อทบทวนแผนงานการบริหารความเสี่ยง และแนวทางการ
บริหารความเสี่ยงตามหลักการที่ก าหนดในนโยบายบริหารความเสี่ยง รวมถึงพิจารณาและสอบทานประสิทธิภาพและความเหมาะสมของ
กระบวนการบริหารความเสี่ยงอันเกิดจากปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของบริษัท และติดตามความคืบหน้าของการบริหาร
ความเสี่ยงส าคัญๆ โดยพิจารณาระบุปัจจัยเสี่ยงที่ครอบคลุมการปฏิบัติงาน โอกาสที่จะเกิดผลกระทบจากการจัดการความเสี่ยง ท าให้มั่นใจ
ได้ว่าบริษัทมีการประเมินความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญอย่างเป็นระบบ โดยได้เพิ่มเติมและปรับปรุงรายการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นระหว่างปี ทั้งเสนอ
แนวทางการบริหารความเสี่ยงให้กับฝ่ายบริหาร และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท โดยมีมติที่ส าคัญสรุปได้ดังต่อไปนี้ 

1. พิจารณาปัจจัยความเสี่ยงทีอ่าจส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อการด าเนินธุรกิจทั้งปัจจัยภายนอก และปัจจัยภายใน 
2. ติดตามการด าเนินงานด้านบริหารความเสี่ยง และให้ค าแนะน ากับคณะท างานเพื่อส่งเสริมให้มีการด าเนินงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
3. ติดตามความคบืหน้าการบริหารความเสี่ยงของโครงการก่อสร้าง 
4. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งพลอากาศเอกสุรศักดิ์ มีมณี เป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์และความ

เช่ียวชาญในการด าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยขอให้มีผลตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2561 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความเห็นว่าในปี 2561 บริษัทมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงให้มี
ประสิทธิภาพ โดยการจัดอบรมด้านการบริหารความเสี่ยงองค์กรให้กับพนักงาน เพื่อให้มีความเข้าใจวัตถุประสงค์ สามารถระบุ ประเมิน 
วิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากกระบวนการท างานและก าหนดแนวทางในการบริหารความเสี่ยง รวมถึงมีการประเมินผลและทบทวน
การด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ด ี
 
 

                                                         
พลอากาศเอกสุรศกัด์ิ มีมณี 

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 
 



รายงานประจ าปี 2561  

บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากัด (มหาชน) 

การควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง 
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 การควบคมุภายในและการบรหิารความเสีย่ง 

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ตระหนักถึงความส าคัญของระบบควบคุมภายในเพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โดยก าหนดให้
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สอบทานระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้มีการจัดวางให้ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอและ
เหมาะสมกับการด าเนินธรุกิจ รวมทั้งมีการส่งเสริมและผลักดันให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฏระเบียบ และข้อบังคับต่างๆตามที่กฏหมาย
ก าหนด โดยบริษัทได้ใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ในการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง และระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอครอบคลุมทั้ง  5 ด้าน (1) องค์กรและ
สภาพแวดล้อม (2) การบริหารความเสีย่ง (3) การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร (4) ระบบสารสนเทศและ (5) การสื่อสารข้อมูล สรุป
สาระส าคัญได้ดังนี้ 

1. องค์กรและสภาพแวดล้อม 

บริษัทมีการก าหนดเป้าหมายและแผนการด าเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความมั่นคงทางธุรกิจ และมีการพัฒนากระบวนการท างานให้มี
ประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองต่อการเปลีย่นแปลงทางธุรกิจ และมีโครงสร้างองค์กรเพื่อให้การปฏบิัติงานคลอ่งตัว โดยมีสายการบังคับบญัชา 
อ านาจอนุมัติและความรับผิดชอบเพื่อควบคุมและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดจากกรณีทับซ้อนทางผลประโยชน์ นอกจากนี้ บริษัทได้แบ่งแยก
หน้าที่ความรับผิดชอบในงานสามดา้นที่เป็นพื้นฐานของระบบควบคุมภายใน อันได้แก่ หน้าที่ในการอนุมัติ หน้าที่ในการบันทึกรายการบญัชี
และข้อมูลสารสนเทศ และหน้าที่ในการตรวจสอบดูแลทรัพย์สินออกจากกันอย่างชัดเจน โดยก าหนดตั้งแต่ระดับผู้บริหารและพนักงาน
ปฏิบัติตามอ านาจอนุมัติและด าเนินการ และขั้นตอนปฏิบัติงานของแต่ละฝ่าย  

2. การบริหารความเสี่ยง 

บริษัท มีคณะกรรมการบริหารความเสียง โดยมีฝ่ายบริหารความเสี่ยงขึ้นตรงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในปี 2561 มีการจัด
ประชุม 1 ครั้ง เพื่อประเมินความเสี่ยงในการด าเนินธุรกิจทั้งปัจจัยภายในและภายนอก ตลอดจนวิเคราะห์ถึงสาเหตุและปัจจัยที่ท าให้เกิด
ความเสี่ยง โดยมีการป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงหรอืลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่รบัได้ บริษัทได้จัดท านโยบายและก าหนดแผนงาน เพื่อให้
น าการบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติอย่างจริงจัง ตลอดจนมีการติดตามการบริหาร ความเสี่ยงของหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร ที่ประชุม
คณะกรรมการความเสี่ยงได้เชิญตัวแทนจากฝ่ายต่างๆในองค์กรมาน าเสนอการด าเนินงานการติดตามแนวทางการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้
คณะกรรมการความเสี่ยง ได้รับฟังปัญหา ตลอดจนให้ข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานต่อไป รวมทั้งได้มีการจัดอบรมให้ความรู้
เรื่องแนวทางการบริหารความเสี่ยงขององค์กรยุคใหม่ โดยให้ผู้บริหารและพนักงานเข้าอบรม เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจมากขึ้น 

3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 

บริษัทได้ก าหนดคู่มือการปฏิบัติงาน ซึ่งใช้เป็นกรอบในการก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีระบบ มีประสิทธิภาพ และ
ลดความเสี่ยงต่อความเสียงหายที่อาจจะเกิดขึ้นในกิจกรรมการด าเนินงานของหน่วยงานต่างๆ บริษัทยังมีระเบียบการกระจายอ านาจของ
บริษัท เพื่อก าหนดขอบเขตหน้าที่และอ านาจอนุมัติของฝ่ายบริหารในแต่ละระดบัไว้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณอ์ักษร ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความ
สมดุลและมีการควบคุมที่เหมาะสมเพียงพอ อีกท้ังได้ก าหนดความรับผิดชอบในแต่ละหน้าที่ให้เหมาะสมและเกิดประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงาน  ติดตามดูแลการด าเนินงานของบริษัทร่วมอย่างสม่ าเสมอ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณาทบทวนและ
อนุมัติแผนการตรวจสอบประจ าปี โดยคณะกรรมการจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ เป็น
ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุมและทบทวนระบบที่ส าคัญอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้ครอบคลุมกระบวนการปฏบิัติงานทีม่ี
ความเสี่ยง ท าให้มั่นใจว่าหน่วยงานต่างๆ มีการก ากับดูแลการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติงาน การปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ โดยกรณีที่มีการท าธุรกรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่มีผลผูกพันบริษัท ฝ่ายบริหารการปฏิบัติงาน มี
หน้าที่ติดตามการท าธรุกรรมอย่างใกล้ชิด ตามขั้นตอนการอนุมัติที่ก าหนด ซึ่งจะต้องเป็นไปตามข้อบังคังที่เกี่ยวข้อง โดยผู้มีส่วนได้เสียต้อง
ไม่ร่วมอนุมัติรายการนั้นๆ และต้องรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบได้ทราบ เพื่อสอบทานความเหมาะสมของรายการ อีกทั้งเพื่อป้องกัน
ไม่ใหผู้้เกี่ยวข้องน าผลประโยชน์ของบริษัทไปใช้ในการส่วนตัว 
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4. ระบบสารสนเทศและการสือ่สารขอ้มูล 
บริษัทให้ความส าคัญต่อระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลทั้งภายในภายนอก ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญต่อการรบัทราบผลการปฏิบตังิาน 

เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทใช้ประกอบการพิจารณาพร้อมเอกสารประกอบในวาระต่างๆ โดยจัดส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสาร
ประกอบการพิจารณาเพื่อประกอบการตัดสินใจเอกสารล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยมีเลขานุการบริษัทประสานงานส่งข้อมูลให้
คณะกรรมการบริษัททราบ และบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการบรษิัท ตลอดจนข้อซักถามและข้อสังเกตของคณะกรรมการในเรือ่ง
ที่พิจารณา รวมทั้งความเห็นของกรรมการในการประชุม นอกจากนี้ บริษัทได้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศและระบบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง 
โดยน าระบบ ERP (mango) มาใช้ในการบริหารจัดการระบบข้อมูลด้านบัญชี การเงิน การจัดซื้อ วิศวกรรมและระบบทรัพย์สิน เพื่อมี
ประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการของธรุกิจ ท าให้การท างานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ระบบดังกล่าวมีการก าหนดสิทธิในการเข้าถงึ
ข้อมูลได้เฉพาะผู้ที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบเท่านั่น 

 

5. ระบบการติดตาม 

บริษัท มีระบบการก ากับและติดตามการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ นโยบาย ระเบียบปฏิบัติ กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
ตลอดจนระบบการควบคุมภายในของบริษัท ส่วนของคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2561 บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 
5 ครั้ง โดยคณะกรรมการตรวจสอบท าหน้าที่รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส นอกจากนี้ ฝ่ายตรวจสอบภายใน
ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ โดยรายงานผลและข้อเสนอแนะให้ฝ่ายบรหิาร
ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้บริษัทมีการควบคุมภายในที่เหมาะสม ทั้งนี้ฝ่ายตรวจสอบภายในปฏิบัติงานด้วยความเป็นอิสระ ภายใตก้าร
ก ากับดูแลขอคณะกรรมการตรวจสอบ หากมีการตรวจพบข้อบกพร่องที่เป็นสาระส าคัญ จะมีการรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ/
หรือ คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาสั่งการแก้ไขต่อไป อีกทั้งบริษัทได้ก าหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในติดตามการควบคุมภายใน
อย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้ความโปร่งใสและมีการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

นโยบายและการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงก าหนดกรอบนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยประเมินจากความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอกและ
ภายในที่ส่งผลกระทบต่อบริษัท และบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะติดตาม ประเมิน 
และวิเคราะห์กระบวนการบริหารความเสี่ยงในแต่ละด้าน เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง และให้มั่นใจได้ว่าการ
บริหารความเสี่ยงเหมาะสมกับธุรกิจที่ด าเนินอยู่ และสอดคล้องกับเป้าหมาย ภารกิจหลักขององค์กร การบริหารความเสี่ยงถือเป็นความ
รับผิดชอบของทุกคนในองค์กร โดยในปี 2561 ได้มีการจัดประชุมการบริหารความเสี่ยง การรับทราบการด าเนินงานด้านความเสี่ยง การ
บริหารความเสี่ยงต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีบทบาทหน้าที่ในการอนุมัติแผนการบริหารความเสี่ยง สอบ
ทานและปรับปรุงนโยบายให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของบริษัท 
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ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากัด (มหาชน) ได้มีการประชุมครั้งท่ี 1/2562 เมื่อวันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2562 โดย
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต ตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งในที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ความเห็นว่า รายการระหว่างกัน ดังกล่าว เป็นรายการที่มี
ความสมเหตุสมผล มีการก าหนดเงื่อนไขอื่นๆ ที่เป็นธรรม และเป็นรายการอันเป็นปกติของธรุกิจ และมิได้มีการเอื้อประโยชน์ให้กับ
บุคคลที่เกียวข้องหรืออาจจะมีความขัดแย้งแต่อย่างใด  

นโยบายหรือแนวโน้มการเข้าท ารายการระหว่างกัน รวมท้ังการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ของบริษัทในอนาคต 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติเป็นเอกฉันท์ก าหนดนโยบายการเข้าท ารายการระหว่างกันในอนาคตว่า จะต้องมีการตรวจสอบ
โดยคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลในการเข้าท ารายการ การตรวจสอบราคา
และเง่ือนไขต่างๆ ของรายการว่า เป็นไปตามเง่ือนไขทางธุรกิจปกติหรือไม่ และคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้บริษัทปฏิบัติให้
เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน รวมถึงข้อบังคับ ประกาศ 
ค าสั่ง หรือข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อก าหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการ
ท ารายการเกี่ยวโยง และการได้มาหรือจ าหน่ายซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่
ก าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญช ี

ทั้งนี้ หากมีรายการระหว่างกันของบริษัทหรือบริษัทย่อย เกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย 
หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจ าเป็น
ของการเข้าท ารายการและความเหมาะสมด้านราคาของรายการนั้น โดยพิจารณาดูเง่ือนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการ
ด าเนินการค้าปกติในตลาด และมีการเปรียบเทียบราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความ
ช านาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะได้ให้ผู้เช่ียวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชี ของบริษัทเป็นผู้ให้
ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวเพื่อน าไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ 
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี ท้ังนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน 

บริษัท ได้ก าหนดขั้นตอนในการอนุมัติรายการระหว่างกัน โดยก าหนดให้การเข้าท ารายการของบุคคลที่อาจจะมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและกรรมการซึ่งมี
ส่วนได้ส่วนเสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังกล่าว 

การอนุมัติในหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าท่ีมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ในการท าธุรกรรมระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย 
(ถ้ามี) กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง 

บริษัทและบริษัทย่อยอาจมีรายการระหว่างกัน กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องในอนาคต ซึ่งบริษัท
สามารถท าธุรกรรมดังกล่าวได้ หากธุรกรรมเหล่านั้นมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระท ากับคู่สัญญา
ทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอ านาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือ
บุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง   
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70 

มาตรการคุ้มครองผู้ลงทุน 

เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ลงทุนในอนาคตถ้ามีรายการระหว่างกันของบริษัทเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะจัดให้มีการน าเสนอรายการดังกล่าวผ่านที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ เพื่อดูแลให้รายการระหว่างกันเป็นไปอย่างยุติธรรมและมีนโยบาย
การก าหนดราคาที่เหมาะสม โดยคณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อก าหนดเกี่ยวกับการ
เปิดเผยข้อมูลการท ารายการที่เกี่ยวโยงกันและการได้มาหรือจ าหน่ายไป 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ านวน 3 ท่าน คือ พลอากาศเอกชัยนันท์   
ธรรมสุจริต เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ พลอากาศเอกสุรศักดิ์ มีมณีและศ.ดร.ก าพล ปัญญาโกเมศ เป็นกรรมการตรวจสอบ ซึ่ง
ศ.ดร.ก าพล ปัญญาโกเมศเป็นกรรมการผู้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ด้านบัญชีการเงิน สามารถท าหน้าที่สอบทานความ
น่าเช่ือถือของงบการเงินได้ โดยกรรมการทุกท่านมีคุณสมบัติเป็นอิสระตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ก าหนดในกฏบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างครบถ้วนและตรวจทานการก ากับดูแล
กิจการ โดยมุ่งให้เกิดความโปรงใสในการบริหารงานและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท อันพ่ึงมีต่อผู้ถือหุ้น ซึ่งในปี 2561 
คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการจัดประชุมรวม 5 ครั้ง โดยการประชุมแต่ละครั้งได้มีฝ่ายบริหารของบริษัท และผู้สอบบัญชีได้เข้าร่วมเพื่อ
รับทราบ ให้ความเห็นชอบ ร่วมหารือ หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นส าคัญในการจัดท างบการเงิน การเปิดเผยข้อมูลที่ส าคัญ และ
ได้รายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส โดยผลการปฏิบัตงิานของคณะกรรมการตรวจสอบมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 

 สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจ าปี 2561 ของบริษัท เพื่อน าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ โดย
พิจารณางบการเงินที่ผ่านการสอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการหารือกับผู้สอบบัญชี
อย่างสม่ าเสมอ เพื่อรับทราบและหารือเกี่ยวกับความเห็นของผู้สอบบัญชีและประเด็นที่พบจากการสอบทานงบการเงิน  เพื่อให้มั่นใจได้
ว่างบการเงินจัดท าขึ้นตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้ใช้ 
งบการเงินของบริษัท พร้อมทั้งพิจารณาข้อเสนอแนะต่อระบบการควบคุมภายในจากผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อสังเกตส าคัญที่
พบจากการตรวจสอบได้รับการพิจารณาด าเนินการจากฝ่ายบริหารอย่างเหมาะสม โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า 
กระบวนการจัดท ารายการทางบัญชีและการเงินของบริษัท มีการควบคุมที่เพียงพอให้มั่นใจได้ว่ารายงานทางการเงินแสดงฐานะทาง
การเงินและผลด าเนินงานของบริษัท ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี  

 สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก าหนดของทางการที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท และดูแลการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทให้มี
ความถูกต้องและครบถ้วน 

 สอบทานนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี ตามหลักของข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการก ากบั
หลักทรัพย์และตลาดหลกัทรพัย์ฯ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจไว้อย่างเคร่งครัด เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย และ
ระเบียบของทางการที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปอย่างถูกต้อง โดยในปี 2561 บริษัทได้จัดท าแบบประเมินตนเอง ในการปฏิบัติตามหลักการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยอ้างอิงจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้บริษัทมีการปรับปรุงไปสู่การก ากับดูแลกิจการที่ดีมาก
ยิ่งขึ้น 

 สอบทานความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบภายในได้มีการก ากับดูแลงานของ
หน่วยตรวจสอบภายใน ซึ่งครอบคลุมถึงภารกิจหลัก ขอบเขตการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานตรวจสอบ ซึ่งได้พิจารณา
รายงานการตรวจสอบภายในและความเห็นของผู้สอบบัญชีในระบบงานและการปฏิบัติงานที่ส าคัญ และผลการติดตามการปรับปรุง
แก้ไขต่างๆ ซึ่งไม่พบประเด็นปัญหาที่เป็นสาระส าคัญ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้อนุมัติแผนตรวจสอบประจ าปแีละควบคุมพัฒนา 
ปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบ เน้นถึงการประเมินความเสี่ยงในระดับกิจกรรม เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  และมีการติดตามผลการ
ปฏิบัติงาน ให้ค าแนะน าในการปฏิบัติงานแก่หน่วยงานตรวจสอบภายในอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 

 สอบทานคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาจากการประเมินผลงานที่ผ่านมา ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน และค่าสอบบัญชี 
คณะกรรมาการตรวจสอบได้คัดเลอืก บริษัท เอส พี ออดิท จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีส าหรับปี 2562 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ปฏบิัติหน้าที่อย่างดี
เสมอมา มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์เหมาะสมกับการด าเนินงานของบริษัท และมีคุณสมบัติถูกต้องตามประกาศของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งได้พิจารณาค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบในการเสนอ
รายช่ือผู้สอบบัญชี 
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 การรักษาคุณภาพของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยทบทวนการปฏิบัติหน้าที่ตามกฏบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับ
นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีรวมทั้งการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองประจ าปี 2561  เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ โดยได้ประเมินในเรื่ององค์ประกอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ การฝึกอบรมและทรัพยากร การประชุม ความสัมพันธ์กับผู้สอบบัญชีและผู้บริหาร ตลอดจนบทบาทของคณะกรรมการ
ตรวจสอบในอนาคต ส าหรับผลการประเมินโดยรวมสรุปได้ว่าคณะกรรมการตรวจสอบสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิผล 

โดยภาพรวมในรอบปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วน โดยใช้ความรู้
ความสามารถ  ความระมัดระวัง และแสดงความเห็นอย่างตรงไปตรงมาเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท  บริษัทได้จัดท างบการเงินขึ้นอย่าง
เหมาะสมตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ส าหรับงบการเงินรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ไม่มีเหตุการณ์แสดงถึงปัญหาหรือ
รายการที่มีผลกระทบต่องบการเงินอย่างมีนัยส าคัญ มีการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันอย่างเพียงพอ ทั้งนี้บริษัท มีการบริหารความ
เสี่ยงและการติดตามความคืบหน้าของการบริหารความเสี่ยง เพื่อลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่รับได้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเช่ือมัน่
อย่างสมเหตุสมผล ว่าการด าเนินของของบริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

 
  
 

พลอากาศเอกชัยนนัท์ ธรรมสุจริต 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน 

คณะกรรมการบริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อย รวมถึงข้อมูลสารสนเทศ 
ทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ าปี 2561 งบการเงินดังกล่าวจัดท าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ตามข้อก าหนดของ
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดท าและน าเสนอรายงานทางการเงิน โดยเลือกใช้นโยบายที่เหมาะสมและ
ถือปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป ตลอดจนใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและสมเหตุสมผลในการ
จัดท างบการเงิน รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลที่ส าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยผู้สอบบัญชีเป็นผู้สอบทาน ตรวจสอบ
งบการเงินและแสดงความเห็นในรายการของผู้สอบบัญชี เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปที่จะได้รับทราบข้อมูลที่แสดง
ฐานะทางการเงิน และผลการด าเนินงานที่ถูกต้อง ทันเวลา และสมเหตุสมผล  

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบในการก ากับดูแลรายงานทางการเงินให้มีประสิทธิภาพ โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระและไม่เป็นผู้บริหารของบริษัทที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นผู้สอบทานคุณภาพของงบการเงินให้
ถูกต้องครบถ้วน ตลอดจนสอบทานความเพียงพอและประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในของบริษัท และร่วมประเมิน       
ความเสี่ยงของบริษัท เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการด าเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระส าคัญและเพียงพอที่จะรักษา
ทรัพย์สินของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการ
บันทึกข้อมูลทางบัญชีอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา และมีระบบควบคุมภายในที่ดีสามารถป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการ
ด าเนินการที่ผิดปกติ ซึ่งความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบได้ปรากฏในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจ าปี 2561 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากัด (มหาชน) มีความเพียงพอสามารถเช่ือมั่นได้ว่า
งบการเงินของบริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561  ได้แสดงฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสด 
รวมถึงหมายเหตุประกอบงบการเงิน ได้ถูกต้องเช่ือถือได้ เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและถูกต้องในสาระส าคัญ  

 

 

 

 นายสลิบ สูงสว่าง 
 ประธานกรรมการ 
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ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน 

งบการเงิน 

(ก) สรุปรายงานการสอบบัญชี   

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ในงวดบัญชีปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561  ของ
บริษัท ตรวจสอบโดยบริษัท เอส พี ออดิท จ ำกัด ซึ่งมีนำงสำวซูซำน เอี่ยมวณิชชำ ผู้สอบบัญชีอนุญำตเลขท่ี 4306 เป็นผู้สอบบัญชี 
ได้ปฏิบัติงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยให้ควำมเห็นอย่ำงไม่มีเง่ือนไขว่ำงบกำรเงินของบริษัทได้
แสดงฐำนะกำรเงินรวมและฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำรผลกำรด ำเนินงำนรวมและผลกำรด ำเนินงำนเฉพำะกิจกำรและกระแสเงินสด
รวมและกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำรได้อย่ำงถูกต้องตำมที่ควรในสำระส ำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน   

ข้อมูลและเหตุการที่เน้น 

ผู้สอบบัญชีขอให้สังเกตหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 34.1 ซึ่งได้อธิบำยถึงควำมไม่แน่นอนเกี่ยวกับผลของคดีที่บริษัท
ได้ฟ้องร้องคู่สัญญำต่อศำลปกครองกลำงเรียกร้องให้จ่ำยช ำระค่ำงวดงำนให้กับบริษัท ซึ่งคู่สัญญำดังกล่ำวได้ยื่นค ำให้กำรและฟ้อง
แย้งต่อศำลปกครองกลำงเรียกร้องค่ำเสียหำยจำกบริษัท ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของศำลปกครองกลำงและ 

 หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 35 ซึ่งได้กล่ำวถึงกำรซื้อธุรกิจของกลุ่มบริษัทใรระหว่ำงปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2561 
โดยกลุ่มบริษัทได้ว่ำจ้ำงผู้ประเมินรำคำอิสระท ำกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์ท่ีระบุได้ที่ได้มำและหนี้สินท่ีรับมำ ณ วันท่ี
ซื้อ ซึ่งยังไม่แล้วเสร็จ และกลุ่มบริษัทจะท ำกำรปรับย้อนหลังงบกำรเงินส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2561 เกี่ยวกับประมำณ
กำรสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มำและหนี้สินที่รับมำที่ผู้บริหำรของกลุ่มบริษัทได้ประมำณกำรและรับรู้รำยกำรไว้ ณ วันที่ซื้อ  
เมื่อผู้ประเมินมูลค่ำยุติธรรมสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มำและหนี้สินที่รับมำเสร็จสิ้น 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 

 กำรรับรู้รำยได้จำกกำรก่อสร้ำง  

 กลุ่มบริษัทรับรู้รำยได้จำกกำรก่อสร้ำงตำมวิธีอัตรำส่วนของงำนที่ท ำเสร็จ  โดยอัตรำส่วนของงำนที่ท ำเสร็จค ำนวณโดย
กำรเปรียบเทียบต้นทุนงำนก่อสร้ำงที่เกิดขึ้นแล้วจนถึงวันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำนกับประมำณกำรต้นทุนงำนก่อสร้ำงทั้งหมด  
ที่คำดว่ำจะใช้ในกำรก่อสร้ำงตำมสัญญำ (หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 4.12)  ผู้สอบบัญชีให้ควำมส ำคัญกับกำรประมำณกำร
ต้นทุนงำนก่อสร้ำงทั้งหมดที่คำดว่ำจะใช้ในกำรก่อสร้ำงตำมสัญญำ  เพรำะว่ำประมำณกำรต้นทุนงำนก่อสร้ำงดังกล่ำวเกี่ยวข้องกับ
กำรใช้ดุลยพินิจของผู้บริหำร และรำยได้จำกกำรก่อสร้ำงมีจ ำนวนเงินที่เป็นสำระส ำคัญต่องบกำรเงินของกลุ่มบริษัท 

 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ใช้กำรตรวจสอบโดยกำรสอบทำนนโยบำยกำรบัญชีที่กลุ่มบริษัทใช้ว่ำมีควำมเหมำะสม สอดคล้องตำม
ข้อก ำหนดของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน  และสอบทำนควำมเหมำะสมและควำมสม่ ำเสมอของวิธีกำรจัดท ำประมำณกำร
ต้นทุนงำนก่อสร้ำงดังกล่ำว  พร้อมทั้งได้ท ำควำมเข้ำใจและประเมินกำรควบคุมภำยในท่ีเกี่ยวข้องกับกำรจัดท ำ กำรสอบทำนและ
กำรอนุมัติประมำณกำรต้นทุนงำนก่อสร้ำงดังกล่ำว ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบหลักฐำนอย่ำงเหมำะสมและเพียงพอส ำหรับแต่ละ
รำยกำรของประมำณกำรต้นทุนงำนก่อสร้ำงที่เกี่ยวข้องที่ค ำนวณขึ้นโดยวิศวกรผู้ควบคุมงำนและอนุมัติโดยผู้บริหำร  และทดสอบ
กำรค ำนวณประมำณกำรต้นทุนงำนก่อสร้ำงดังกล่ำว 
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 กำรซื้อธุรกิจที่ส ำคัญ 

 ในระหว่ำงปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 กลุ่มบริษัทได้เข้ำซื้อบริษัท เอสยูที โกลบอล จ ำกัด เป็นจ ำนวนเงินรวม 
541.90 ล้ำนบำท เรื่องส ำคัญในกำรตรวจสอบ คือ ควำมถูกต้องของกำรซื้อธุรกิจดังกล่ำวว่ำได้รับรู้รำยกำรสินทรัพย์และหนี้สินของ
บริษัท เอสยูที โกลบอล จ ำกัด ณ วันซื้อกิจกำร รวมถึงกำรเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องว่ำเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
โดย ณ วันท่ีรำยงำนกลุ่มบริษัทอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้มำระบุไดแ้ละหนี้สนิท่ีรับมำ และกำร
ปันส่วนมูลค่ำยุติธรรมของรำยกำร ณ วันที่ซื้อกิจกำร ทั้งนี้ นโยบำยกำรบัญชีส ำหรับเกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงินรวม และ
รำยละเอียดกำรซื้อธุรกิจ ได้เปิดเผยไว้ใน (หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 3 ข้อ 9 และข้อ 35 ตำมล ำดับ ) 

 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ท ำควำมเข้ำใจขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนและกำรควบคุมภำยในที่เกี่ยวข้องกับกำรซื้อธุรกิจ สอบทำนกำร
ออกแบบและกำรปฏิบัติตำมกำรควบคุมภำยใน พร้อมทั้งได้ตรวจสอบข้อตกลงและเง่ือนไขในสัญญำซื้อหุ้นของบริษัท เอสยูที โก
ลบอล จ ำกัด หลักฐำนกำรโอนกรรมสิทธิ์ในหุ้นสำมัญ และตรวจสอบเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับกำรบันทึกบัญชี ตรวจสอบรำยละเอียด
สินทรัพย์และหนี้สินของบริษัท เอสยูที โกลบอล จ ำกัด ณ วันซื้อกิจกำร ซึ่งประกอบด้วยกำรตรวจสอบควำมมีอยู่จริง กรรมสิทธิ์ 
ข้อผูกพัน ควำมครบถ้วนและกำรแสดงมูลค่ำของสินทรัพย์และหนี้สิน สอบทำนกำรแสดงรำยกำรและเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

 ข้อมูลอื่น 

 ผู้บริหำรเป็นผู้รับผดิชอบต่อข้อมูลอื่น  ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรำยงำนประจ ำปี  แต่ไม่รวมถึงงบกำรเงิน
และรำยงำนของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรำยงำนประจ ำปีนั้น  ซึ่งคำดว่ำรำยงำนประจ ำปีจะถูกจัดเตรียมให้ผู้สอบบัญชีภำยหลังวันที่ใน
รำยงำนของผู้สอบบัญชีน้ี 

 ควำมเห็นของผู้สอบบัญชีต่องบกำรเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและผู้สอบบัญชีไม่ได้ให้ควำมเช่ือมั่นต่อข้อมูลอื่น  ควำม
รับผิดชอบของผู้สอบบัญชีที่เกี่ยวเนื่องกับกำรตรวจสอบงบกำรเงินคือ  กำรอ่ำนและพิจำรณำว่ำข้อมูลอื่นมีควำมขัดแย้งที่มี
สำระส ำคัญกับงบกำรเงินหรือควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรตรวจสอบ  หรือปรำกฏว่ำข้อมูลอื่นมีกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สำระส ำคัญหรือไม่ 

 เมื่อผู้สอบบัญชีได้อ่ำนรำยงำนประจ ำปี  หำกสรุปได้ว่ำมีกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญ  ผู้สอบ
บัญชีจะสื่อสำรเรื่องดังกล่ำวกับผู้มีหน้ำที่ในกำรก ำกับดูแลเพื่อให้ผู้มีหน้ำที่ในกำรก ำกับดูแลด ำเนินกำรแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อ
ข้อเท็จจริง 

 วันที่ 18 มีนำคม 2562 ผู้สอบบัญชีได้สรุปผลกำรอ่ำนรำยงำนประจ ำปีว่ำ ไม่พบข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรำยงำนประจ ำปีมี
ควำมขัดแย้งท่ีมีสำระส ำคัญกับงบกำรเงินหรือควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรตรวจสอบของผู้สอบบัญชี หรือปรำกฎว่ำข้อมูลอื่นมีกำรแสดง
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญ 

 นโยบายบัญชีใหม่ปี 2561 

 สภำวิชำชีพบัญชีได้ประกำศก ำหนดให้ใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังต่อไปนี้กับงบกำรเงิน ที่มีรอบระยะเวลำ
บัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกรำคม 2561  เป็นต้นไป  ตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 2 หลักเกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงิน 

 กลุ่มบริษัทได้ถือปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวข้ำงต้นกับงบกำรเงินในงวดปัจจุบัน และฝ่ำยบริหำร
ได้ประเมินแล้วเห็นว่ำไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคัญต่องบกำรเงินของกลุ่มบริษัทในงวดปัจจุบัน 
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งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ในงวดบัญชีปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560  ของ
บริษัท ตรวจสอบโดยบริษัท เอส พี ออดิท จ ำกัด ซึ่งมีนำยสุชำติ พำนิชย์เจริญ ผู้สอบบัญชีอนุญำตเลขที่ 4475 เป็นผู้สอบบัญชี   
ได้ปฏิบัติงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยให้ควำมเห็นอย่ำงไม่มีเง่ือนไขว่ำ งบกำรเงินของบริษัทได้
แสดงฐำนะกำรเงินรวมและฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร  ผลกำรด ำเนินงำนรวมและผลกำรด ำเนินงำนเฉพำะกิจกำร  และกระแสเงิน
สดรวมและกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำร ได้อย่ำงถูกต้องตำมที่ควรในสำระส ำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน   

ข้อมูลและเหตุการที่เน้น 

 ผู้สอบบัญชีขอให้สังเกตหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 33 ซึ่งได้อธิบำยถึงควำมไม่แน่นอนเกี่ยวกับผลของคดีที่บริษัทได้
ฟ้องร้องคู่สัญญำต่อศำลปกครองกลำงเรียกร้องให้จ่ำยช ำระค่ำงวดงำนให้กับบริษัท  ซึ่งคู่สัญญำดังกล่ำวได้ยื่นค ำให้กำรและฟ้อง
แย้งต่อศำลปกครองกลำงเรียกร้องค่ำเสียหำยจำกบริษัท ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของศำลปกครองกลำง ทั้งนี้ ผู้สอบ
บัญชีมิได้แสดงควำมเห็นอย่ำงมีเง่ือนไขในเรื่องนี้ 

 ทั้งนี้ตำมควำมเห็นของบริษัทเช่ือว่ำท้ำยที่สุดแล้วจะไม่เกิดควำมเสียหำยแก่บริษัท ดังนั้นบริษัทจึงไม่ได้บันทึกค่ำเผื่อผล
เสียหำยที่อำจเกิดขึ้นจำกเรื่องดังกล่ำวข้ำงต้นในงบกำรเงิน 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 

 กำรรับรู้รำยได้จำกกำรก่อสร้ำง  

 กลุ่มบริษัทรับรู้รำยได้จำกกำรก่อสร้ำงตำมวิธีอัตรำส่วนของงำนที่ท ำเสร็จ  โดยอัตรำส่วนของงำนที่ท ำเสร็จค ำนวณโดย
กำรเปรียบเทียบต้นทุนงำนก่อสร้ำงที่เกิดขึ้นแล้วจนถึงวันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำนกับประมำณกำรต้นทุนงำนก่อสร้ำงทั้งหมดที่
คำดว่ำจะใช้ในกำรก่อสร้ำงตำมสัญญำ (หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 4.12)  ผู้สอบบัญชีให้ควำมส ำคัญกับกำรประมำณกำร
ต้นทุนงำนก่อสร้ำงทั้งหมดที่คำดว่ำจะใช้ในกำรก่อสร้ำงตำมสัญญำ  เพรำะว่ำประมำณกำรต้นทุนงำนก่อสร้ำงดังกล่ำวเกี่ยวข้องกับ
กำรใช้ดุลยพินิจของผู้บริหำร และรำยได้จำกกำรก่อสร้ำงมีจ ำนวนเงินที่เป็นสำระส ำคัญต่องบกำรเงินของกลุ่มบริษัท 

 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ใช้กำรตรวจสอบโดยกำรสอบทำนนโยบำยกำรบัญชีที่กลุ่มบริษัทใช้ว่ำมีควำมเหมำะสม สอดคล้องตำม
ข้อก ำหนดของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน  และสอบทำนควำมเหมำะสมและควำมสม่ ำเสมอของวิธีกำรจัดท ำประมำณกำร
ต้นทุนงำนก่อสร้ำงดังกล่ำว  พร้อมทั้งได้ท ำควำมเข้ำใจและประเมินกำรควบคุมภำยในท่ีเกี่ยวข้องกับกำรจัดท ำ กำรสอบทำนและ
กำรอนุมัติประมำณกำรต้นทุนงำนก่อสร้ำงดังกล่ำว ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบหลักฐำนอย่ำงเหมำะสมและเพียงพอส ำหรับแต่ละ
รำยกำรของประมำณกำรต้นทุนงำนก่อสร้ำงที่เกี่ยวข้องที่ค ำนวณขึ้นโดยวิศวกรผู้ควบคุมงำนและอนุมัติโดยผู้บริหำร  และทดสอบ
กำรค ำนวณประมำณกำรต้นทุนงำนก่อสร้ำงดังกล่ำว  

 ข้อมูลอื่น 

 ผู้บริหำรเป็นผู้รับผดิชอบต่อข้อมูลอื่น  ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรำยงำนประจ ำปี  แต่ไม่รวมถึงงบกำรเงิน
และรำยงำนของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรำยงำนประจ ำปีนั้น  ซึ่งคำดว่ำรำยงำนประจ ำปีจะถูกจัดเตรียมให้ผู้สอบบัญชีภำยหลังวันที่ใน
รำยงำนของผู้สอบบัญชีน้ี 

 ควำมเห็นของผู้สอบบัญชีต่องบกำรเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและผู้สอบบัญชีไม่ได้ให้ควำมเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น  ควำม
รับผิดชอบของผู้สอบบัญชีที่เกี่ยวเนื่องกับกำรตรวจสอบงบกำรเงินคือ  กำรอ่ำนและพิจำรณำว่ำข้อมูลอื่นมีควำมขัดแย้งที่มี
สำระส ำคัญกับงบกำรเงินหรือควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรตรวจสอบ  หรือปรำกฏว่ำข้อมูลอื่นมีกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สำระส ำคัญหรือไม่ 
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 เมื่อผู้สอบบัญชีได้อ่ำนรำยงำนประจ ำปี  หำกสรุปได้ว่ำมีกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญ  ผู้สอบ
บัญชีจะสื่อสำรเรื่องดังกล่ำวกับผู้มีหน้ำที่ในกำรก ำกับดูแลเพื่อให้ผู้มีหน้ำที่ในกำรก ำกับดูแลด ำเนินกำรแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่ อ
ข้อเท็จจริง 

 วันที่ 26 มีนำคม 2561 ผู้สอบบัญชีได้สรุปผลกำรอ่ำนรำยงำนประจ ำปีว่ำ ไม่พบข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรำยงำนประจ ำปีมี
ควำมขัดแย้งท่ีมีสำระส ำคัญกับงบกำรเงินหรือควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรตรวจสอบของผู้สอบบัญชี หรือปรำกฎว่ำข้อมูลอื่นมีกำรแสดง
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญ 

นโยบายบัญชีใหม่ปี 2560 

สภำวิชำชีพบัญชีได้ประกำศก ำหนดให้ใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังต่อไปนี้กับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำ
บัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกรำคม 2560 เป็นต้นไป ตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 2 หลักเกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงิน 

กลุ่มบริษัทได้ถือปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวข้ำงต้นกับงบกำรเงินในงวดปัจจุบัน  และฝ่ำย
บริหำรได้ประเมินแล้วเห็นว่ำไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคัญต่องบกำรเงินของกลุ่มบริษัทในงวดปัจจุบัน    

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ในงวดบัญชีปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559  ของ
บริษัท  ตรวจสอบโดยบริษัท เอส พี ออดิท จ ำกัด ซึ่งมีนำยสุชำติ พำนิชย์เจริญ ผู้สอบบัญชีอนุญำตเลขที่ 4475 เป็นผู้สอบบัญชี   
ได้ปฏิบัติงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยให้ควำมเห็นอย่ำงไม่มีเง่ือนไขว่ำ งบกำรเงินของบริษัทได้
แสดงฐำนะกำรเงินรวมและฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร  ผลกำรด ำเนินงำนรวมและผลกำรด ำเนินงำนเฉพำะกิจกำร  และกระแสเงิน
สดรวมและกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำร ได้อย่ำงถูกต้องตำมที่ควรในสำระส ำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 

กำรรับรู้รำยได้จำกกำรก่อสร้ำง 

กลุ่มบริษัทรับรู้รำยได้จำกกำรก่อสร้ำงตำมวิธีอัตรำส่วนของงำนที่ท ำเสร็จ โดยอัตรำส่วนของงำนที่ท ำเสร็จค ำนวณโดย
กำรเปรียบเทียบต้นทุนงำนก่อสร้ำงที่เกิดขึ้นแล้วจนถึงวันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำนกับประมำณกำรต้นทุนงำนก่อสร้ำงทั้งหมดที่
คำดว่ำจะใช้ในกำรก่อสร้ำงตำมสัญญำ (หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 4.12)  ข้ำพเจ้ำให้ควำมส ำคัญกับกำรประมำณกำรต้นทุน
งำนก่อสร้ำงทั้งหมดที่คำดว่ำจะใช้ในกำรก่อสร้ำงตำมสัญญำ  เพรำะว่ำประมำณกำรต้นทุนงำนก่อสร้ำงดังกล่ำวเกี่ยวข้องกับกำรใช้
ดุลยพินิจของผู้บริหำร และรำยได้จำกกำรก่อสร้ำงมีจ ำนวนเงินที่เป็นสำระส ำคัญต่องบกำรเงินของกลุ่มบริษัท 

ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ใช้กำรตรวจสอบโดยกำรสอบทำนนโยบำยกำรบัญชีที่กลุ่มบริษัทใช้ว่ำมีควำมเหมำะสม สอดคล้องตำม
ข้อก ำหนดของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน และสอบทำนควำมเหมำะสมและควำมสม่ ำเสมอของวิธีกำรจัดท ำประมำณกำร
ต้นทุนงำนก่อสร้ำงดังกล่ำว  พร้อมทั้งได้ท ำควำมเข้ำใจและประเมินกำรควบคุมภำยในท่ีเกี่ยวข้องกับกำรจัดท ำ กำรสอบทำนและ
กำรอนุมัติประมำณกำรต้นทุนงำนก่อสร้ำงดังกล่ำว ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบหลักฐำนอย่ำงเหมำะสมและเพียงพอส ำหรับแต่ละ
รำยกำรของประมำณกำรต้นทุนงำนก่อสร้ำงที่เกี่ยวข้องที่ค ำนวณขึ้นโดยวิศวกรผู้ควบคุมงำนและอนุมัติโดยผู้บริหำร และทดสอบ
กำรค ำนวณประมำณกำรต้นทุนงำนก่อสร้ำงดังกล่ำว 

ข้อมูลอื่น 

ผู้บริหำรเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรำยงำนประจ ำปี  แต่ไม่รวมถึงงบกำรเงิน
และรำยงำนของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรำยงำนประจ ำปีนั้น  ซึ่งคำดว่ำรำยงำนประจ ำปีจะถูกจัดเตรียมให้ผู้สอบบัญชีภำยหลังวันที่ใน
รำยงำนของผู้สอบบัญชีน้ี 
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ควำมเห็นของผู้สอบบัญชีต่องบกำรเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและผู้สอบบัญชีไม่ได้ให้ควำมเช่ือมั่นต่อข้อมูลอื่น ควำม
รับผิดชอบของผู้สอบบัญชีที่เกี่ยวเนื่องกับกำรตรวจสอบงบกำรเงินคือ กำรอ่ำนและพิจำรณำว่ำข้อมูลอื่นมีควำมขัดแย้งที่มี
สำระส ำคัญกับงบกำรเงินหรือควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรตรวจสอบ หรือปรำกฏว่ำข้อมูลอื่นมีกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สำระส ำคัญหรือไม่ 

เมื่อผู้สอบบัญชีได้อ่ำนรำยงำนประจ ำปี หำกสรุปได้ว่ำมีกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญ  ผู้สอบ
บัญชีจะสื่อสำรเรื่องดังกล่ำวกับผู้มีหน้ำที่ในกำรก ำกับดูแลเพื่อให้ผู้มีหน้ำที่ในกำรก ำกับดูแลด ำเนินกำรแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อ
ข้อเท็จจริง 

วันที่ 15 มีนำคม 2560 ผู้สอบบัญชีได้สรุปผลกำรอ่ำนรำยงำนประจ ำปีว่ำ ไม่พบข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรำยงำนประจ ำปีมี
ควำมขัดแย้งท่ีมีสำระส ำคัญกับงบกำรเงินหรือควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรตรวจสอบของผู้สอบบัญชี หรือปรำกฎว่ำข้อมูลอื่นมีกำรแสดง
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญ 

นโยบายบัญชีใหม่ปี 2559 

สภำวิชำชีพบัญชีได้ประกำศก ำหนดให้ใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังต่อไปนี้กับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำ
บัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกรำคม 2559 เป็นต้นไป ตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 2 หลักเกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงิน 

กลุ่มบริษัทได้ถือปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวข้ำงต้นกับงบกำรเงินในงวดปัจจุบัน และฝ่ำยบริหำร
ได้ประเมินแล้วเห็นว่ำไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคัญต่องบกำรเงินของกลุ่มบริษัทในงวดปัจจุบัน 

(ข)ตารางสรุปฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

สรุปรายการงบแสดงฐานะการเงิน 
ตรวจสอบแลว้ 

สิ้นสุด 31 ธ.ค. 59 สิ้นสุด 31 ธ.ค 60    สิ้นสุด 31 ธ.ค. 61 
ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 27.39 5.85% 172.76 30.59% 38.15 2.84% 
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนีห้มุนเวียนอื่น – กิจกำรอื่น 77.78 16.61% 28.28 5.01% 167.48 12.46% 
ลูกหนี้หมุนเวยีนอื่น – กิจกำรที่เกีย่วขอ้งกัน 0.00 0.00% 0.00 0.00% 24.66 1.83% 
มูลค่ำงำนเสร็จที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ 73.89 15.78% 97.65 17.29% 167.89 12.49% 
ลูกหนี้เงินประกันผลงำน 1.13 0.24% 0.00 0.00% 2.72 0.20% 
ภำษีซื้อยังไม่ครบก ำหนดช ำระ 1.41 0.30% 3.94 0.70% 3.40 0.25% 
งำนระหว่ำงกอ่สร้ำง 8.31 1.77% 2.37 0.42% 18.74 1.39% 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 189.91 40.55% 305.00 54.01% 423.04 31.48% 
เงินฝำกธนำคำรที่ติดภำระค้ ำประกัน 75.29 16.07% 53.74 9.52% 54.21 4.03% 
ลูกหนี้ภำยใต้ข้อตกลงสัมปทำน 8.52 1.82% 11.17 1.98% 12.29 0.91% 
อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน 2.97 0.63% 2.97 0.53% 2.97 0.22% 
ที่ดินและอุปกรณ์ 155.43 33.18% 152.91 27.08% 172.33 12.82% 
ค่ำควำมนิยม 0.00 0.00% 0.00 0.00% 155.19 11.55% 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 4.85 1.04% 5.17 0.92% 508.52 37.84% 
ภำษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ำย 29.49 6.30% 32.76 5.80% 5.04 0.38% 
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 0.12 0.03% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 1.80 0.38% 1.02 0.18% 10.34 0.77% 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 278.47 59.45% 259.74 45.99% 920.89 68.52% 
สินทรัพย์รวม 468.38 100.00% 564.74 100.00% 1,343.93 100.00% 
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สรุปรายการงบแสดงฐานะการเงิน 
ตรวจสอบแลว้ 

สิ้นสุด 31 ธ.ค 59 สิ้นสุด 31 ธ.ค. 60 สิ้นสุด 31 ธ.ค. 61 
ล้านบาท % ล้านบาท ล้านบาท % % 

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน 94.25 20.12% 19.84 3.51% 32.23 2.40% 
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้หมุนวยีนอื่น-กจิกำรอื่น 112.39 24.00% 154.81 27.41% 200.95 14.95% 
เจ้ำหนี้หมุนเวยีนอื่น-บุคคลและกิจกำรที่เกี่ยวขอ้งกัน  0.34 0.07% 0.45 0.08% 0.33 0.02% 
รำยได้ค่ำก่อสร้ำงรับล่วงหน้ำ 2.94 0.63% 0.18 0.03% 54.92 4.09% 
เงินรับล่วงหน้ำตำมสัญญำก่อสรำ้ง 27.81 5.94% 9.81 1.74% 86.74 6.45% 
ภำษีขำยรอน ำส่ง 3.14 0.67% 0.46 0.08% 8.93 0.66% 
ภำษีเงินได้ค้ำงจ่ำย 0.15 0.03% 0.39 0.07% 0.00 0.00% 
ประมำณกำรผลขำดทุนจำกงำนก่อสร้ำง 0.57 0.12% 0.75 0.13% 3.15 0.23% 
เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกบุคคลและกจิกำรที่เกี่ยวขอ้ง 0.00 0.00% 10.00 1.77% 10.00 0.74% 
ส่วนของหนี้สินระยะยำวที่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี       
เงินกู้ยืมระยะยำว 0.12 0.03% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 
ประมำณกำรรับประกันคุณภำพ 2.08 0.44% 5.62 1.00% 7.25 0.54% 
หนี้สินภำยใต้สัญญำเช่ำกำรเงิน 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1.32 0.10% 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 243.79 52.05% 202.31 35.82% 405.82 30.20% 
เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 
ประมำณกำรรับประกันคุณภำพ 3.90 0.83% 5.39 0.95% 0.70 0.05% 
หุ้นกู้แปลงสภำพ - - - - 242.29 18.03% 
หนี้สินภำยใต้สัญญำเช่ำกำรเงิน - - - - 3.46 0.26% 
เงินกู้ยืมระยะยำว-กจิกำรอื่น 125.64 26.82% 125.64 22.25% 125.64 9.35% 
ภำระผูกพันผลประโยชนพ์นักงำน 10.13 2.16% 7.54 1.34% 11.54 0.86% 
หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญช ี 0.00 0.00% 0.00 0.00% 105.19 7.83% 
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 14.39 3.07% 17.92 3.17% 5.52 0.41% 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 154.06 32.89% 156.49 27.71% 494.34 36.78% 
รวมหนี้สิน 397.85 84.94% 358.80 63.53% 900.16 66.98% 

ทุนจดทะเบียน 389.97 83.26% 589.97 104.47% 970.28 72.20% 
ทุนที่ออกและเรียกช ำระแล้ว 389.97 83.26% 486.48 86.14% 784.97 58.41% 
ส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมัญ 66.70 14.24% 59.48 10.53% 141.38 10.52% 
สิทธิในกำรแปลงสภำพหุ้นกู ้ - - - - 21.07 1.57% 
เงินรับล่วงหน้ำค่ำหุ้น 0.00 0.00% 103.48 18.32% 0.00 0.00% 
ก ำไร(ขำดทุน)สะสมส ำรองตำมกฎหมำย 9.62 2.05% 9.62 1.70% 9.62 0.72% 
ก ำไร(ขำดทุน)สะสมยังไม่จัดสรร -398.64 -85.11% -455.94 -80.73% -704.17 -52.40% 
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 0.07 0.01% -1.12 -0.20% -1.24 -0.09% 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ ่ 67.72 14.46% 202.00 35.77% 251.63 18.72% 
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุม 2.81 0.60% 3.94 0.70% 192.14 14.30% 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 70.53 15.06% 205.94 36.47% 443.77 33.02% 
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 468.38 100.00% 564.74 100.00% 1,343.93 100.00% 
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สรุปรายการแสดงผลการด าเนินงาน 

ตรวจสอบแลว้ 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รำยได้จำกกำรก่อสร้ำง 365.23 89.98% 229.11 90.80% 173.81 97.13% 

รำยได้จำกกำรให้บริกำร 40.66 10.02% 22.16 8.78% 5.13 2.87% 
รำยได้จำกกำรขำย 0.00 0.00% 1.05 0.42% 0.00 0.00% 

รวมรายได ้ 405.89 100.00% 252.32 100.00% 178.94 100.00% 

ต้นทุนในกำรก่อสร้ำง 399.03 98.31% 227.52 90.17% 177.45 99.17% 

ต้นทุนกำรให้บริกำร 23.42 5.77% 16.78 6.65% 4.55 2.54% 
ต้นทุนขำย 0.00 0.00% 0.36 0.14% 0.00 0.00% 

รวมต้นทุน 422.45 104.08% 244.66 96.96% 182.00 101.71% 

ก ำไรขัน้ต้น -16.56 -4.08% 7.66 3.04% -3.06 -1.71% 

รำยได้อื่น /1 8.84 2.18% 2.43 0.96% 5.43 3.03% 

ก ำไรก่อนค่ำใช้จำ่ย -7.72 -1.90% 10.09 4.00% 2.37 1.32% 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร 105.59 26.01% 53.89 21.36% 286.70 160.22% 

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน -113.31 -27.92% -43.80 -17.36% -284.33 -158.90% 

ต้นทุนทำงกำรเงิน 14.80 3.65% 13.37 5.30% 19.20 10.73% 

ขำดทุนก่อนส่วนแบ่งขำดทุนจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วม -128.11 -31.56% -57.17 -22.66% -303.53 -169.63% 
ส่วนแบ่งก ำไร(ขำดทุน)จำกเงินลงทุนในบริษัทร่วม -0.49 -0.12% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 

ขำดทุนก่อนรำยได้(ค่ำใช้จ่ำย)ภำษีเงินได้ -128.60 -31.68% -57.17 -22.66% -303.53 -169.63% 
รำยได้(ค่ำใช้จ่ำย)ภำษีเงินได ้ -1.68 -0.41% -2.43 -0.96% 11.10 6.20% 

ก าไร/(ขาดทุน) สทุธ ิ -130.28 -32.10% -59.60 -23.62% -292.43 -163.42% 
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น       
ผลต่ำงของอัตรำแลกเปลี่ยนจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน 0.08 0.02% -1.49 -0.59% -0.14 -0.08% 
ก ำไร(ขำดทุน)จำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์
ประกันภัย 

5.48 1.35% 2.51 0.99% -4.64 -2.59% 

ขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรบัป ี -124.72 -30.73% -58.58 -23.22% -297.21 -166.09% 

กำรแบ่งปันขำดทุน       

   ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ -130.55 -32.16% -59.81 -23.70% -243.50 -136.08% 
   ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุม 0.27 0.07% 0.21 0.08% -48.93 -27.34% 

 -130.28 -32.10% -59.60 -23.62% -292.43 -163.42% 

ก าไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น) -0.33  -0.15  -0.36  

มูลค่ำหุ้นสำมัญที่ตรำไว้ (บำท/หุ้น) 1.00  1.00  1.00  
จ ำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก (ล้ำนหุ้น) 389.97  391.82  678.12  

หมำยเหตุ : /1 รำยได้อื่น :  

- ปี 2561 รำยได้อื่นที่มีสำระส ำคัญได้แก่ กำรปรับกลับประมำณกำรรับประกันผลงำนที่ครบก ำหนดช ำระและไม่ได้ให้บริกำร  2.05  ล้ำนบำท 
รำยได้ดอกเบี้ยรับ  1.33 ล้ำนบำท รับคืนค่ำธรรมเนียมหนังสือค้ ำประกันจำกธนำคำร 0.81 ล้ำนบำท กำรปรับกลับค่ำใช้จ่ำยที่ตั้งไว้
สูงเกิน 0.39 ล้ำนบำท 

- ปี 2560  รำยได้อื่น ที่มีสำระส ำคัญ ได้แก่ รำยได้ดอกเบี้ยรับ 1.55 ล้ำน บำท เงินชดเชยอุบัติเหตุจำกกองทุนเงินทดแทน 0.45 ล้ำนบำท  
เรียกเก็บค่ำบริกำรอะไหล่จำกลูกค้ำ จ ำนวน 0.26 ล้ำนบำท 

- ปี 2559 รำยได้อื่น ที่มีสำระส ำคัญ ได้แก่ กำรปรับกลับประมำณกำรรับประกันผลงำนที่ครบก ำหนดช ำระและไม่ได้ให้บริกำร 2.85 ล้ำนบำท 
รำยได้ดอกเบี้ยรับ 1.07 ล้ำน บำท และ รำยได้จำกกำรให้บริกำรออกแบบทำงวิศวกรรม 2.79  ล้ำน บำท  
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สรุปรายการงบกระแสเงินสด  ตรวจสอบแลว้ 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน    
ก ำไร/(ขำดทุน) ก่อนภำษีเงินได้ -128.87 -57.38 -254.59 
ปรับรำยกำรที่กระทบก ำไร/(ขำดทุน) สุทธิก่อนรำยได้(ค่ำใช้จ่ำย)    
ภำษีเงินไดเ้ป็นเงินสดรับ/(จ่ำย) จำกกิจกรรมด ำเนินงำน    

ส่วนแบ่งขำดทุนจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วม 0.49 0.00 0.00 
ส่วนแบ่ง(ขำดทุน)ส ำหรับส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุม 0.27 0.21 -48.94 
หนี้สงสัยจะสูญ 39.10 4.20 35.16 
ค่ำเสื่อมรำคำ 3.95 3.18 8.93 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจ่ำย 0.55 0.46 53.99 
ประมำณกำรรับประกันคุณภำพ (โอนกลับ) -6.22 5.03 -3.76 
ก ำไร(ขำดทุน)จำกกำรจ ำหน่ำยและตัดจ ำหน่ำยสินทรัพย์ถำวร 0.15 0.24 -0.01 
ก ำไรจำกอัตรำแลกเปลียนที่ไม่เกิดขึ้นจริง 0.00 -0.19 0.00 
ตัดจ ำหน่ำยภำษีเงินได ้ 0.00 0.00 0.51 
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำสินทรัพย์ 0.00 0.00 68.99 
(ก ำไร)ขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษัทร่วม -0.02 0.00 0.00 
ขำดทุนที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นจำกกำรก่อสร้ำง (โอนกลับ) -7.27 0.17 2.40 
ประมำณกำรหนี้สินผลประโยชน์พนักงำน 1.80 1.60 1.69 
ดอกเบี้ยรับ -1.69 -0.47 -1.33 
ดอกเบี้ยจ่ำย 14.80 13.37 19.20 

ก าไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมด าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง -82.96 -29.58 -117.76 
ในสินทรัพย์และหน้ีสินด าเนินงาน    
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจกำรอื่น 102.32 44.82 -96.11 
ลูกหนีห้มุนเวียนอื่น-กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 0.00 0.00 -24.66 
มูลค่ำงำนเสร็จที่ยังไม่เรียกเก็บ 74.62 -23.76 -70.24 
ลูกหนี้เงินประกันผลงำน 22.46 1.13 -2.72 
ภำษีซื้อยังไม่ครบก ำหนดช ำระ 0.67 -2.53 0.54 
งำนระหว่ำงก่อสร้ำง 10.10 5.94 -16.37 
ลูกหนี้ภำยใต้ข้อตกลงสัมปทำน -7.90 -3.54 -1.18 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 0.10 0.78 -7.67 
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น-กิจกำรอื่น -67.59 33.93 17.62 
เจ้ำหนี้อื่น-กิจกำรที่เกี่ยวข้อง 0.34 0.11 -0.41 
รำยได้จำกกำรก่อสร้ำงรับล่วงหน้ำ 1.82 -2.76 54.74 
เงินรับล่วงหน้ำตำมสัญญำก่อสร้ำง -18.70 -18.00 76.93 
ภำษีขำยรอน ำส่ง -6.07 -2.68 8.47 
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 11.72 3.53 -12.40 

เงินสดรับ/(จ่าย) การการด าเนินงาน 40.93 7.39 -191.22 
เงินสดจ่ำยผลประโยชน์พนักงำน -1.74 -1.68 -2.79 
เงินสดรับคืนภำษีเงินได ้ 0.00 0.00 32.25 
เงินสดรับจ่ำยภำษีเงินได ้ -8.40 -3.38 -5.04 

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 30.79 2.33 -166.80 
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สรุปรายการงบกระแสเงินสด  ตรวจสอบแล้ว 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน    
เงินสดรับจำกบริษัทย่อยจำกกำรรวมธุรกิจ 0.00 0.00 2.54 
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น)ลดลง 0.00 0.00 21.30 
เงินสดจ่ำยรับจำกกำรขำยเงินลงทุนในบริษัทร่วม 1.67 0.00 0.00 
เงินฝำกธนำคำรที่ติดภำระค้ ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง 24.05 21.55 -0.47 
เงินสดรับจำกกำรขำย/(จ่ำยซ้ือ) สินทรัพย์ถำวร -18.57 -0.97 -1.78 
เงินสดรับจำกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย์ถำวร 2.25 0.23 0.04 
เงินสดรับจำกกำรขำย/(จ่ำยซ้ือ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน -4.00 -1.14 -0.35 
เงินสดรับค่ำดอกเบี้ย 1.12 0.66 1.18 

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 6.52 20.33 22.46 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน    
          เพิ่มขึ้น(ลดลง)เงินสดรับจำกเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน -78.68 -74.41 12.39 
          เงินสดจ่ำยช ำระหนี้สินภำยใต้สัญญำเช่ำเงิน -0.75 0.00 -0.68 
          เงินสดรับจำกเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกกรรมกำร 0.00 10.00 0.00 
          เงินสดจ่ำยช ำระเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน -3.76 -0.12 0.00 
          เงินสดรับจำกกู้ยืมระยะยำวจำก-กิจกำรอื่น 10.81 0.00 0.00 
          เงินสดรับจำกกำรเพิ่มทุนในบริษัทย่อย-ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุม 2.02 1.22 0.10 
          เงินสดจ่ำยค่ำดอกเบี้ย -6.83 -4.92 -2.08 
          เงินสดรับจำกกำรเพิ่มทุน        0.00 200.00 0.00 
          ค่ำใช้จ่ำยในกำรจ ำหน่ำยหุ้นสำมัญ 0.00 -9.02 0.00 
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน -77.19 122.75 9.73 
ผลกระทบจำกกำรแปลงค่ำอัตรำแลกเปลี่ยนต่อเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด  -0.01  -0.04  0.00 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ -39.89 145.37 -134.61 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดต้นปี 67.28 27.39 172.76 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 27.39 172.76 38.15 
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อัตราส่วนทางการเงิน   ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
อัตราส่วนสภาพคล่อง  (Liquidity ratio) 
อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่ำ 0.78 1.51 1.04 
อัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ว เท่ำ 0.26 0.87 0.38 
อัตรำส่วนสภำพคล่องกระแสเงินสด เท่ำ 0.09 0.01 -0.55 
อัตรำส่วนหมุนเวียนลูกหนี้กำรค้ำ เท่ำ 4.57 9.94 2.29 
ระยะเวลำเก็บหนี้เฉลี่ย วัน 79 36 157 
อัตรำส่วนหมุนเวียนสินค้ำคงเหลือ เท่ำ 0.00 0.00 0.00 
ระยะเวลำขำยสินค้ำเฉลี่ย วัน 0.00 0.00 0.00 
อัตรำส่วนหมุนเวียนเจ้ำหนี้ เท่ำ 4.57 3.14 1.93 
ระยะเวลำช ำระหนี้ วัน 79 115 187 
Cash cycle วัน 0 -78 -30 

 
อัตรำก ำไรขั้นต้น % -4.08% 3.03% -1.71% 
อัตรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน % -27.92% -17.36% -158.90% 
อัตรำก ำไรอื่น % 0.00% 0.00% 0.00% 
อัตรำส่วนเงินสดต่อกำรท ำก ำไร % 7.56% 0.92% -93.21% 
อัตรำก ำไรสุทธิ % -31.48% -23.48% -132.07% 
อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น % -100.25% -44.35% -107.35% 

 
อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ % -21.37% -11.58% -25.51% 
อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ถำวร % -180.84% -88.52% -322.29% 
อัตรำกำรหมุนของสินทรัพย์ เท่ำ 0.68 0.49 0.19 

 
อัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ำ 5.88 1.78 3.58 
อัตรำส่วนควำมสำมำรถช ำระดอกเบี้ย –Cash basis เท่ำ 3.65 1.43 -7.43 
อัตรำส่วนควำมสำมำรถช ำระภำระผูกพัน - Cash basis เท่ำ 0.30 0.03 -67.75 
อัตรำกำรจ่ำยเงินปันผล %              -              -              - 

  หมำยเหตุ : ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 21  พฤศจิกำยน 2560  มีมติ 

 -  อนุมัติกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนจ ำนวน 200,000,000.00 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิมจ ำนวน 389,968,760.00 บำท เป็นทนุจดทะเบยีน
จ ำนวน 589,968,760.00 บำท โดยออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจ ำนวน 200,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1.00 บำท 

 -  อนุมัติกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจ ำนวน 200,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1.00 บำท ดังนี้ 
 1) จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจ ำนวน 100,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1.00 บำท เพื่อเสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตำมสัดส่วน 

(Rights Offering) 
 2)  จัดสรรหุ้นที่เหลือจำกกำรจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นตำมสัดส่วน (Rights Offering) และจำกกำรจองซ้ือหุ้นเกินกว่ำสิทธิให้แก่นำยสมประสงค์ 

ปัญจะลักษณ์ ซ่ึงเป็นกำรเสนอขำยแบบเฉพำะเจำะจงแก่บุคคลในวงจ ำกัด (Private Placement) ในรำคำหุ้นละ 1.00 บำท 
 3)  จัดสรรและเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจ ำนวน 100,000,000 หุ้น ในรำคำหุ้นละ 1.00 บำทให้แก่นำยสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์ 

จ ำนวน 81,000,000 หุ้น และนำยสุรเชษฐ์ ชัยปัทมำนนท์ จ ำนวน 19,000,000 หุ้น ซ่ึงเป็นกำรเสนอขำยแบบเฉพำะเจำะจงแก่บุคคลใน
วงจ ำกัด (Private Placement) 

   บริษัทได้ด ำเนินกำรเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนจำกจ ำนวน 389,968,760.00 บำท เป็นจ ำนวน 589,968,760.00 บำทต่อกรม
พัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์เมื่อวันที่ 7 ธันวำคม 2560 

   เมื่อวันที่ 15 - 21 ธันวำคม 2560  บริษัทได้จัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมจ ำนวน 96,515,312 หุ้น  หุ้นสำมัญ
ดังกล่ำวมีมูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1.00 บำทโดยเสนอขำยในรำคำหุ้นละ 1.00 บำท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 96,515,312.00 บำท   

   บริษัทได้ด ำเนินกำรเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนช ำระแล้วจำกจ ำนวน 389,968,760.00 บำท เป็นจ ำนวน 486,484,072.00 บำท 
ต่อกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์เมื่อวันที่ 27 ธันวำคม 2560 
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   เมื่อวันที่ 22 - 29 ธันวำคม 2560 บริษัทได้จัดสรรหุ้นที่เหลือจำกกำรจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นตำมสัดส่วน (Rights Offering) และจำกกำร
จองซ้ือหุ้นเกินกว่ำสิทธิให้แก่นำยสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์ ซ่ึงเป็นกำรเสนอขำยแบบเฉพำะเจำะจงแก่บุคคลในวง จ ำกัด (Private 
Placement) จ ำนวน 3,484,688 หุ้น หุ้นสำมัญดังกล่ำวมีมูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1.00 บำท โดยเสนอขำยในรำคำหุ้นละ 1.00 บำทรวมเป็น
เงินทั้งสิ้น 3,484,688.00 บำท 

   เมื่อวันที่ 22 - 29 ธันวำคม 2560 บริษัทได้จัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนให้แก่นำยสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์ จ ำนวน 81,000,000 หุ้น 
และนำยสุรเชษฐ์ ชัยปัทมำนนท์ จ ำนวน 19,000,000 หุ้น หุ้นสำมัญดังกล่ำวมีมูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1.00 บำท โดยเสนอขำยในรำคำหุ้นละ 
1.00 บำทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100,000,000.00 บำท 

   บริษัทได้ด ำเนินกำรเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนช ำระแล้วจำกจ ำนวน 486,484,072.00 บำท เป็นจ ำนวน 589,968,760.00 บำท 
ต่อกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์เมื่อวันที่ 5 มกรำคม 2561 

   ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 บริษัทได้บันทึกเงินรับจำกกำรเพิ่มทุนดังกล่ำวข้ำงต้นจ ำนวน 103,484,688.00 บำทไว้ในบัญชีเงินรับ
ล่วงหน้ำค่ำหุ้น โดยแสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกอยู่ภำยใต้หัวข้อส่วนของผู้ถือหุ้น 

   ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 10 พฤษภำคม 2561 มีมติ 
 -   อนุมัติกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจ ำนวน 380,314,690.00 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิมจ ำนวน 589,968,760.00 บำท เป็นทุน

จดทะเบียนจ ำนวน 970,283,450.00 บำท โดยออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจ ำนวน 380,314,690 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1.00 บำท 
 -   อนุมัติกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจ ำกัด โดยมีรำยละเอียดดังนี้  
 1)        จัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจ ำนวน 195,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1.00 บำท ในรำคำหุ้นละ 1.00 บำท คิดเป็นมูลค่ำ 

195,000,000.00 บำท เพื่อเสนอขำยและจัดสรรในครำวเดียวให้แก่บุคคลในวงจ ำกัด ซ่ึงเป็นกำรเสนอขำยแบบที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ
บริษัทมีมติก ำหนดรำคำเสนอขำยชัดเจนและ  

 2)        จัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจ ำนวน 185,314,690 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1.00 บำท เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิแปลงสภำพของหุ้นกู้
แปลงสภำพที่มีมูลค่ำกำรเสนอขำยจ ำนวน 265,000,000.00 บำท ที่รำคำ 1,000.00 บำทต่อหน่วย ที่เสนอขำยในครำวเดียวให้แก่บุคคล
ในวงจ ำกัด ซึ่งเป็นกำรเสนอขำยแบบที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติก ำหนดรำคำแปลงสภำพชัดเจนเท่ำกับ 1.43 บำท  

   บริษัทได้ด ำเนินกำรเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนจำกจ ำนวน 589,968,760.00 บำท เปน็จ ำนวน 970,283,450.00 บำท 
    ต่อกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์เมื่อวันที่ 22 มิถุนำยน 2561 
   เมื่อวันที่ 20 กรกฎำคม 2561 บริษัทได้จัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนให้แก่บริษัท เอสยูทีจี โฮลดิ้ง จ ำกัด จ ำนวน 195,000,000 
 หุ้น หุ้นสำมัญดังกล่ำวมีมูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1.00 บำท โดยเสนอขำยในรำคำหุ้นละ 1.00 บำทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 195,000,000.00   
 บำท  
   บริษัทได้ด ำเนินกำรเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนช ำระแล้วจำกจ ำนวน 589,968,760.00 บำท เป็นจ ำนวน 784,968,760.00 
 บำท ต่อกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์เมื่อวันที่ 20 กรกฎำคม 2561 
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ค าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

ภาพรวมของผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 

บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ำกัด (มหำชน) ด ำเนินธุรกิจทำงด้ำนกำรรับก่อสร้ำง รับบริหำรจัดกำร และกำรลงทุนงำนวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ซึ่ง

กำรให้บริกำรเกี่ยวกับระบบน  ำถือเป็นรำยได้หลกัของธุรกจิ โดยบริษัทเป็นหนึ่งในผูน้ ำส ำหรับกำรให้บริกำรแก่ลูกค้ำขนำดใหญ่ และสำมำรถ

ให้บริกำรกับลูกค้ำได้ตั งแต่งำนที่มีควำมซับซ้อนน้อยซึ่งมีกำรแข่งขันสูงไปจนถึงงำนที่ต้องอำศัยควำมรู้ควำมช ำนำญ ประสบกำรณ์และ

เทคโนโลยีด้ำนวิศวกรรมระดับสูง ซึ่งมีกำรแข่งขันไม่สูงมำก อำทิ ระบบผลิตน  ำส ำหรับอุตสำหกรรมปิโตรเคมี ระบบผลิตน  ำจืดจำกน  ำทะเล 

ระบบบ ำบัดน  ำเสีย และระบบบ ำบัดน  ำเสียเพื่อน ำกลับมำใช้ใหม่ และด้วยประสบกำรณ์ในกำรด ำเนินธุรกิจมำมำกกว่ำ 30 ปี ท ำให้บริษัทมี

ควำมเข้ำใจถึงลักษณะหรือรูปแบบบริกำรที่ลูกค้ำต้องกำร โดยบริษัทมีรูปแบบกำรให้บริกำรที่หลำกหลำยเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของ

ลูกค้ำ ได้แก ่

1) กำรรับเหมำก่อสร้ำง (ออกแบบ จัดหำ ก่อสร้ำง ติดตั งเครื่องจักร และกำรทดลองเดินระบบอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือครบวงจร) 

2) กำรรับบริหำรจัดกำรเดินระบบและบ ำรุงรักษำ 

3) กำรลงทุนโครงกำรผลิตน  ำและบ ำบัดน  ำเสีย 

ในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อย มีงำนก่อสร้ำงโครงกำรใหม่เพิ่มเติมในปีนี  1 โครงกำร  ทั งนี มีงำนก่อสร้ำงที่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จในปี 

2561 1 โครงกำร เป็นรำยได้ในปี 2561 จ ำนวนทั งสิ น 2.52 ล้ำนบำท ส่วนที่เหลืออีก 6 โครงกำรเป็นงำนที่ยังคงด ำเนินกำรก่อสร้ำงต่อเนื่อง

ไปจนถึงปี 2562  โดยมีส่วนงำนที่ท ำเสร็จเปน็รำยได้ในปี 2561 171.31 ล้ำนบำท  ส ำหรับงำนบริกำร ในปี  2561 มีงำนบริกำรในปีปัจจุบัน 

3 สัญญำ มูลค่ำรวม 15.20 ล้ำนบำท คำดว่ำจะด ำเนินแล้วเสร็จในปี 2562  ส่วนบริษัทย่อยมีงำนบริกำรในปีปัจจุบัน 1 สัญญำ จะ

ด ำเนินกำรแล้วเสร็จในปี 2565 

เนื่องจำกสภำวะกำรขำดทุนตดิตอ่กำรหลำยปี ท ำให้เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกำยน 2560 ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นได้ อนุมัติกำรเพิ่มทุนจด
ทะเบียนจ ำนวน 200,000,000.00 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิมจ ำนวน 389,968,760.00 บำท เป็นทุนจดทะเบียนจ ำนวน 589,968,760.00 
บำท โดยออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจ ำนวน 200,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1.00 บำท 

-  อนุมัติกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจ ำนวน 200,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1.00 บำท ดังนี  

 1) จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจ ำนวน 100,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1.00 บำท เพื่อเสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตำม
สัดส่วน (Rights Offering) 

 2) จัดสรรหุ้นที่เหลือจำกกำรจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นตำมสัดส่วน (Rights Offering) และจำกกำรจองซื อหุ้นเกินกว่ำสิทธิให้แก่นำยสม
ประสงค์ ปัญจะลักษณ์ ซึ่งเป็นกำรเสนอขำยแบบเฉพำะเจำะจงแก่บุคคลในวงจ ำกัด (Private Placement) ในรำคำหุ้นละ 1.00 บำท 

 3) จัดสรรและเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจ ำนวน 100,000,000 หุ้น ในรำคำหุ้นละ 1.00 บำทให้แก่นำยสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์ 
จ ำนวน 81,000,000 หุ้น และนำยสุรเชษฐ์ ชัยปัทมำนนท์ จ ำนวน 19,000,000 หุ้น ซึ่งเป็นกำรเสนอขำยแบบเฉพำะเจำะจงแก่บุคคลใน
วงจ ำกัด (Private Placement) 

บริษัทได้ด ำเนินกำรเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนจำกจ ำนวน 389,968,760.00 บำท เป็นจ ำนวน 589,968,760.00 บำทต่อกรมพัฒนำ
ธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์เมื่อวันที่ 7 ธันวำคม 2560 

เมื่อวันที่ 15 - 21 ธันวำคม 2560  บริษัทได้จัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมจ ำนวน 96,515,312 หุ้น  หุ้นสำมัญดังกล่ำวมี
มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1.00 บำท โดยเสนอขำยในรำคำหุ้นละ 1.00 บำท รวมเป็นเงินทั งสิ น 96,515,312.00 บำท   
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บริษัทได้ด ำเนินกำรเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนช ำระแล้วจำกจ ำนวน 389,968,760.00 บำท เป็นจ ำนวน 486,484,072.00 บำท ต่อ
กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์เมื่อวันที่ 27 ธันวำคม 2560 

เมื่อวันที่ 22 - 29 ธันวำคม 2560 บริษัทได้จัดสรรหุ้นที่เหลอืจำกกำรจัดสรรให้ผูถ้ือหุ้นตำมสดัส่วน (Rights Offering) และจำกกำรจอง
ซื อหุ้นเกินกว่ำสิทธิให้แก่นำยสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์ ซึ่งเป็นกำรเสนอขำยแบบเฉพำะเจำะจงแก่บุคคลในวงจ ำกัด (Private Placement) 
จ ำนวน 3,484,688 หุ้น หุ้นสำมัญดังกล่ำวมีมูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1.00 บำท โดยเสนอขำยในรำคำหุ้นละ 1.00 บำทรวมเป็นเงินทั งสิ น 
3,484,688.00 บำท 

เมื่อวันที่ 22 - 29 ธันวำคม 2560 บริษัทได้จัดสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทุนให้แก่นำยสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์ จ ำนวน 81,000,000 หุ้น และ
นำยสุรเชษฐ์ ชัยปัทมำนนท์ จ ำนวน 19,000,000 หุ้น หุ้นสำมัญดังกล่ำวมีมูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1.00 บำท โดยเสนอขำยในรำคำหุ้นละ 1.00 
บำทรวมเป็นเงินทั งสิ น 100,000,000.00 บำท 

บริษัทได้ด ำเนินกำรเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนช ำระแล้วจำกจ ำนวน 486,484,072.00 บำท เป็นจ ำนวน 589,968,760.00 บำท ต่อ
กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์เมื่อวันที่ 5 มกรำคม 2561 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 บริษัทได้บันทึกเงินรับจำกกำรเพิ่มทุนดังกล่ำวข้ำงต้นจ ำนวน 103,484,688.00 บำทไว้ในบัญชีเงินรับ
ล่วงหน้ำค่ำหุ้น โดยแสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกอยู่ภำยใต้หัวข้อส่วนของผู้ถือหุ้น 

บริษัทบันทึกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรจ ำหน่ำยหุ้นสำมัญสุทธิจำกภำษีเงินได้จ ำนวน 7.22 ล้ำนบำท ไว้ในบัญชีส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมัญ 

ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครั งที ่1/2561 เมื่อวันที่ 10 พฤษภำคม 2561 มีมติ 

-   อนุมัติกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจ ำนวน 380,314,690.00 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิมจ ำนวน 589,968,760.00 บำท เป็น
ทุนจดทะเบียนจ ำนวน 970,283,450.00 บำท โดยออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจ ำนวน 380,314,690 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1.00 บำท 

-   อนุมัติกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจ ำกัด โดยมีรำยละเอียดดังนี   

 1) จัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจ ำนวน 195,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1.00 บำท ในรำคำหุ้นละ 1.00 บำท คิดเป็นมูลค่ำ 
195,000,000.00 บำท เพื่อเสนอขำยและจัดสรรในครำวเดียวใหแ้ก่บุคคลในวงจ ำกัด ซึ่งเป็นกำรเสนอขำยแบบที่ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
มีมติก ำหนดรำคำเสนอขำยชัดเจนและ  

 2) จัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจ ำนวน 185,314,690 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1.00 บำท เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิแปลงสภำพของหุ้นกู้
แปลงสภำพที่มีมูลค่ำกำรเสนอขำยจ ำนวน 265,000,000.00 บำท ที่รำคำ 1,000.00 บำทต่อหน่วย ที่เสนอขำยในครำวเดียวให้แก่บุคคลใน
วงจ ำกัด ซึ่งเป็นกำรเสนอขำยแบบที่ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติก ำหนดรำคำแปลงสภำพชัดเจนเท่ำกับ 1.43 บำท  

บริษัทได้ด ำเนินกำรเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนจำกจ ำนวน 589,968,760.00 บำท เป็นจ ำนวน 970,283,450.00 บำท ต่อกรมพัฒนำ
ธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์เมื่อวันที่ 22 มิถุนำยน 2561 

เมื่อวันที่ 20 กรกฎำคม 2561 บริษัทได้จัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนให้แก่บริษัท เอสยูทีจี โฮลดิ ง จ ำกัด จ ำนวน 195,000,000 หุ้น หุ้น
สำมัญดังกล่ำวมีมูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1.00 บำท โดยเสนอขำยในรำคำหุ้นละ 1.00 บำทรวมเป็นเงินทั งสิ น 195,000,000.00 บำท  

บริษัทได้ด ำเนินกำรเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนช ำระแล้วจำกจ ำนวน 589,968,760.00 บำท เป็นจ ำนวน 784,968,760.00 บำท ต่อ
กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์เมื่อวันที ่20 กรกฎำคม 2561 
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ผลการด าเนินงานและความสามารถในการท าก าไร 

 รายได้ 

 รำยได้รวมของบริษัทและบริษัทย่อย  ในงวดบัญชี ปี 2559 เท่ำกับ 405.89 ล้ำนบำทปี 2560 เท่ำกับ 252.32 ล้ำนบำท และปี 2561 

เท่ำกับ 178.94 ล้ำนบำท โดยแบ่งเป็นรำยไดจ้ำกกำรก่อสรำ้งเท่ำกับ 365.23 ล้ำนบำท  229.11 ล้ำนบำทและ 173.81 ล้ำนบำท ส่วนรำยได้

จำกกำรให้บริกำรเท่ำกับ 40.66 ล้ำนบำท 22.16 ล้ำนบำทและ 5.13 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ ดังรำยละเอียดที่แสดงตำมตำรำงด้ำนล่ำงนี    

ประเภทรายได้ 
(ล้านบาท) 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
รำยได้จำกกำรก่อสร้ำง 365.23 89.98% 229.11 90.80% 173.81 97.13% 
รำยได้จำกกำรให้บริกำร 40.66 10.02% 22.16 8.78% 5.13 2.87% 
รำยได้จำกกำรขำย 0.00 0.00% 1.05 0.42% 0.00 0.00% 
รำยได้จำกกำรลงทุนโครงกำรผลิตน  ำและบ ำบัดน  ำเสีย 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 
รวมรำยได้ 405.89 100.00% 252.32 100.00% 178.94 100.00% 
รำยได้อื่น 8.84  2.43  5.43  

 รายได้จากการก่อสร้าง  ปี 2559  2560 และ ปี 2561  คือ 365.23 ล้ำนบำท 229.11 ล้ำนบำท และ 173.81 ล้ำนบำท  ตำมล ำดับ  

หรือคิดเป็นร้อยละ 89.98, ร้อยละ 90.80 และร้อยละ 97.13 ของรำยได้รวม ตำมล ำดับ  เป็นอัตรำที่ใกล้เคียงกันเนื่องจำกเป็นรำยได้หลัก

ของธุรกิจ รำยได้ปี 2561 ลดลงจำกปี 2560 55.30 ล้ำนบำท หรือ ลดลงร้อยละ 24.14 ทั งนี มีโครงกำรอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรทั งสิ น 5 

โครงกำร  โดยบริษัทย่อยได้รับโครงกำรก่อสร้ำงเพิ่ม 1 โครงกำร มูลค่ำ 522.24 ล้ำนบำท เริ่มด ำเนินงำนแล้วประมำณร้อยละ 17.95  

เนื่องจำกในปีปัจจุบันมีโครงกำรใหม่เพิ่มขึ นเพียง 1 โครงกำร เป็นผลให้รำยได้งำนก่อสร้ำงลดลงจำกปีก่อน   อีกทั งในปีก่อนมีโครงกำร

ก่อสร้ำงมำกกว่ำปีปัจจุบัน 3 โครงกำร  จึงเป็นสำเหตุที่ท ำให้รำยได้จำกกำรก่อสร้ำงปีปัจจุบัน ลดต่ ำกว่ำ รำยได้ปีก่อน   

 รายได้จากการให้บริการ ปี 2559  2560 และ ปี 2561  คือ 40.66 ล้ำนบำท 22.16 ล้ำนบำท และ 5.13 ล้ำนบำท  หรือคิดเป็นร้อยละ 

10.02, ร้อยละ 8.78  และร้อยละ 2.87 ของรำยได้รวม ตำมล ำดับ  ปี 2561  มีรำยได้จำกกำรให้บริกำร  ลดลงจำกปี 2560 17.03 ล้ำนบำท 

หรือ ลดลงร้อยละ 76.90 เนื่องจำกในปี 2560 มีสัญญำงำนบรกิำรกำรจัดกำรน  ำเก่ำที่ครบก ำหนดและไม่มีกำรต่อสัญญำในปีปัจจุบัน ทั งนี มี

งำนบริกำรในปีปัจจุบัน 3 สัญญำ มูลค่ำรวม 15.20 ล้ำนบำท ด ำเนินกำรแล้วเสรจ็ 1 สัญญำ และ ส่วนที่เหลือคำดว่ำจะด ำเนินแล้วเสร็จในปี 

2562 

 รายได้อื่น ปี 2559 2560 และ 2561  คือ 8.84 ล้ำนบำท 2.43 ล้ำนบำท และ 5.43 ล้ำนบำท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560  มีรำยได้

เพิ่มขึ น 3.00 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึ นประมำณร้อยละ 123.46 ทั งนี รำยได้ปีปัจจุบันประมำณร้อยละ 24.49  คือ รำยได้จำกดอกเบี ยรับ  

นอกจำกนี มีรำยได้จำกกำรรับคืนค่ำธรรมเนียมธนำคำรร้อยละ 14.92 และกำรปรับกลับประมำณกำรรับประกันผลงำนท่ีครบก ำหนด

ระยะเวลำประกันเป็นรำยได้อีก ร้อยละ 37.75 

 ต้นทุนและก าไรขั้นต้น 

 บริษัทบริษัทและบริษัทย่อย  มีต้นทุนรวมใน  งวดบัญชีปี 2559 เท่ำกับ 422.45 ล้ำนบำท งวดบัญชีปี 2560 เท่ำกับ 244.66 ล้ำนบำท 

และ งวดบัญชีปี 2561 เท่ำกับ 182.00  ล้ำนบำท  หรือคิดเป็น ร้อยละ 104.08  ร้อยละ 96.96  และ ร้อยละ 101.71 ของยอดรำยได้รวม

ของบริษัท ตำมล ำดับ โดยมีอัตรำส่วนก ำไรขั นต้นเท่ำกับร้อยละ -4.08, ร้อยละ 3.04 และร้อยละ -1.71 ตำมล ำดับ ซึ่งหำกพิจำรณำต้นทุน

งำนแยกตำมประเภทรำยได้ 
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 ต้นทุนในการก่อสร้าง ในงวดบัญชีปี 2559 ปี 2560 และปี2561 เท่ำกับ 399.03 ล้ำนบำท 227.52 ล้ำนบำท และ 177.45 ล้ำนบำท 

ตำมล ำดับ คิดเป็น ร้อยละ 109.25 ร้อยละ 99.30 และร้อยละ 102.10 ของรำยได้จำกกำรก่อสร้ำง  ซึ่งในปี 2561 มีต้นทุนในกำรก่อสร้ำง 

177.45 ล้ำนบำท ในขณะที่ปี 2560 มีต้นทุน 227.52  ล้ำนบำท ลดลง 50.07 ล้ำนบำท หรือ ลดลงร้อยละ 22.01 ทั งนี เป็นไปตำมรำยได้จำก

กำรก่อสร้ำงที่ลดลง และมีกำรตั งประมำณกำรต้นทุนเพิ่มส ำหรับโครงกำรที่คำดว่ำจะล่ำช้ำกว่ำก ำหนดระยะเวลำตำมสัญญำ จ ำนวน 3.33 

ล้ำนบำท จึงเป็นสำเหตุให้มีผลขำดทุนขั นต้นในปีปัจจุบัน 

 ต้นทุนการให้บริการ ในงวดบัญชีปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 เท่ำกับ 23.42 ล้ำนบำท 16.78 ล้ำนบำท และ 4.55  ล้ำนบำท 

ตำมล ำดับ หรือคิดเป็น ร้อยละ 57.60 ร้อยละ 75.72 และ ร้อยละ 88.70  ของยอดรำยได้จำกกำรให้บริกำร โดยมีอัตรำก ำไรขั นต้นเท่ำกับ

ร้อยละ 42.40 ร้อยละ 24.28 และร้อยละ 11.31 ตำมล ำดับ  ทั งนี กำรลดลงของต้นทุนเป็นไปตำมรำยได้ที่ลดลง 

 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

บริษัทและบริษัทย่อยมีค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรในงวดบัญชี ปี 2559 ปี 2560 และ ปี 2561 เท่ำกับ 105.59 ล้ำนบำท 53.89 ล้ำนบำท 

และ 286.70 ล้ำนบำทคิดเป็น ร้อยละ 26.01 ร้อยละ 21.36  และร้อยละ 160.22  ของรำยได้รวมจำกกำรด ำเนินงำน ทั งนี ค่ำใช้จ่ำยที่

เพิ่มขึ นในปี 2561 อย่ำงเป็นสำระส ำคัญ คือค่ำใช้จ่ำยในกำรตัดจ ำหน่ำยสินทรัพย์ บัญชีนวัตกรรมก ำจัดขยะ จ ำนวน 53.49 ล้ำนบำท ทั งนี 

บริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีกำรตั งส ำรองด้อยค่ำสินทรัพย์ และ ตั งค่ำเผื่อหนี สงสัยจะสูญ จ ำนวน 25.30 ล้ำนบำท และ 35.13 ล้ำนบำท 

ตำมล ำดับ  ทั งนี บริษัทได้บันทึกค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำค่ำควำมนิยมจำกกำรรวมกิจกำร จ ำนวน 37.90 ล้ำนบำท นอกจำกนี มีค่ำใช้จ่ำยที่

เกี่ยวกับกำรรวมธุรกิจในปีปัจจุบัน 14.24  ล้ำนบำท 

 ต้นทุนทางการเงิน 

 บริษัทและบริษัทย่อย มีต้นทุนทำงกำรเงินปี  2559 ปี 2560 และปี 2561 เท่ำกับ 14.80  ล้ำนบำท 13.37 ล้ำนบำท  และ 19.20 ล้ำน

บำท  ตำมล ำดบั เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560  เพิ่มขึ น  5.83 ล้ำนบำท หรือ เพิ่มขึ นร้อยละ 43.61 ทั งนี เนื่องจำกกำรบันทึกดอกเบี ยจ่ำยของ

หุ้นกู้แปลงสภำพ จ ำนวน 6.96 ล้ำนบำท ในขณะที่ดอกเบี ยเงินกู้ยืมเงินจำกสถำบันกำรเงินลดลงเนื่องจำกมีกำรเพิ่มทุนเมื่อปลำยปี 2560 

 ก าไร(ขาดทุน)สุทธิและอัตราก าไรสุทธิ 

บริษัทและบริษัทย่อย มีขำดทุนสุทธิ งวดบัญชีปี 2559 เท่ำกับ -130.55 ล้ำนบำท งวดบัญชีปี 2560 เท่ำกับ  -59.81 ล้ำนบำท  และปี 

2561 เท่ำกับ -243.50 ล้ำนบำท คิดเป็นอัตรำก ำไรสุทธิเท่ำกับ ร้อยละ -32.16 ร้อยละ -23.70  และร้อยละ -136.08 ตำมล ำดับ  ทั งนี อัตรำ

ขำดทุนเพิ่มขึ นจำกปี 2560 เนื่องจำกกำรลดลงของรำยได้ กำรเพิ่มขึ นของต้นทุน และค่ำใช้จ่ำยบริหำร ดังที่กล่ำวเบื องต้น 

ทั งนี ปี 2561 มีรำยกำรก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  อันได้แก่  ผลต่ำงของอัตรำแลกเปลี่ยนจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน  เนื่องจำกกำรน ำงบ

กำรเงินบริษทย่อยในต่ำงประเทศมำจัดท ำงบกำรเงินรวม  จ ำนวน -0.14 ล้ำนบำท และ ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์

ประกันภัย  ซึ่งเป็นไปตำม กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชีตำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2560)  เรื่องผลประโยชน์

พนักงำน จ ำนวนเงิน -4.64 ล้ำนบำท  เป็นผลให้ ปี 2561 มีขำดทุนสุทธิเบ็ดเสร็จส ำหรับปี -297.21 ล้ำนบำท และ ขำดทุนส ำหรับปี          

-292.43 ล้ำนบำท เมื่อปรับส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุม  จ ำนวน -48.93 ล้ำนบำท ท ำให้คงเหลือ ส่วนแบ่งขำดทุนส่วนที่

เป็นของบริษัทใหญ่  จ ำนวน 243.50 ล้ำนบำท 

อัตรำส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE)  ปี  2559 ปี 2560 และ  ปี 2561 คือ อัตรำร้อยละ  -100.25, ร้อยละ -44.35  และ

ร้อยละ -107.35 ตำมล ำดับ  ทั งนี เนื่องจำกอัตรำก ำไรสุทธิท่ีติดลบ  ด้วยสำเหตุดังกล่ำวแล้ว  
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ความสามารถในการบริหารสินทรัพย ์

สินทรัพย์รวมของบริษัทและบริษัทย่อย  ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 เท่ำกับ 468.38 ล้ำนบำท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 เท่ำกับ 

564.74 ล้ำนบำท และ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 เท่ำกับ 1,343.93 ล้ำนบำท โดยรำยกำรสินทรัพย์ที่ส ำคัญของบริษัท มีดังนี  

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  

 ณ สิ นปี 2561 บริษัทและบริษัทยอ่ย มีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเท่ำกับ 38.15 ล้ำนบำท ณ สิ นปี 2560 172.76 ล้ำนบำท 

และ ณ สิ นปี 2559 27.39 ล้ำนบำท  ในปี 2561  มีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดลดลงจำกปี 2560  134.61 ล้ำนบำท หรือลดลง

ร้อยละ 77.92  ทั งนี เนื่องจำกมีกำรเพิ่มทุนจ ำนวน 200 ล้ำนบำทในช่วงปลำยปี 2560       

- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น – กิจการอื่น 

 ณ สิ นปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีลูกหนี กำรค้ำและลูกหนี หมุนเวียนอื่น-กิจกำรอื่นเท่ำกับ 167.48 ล้ำนบำท  ณ สิ นปี 2560 

บริษัทมีลูกหนี กำรค้ำและลูกหนี หมุนเวียนอื่น-กิจกำรอื่นเท่ำกับ 28.28 ล้ำนบำท  และสิ นปี 2559 คือ 77.78 ล้ำนบำท  โดยแบ่งเป็น

สัดส่วนของลูกหนี กำรค้ำและลูกหนี อื่นดังนี   ปี 2561  2560 และ 2559 ดังนี    สัดส่วน 70 : 30, 12 : 88  และ 45 : 55   ตำมล ำดับ  

หรือคิดเป็นจ ำนวนเงิน  (ล้ำนบำท)  คือ ปี 2561 117.30 : 50.18 ปี 2560 3.27 : 25.00 ปี 2559  35.30 : 42.48  ทั งนี ในปี 2561 มี

กำรเพิ่มขึ นของลูกหนี กำรค้ำจำกปี 2560 จ ำนวน 114.03 เนื่องจำกรวมลูกหนี กำรค้ำของบริษัทย่อยจำกกำรรวมกิจกำรและจ ำนวนเงิน

ที่เรียกเก็บเงินจำกลูกค้ำงำนรับเหมำก่อสร้ำงและงำนบริกำรมำกขึ น  ทั งนี ในปี 2561 มีกำรตั งค่ำเพื่อหนี สงสัยจะสูญเพิ่ม 20.95 ล้ำน

บำท ส ำหรับลูกหนี ท่ีคำดว่ำจะเรียกเก็บเงินไม่ได้  ส ำหรับคุณภำพของลูกหนี กำรค้ำจำกกำรแยกอำยุหนี คงค้ำง ปี 2561  ปี2560 และปี 

2559 เป็นลูกหนี กำรค้ำยังไม่ถึงก ำหนดช ำระ ร้อยละ 39.03  ร้อยละ 26.98  และ ร้อยละ 75.02 ตำมล ำดับ  เป็นลูกหนี กำรค้ำที่เกิน

ก ำหนดช ำระร้อยละ 60.97 ร้อยละ 73.02 และ ร้อยละ 24.98  ตำมล ำดับ ทั งนี บริษัทมีเกณฑ์ในกำรตั งค่ำเผื่อหนี สงสัยจะสูญเมื่อ

ลูกหนี กำรค้ำเกินก ำหนดช ำระมำกกว่ำ 1 ปีขึ นไปที่คำดว่ำจะเรียกเก็บเงินไม่ได้  ทั งนี ลูกหนี กำรค้ำที่ตั งค่ำเผื่อหนี สงสัยจะสูญส่วนหนึ่ง

เป็นลูกหนี กำรค้ำของโครงกำรที่ยกเลิกสัญญำ และอยู่ในขั นด ำเนินกำรตำมกฎหมำย 

 ส ำหรับอัตรำหมุนเวียนของลูกหนี กำรค้ำ ปี 2561 ปี 2560 และปี 2559  มีอัตรำ 2.29 เท่ำ 9.94 เท่ำ และ 4.57 เท่ำ ตำมล ำดับ  

และมีระยะเวลำกำรเก็บหนี เฉลี่ย  157 วัน, 36 วัน และ 79 วัน ตำมล ำดับ   

 ลูกหนี อ่ืน ประกอบด้วย เงินมัดจ ำค่ำสินค้ำ เงินจ่ำยล่วงหน้ำแก่ผู้รับเหมำช่วง  และลูกหนี อ่ืน อันได้แก่  เงินทดรองจ่ำย  ค่ำใช้จ่ำย

ล่วงหน้ำ  ลูกหนี กรมสรรพำกร  ซึ่งในปี 2561 ลูกหนี อื่นส่วนใหญ่คือ  เงินมัดจ ำค่ำสินค้ำ 15.32 ล้ำนบำท และเงินจ่ำยล่วงหน้ำแก่

ผู้รับเหมำช่วง 24.07 ล้ำนบำท  ทั งนี ในปี 2561 ได้ มีกำรตั งค่ำเผื่อหนี สงสัยจะสูญส ำหรับเงินจ่ำยล่วงหน้ำแก่ผู้รับเหมำช่วงที่คำดว่ำจะ

ไม่สำมำรถเรียกคืนเงินได้ จ ำนวน  14.22 ล้ำนบำท   

- มูลค่างานเสร็จที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ 

บริษัทมีมูลค่ำงำนเสร็จที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ ณ สิ น ปี 2561 ปี 2560 และปี 2559 เท่ำกับ 167.89 ล้ำนบำท 97.65  ล้ำนบำท และ 

73.89 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ หรือคิดเป็นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวมเท่ำกับร้อยละ 12.49 ร้อยละ 17.29  และร้อยละ 15.78  ตำมล ำดับ 

ทั งนี  มีกำรเพิ่มขึ นของมูลค่ำงำนเสร็จที่ยังไม่ได้เรียกเก็บปี 2561 เป็นช่วงปลำยงำนที่เตรียมส่งมอบงำน  ประกอบกับงำนโครงกำร

ปัจจุบันก่อสร้ำงยังไม่ถึงเกณฑ์ในกำรส่งมอบงำนตำมสัญญำ ทั งนี มีค่ำเผื่อหนี สงสัยจะสูญที่คำดว่ำจะเก็บเงินไม่ได้ จ ำนวน 25.19 ล้ำน

บำท ซึ่งเป็นมูลค่ำของโครงกำรที่ยกเลิกสัญญำตั งแต่ปี 2559 
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- เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ าประกัน 

ณ สิ น ปี 2561 ปี 2560 และปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีรำยกำรเงินฝำกธนำคำรที่ติดภำระค  ำประกันเท่ำกับ 54.21 ล้ำนบำท 

53.74 ล้ำนบำท และ 75.29 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ  หรือคิดเป็นร้อยละ 4.03 ร้อยละ 9.52 และร้อยละ 16.07 ของสินทรัพย์รวม  ซึ่งเงิน

ฝำกดังกล่ำวใช้เป็นหลักประกันเพื่อค  ำประกันวงเงินสินเช่ือประเภทหนังสือค  ำประกันกับเจ้ำหนี สถำบันกำรเงิน 2 แห่ง โดยหนังสือค  ำ

ประกันดังกล่ำวใช้เพื่อค  ำประกันกำรยื่นประมูลงำน ค  ำประกันตำมสัญญำ ค  ำประกันผลงำน ค  ำประกันเงินรับล่วงหน้ำ และค  ำประกัน

วงเงินซื อสินค้ำ    

- ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

ณ.สิ นปี 2561 บริษัทย่อยมีรำยกำรลูกหนี หมุนเวียนอื่น-กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน  เท่ำกับ 24.66 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 1.83 ของ

สินทรัพย์รวม ซึ่งเกิดจำกกำรจ่ำยเงินลว่งหน้ำค่ำก่อสร้ำงให้กับบริษัท นวเจษฏำ คอนสตรคัช่ัน แอนด์ ซัพพลำย จ ำกัด โครงกำรเทศบำล

บึงกำฬ และโครงกำรเครื่องจักรระบบจัดกำรขยะมูลฝอยด้วยกระยวนกำรทำงกลและชีวภำพ MBT ( Mechanical and Biological 

Treatment ) 

- งานระหว่างก่อสร้าง 

ณ สิ น ปี 2561 ปี 2560 และปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีรำยกำรงำนระหว่ำงก่อสร้ำงเท่ำกับ 18.74 ล้ำนบำท 2.37 ล้ำนบำท 

และ 8.31 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั  หรือคิดเป็นรอ้ยละ 1.39 ร้อยละ 0.42 และร้อยละ 1.77 ของสินทรัพย์รวม เพิ่มขึ นจำกปี 2560 จ ำนวน 

16.37 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 690.72 ซึ่งเกิดจำกวัสดุรอกำรก่อสร้ำงของโครงกำรกำรประปำส่วนภูมิภำค สำขำชัยภูมิ เป็นจ ำนวน 

13.10 ล้ำนบำท และโครงกำรก่อสร้ำงระบบรวบรวมน  ำเสียของเทศบำลต ำบลท่ำยำง เป็นจ ำนวนเงิน 3.28 ล้ำนบำท  

- ลูกหนี้ภายใต้ข้อตกลงสัมปทาน  

ในเดือนตุลำคม 2558 The Mandalay Region Government, Mandalay City Development Committee (MCDC)  ได้ลงนำม

ในข้อตกลงสัมปทำนโดยมอบหมำยให้บรษิัท ไฮโดรเท็ค สุพรีม มัณฑะเลย์ จ ำกัด (บริษัทย่อย) มีภำระในกำรด ำเนินโครงกำร Mandalay 

Industrial Zone Central Wastewater Treatment Plant and Collecting System Project (CWWTP) ในรูปแบบของกำรก่อสร้ำง

โครงกำรดังกล่ำวภำยในระยะเวลำ 2 ปีนับจำกวันที่ได้รับอนุญำตจำก MCDC ให้เริ่มด ำเนินกำรก่อสร้ำงบนที่ดินที่ MCDC จัดหำให้ (ไม่

รวมกำรขยำยระยะเวลำกำรก่อสร้ำงถ้ำมี) และด ำเนินกำรให้บริกำรบ ำบัดน  ำเสียเพื่อแลกเปลี่ยนกับสิทธิในกำรเรียกเก็บค่ำบริกำรจำก

ผู้ประกอบกำรในเขตอุตสำหกรรมดังกล่ำวเป็นระยะเวลำ 30 ปี (ต่ออำยุสัมปทำนได้ครั งละ 10 ปีไม่เกิน 2 ครั ง) นอกจำกนี  MCDC จะ

จ่ำยชดเชยให้กับบริษัทย่อย กรณีที่กำรบ ำบัดน  ำเสียแก่ผู้ประกอบกำรดังกล่ำวมีระดับน  ำเสียที่น้อยกว่ำระดับน  ำเสียที่ระบุไว้ในสัญญำ

ด้วย และข้อตกลงดังกล่ำวก ำหนดให้บริษัทย่อยต้องโอนกรรมสิทธิ์ของทรัพย์สินในโครงกำรดังกล่ำวโดยไม่มีค่ำตอบแทนให้กับ MCDC 

เมื่อสิ นสุดระยะเวลำของข้อตกลง ทั งนี  ปี 2561 ปี 2560 และปี 2559 กลุ่มบริษัทไดร้ับรู้สิง่ตอบแทนที่บริษัทยอ่ยได้รับจำกกำรก่อสร้ำง

ระบบบ ำบัดน  ำเสียตำมข้อตกลงสัมปทำนข้ำงต้นส่วนหนึ่งที่จะได้รับชดเชยจำก MCDC เป็นลูกหนี ภำยใต้ข้อตกลงสัมปทำนจ ำนวน 

12.29 ล้ำนบำท 11.17 ล้ำนบำท และ 8.52 ล้ำนบำท และส่วนที่เหลือเป็นสิทธิภำยใต้ข้อตกลงสัมปทำนจ ำนวน 4.43 ล้ำนบำท และ 

4.46 ล้ำนบำท และ 3.68 ล้ำนบำท ในงบกำรเงินรวม ตำมล ำดับ 

- ที่ดิน และอุปกรณ์สุทธิ และอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 

ณ สิ น ปี 2561 ปี 2560 และปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อย มีรำยกำรที่ดินและอุปกรณ์ เท่ำกับ 172.33 ล้ำนบำท 152.91 ล้ำน

บำท และ 155.43 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 12.82 ร้อยละ 27.08 และร้อยละ 33.18 ของสินทรัพย์รวม ทั งนี  ปี 2561 สินทรัพย์

เพิ่มขึ น 19.42 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึ นร้อยละ 12.70 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกำรเพิ่มขึ นของสินทรัพย์จำกกำรรวมธุรกิจ 54.66 ล้ำนบำท (สุทธิ

จำกค่ำเสื่อมรำคำสะสม) โดยสินทรัพย์หลักคือระบบกำรจัดกำรขยะ 44.25 ล้ำนบำท (สุทธิจำกค่ำเสื่อมรำคำสะสม) และลดลงด้วยค่ำ
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เสื่อมรำคำส ำหรับปี 8.93 ล้ำนบำท และมีกำรบันทึกกำรด้อยค่ำเพิ่มขึ น 31.09 ล้ำนบำท ส ำหรับ สินทรัพย์ก่อสร้ำงของโครงกำรลงทุน

ระบบบ ำบัดน  ำเสียที่ยังไม่สำมำรถปรับปรุงคุณภำพน  ำเสียที่จะน ำเข้ำระบบและ ระบบกำรจัดกำรขยะ 

ส่วนอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน เป็นรำยกำรที่ดินที่บริษัทรับโอนช ำระหนี จำกลูกหนี กำรค้ำรำยหนึ่ง ซึ่งมีมูลค่ำสุทธิตำมบัญชี 

ในปี 2561 จ ำนวน 2.97 ล้ำนบำท  ซึ่งผู้ประเมินรำคำอิสระได้ประเมินรำคำที่ดินด้วยวิธีเปรียบเทียบรำคำตลำด (ทั งนี ได้ค ำนึงถึงเกณฑ์

กำรใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดและดีที่สุดแล้ว) โดยใช้ข้อมูลรำคำเสนอขำยของที่ดินแปลงอื่น ๆ ที่มีลักษณะใกล้เคียงกับที่ดินของ

บริษัทพบว่ำที่ดินมีมูลค่ำยุติธรรมจ ำนวน 2.97 ล้ำนบำท ซึ่งไม่แตกต่ำงจำกรำคำประเมินในปี 2560  

- สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  

ณ สิ น ปี 2561 ปี 2560 และปี 2559 บริษัทและบรษิัทย่อย มีรำยกำรสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน เท่ำกับ 508.52 ล้ำนบำท 5.17 ล้ำนบำท 

และ 4.85 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 37.84 ร้อยละ 0.92 และร้อยละ 1.04 ของสินทรัพย์รวม ทั งนี  ปี 2561 สินทรัพย์เพิ่มขึ น 

503.35 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึ นร้อยละ 9,735.98 ซึ่งกำรเพิ่มขึ นจำกกลุ่มบริษัทได้เข้ำซื อกิจกำรของบริษัท เอสยูที โกลบอล จ ำกัด  โดย

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนหลักคือนวัตกรรมกำรก ำจัดขยะมูลค่ำ 502.48 ล้ำนบำท (สุทธิจำกกำรตัดจ ำหน่ำยสะสม) 

จำกกำรบริหำรสินทรัพย์ข้ำงต้นบริษัทและบริษัทย่อยมีอัตรำผลตอบแทนสินทรัพย์ ปี 2561 ปี 2560 และปี 2559 คือ ร้อยละ      

-25.51 ร้อยละ -11.58 และ ร้อยละ -21.37 ตำมล ำดับ และมีอัตรำผลตอบแทนของสินทรัพย์ถำวร ปี 2561 ปี 2560 และปี 2559  คือ  

ร้อยละ -322.29 ร้อยละ -88.52 และร้อยละ -180.84 ตำมล ำดับ ส่วนอัตรำหมุนของสินทรัพย์ปี 2561 ปี 2560 และปี 2559  คือ 0.19 

เท่ำ 0.49 เท่ำ และ 0.68 เท่ำ ตำมล ำดับ  อัตรำปี 2561 ลดต่ ำกว่ำปี 2560  เนื่องจำกผลประกอบกำรขำดทุนที่ลดลงดังกล่ำวแล้ว   

สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน 

บริษัทมีแหล่งที่มำของเงินทุนจำกหนี สินและส่วนของผู้ถือหุ้นดังนี    

 หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 

 หนี สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 เท่ำกับ 1,343.93 ล้ำนบำท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 เท่ำกับ 

564.74 ล้ำนบำท และ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 เท่ำกับ 468.38 ล้ำนบำท โดยรำยกำรหนี สินที่ส ำคัญ ของบริษัท มีดังนี  

-   เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 

ณ 31 ธันวำคม 2561 บริษัทมีเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั นจำกสถำบันกำรเงิน จ ำนวน 32.23 ล้ำนบำท ปี 2560 จ ำนวน 

19.84 ล้ำนบำท และ ปี 2559 จ ำนวนเงิน 94.25 ล้ำนบำท  ทั งนี ปี 2561 มีเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั นจำกสถำบันกำรเงิน

สูงขึ น เนื่องจำกมีตั๋วสัญญำใช้เงินกู้ยืมระยะสั นกับสถำบันกำรเงินเพื่อมำใช้หมุนเวียนในโครงกำร   

-   เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น – กิจการอื่น 

บริษัทมีรำยกำรเจ้ำหนี กำรค้ำและเจ้ำหนี หมุนเวียน อื่น ณ สิ น ปี 2561 เท่ำกับ 200.95 ล้ำนบำท ปี 2560 เท่ำกับ 154.81  ล้ำน

บำท และปี 2559 เท่ำกับ 112.39 ล้ำนบำท  หรือคิดเป็นร้อยละ 14.95 ร้อยละ 27.41 และร้อยละ 24.00 ของสินทรัพย์รวม ตำมล ำดับ  

โดยมีสัดส่วนของเจ้ำหนี กำรค้ำต่อเจ้ำหนี อื่นปี 2561 ปี 2560 และปี 2559 ดังนี   52 : 48  55 : 45  และ 63 : 37  หรือเป็นจ ำนวนเงิน 

(ล้ำนบำท) คือ 103.77 : 97.18 85.29 : 69.52   และ 70.62 : 41.77  ตำมล ำดับ  ส ำหรับเจ้ำหนี อื่นได้แก่ เจ้ำหนี เงินประกันผลงำน 

ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำยและภำษีค้ำงจ่ำย  ณ 31 ธันวำคม 2561 เจ้ำหนี กำรค้ำส่วนใหญ่ร้อยละ 42.20 เป็นเจ้ำหนี กำรค้ำผู้รับเหมำ ส่วนที่

เหลือคือ เจ้ำหนี กำรค้ำค่ำวัสดุ  โดยวัสดสุั่งซื อในประเทศเป็นหลัก ทั งนี  กำรเปลี่ยนแปลงในรำยกำรเจ้ำหนี กำรค้ำและเจ้ำหนี อ่ืนปี 2561 

เพิ่มขึ น  46.14 ล้ำนบำทจำกปี 2560 หรือคิดเป็นอัตรำเพิ่มขึ นร้อยละ 29.80   รำยกำรที่เพิ่มขึ นอย่ำงมีสำระส ำคัญ  คือ เจ้ำหนี กำรค้ำ 
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เจ้ำหนี ประกันผลงำน และดอกเบี ยค้ำงจ่ำย เพิ่มขึ น 18.48 ล้ำนบำท 8.19 ล้ำนบำท และ 13.76 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ  เนื่องจำกใน

ระหว่ำงปีบริษัทประสบปญัหำขำดสภำพคล่องจำกผลประกอบกำรขำดทุนติดต่อกันหลำยปีจึงชะลอกำรช ำระเจ้ำหนี กำรค้ำ และเจ้ำหนี 

เงินประกันผลงำน 

อัตรำกำรหมุนเวียนของเจ้ำหนี กำรค้ำ ปี 2561 2560 และ 2559 คือ 1.93 เท่ำ 3.14 เท่ำ และ 4.57 เท่ำ ตำมล ำดับ โดยมีระยะเวลำ

ช ำระหนี  187 วัน 115 วัน และ 79  วัน ตำมล ำดับ ส ำหรับอัตรำ Cash Cycle ปี 2561 ปี 2560 และ ปี 2559 คือ  -30 วัน    -78   วัน 

และ  0 วัน ตำมล ำดับ   

-   รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า 

บริษัทมีรำยกำรรำยได้ค่ำก่อสร้ำงรับล่วงหน้ำ ปี 2561 ปี 2560 และ ปี 2559 เท่ำกับ 54.92 ล้ำนบำท 0.18 ล้ำนบำท และ 2.94 

ล้ำนบำท  ตำมล ำดับทั งนี  กำรเกิดรำยกำรรำยได้ค่ำก่อสร้ำงรับล่วงหน้ำ เกิดจำกกำรได้รับเงินค่ำงำนมำกกว่ำกำรรับรู้รำยได้ตำม

ผลส ำเร็จของงำนในโครงกำรนั นๆ  ส ำหรับปี 2561 รำยได้ค่ำก่อสร้ำงรับล่วงหน้ำเกิดจำกโครงกำรก่อสร้ำง 2 โครงกำร และรำยได้

ค่ำบริกำรรับล่วงหน้ำ 1 โครงกำร 

-  เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้าง 

บริษัทมีรำยกำรเงินรับล่วงหน้ำตำมสัญญำก่อสร้ำง ณ สิ นปี 2561 ปี 2560 และปี 2559 เท่ำกับ 86.74  ล้ำนบำท 9.81 ล้ำนบำท 

และ 27.81 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ ทั งนี  ในปี 2561 บริษัทมีเงินรับล่วงหน้ำตำมสัญญำก่อสร้ำงจำกผู้ว่ำจ้ำง 4 รำย   

- ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี   

บริษัทมีรำยกำรส่วนของเงินกู้ยืมระยะยำวที่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี ณ สิ น ปี 2561 ปี 2560 และปี 2559 ดังนี  0.00 ล้ำน

บำท 0.00 ล้ำนบำท และ 0.12 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ  เงินกู้ยืมระยะยำวดังกล่ำวเพื่อใช้ในโครงกำรลงทุน 2 โครงกำร คือ โครงกำรลงทุน

ผลิตและจ ำหน่ำยน  ำ  และ โครงกำรลงทุนระบบบ ำบัดน  ำเสีย  ซึ่งในปี 2558  บริษัทได้ช ำระเงินกู้ระยะยำวส ำหรับโครงกำรลงทุนผลิต

และจ ำหน่ำยน  ำ ครบถ้วนแล้วตำมสัญญำ คงเหลือเพียง เงินกู้ยืมระยะยำวส ำหรบัโครงกำร ลงทุนระบบบ ำบัดน  ำเสีย  จ ำนวน 3.76 ล้ำน

บำทเป็นส่วนของหนี สินระยะยำวที่ครบก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี และส่วนของหนี สินไม่หมุนเวียน จ ำนวน 0.12 ล้ำนบำท  ส่วนในปี 

2559 คงเหลือเงินกู้ระยะยำวที่ครบก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี  เพียง 0.12 ล้ำนบำท  และช ำระครบถ้วนในไตรมำสที่ 1/2560  ซึ่งเงินกู้

ระยะยำวที่เหลืออยู่ไม่มีเง่ือนไขกำรด ำรงอัตรำส่วนทำงกำรเงิน (อัตรำควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี  (DSCR)   

บริษัทมีอัตรำสภำพคล่อง ปี 2561 ปี 2560 และ 2559 คือ 1.04 เท่ำ 1.51 เท่ำ และ 0.78 เท่ำ ตำมล ำดับ  อัตรำสภำพคล่อง

หมุนเวียนเร็ว คือ 0.38 เท่ำ 0.87 เท่ำ และ 0.26 เท่ำ  ตำมล ำดับ  บริษัทมีอัตรำสภำพคล่องทั ง 2 อัตรำ ในปี 2561 ลดลงกว่ำปี 2560 

เนื่องจำกได้รบัเงินเพิ่มทุนในช่วงปลำยปี 2560 ดังได้กล่ำวมำแลว้   ส่วนอัตรำสภำพคลอ่งกระแสเงินสดปี 2561 ปี 2560 และ 2559 คือ 

-0.55 เท่ำ 0.01 เท่ำและ 0.09 ตำมล ำดับ ปี 2561 มีอัตรำสภำพคล่องลดลงกว่ำปี 2560 เนื่องจำกมีกระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำนต่ ำ

กว่ำปี 2560 จ ำนวน 169.13 ล้ำนบำท    

-   เงินกู้ยืมระยะยาว-กิจการอื่น 

ณ  31 ธันวำคม 2561 2560 และ 2559  บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะยำว-กิจกำรอื่น จ ำนวน  125.64 ล้ำนบำท จ ำนวนเท่ำกัน ทั ง

จ ำนวนเป็นเงินกู้ยืมจำก YUNNAN WATER (HONG KONG) COMPANY LIMITED ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั งในประเทศฮ่องกง เพื่อใช้

ส ำหรับกำรก่อสร้ำงโครงกำรผลิตน  ำประปำที่จังหวัดเชียงใหม่โดยมีอัตรำดอกเบี ยร้อยละ 6.75 ต่อปี ก ำหนดช ำระคืนเงินต้นทุกปีเป็น

ระยะเวลำ 5 ปี นับจำกวันเริ่มมีรำยได้จำกกำรขำยน  ำประปำ นอกจำกนี สัญญำกู้ยืมดังกล่ำวยังให้สิทธิแก่ YUNNAN WATER (HONG 
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KONG) COMPANY LIMITED ในกำรเลือกที่จะเปลี่ยนเงินกู้ยืมไปเป็นเงินลงทุนในบริษัท ไฮโดรเท็ค ยูทิลิตี  จ ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่จะรับ

บริกำรจัดกำรน  ำเมื่อโครงกำรดังกล่ำวก่อสร้ำงเสร็จสิ น 

 ส่วนของผู้ถือหุ้น 

 ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ ณ สิ นปี 2561 ปี 2560 และ 2559 คือ 251.63 ล้ำนบำท 202.00 ล้ำนบำท และ 67.72 ล้ำนบำท 

ตำมล ำดับ หรือคิดเป็นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวมเท่ำกับร้อยละ 18.72 ร้อยละ 35.77 และ ร้อยละ 14.46 ตำมล ำดับ ส่วนของผู้ถือหุ้นใน     

ปี 2561 เพิ่มขึ นจำกปี 2560 49.63 ล้ำนบำท  เนื่องจำกกำรเพิ่มทุนจำกกำรรวมธุรกิจ 276.90 ล้ำนบำท สิทธิในกำรแปลงสภำพหุ้นกู้เป็นหุ้น

สำมัญ 21.07 ล้ำนบำท และขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 248.34 ล้ำนบำท  

 ทั งนี สัดส่วนโครงสรำ้งทุนของบริษัทจำกอัตรำหนี สนิต่อส่วนของผูถ้ือหุ้นปี 2561 ปี 2560 และ 2559 คือ 3.58 เท่ำ 1.78 เท่ำ และ 5.88 

เท่ำ ตำมล ำดับ  ซึ่งอัตรำส่วนดังกล่ำวเพิ่มขึ นในปี 2561 เนื่องจำกกำรออกหุ้นกู้แปลงสภำพจำกกำรควบรวมธุรกิจ 242.29 ล้ำนบำท และ

หนี สินภำษีเงินได้รอตัดบัญชีที่เพิ่มขึ น 105.19 ล้ำนบำท 

ภาระหนี้ผูกพันด้านหนี้สินและการบริหารจัดการภาระนอกงบดุล 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริษัทมีภำระข้อผูกพันดังนี  

           หน่วย : ล้ำนบำท 

ภาระข้อผูกพัน รวม 
ระยะเวลาการช าระ 

น้อยกว่า 1 ป ี 1-3 ป ี 3-5 ป ี มากกว่า 5 ป ี
1. ภำระผูกพันหนี สินระยะยำว-กิจกำรอื่น 125.64 - 125.64 - - 
2. ภำระผูกพันสัญญำเช่ำด ำเนินกำร 8.54 2.74 5.80 - - 
3. ภำระผูกพันตำมสัญญำรับเหมำก่อสร้ำง 449.85 449.85 - - - 
4. ภำระผูกพันหนังสือค  ำประกัน 115.69 94.15 21.54 - - 
รวม 699.72 546.74 152.98 - - 

1.  ภาระผูกพันหนี้สนิระยะยาว-กิจการอื่น คือ เงินกู้ยืมจำก YUNNAN WATER (HONG KONG) COMPANY LIMITED ซึ่งเป็นบริษัท

ที่จัดตั งในประเทศฮ่องกง เพื่อใช้ส ำหรับกำรก่อสร้ำงโครงกำรผลิตน  ำประปำที่จังหวัดเชียงใหม่โดยมีอัตรำดอกเบี ยร้อยละ 6.75 ต่อ

ปี ก ำหนดช ำระคืนเงินต้นทุกปีเป็นระยะเวลำ 5 ปี นับจำกวันเริ่มมีรำยได้จำกกำรขำยน  ำประปำ นอกจำกนี สัญญำกู้ยืมดังกล่ำว

ยังให้สิทธิแก่ YUNNAN WATER (HONG KONG) COMPANY LIMITED ในกำรเลือกที่จะเปลี่ยนเงินกู้ยืมไปเป็นเงินลงทุนในบริษัท 

ไฮโดรเท็ค ยูทิลิตี  จ ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่จะรับบริกำรจัดกำรน  ำเมื่อโครงกำรดังกล่ำวก่อสร้ำงเสร็จสิ น    

2.  ภาระผูกพันสัญญาเช่าด าเนินการ คือ สัญญำเช่ำอำคำรส ำนักงำน สัญญำบริกำร สัญญำเช่ำรถ และสัญญำเช่ำอุปกรณ์ส ำนักงำน 

3.  ภาระผูกพันตามสัญญารับเหมาก่อสร้าง คือ สัญญำจ้ำงผู้รับเหมำส ำหรับโครงกำรก่อสร้ำงทั งหมดซึ่งมูลค่ำตำมสัญญำ 889.55 

ล้ำนบำท เป็นค่ำใช้จ่ำยแล้วทั งสิ น 439.70 ล้ำนบำท และคงเหลือเป็นค่ำใช้จ่ำยในปีต่อไป 449.85 ล้ำนบำท 

4.  ภาระผูกพันหนังสือค้ าประกัน คือ หนังสือค  ำประกันที่ออกโดยสถำบันกำรเงิน ส ำหรับกำรประมูลงำน กำรค  ำประกันกำรรับเงิน

ล่วงหน้ำ กำรค  ำประกันกำรปฏิบัติตำมสัญญำ กำรค  ำประกันผลงำน และ กำรค  ำประกันวงเงินซื อสินค้ำ   
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ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการด าเนินงานในอนาคต 

จำกวิสัยทัศน์ของบรษิัทที่จะเป็นบรษิัทชั นน ำดำ้นวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมในภูมิภำคอำเซียนอย่ำงยนื บริษัทมุ่งมั่นที่จะให้บริกำรแบบครบ

วงจร ตั งแต่กำรออกแบบ จัดหำ ก่อสร้ำง ติดตั ง และเดินระบบ ให้มีคุณภำพและประสิทธิภำพ  มีกำรบริหำรและควบคุมต้นทุนให้มี

ประสิทธิภำพ และส่งเสริมกำรพัฒนำบุคลำกรและเทคโนโลยีอ่ย่ำงต่อเนื่องและสม่ ำเสมอ เพื่อให้กำรขยำยธรุกิจเป็นไปอย่ำงมั่นคงและยั่งยืน 

แต่เนือ่งจำกผลประกอบกำรที่ไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย ปัจจัยที่อำจมีผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนในอนำคตของบริษัทคือ 

1. ควำมเสี่ยงจำกกำรด ำเนินงำนโครงกำรก่อสร้ำงล่ำช้ำกว่ำก ำหนด 

ปัญหำควำมล่ำช้ำในกำรด ำเนินงำนอำจเกิดจำก ทั งจำกผู้ว่ำจ้ำง ผู้รับจ้ำงและปัจจัยภำยนอกที่ไม่อำจควบคุมได้ 

บริษัทตระหนักถึงปัญหำดังกล่ำว จึงมีกำรก ำหนดนโยบำยที่ชัดเจนเกี่ยวกับกำรจัดวำงระบบกำรด ำเนินงำน และวิธีป้องกัน      ควำม

เสี่ยง โดยกำรวำงแผนงำนและกำรก ำหนดเวลำท ำงำนตำมหลัก Critical Path Method มีกำรจัดประชุมเสนอแผนงำนในส่วนโครงกำร

ก่อสร้ำงล่วงหน้ำทุกไตรมำส และกำรก ำหนดแนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยงจำกเหตุกำรณ์ที่อำจท ำให้งำนล่ำช้ำ นอกจำกนี  บริษัทได้

ร่วมมือและประสำนงำนกับฝ่ำยที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งรัดแก้ไขปัญหำให้สำมำรถด ำเนินงำนให้เสร็จตำมระยะเวลำในสัญญำหรือตำมที่

ก ำหนด 

2. ควำมเสี่ยงจำกกำรผันผวนของรำคำวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรก่อสร้ำง 

ธุรกิจประเภทรับเหมำก่อสร้ำงงำนวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมของบริษัท บริษัทจ ำเป็นต้องมีมำตรกำรในกำรก ำหนดยืนรำคำของวัสดุและ

อุปกรณ์ที่ใช้ในกำรก่อสร้ำงตลอดช่วงระยะเวลำด ำเนินงำน   

อย่ำงไรก็ตำม บริษัทได้ตระหนักถึงควำมเสีย่งที่อำจเกิดขึ นจำกภำวะรำคำวัสดุก่อสร้ำงผันผวน จึงมีกำรก ำหนดนโยบำยเพื่อป้องกันและ

ลดควำมเสี่ยงที่อำจจะเกิดขึ น โดยกำรประมำณกำรต้นทุนงำนก่อสร้ำงจำกแบบกำรก่อสร้ำงที่ได้รับ เพื่อค ำนวณหำปริมำณและมูลค่ำวัสดุ

ก่อสร้ำงส ำหรับโครงกำรนั นๆ  และควบคุมต้นทุนกำรก่อสร้ำงให้อยู่ในงบประมำณที่ก ำหนด 

3. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรด ำเนินงำนของผู้รับเหมำช่วง 

ควำมเสี่ยงจำกกำรที่บริษัทไม่สำมำรถหำผู้รับเหมำมำด ำเนินงำนอันเนื่องมำจำกปัญหำต่ำงๆ ทั งนี อำจจะมีสำเหตุมำจำกกำรขำดแคลน

ผู้รับเหมำ ผู้รับเหมำขำดแรงงำน ผู้รับเหมำมีน้อยรำย ทั งนี ยังมีควำมเสี่ยงที่เกิดจำกที่ผู้รับเหมำไม่สำมำรถด ำเนินงำนได้ตำมแผนอัน

เนื่องมำจำกปัญหำต่ำงๆ อำทิเช่น ผู้รับเหมำขำดสภำพคล่องกำรเงิน ควำมเสี่ยงจำกกำรส่งมอบงำนช้ำ ซึ่งอำจส่งผลกระทบให้งำนก่อสร้ำง

เกิดกำรหยุดชะงักเป็นเหตุให้บริษัทส่งมอบงำนให้แก่ลูกค้ำไม่ทันเวลำ 

อย่ำงไรก็ตำม ก่อนกำรว่ำจ้ำงผู้รับเหมำช่วง บริษัทมีกำรคัดเลือกผู้รับเหมำที่มีควำมน่ำเช่ือถือ และมีกำรตรวจสอบคุณภำพกำรท ำงำน

ของผู้รับเหมำช่วงก่อนด ำเนินกำรท ำสัญญำ หำกบริษัทพบในภำยหลังว่ำผู้รับเหมำขำดสภำพคล่อง และไม่สำมำรถส่งงำนได้ตำมแผนจะ

พิจำรณำปรับลดมูลค่ำงำนในสัญญำผู้รับเหมำรำยเดิม และหำผู้รับเหมำรำยใหม่เพื่อลดควำมเสี่ยงดังกล่ำว 

อีกทั งบริษัทยังด ำเนินธุรกิจด้วยกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีกับผู้รับเหมำช่วง สร้ำงควำมคุ้นเคยในกำรท ำงำนร่วมกัน ท ำให้ผู้รับเหมำ

ช่วงกลำยเป็นพันธมิตรทำงธุรกิจกับบรษิัทซึ่งมีควำมพรอ้มที่จะรับงำนตอ่ๆไปได้อยำ่งต่อเนื่อง อีกทั งบริษัทยังมีกำรสรรหำผูร้ับเหมำช่วงรำย

ใหม่ๆ เพื่อรองรับปริมำณงำนที่จะเพิ่มขึ นในอนำคต 
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4. ควำมเสี่ยงจำกภำระผูกพันในโครงกำรภำยหลังกำรส่งมอบงำน  

บริษัทให้บริกำรด้ำนวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับน  ำแบบครบวงจร ตั งแต่กำรออกแบบ ก่อสร้ำง จัดหำ ติดตั ง และทดลองเดินระบบ 

และบ ำบัดน  ำเสีย ซึ่งในสัญญำจะระบุว่ำบริษัทจะต้องรับผิดชอบค่ำควำมเสียหำย ควำมช ำรุดและควำมบกพร่องที่อำจจะเกิดขึ นภำยหลัง

กำรส่งมอบงำนให้กับผู้ว่ำจ้ำงโดยมรีะยะเวลำประมำณ 1 – 2 ปี ดังนั น บริษัทอำจได้รับควำมเสี่ยงจำกภำระผูกพันในช่วงระยะเวลำดังกล่ำว 

อย่ำงไรก็ตำม บริษัทได้ก ำหนดมำตรกำรในกำรด ำเนินกำรก่อสร้ำงที่เข้มงวดด้วยกำรควบคุมคุณภำพของงำนให้ได้ตรงตำมมำตรฐำน

ตั งแต่กำรออกแบบ กำรสั่งซื อวัสดุอุปกรณ์ที่มีมำตรฐำนและมีกำรรับประกันสินค้ำครอบคลุมระยะเวลำกำรรับประกันผลงำนของบริษัท 

ตลอดจนจดัใหม้ีกำรตรวจสอบจำกวิศวกรควบคุมงำนระหว่ำงกำรก่อสร้ำงเปน็ประจ ำทุกงวดงำน และให้ฝ่ำยวิศวกรสง่ผลรำยงำนดังกล่ำวแก่

ผู้บริหำรที่ควบคุมโครงกำรก่อนด ำเนินกำรส่งมอบงำนให้แก่ผู้ว่ำจ้ำง ซึ่งที่ผ่ำนมำบริษัทยังไม่เคยได้รับควำมเสี่ยงดังกล่ำวข้ำงต้น แต่อย่ำงไร

ก็ตำม บริษัทมีกำรท ำประกันภัยควำมเสียหำยที่อำจจะเกิดขึ นหลังกำรส่งมอบงำนส ำหรับทุกโครงกำร 

5. ควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่องทำงกำรเงิน 

ลูกค้ำมีทั ง หน่วยงำนรำชกำรที่ได้รับอนุมัติงบประมำณจำกรัฐบำลเรียบร้อยแล้ว แต่อำจจะเกิดควำมล่ำช้ำในกำรเบิกจ่ำยบ้ำง และ

หน่วยงำนเอกชน หำกประสบปัญหำขำดสภำพคล่องทำงกำรเงินอำจส่งผลต่อควำมสำมำรถในกำรจ่ำยช ำระค่ำบริกำรให้กับบริษัทได้  

บริษัทได้ตระหนักถึงควำมเสี่ยงดังกล่ำวจึงได้ก ำหนดแนวทำงในกำรป้องกันควำมเสี่ยงที่อำจจะเกิดขึ น โดยกำรก ำหนดนโยบำยก่อนกำร

เข้ำรับงำน  โดยพิจำรณำคัดเลือกผู้ว่ำจ้ำงอย่ำงรัดกุม โดยกำรพิจำรณำข้อมูลด้ำนต่ำงๆ ของผู้ว่ำจ้ำง โดยเฉพำะข้อมูลด้ำนฐำนะทำงกำรเงิน 

ผลกำรด ำเนินงำน ควำมน่ำเช่ือถือและควำมมั่นคงของธุรกิจผู้ว่ำจ้ำง นอกจำกนี  ถ้ำเป็นงำนต่ำงประเทศ บริษัทจะคัดเลือกผู้ว่ำจ้ำงที่เป็น

หน่วยงำนรำชกำรซึ่งจะมีควำมมั่นคง 

6. ควำมเสี่ยงจำกลงทุนโครงกำรผลิตน  ำและบ ำบัดน  ำเสีย 

ปัจจุบันบริษัทได้ขยำยกำรด ำเนินธุรกิจไปสู่รูปแบบลงทุนโครงกำรผลิตน  ำและบ ำบัดน  ำเสียให้กับหน่วยงำนรำชกำรและเอกชนใน

ภำคอุตสำหกรรมต่ำงๆ ซึ่งกำรรับงำนดังกล่ำวเป็นกำรรบังำนจำกผูว้่ำจำ้งในลกัษณะที่บริษัทต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ นจำกกำร

ลงทุนและกำรบริหำรโครงกำรทั งหมด โดยมีระยะเวลำประมำณ 10 - 30 ปี ซึ่งอำจท ำให้บริษัทได้รับผลกระทบจำกควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ น

จำกกำรที่ผู้ว่ำจ้ำงไม่ช ำระค่ำบริกำรให้แก่บริษัท เนื่องจำกขำดสภำพคล่องทำงกำรเงินหรือผู้ว่ำจ้ำงล้มละลำยก่อนที่ระยะเวลำงำนตำม

สัญญำจะสิ นสุดลง 

บริษัทได้ก ำหนดนโยบำยป้องกันควำมเสี่ยงดังกล่ำว โดยก่อนกำรเข้ำรับงำนหรือกำรประมูลงำนบริษัทจะพิจำรณำคัดเลือกผู้ว่ำจ้ำงจำก

ฐำนะทำงกำรเงิน ควำมน่ำเช่ือถือของผู้บริหำร ควบคู่ไปกับอัตรำกำรท ำก ำไรตำมนโยบำยที่ก ำหนด นอกจำกนี  บริษัทยังได้ขยำยฐำนลูกค้ำ

ไปยังหน่วยงำนรำชกำรเพื่อเป็นกำรป้องกันควำมเสี่ยงจำกกำรไม่ได้รับช ำระค่ำบริกำร 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ  ผู้ถือหุ้นของบริษัท ไฮโดรเท็ค จ ำกัด (มหำชน) 

ความเห็น 

ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัท ไฮโดรเท็ค จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) 
และเฉพำะของบริษัท ไฮโดรเท็ค จ ำกัด (มหำชน) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและงบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วันที่ 
31 ธันวำคม 2561 งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จเฉพำะกิจกำร งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
และงบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพำะกิจกำรและงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำรส ำหรับปีสิ้นสุดวัน
เดียวกันและหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคัญ 

  ข้ำพเจ้ำเห็นว่ำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรข้ำงต้นนี้แสดงฐำนะกำรเงินรวมและฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัท 
ไฮโดรเท็ค จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย และเฉพำะของบริษัท ไฮโดรเท็ค จ ำกัด (มหำชน) ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และผลกำร
ด ำเนินงำนรวมและผลกำรด ำเนินงำนเฉพำะกิจกำร และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำรส ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดย
ถูกต้องตำมที่ควรในสำระส ำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี  ควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำได้กล่ำวไว้ในส่วนของควำมรับผิดชอบของ
ผู้สอบบัญชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินในรำยงำนของข้ำพเจ้ำ  ข้ำพเจ้ำมีควำมเป็นอิสระจำกกลุ่มบริษัทตำมข้อก ำหนดจรรยำบรรณของผู้
ประกอบวิชำชีพบัญชีที่ก ำหนดโดยสภำวิชำชีพบัญชี ในพระบรมรำชูปถัมภ์  ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบงบกำรเงิน  และข้ำพเจ้ำได้
ปฏิบัติตำมควำมรับผิดชอบด้ำนจรรยำบรรณอื่น ๆ  ซึ่งเป็นไปตำมข้อก ำหนดเหล่ำนี้  ข้ำพเจ้ำเช่ือว่ำหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ข้ำพเจ้ำได้รับ
เพียงพอและเหมำะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ 

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น 

ข้ำพโดยมิได้เป็นกำรแสดงควำมเห็นอย่ำงมีเง่ือนไข  ข้ำพเจ้ำขอให้สังเกตดังนี้ 

(1) ตำมที่ได้กล่ำวไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 34.1 ซึ่งได้อธิบำยถึงควำมไม่แน่นอนเกี่ยวกับผลของคดีที่บริษัทได้ฟ้องร้อง
คู่สัญญำต่อศำลปกครองกลำงเรียกร้องให้จ่ำยช ำระค่ำงวดงำนให้กับบริษัท ซึ่งคู่สัญญำดังกล่ำวได้ยื่นค ำให้กำรและฟ้องแย้งต่อ
ศำลปกครองกลำงเรียกร้องค่ำเสียหำยจำกบริษัท ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของศำลปกครองกลำง และ 

(2) ตำมที่กล่ำวไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 35 ซึ่งได้กล่ำวถึงกำรซื้อธุรกิจของกลุ่มบริษัทในระหว่ำงปีสิ้นสุดวันที่  31 
ธันวำคม 2561 โดยกลุ่มบริษัทได้ว่ำจ้ำงผู้ประเมินรำคำอิสระท ำกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มำและ
หนี้สินที่รับมำ ณ วันที่ซื้อ ซึ่งยังไม่แล้วเสร็จ และกลุ่มบริษัทจะท ำกำรปรับย้อนหลังงบกำรเงินส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 
2561 เกี่ยวกับประมำณกำรสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มำและหนี้สินที่รับมำที่ผู้บริหำรของกลุ่มบริษัทได้ประมำณกำรและรับรู้
รำยกำรไว้ ณ วันที่ซื้อ  เมื่อผู้ประเมินรำคำอิสระท ำกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มำและหนี้สินที่รับมำเสร็จสิ้น 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 

เรื่องส ำคัญในกำรตรวจสอบคือเรื่องต่ำง ๆ  ที่มีนัยส ำคัญที่สุดตำมดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชำชีพของข้ำพเจ้ำในกำรตรวจสอบงบ
กำรเงินส ำหรับงวดปัจจุบัน  ข้ำพเจ้ำได้น ำเรื่องเหล่ำนี้มำพิจำรณำในบริบทของกำรตรวจสอบงบกำรเงินโดยรวมและในกำรแสดงควำมเห็น
ของข้ำพเจ้ำ  ทั้งนี้ ข้ำพเจ้ำไม่ได้แสดงควำมเห็นแยกต่ำงหำกส ำหรับเรื่องเหล่ำนี้ 
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กำรรับรู้รำยได้จำกกำรก่อสร้ำง 

กลุ่มบริษัทรับรู้รำยได้จำกกำรก่อสร้ำงตำมวิธีอัตรำส่วนของงำนที่ท ำเสร็จ  โดยอัตรำส่วนของงำนที่ท ำเสร็จค ำนวณโดยกำรเปรียบเทียบ
ต้นทุนงำนก่อสร้ำงที่เกิดขึ้นแล้วจนถึงวันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำนกับประมำณกำรต้นทุนงำนก่อสร้ำงทั้งหมดที่คำดว่ำจะใช้ในกำรก่อสร้ำง
ตำมสัญญำ (หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 4.12)  ข้ำพเจ้ำให้ควำมส ำคัญกับกำรประมำณกำรต้นทุนงำนก่อสร้ำงทั้งหมดที่คำดว่ำจะใช้ใน
กำรก่อสร้ำงตำมสัญญำ  เพรำะว่ำประมำณกำรต้นทุนงำนก่อสร้ำงดังกล่ำวเกี่ยวข้องกับกำรใช้ดุลยพินิจของผู้บริหำร และรำยได้จำกกำร
ก่อสร้ำงมีจ ำนวนเงินที่เป็นสำระส ำคัญต่องบกำรเงินของกลุ่มบริษัท 

วิธีกำรตรวจสอบที่เกี่ยวข้อง 

ข้ำพเจ้ำได้สอบทำนนโยบำยกำรบัญชีที่กลุ่มบริษัทใช้ว่ำมีควำมเหมำะสมสอดคล้องตำมข้อก ำหนดของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน  
และสอบทำนควำมเหมำะสมและควำมสม่ ำเสมอของวิธีกำรจัดท ำประมำณกำรต้นทุนงำนก่อสร้ำงดังกล่ำว 

ข้ำพเจ้ำได้ท ำควำมเข้ำใจและประเมินกำรควบคุมภำยในที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดท ำ กำรสอบทำนและกำรอนุมัติประมำณกำรต้นทุนงำน
ก่อสร้ำงดังกล่ำว 

ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบหลักฐำนอย่ำงเหมำะสมและเพียงพอส ำหรับแต่ละรำยกำรที่ส ำคัญของประมำณกำรต้นทุนงำนก่อสร้ำงที่เกี่ยวข้องที่
ค ำนวณขึ้นโดยวิศวกรผู้ควบคุมงำนและอนุมัติโดยผู้บริหำร  และทดสอบกำรค ำนวณประมำณกำรต้นทุนงำนก่อสร้ำงดังกล่ำว 

กำรซื้อธุรกิจที่ส ำคัญ 

ในระหว่ำงปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 กลุ่มบริษัทได้เข้ำซื้อบริษัท เอสยูที โกลบอล จ ำกัด เป็นจ ำนวนเงินรวม 541.90 ล้ำนบำท เรื่อง
ส ำคัญในกำรตรวจสอบ คือ ควำมถูกต้องของกำรซื้อธุรกิจดังกล่ำวว่ำได้รับรู้รำยกำรสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัท เอสยูที โกลบอล จ ำกัด 
ณ วันซื้อกิจกำร รวมถึงกำรเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องว่ำเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน โดย ณ วันที่รำยงำน กลุ่มบริษัทอยู่
ระหว่ำงด ำเนินกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้มำที่ระบุได้และหนี้สินที่รับมำ และกำรปันส่วนมูลค่ำยุติธรรมของรำยกำร ณ 
วันที่ซื้อกิจกำร  

ทั้งนี้ นโยบำยกำรบัญชีส ำหรับเกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงินรวม และรำยละเอียดกำรซื้อธุรกิจ ได้เปิดเผยไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 
3 ข้อ 9 และข้อ 35 ตำมล ำดับ 

วิธีกำรตรวจสอบที่เกี่ยวข้อง 

ข้ำพเจ้ำได้ท ำควำมเข้ำใจขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนและกำรควบคุมภำยในที่เกี่ยวข้องกับกำรซื้อธุรกิจ สอบทำนกำรออกแบบและกำรปฏิบัติ
ตำมกำรควบคุมภำยใน 

ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบข้อตกลงและเง่ือนไขในสัญญำซื้อหุ้นของบริษัท เอสยูที โกลบอล จ ำกัด หลักฐำนกำรโอนกรรมสิทธิ์ในหุ้นสำมัญ และ
ตรวจสอบเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับกำรบันทึกบัญชี ตรวจสอบรำยละเอียดสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัท เอสยูที โกลบอล จ ำกัด ณ วันซื้อ
กิจกำร ซึ่งประกอบด้วยกำรตรวจสอบควำมมีอยู่จริง กรรมสิทธิ์ ข้อผูกพัน ควำมครบถ้วนและกำรแสดงมูลค่ำของสินทรัพย์และหนี้สิน สอบ
ทำนกำรแสดงรำยกำรและเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

ข้อมูลอื่น 

ผู้บริหำรเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น  ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรำยงำนประจ ำปี  แต่ไม่รวมถึงงบกำรเงินและรำยงำน
ของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรำยงำนประจ ำปีนั้น  ซึ่งคำดว่ำรำยงำนประจ ำปีจะถูกจัดเตรียมให้ข้ำพเจ้ำภำยหลังวันที่ในรำยงำนของผู้สอบบัญชีนี้ 

ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำต่องบกำรเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้ำพเจ้ำไม่ได้ให้ควำมเช่ือมั่นต่อข้อมูลอื่น 
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ควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำที่เกี่ยวเนื่องกับกำรตรวจสอบงบกำรเงินคือ  กำรอ่ำนและพิจำรณำว่ำข้อมูลอื่นมีควำมขัดแย้งที่มี
สำระส ำคัญกับงบกำรเงินหรือควำมรู้ที่ไดร้ับจำกกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ  หรือปรำกฏว่ำข้อมูลอื่นมีกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอนั
เป็นสำระส ำคัญหรือไม่ 

เมื่อข้ำพเจ้ำได้อ่ำนรำยงำนประจ ำปี  หำกข้ำพเจ้ำสรุปไดว้่ำมีกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจรงิอันเป็นสำระส ำคัญ  ข้ำพเจ้ำต้องสือ่สำร
เรื่องดังกล่ำวกับผู้มีหน้ำที่ในกำรก ำกับดูแลเพื่อให้ผู้มีหน้ำที่ในกำรก ำกับดูแลด ำเนินกำรแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลต่องบการเงิน 

ผู้บริหำรมีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรจัดท ำและน ำเสนองบกำรเงินเหล่ำนี้โดยถูกต้องตำมที่ควรตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน  และ
รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยในที่ผู้บริหำรพิจำรณำว่ำจ ำเป็นเพื่อให้สำมำรถจัดท ำงบกำรเงินที่ปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด 

ในกำรจดัท ำงบกำรเงิน  ผู้บรหิำรรับผิดชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของกลุม่บริษัทในกำรด ำเนนิงำนต่อเนื่อง  เปดิเผยเรื่องที่
เกี่ยวกบักำรด ำเนินงำนตอ่เนื่อง (ตำมควำมเหมำะสม)  และกำรใช้เกณฑก์ำรบัญชีส ำหรับกำรด ำเนนิงำนต่อเนื่องเว้นแต่ผูบ้รหิำรมคีวำมตั้งใจ
ที่จะเลกิกลุม่บริษัทหรือหยดุด ำเนินงำนหรือไมส่ำมำรถด ำเนินงำนต่อเนือ่งต่อไปได้ 

ผู้มีหนำ้ที่ในกำรก ำกับดูแลมหีน้ำที่ในกำรสอดส่องดูและกระบวนกำรในกำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินของกลุม่บริษทั 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

กำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ควำมเช่ือมั่นอย่ำงสมเหตสุมผลว่ำงบกำรเงินโดยรวมปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขัดตอ่
ข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญหรือไม่  ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด  และเสนอรำยงำนของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมควำมเห็นของ
ข้ำพเจ้ำอยู่ด้วย  ควำมเช่ือมั่นอย่ำงสมเหตุสมผลคือควำมเช่ือมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นกำรรับประกันว่ำกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบตำม
มำตรฐำนกำรสอบบัญชีจะสำมำรถตรวจพบข้อมลูที่ขัดตอ่ข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญที่มีอยูไ่ดเ้สมอไป  ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอำจเกดิ
จำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำดและถือว่ำมีสำระส ำคัญเมื่อคำดกำรณ์ได้อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำรำยกำรที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรำยกำรหรือ
ทุกรำยกำรรวมกันจะมีผลต่อกำรตัดสินใจทำงเศรษฐกิจของผู้ใช้งบกำรเงินจำกกำรใช้งบกำรเงินเหล่ำนี้ 

ในกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี  ข้ำพเจ้ำได้ใช้ดุลยพินิจและกำรสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชำชีพตลอด
กำรตรวจสอบ  กำรปฏิบัติงำนของข้ำพเจ้ำรวมถึง 

- ระบุและประเมินควำมเสี่ยงจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญในงบกำรเงิน  ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริต
หรือข้อผิดพลำด  ออกแบบและปฏิบัติงำนตำมวิธีกำรตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อควำมเสี่ยงเหล่ำนั้น  และได้หลักฐำนกำรสอบบัญชีที่
เพียงพอและเหมำะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ  ควำมเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญซึ่ง
เป็นผลมำจำกกำรทุจรติจะสงูกว่ำควำมเสีย่งที่เกิดจำกข้อผดิพลำด  เนื่องจำกกำรทุจรติอำจเกี่ยวกับกำรสมรูร้่วมคิด  กำรปลอมแปลงเอกสำร
หลักฐำน  กำรตั้งใจละเว้นกำรแสดงข้อมูล  กำรแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตำมข้อเท็จจริงหรือกำรแทรกแซงกำรควบคุมภำยใน 

- ท ำควำมเข้ำใจในระบบกำรควบคุมภำยในที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีกำรตรวจสอบที่เหมำะสมกับสถำนกำรณ์   
แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมีประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในของกลุ่มบริษัท 

- ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบัญชีที่ผู้บริหำรใช้และควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบัญชีและกำรเปิดเผย
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึง่จัดท ำขึ้นโดยผู้บริหำร 

- สรุปเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชีส ำหรบักำรด ำเนินงำนตอ่เนื่องของผู้บรหิำรและจำกหลักฐำนกำรสอบบญัชี
ที่ได้รับ สรุปว่ำมีควำมไม่แน่นอนที่มีสำระส ำคัญที่เกี่ยวกับเหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ที่อำจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่ำงมีนัยส ำคัญต่อ
ควำมสำมำรถของกลุ่มบริษัทในกำรด ำเนินงำนต่อเนื่องหรอืไม ่ ถ้ำข้ำพเจ้ำได้ข้อสรุปว่ำมีควำมไม่แน่นอนที่มีสำระส ำคัญ  ข้ำพเจ้ำต้องกล่ำว
ไว้ในรำยงำนของผู้สอบบัญชีของข้ำพเจ้ำถึงกำรเปิดเผยที่เกี่ยวข้องในงบกำรเงิน หรือถ้ำกำรเปิดเผยดังกล่ำวไม่เพียงพอ  ควำมเห็นของ
ข้ำพเจ้ำจะเปลี่ยนแปลงไป  ข้อสรุปของข้ำพเจ้ำขึ้นอยู่กับหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรำยงำนของผู้สอบบัญชีของข้ำพเจ้ำ  
อย่ำงไรก็ตำม  เหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง 



รายงานประจ าปี 2561  

  บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากัด (มหาชน) 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
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- ประเมินกำรน ำเสนอโครงสร้ำงและเนื้อหำของงบกำรเงินโดยรวม รวมถึงกำรเปิดเผยว่ำงบกำรเงินแสดงรำยกำรและเหตุกำรณ์ใน
รูปแบบที่ท ำให้มีกำรน ำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตำมที่ควรหรือไม่ 

- ได้รับหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่เหมำะสมอย่ำงเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทำงกำรเงินของกิจกำรภำยในกลุ่มหรือกิจกรรมทำงธุรกิจ
ภำยในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินรวม ข้ำพเจ้ำรับผิดชอบต่อกำรก ำหนดแนวทำง กำรควบคุมดูแลและกำรปฏิบัติงำน
ตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้ำพเจ้ำเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ 

ข้ำพเจ้ำได้สื่อสำรกับผู้มีหน้ำที่ในกำรก ำกับดูแลเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบตำมที่ได้วำงแผนไว้  ประเด็นที่มี
นัยส ำคัญที่พบจำกกำรตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส ำคัญในระบบกำรควบคุมภำยในซึ่งข้ำพเจ้ำได้พบในระหว่ำงกำรตรวจสอบของ
ข้ำพเจ้ำ 

ข้ำพเจ้ำได้ให้ค ำรับรองแก่ผู้มีหน้ำที่ในกำรก ำกับดูแลว่ำข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติตำมข้อก ำหนดจรรยำบรรณที่เกี่ยวข้องกับควำมเป็นอิสระและ
ได้สื่อสำรกับผู้มีหน้ำที่ในกำรก ำกับดูแลเกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้ำพเจ้ำเช่ือว่ำมีเหตุผลที่บุคคลภำยนอกอำจ
พิจำรณำว่ำกระทบต่อควำมเป็นอิสระของข้ำพเจ้ำและมำตรกำรที่ข้ำพเจ้ำใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้ำพเจ้ำขำดควำมเป็นอิสระ 

จำกเรื่องที่สื่อสำรกับผู้มีหน้ำที่ในกำรก ำกับดูแล  ข้ำพเจ้ำได้พิจำรณำเรื่องต่ำง ๆ  ที่มีนัยส ำคัญมำกที่สุดในกำรตรวจสอบงบกำรเงินใน
งวดปัจจุบันและก ำหนดเป็นเรื่องส ำคัญในกำรตรวจสอบ  ข้ำพเจ้ำได้อธิบำยเรื่องเหล่ำนี้ในรำยงำนของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมำยหรือ
ข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสำธำรณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่ำว  หรือในสถำนกำรณ์ที่ยำกที่จะเกิดขึ้น ข้ำพเจ้ำพิจำรณำว่ำไม่ควรสื่อสำรเรื่อง
ดังกล่ำวในรำยงำนของข้ำพเจ้ำเพรำะกำรกระท ำดังกล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ได้อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำจะมีผลกระทบในทำงลบมำกกว่ำ
ผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสำธำรณะจำกกำรสื่อสำรดังกล่ำว 

 บริษัท เอส พี  ออดิท จ ำกัด 

 

(นำงสำวซูซำน  เอี่ยมวณิชชำ)  
ผู้สอบบญัชีรับอนุญำตเลขที่ 4306 

 

กรุงเทพมหำนคร  
วันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2562 



รายงานประจ าปี 2561 

บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากัด (มหาชน) 

งบการเงิน 
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งบแสดงฐานะการเงนิ 

บรษัิท ไฮโดรเทค็ จ ากดั (มหาชน) และบรษัิทยอ่ย 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

              (หน่วย : บาท) 

   หมายเหต ุ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
        31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 

สินทรัพย์  
    

สินทรัพย์หมุนเวียน      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  38,151,209.46  172,758,733.17  18,474,424.95  171,645,023.77  

ลูกหนีก้ารค้าและลกูหนี้หมนุเวียนอืน่-กจิการอืน่ 6 167,477,865.06  28,277,560.16  79,235,570.94  25,598,000.67  

ลูกหนี้หมนุเวียนอืน่-กจิการทีเ่กี่ยวข้องกัน  5.1 
               

24,660,747.67                - 
               

47,029,213.38                - 

มูลค่างานเสร็จที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ 7 167,893,945.43  97,651,316.68  99,583,403.15  97,651,316.68  

ลูกหนี้เงนิประกนัผลงาน  
               

2,719,209.66                -             -                -    

ภาษีซ้ือยังไม่ครบก าหนดช าระ  3,404,498.36 3,941,768.85 2,227,482.72  3,872,306.80  

งานระหวา่งกอ่สร้าง  18,736,359.82  2,370,999.30  3,283,980.00 - 

เงินกู้ยืมระยะสัน้แก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้อง 5.1 - - 17,500,000.00 - 

รวมสนิทรัพย์หมุนเวียน  423,043,835.46  305,000,378.16  267,334,075.14 298,766,647.92 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน      

เงนิฝากธนาคารที่ตดิภาระค้ าประกนั 8 54,207,472.34 53,738,901.77 54,207,472.34  53,738,901.77  

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 9 -    -    428,336,626.00 17,643,626.00 

ลูกหนี้ภายใต้ขอ้ตกลงสัมปทาน 10 12,285,382.65  11,173,710.50  - - 

อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 11 2,973,750.00  2,973,750.00  2,973,750.00  2,973,750.00  

ที่ดินและอุปกรณ ์ 12 172,329,471.05  152,912,056.84  144,954,638.94  152,912,417.88  

ค่าความนิยม 35 155,193,601.31 - - - 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 13 508,519,873.58  5,171,160.20  483,844.19  619,007.63  

ภาษีเงินได้ถกูหัก ณ ทีจ่่าย  5,041,243.24  32,762,782.83  1,159,721.68  32,762,697.09  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่  10,336,775.91  1,014,595.28  991,095.28  1,014,595.28  

รวมสนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน  920,887,570.08  259,746,957.42  633,107,148.43  261,664,995.65  

รวมสนิทรัพย์  1,343,931,405.54  564,747,335.58  900,441,223.57  560,431,643.57  

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบแสดงฐานะการเงนิ 

บรษัิท ไฮโดรเทค็ จ ากดั (มหาชน) และบรษัิทยอ่ย 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

              (หน่วย : บาท) 

   หมายเหต ุ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
     

 
31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 

   

 

    

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 
 

    

หนี้สินหมนุเวียน 
 

    

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบัน

การเงิน 

14 32,231,674.16  19,840,536.25  31,006,377.46  19,840,536.25  

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนี้หมนุเวียนอืน่-กิจการอืน่ 15 200,953,607.58  154,815,045.66  129,472,737.42  148,376,995.86  

เจ้าหนี้หมนุเวียนอืน่-บุคคลและกิจการที่เกีย่วข้องกนั 5.1 330,419.14  449,980.78  727,832.43  1,339,992.00  

รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า 7 54,916,693.03  179,230.51  54,916,693.03  179,230.51  

เงินรับลว่งหน้าตามสัญญากอ่สร้าง  86,738,725.16  9,808,159.82  12,214,401.32  9,808,159.82  

ภาษีขายรอน าส่ง  8,928,813.46  457,729.08  2,915,858.08  457,729.08  

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย  -  395,282.72  -    -    

ประมาณการผลขาดทนุจากงานกอ่สร้าง  3,144,711.95  745,754.61  3,144,711.95  745,754.61  

เงินกู้ยืมระยะสัน้จากบุคคลและกิจการที่เกีย่วข้องกนั 5.1 10,000,000.00    10,000,000.00    29,332,462.09 33,600,000.00 

ส่วนของหนี้สนิระยาวที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี      

ประมาณการรับประกันคุณภาพ 16 7,252,200.02  5,618,180.55  6,876,601.17  5,618,180.55  

หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน 18 1,321,933.16 - - - 

รวมหนีส้ินหมนุเวียน  405,818,777.66  202,309,899.98  270,607,674.95  219,966,578.68  

หนี้สินไม่หมนุเวียน      

ประมาณการรับประกันคุณภาพ 16 702,000.00  5,391,365.35  -  3,461,236.25  

หุ้นกู้แปลงสภาพ 17,35 242,289,513.46 - 242,289,513.46 - 

หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน 18 3,456,359.38 - - - 

เงินกู้ยืมระยะยาว-กิจการอื่น 19 125,644,786.50  125,643,886.50  125,644,786.50  125,643,886.50  

ภาระผกูพันผลประโยชน์พนักงาน 20 11,534,813.87 7,537,454.95 11,071,956.94  7,537,454.95  

หนี้สินภาษีเงนิได้รอการตัดบัญช ี 21 105,188,152.49 - 4,541,678.62 - 

หนี้สินไม่หมนุเวียนอื่น  5,523,155.06  17,921,714.39  3,393,096.84 13,975,999.61 

รวมหนีส้ินไม่หมนุเวียน  494,338,780.76  156,494,421.19  386,941,032.36  150,618,577.31  

รวมหนีส้ิน  900,157,558.42  358,804,321.17  657,548,707.31  370,585,155.99  
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งบแสดงฐานะการเงิน 

บรษัิท ไฮโดรเทค็ จ ากดั (มหาชน) และบรษัิทยอ่ย 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 

      (หน่วย : บาท) 

   หมายเหต ุ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
      

 
31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 

   
 

    

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 
 

    

  ทุนเรอืนหุ้น 22     

ทุนจดทะเบียน      

หุ้นสามัญ 970,283,450 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท  970,283,450.00  -  970,283,450.00  -  

หุ้นสามัญ 589,968,760 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท  -  589,968,760.00   -  589,968,760.00   

ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว      

หุ้นสามัญ 784,968,760 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท  784,968,760.00 - 784,968,760.00 - 

หุ้นสามัญ 486,484,072 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท  -  486,484,072.00  -  486,484,072.00  

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ  141,376,373.77  59,476,373.77  141,376,373.77  59,476,373.77  

สิทธิในการแปลงสภาพหุ้นกู ้ 23,35 21,071,297.74 - 21,071,297.74 - 

เงินรับลว่งหน้าค่าหุ้น  -  103,484,688.00  -  103,484,688.00  

ก าไร(ขาดทนุ)สะสม      

จัดสรรแล้ว - ส ารองตามกฎหมาย 24 9,620,000.00  9,620,000.00  9,620,000.00  9,620,000.00  

ยังไม่ได้จัดสรร  (704,170,683.79) (455,937,559.13) (714,143,915.25) (469,218,646.19) 

องค์ประกอบอืน่ของส่วนของผู้ถอืหุ้น  (1,234,086.96) (1,122,381.22) - - 

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้นของบริษัทใหญ่  251,631,660.76  202,005,193.42  242,892,516.26 189,846,487.58 

ส่วนได้เสียที่ไมม่ีอ านาจควบคุม  192,142,186.36  3,937,820.99  -    -    

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น  443,773,847.12  205,943,014.41  242,892,516.26  189,846,487.58  

          รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถอืหุ้น  1,343,931,405.54  564,747,335.58  900,441,223.57  560,431,643.57  
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103 

103 

103 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

บรษัิท ไฮโดรเทค็ จ ากดั (มหาชน) และบรษัิทยอ่ย 
ส าหรับปีสิน้สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

               (หน่วย : บาท)  

   หมายเหต ุ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
        2561 2560 2561 2560 
        

รายได้      

รายได้จากการก่อสร้าง  173,812,513.66  229,111,822.93  80,088,796.99  215,482,338.67  

รายได้จากการให้บรกิาร  5,125,158.77  22,159,656.32  1,042,598.91  22,159,656.32  

รายได้จากการขาย  -  1,046,196.00  -  1,046,196.00  

รายได้อื่น  5,426,506.84  2,434,031.79  6,047,029.02  4,551,433.88  

รวมรายได้  184,364,179.27  254,751,707.04  87,178,424.92  243,239,624.87  

ค่าใช้จ่าย      

ต้นทนุในการก่อสร้าง  177,446,124.23  227,516,231.25  95,912,011.17  216,791,146.34  

ต้นทนุการให้บริการ  4,549,602.56  16,781,752.26  952,200.00  16,781,752.26  

ต้นทนุขาย  -  364,000.00  -  364,000.00  

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  286,700,575.87  53,888,644.82  210,477,759.93  53,125,301.20  

ต้นทนุทางการเงิน  19,197,262.55  13,371,738.44  20,557,208.88  15,242,248.38  

รวมค่าใช้จ่าย  487,893,565.21  311,922,366.77  327,899,179.98  302,304,448.18  

ขาดทนุกอ่นรายได้ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  (303,529,385.94) (57,170,659.73) (240,720,755.06) (59,064,823.31) 

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ 25 11,098,426.14 (2,429,839.78) 726,145.81 (1,804,871.78) 

ขาดทนุส าหรับปี  (292,430,959.80) (59,600,499.51) (239,994,609.25) (60,869,695.09) 
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งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

บรษัิท ไฮโดรเทค็ จ ากดั (มหาชน) และบรษัิทยอ่ย 
ส าหรับปีสิน้สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

           (หน่วย : บาท)  
 หมายเหต ุ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
    2561 2560 2561 2560 

      

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น      

รายการที่ต้องจัดประเภทเข้าก าไรหรือขาดทนุใน

ภายหลัง   

 

 

 

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่า

งบการเงนิ  (139,632.18) (1,490,149.59)  -    -   

รายการที่ไม่ต้องจัดประเภทเข้าก าไรหรอื

ขาดทนุในภายหลัง  
    

ก าไร(ขาดทนุ)จากการประมาณการตามหลกั

คณิตศาสตร์ประกนัภัย  (4,637,820.02)  2,508,240.00  (4,930,659.81)  2,508,240.00  

ก าไร(ขาดทนุ)เบ็ดเสร็จอื่นส าหรับปี  (4,777,452.20)  1,018,090.41  (4,930,659.81)  2,508,240.00  

ขาดทนุเบ็ดเสร็จส าหรับปี  (297,208,412.00) (58,582,409.10) (244,925,269.06) (58,361,455.09) 

      

การแบ่งปันก าไร(ขาดทนุ)      

  ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ ่  (243,495,739.11) (59,809,760.68)   

  ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มอี านาจควบคุม  (48,935,220.69) 209,261.17    

  (292,430,959.80) (59,600,499.51)   

การแบ่งปันก าไร(ขาดทนุ)เบ็ดเสรจ็รวม      

ส่วนทีเ่ป็นของบริษัทใหญ ่  (248,344,830.40) (58,493,640.35)   

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มอี านาจควบคมุ  (48,863,581.60) (88,768.75)   

  (297,208,412.00) (58,582,409.10)   

      

ขาดทนุต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 26  (0.36) (0.15)  (0.35) (0.16) 

จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉลี่ยถว่งน้ าหนัก (หน่วย : หุ้น)  678,119,445 391,819,739 678,119,445 391,819,739  
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รายงานประจ าปี 2561 

บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากัด (มหาชน) 

งบการเงิน 
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ 

บรษัิท ไฮโดรเทค็ จ ากดั (มหาชน) และบรษัิทยอ่ย 
ส าหรับปีสิน้สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากัด (มหาชน) 

งบการเงิน 
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107 

งบกระแสเงินสด 

บรษัิท ไฮโดรเทค็ จ ากดั (มหาชน) และบรษัิทยอ่ย 
ส าหรับปีสิน้สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

               (หน่วย : บาท)  

   หมายเหตุ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
        2561 2560 2561 2560 

        

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนนิงาน      

ขาดทนุก่อนคา่ใช้จา่ยภาษีเงนิได ้  (254,594,165.25) (57,379,920.90) (240,720,755.06) (59,064,823.31) 

ปรับรายการที่กระทบขาดทนุกอ่นค่าใช้จา่ยภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับ(จา่ย) จากกิจกรรมด าเนนิงาน    

ส่วนแบ่งก าไร(ขาดทนุ)ส าหรับสว่นไดเ้สียที่ไมม่อี านาจควบคุม  (48,935,220.69)  209,261.17  - - 

หนี้สงสัยจะสญู  35,165,858.29  4,196,569.88  34,760.00 4,196,569.88  

ค่าเสือ่มราคา  8,934,694.29  3,181,182.43  2,641,325.65 3,144,322.01  

สินทรพัย์ไม่มีตวัตนตดัจ่าย  53,990,876.12  459,124.03  385,163.44 387,867.87  

ขาดทนุจากการดอ้ยค่าสนิทรัพย์  68,989,682.39 - 138,789,682.39 - 

(ก าไร)ขาดทนุจากการจ าหน่ายและตดัจ าหนา่ยสินทรพัย์ถาวร  (6,185.66) 236,727.41 (6,185.66) 64,521.20 

ก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนที่ไม่เกิดขึน้จริง  -  (193,168.00) - (193,168.00) 

ตัดจ าหน่ายภาษีเงนิได ้  506,877.03 - 506,877.03 - 

ประมาณการรับประกนัคุณภาพ(โอนกลับ)  (3,75,345.88) 5,032,186.07  (2,202,815.63) 3,102,056.97  

ขาดทนุที่คาดว่าจะเกิดขึน้จากการกอ่สรา้ง  2,398,957.34 171,281.55  2,398,957.34 171,281.55  

ประมาณการหนี้สนิผลประโยชน์พนกังาน  1,687,610.85 1,597,428.64  1,398,642.19 1,597,428.64  

ดอกเบ้ียรับ  (1,327,157.03) (469,424.11) (1,234,497.15) (460,309.43) 

ดอกเบ้ียจ่าย  19,197,262.55 13,371,738.44  20,557,208.88 15,242,248.38  

      

      

      

      

      

      
 

 

 

 

 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



รายงานประจ าปี 2561 

บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากัด (มหาชน) 

งบการเงิน 
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งบกระแสเงินสด 

บรษัิท ไฮโดรเทค็ จ ากดั (มหาชน) และบรษัิทยอ่ย 
ส าหรับปีสิน้สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

               (หน่วย : บาท)  

  หมายเหตุ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
        2561 2560 2561 2560 
        

ขาดทนุจากกจิกรรมด าเนินงานกอ่นการเปลี่ยนแปลงใน      

สินทรัพย์และหนี้สนิด าเนนิงาน  (117,748,255.65) (29,587,013.39) (77,451,636.58) (31,812,004.24) 

(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลกูหนีก้ารค้าและลกูหนี้หมุนเวียนอืน่-กจิการอืน่  (96,105,550.37) 44,822,704.48  (53,528,217.45) 46,006,859.82  

(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลกูหนี้หมุนเวียนอืน่-กิจการที่เกี่ยวขอ้งกัน  (24,660,747.67) -    (46,713,374.34) 1,017,805.82  

เพิ่มขึน้ในมูลค่างานเสร็จที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ  (70,242,628.75) (23,763,204.46) (1,932,086.47) (23,763,204.46) 

(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้เงินประกันผลงาน  (2,719,209.66) 1,130,892.00  - 1,130,892.00  

(เพิ่มขึน้)ลดลงในภาษีซ้ือยังไม่ครบก าหนดช าระ  537,270.49 (2,526,650.89) 1,644,824.08 (2,717,748.73) 

(เพิ่มขึน้)ลดลงในงานระหว่างกอ่สร้าง  (16,365,360.52) 5,940,184.93  (3,283,980.00) 8,311,184.23  

เพิ่มขึน้ในลกูหนีภ้ายใตข้้อตกลงสัมปทาน  (1,185,582.01) (3,538,679.70) - -    

(เพิ่มขึน้)ลดลงในสนิทรพัย์ไม่หมนุเวียนอืน่  (7,667,240.83) 780,800.00  23,500.00 780,800.00  

เพิ่มขึน้(ลดลง)ในเจา้หนีก้ารคา้และเจ้าหนี้หมนุเวียนอื่น-กิจการอืน่  17,618,382.17 33,930,254.61  (32,696,034.23) 32,813,765.77  

เพิ่มขึน้(ลดลง)ในเจา้หนี้หมนุเวียนอืน่-กจิการทีเ่กี่ยวข้องกนั  (415,307.71) 107,409.89  (415,307.71) 107,409.89  

เพิ่มขึน้(ลดลง)ในรายได้คา่กอ่สร้างรับลว่งหน้า  54,737,462.52 (2,764,651.73) 54,737,462.52 (135,725.57) 

เพิ่มขึน้(ลดลง)ในเงนิรับลว่งหน้าตามสญัญากอ่สร้าง  76,930,565.34 (18,004,714.94) 2,406,241.50 (18,004,714.94) 

เพิ่มขึน้(ลดลง)ในภาษีขายรอน าสง่  8,471,084.38 (2,678,312.30) 2,458,129.00 (2,678,312.30) 

เพิ่มขึน้(ลดลง)ในหนี้สนิไม่หมนุเวียนอื่น  (12,398,559.33) 3,531,454.96  (10,582,902.77) 4,771,873.70  

เงนิสดรับ(จา่ย)จากการด าเนนิงาน  (191,213,677.60) 7,380,473.46  (165,333,382.45) 15,828,880.99  

เงนิสดจ่ายผลประโยชน์พนกังาน  (2,794,800.00) (1,678,179.00) (2,794,800.00) (1,546,179.00) 

เงนิสดรับคนืภาษีเงนิได ้  32,255,820.06 - 32,255,820.06 - 

เงนิสดจ่ายภาษีเงินได ้  (5,041,157.50) (3,383,765.65) (1,159,721.68) (3,275,444.15) 

เงนิสดสุทธิไดม้าจาก (ใช้ไปใน) จากกิจกรรมด าเนินงาน  (166,793,815.04) 2,318,528.81  (137,032,084.07) 11,007,257.84  

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากัด (มหาชน) 

งบการเงิน 
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งบกระแสเงินสด 

บรษัิท ไฮโดรเทค็ จ ากดั (มหาชน) และบรษัิทยอ่ย 
ส าหรบัปีสิน้สดุ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 

        
  

 (หน่วย : บาท)  
หมายเหต ุ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    2561 2560 2561 2560 

      

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน      

เงินสดรับจากบริษัทย่อยจากการรวมธรุกจิ  2,539,527.78 - - - 

(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่บุคคลและกจิการที่เกี่ยวข้องกัน 21,300,000.00 -    (17,500,000.00) -    

เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย  - -    (1,793,000.00) (4,880,306.00) 

(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ าประกนั  (468,570.57) 21,554,765.62  (468,570.57) 21,554,765.62  

เงินสดจ่ายซ้ืออุปกรณ ์  (1,780,275.88) (971,289.00) (473,677.44) (971,289.00) 

เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ ์  37,450.00 227,294.39  37,450.00 109,345.80  

เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพย์ไม่มีตวัตน  (350,000.00) (1,144,052.99) (250,000.00) (2.00) 

เงินสดรับค่าดอกเบ้ีย  1,181,429.73 665,887.07  774,545.28 654,881.06  

เงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทนุ  22,459,561.06 20,332,605.09  (19,673,252.73) 16,467,395.48  

      

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน      

เพิ่มขึน้(ลดลง)ในเงินเบิกเกนิบัญชีและเงนิกูยื้มระยะสั้นจาก

สถาบันการเงนิ  

12,391,137.91 (74,406,995.34) 11,165,841.21 (74,406,995.34) 

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ  - 10,000,000.00  - 10,000,000.00  

เงินสดรับ(จ่าย)จากเงนิกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกนั  - -    (4,267,537.91) 7,600,000.00  

เงินสดจ่ายช าระหนีส้ินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน  (681,506.14) -    - -    

เงินสดจ่ายช าระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน  - (120,000.00) - (120,000.00) 

เงินสดรับจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย-ส่วนได้เสียที่ไม่มอี านาจ

ควบคุม  

98,250.00 1,220,076.50  - -    

เงินสดจ่ายค่าดอกเบ้ีย  (2,080,807.35) (4,914,015.45) (3,363,565.32) (6,746,462.13) 

เงินสดรับจากการเพิ่มทุน  - 200,000,000.00  - 200,000,000.00  

ค่าใช้จ่ายในการจ าหน่ายหุ้นสามัญ  - (9,024,358.88) - (9,024,358.88) 

เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน  9,727,074.42 122,754,706.83  3,534,737.98 127,302,183.65  

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน      

ต่อเงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  (344.15) (35,557.40) - - 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธ ิ               (134,607,523.71) 145,370,283.33  (153,170,598.82) 154,776,836.97 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วันตน้ปี  172,758,733.17 27,388,449.84  171,645,023.77 16,868,186.80 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วันสิน้ปี 27.1 38,151,209.46 172,758,733.17  18,474,424.95 171,645,023.77 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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 หมายเหตุประกอบงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

1. ข้อมูลทั่วไป 

บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) เป็นบริษัทมหำชนจ ำกัดซึ่งจัดตั้งในประเทศไทย และเป็นบริษัทจดทะเบียน
ในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยมีส ำนักงำนตั้งอยู่เลขที่ 1 อำคำรทีพี แอนด์ ที ช้ัน 14 ซอยวิภำวดีรังสิต 19 แขวงจตุจักร 
เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 

บริษัทและบริษัทย่อย (รวมกันเรียกว่ำ “กลุ่มบริษัท”) ประกอบธุรกิจหลักเกี่ยวกับกำรรับก่อสร้ำงระบบปรับปรุงคุณภำพ
น้ ำและบ ำบัดน้ ำเสียตำมสัญญำ โดยรับก่อสร้ำงและขำยวัสดุที่เกี่ยวข้อง 

2. หลักเกณฑ์การจัดท างบการเงิน  

บริษัทจัดท ำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเป็นภำษำไทยและมีหน่วยเงินตรำเป็นเงินบำท โดยจัดท ำขึ้นตำม
หลักกำรบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยภำยใต้พระรำชบัญญัติกำรบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งหมำยควำมถึงมำตรฐำนกำรบัญชีที่
ออกภำยใต้พระรำชบัญญัติวิชำชีพบัญชี พ.ศ. 2547 ได้มีมติให้ประกำศใช้แล้วและตำมข้อก ำหนดของคณะกรรมกำรก ำกับ
ตลำดทุนว่ำด้วยกำรจัดท ำและน ำเสนอรำยงำนทำงกำรเงินภำยใต้พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรได้จัดท ำขึ้นโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิมในกำรวัดมูลค่ำขององค์ประกอบของ      
งบกำรเงิน ยกเว้นรำยกำรบำงประเภทซึ่งใช้เกณฑ์ตำมที่อธิบำยในนโยบำยกำรบัญชีที่เกี่ยวข้อง 

กำรจัดท ำงบกำรเงินให้สอดคล้องกับหลักกำรบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยก ำหนดให้ฝ่ำยบริหำรประมำณกำรและ
ก ำหนดข้อสมมติที่เกี่ยวข้องอันจะมีผลต่อตัวเลขของสินทรัพย์และหนี้สิน รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่
อำจเกิดขึ้น ณ วันที่ในงบกำรเงิน และตัวเลขรำยได้และค่ำใช้จ่ำยในรอบระยะเวลำที่เสนองบกำรเงินดังกล่ำว ตัวเลขที่เกิดขึ้น
จริงอำจแตกต่ำงจำกตวัเลขประมำณกำรถึงแม้ว่ำฝำ่ยบริหำรได้จัดท ำตัวเลขประมำณกำรขึ้นจำกควำมเข้ำใจในเหตกุำรณแ์ละสิง่
ที่ได้กระท ำไป ในปัจจุบันอย่ำงดีที่สุด 

งบกำรเงินนี้น ำเสนอเพื่อวัตถุประสงค์ของกำรรำยงำนเพื่อใช้ในประเทศไทยและจัดท ำเป็นภำษำไทย งบกำรเงิน                  
ฉบับภำษำอังกฤษได้จัดท ำขึ้นเพื่อควำมสะดวกของผู้อ่ำนงบกำรเงินที่ไม่คุ้นเคยกับภำษำไทย 

สภำวิชำชีพบัญชีได้ประกำศก ำหนดให้ใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังต่อไปนี้กับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชี
ที ่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกรำคม 2561  เป็นต้นไป 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 2  
(ปรับปรุง 2560) 

เรื่อง  กำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 3  
(ปรับปรุง 2560) 

เรื่อง  กำรรวมธุรกิจ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 4 
(ปรับปรุง 2560) 

เรื่อง  สัญญำประกันภัย 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 5  
(ปรับปรุง 2560) 

เรื่อง  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขำยและกำรด ำเนินงำนที่ยกเลิก 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 6  
(ปรับปรุง 2560) 

เรื่อง  กำรส ำรวจและประเมินค่ำแหล่งทรัพยำกรแร่ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 8  
(ปรับปรุง 2560) 

เรื่อง  ส่วนงำนด ำเนินงำน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 10  
(ปรับปรุง 2560) 

เรื่อง  งบกำรเงินรวม 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที ่11  
(ปรับปรุง 2560) 

เรื่อง  กำรร่วมกำรงำน 
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที ่12 
(ปรับปรุง 2560) 

เรื่อง  กำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจกำรอื่น 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที ่13  
(ปรับปรุง 2560) 

เรื่อง  กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม 

มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง  กำรน ำเสนองบกำรเงิน 
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง  สินค้ำคงเหลือ 
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง  งบกระแสเงินสด 
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง  นโยบำยกำรบัญชี กำรเปลีย่นแปลงประมำณกำรทำงบญัชีและ

ข้อผิดพลำด 
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง  เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน 
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง  สัญญำก่อสร้ำง 
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง  ภำษีเงินได้ 
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง  ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ 
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง  สัญญำเช่ำ 
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง  รำยได้ 
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง  ผลประโยชน์ของพนักงำน 
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง  กำรบัญชีส ำหรับเงินอดุหนุนจำกรัฐบำลและกำรเปดิเผยข้อมูล

เกี่ยวกับควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำล 
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง  ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ 
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง  ต้นทุนกำรกู้ยืม 
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง  กำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง  กำรบัญชีและกำรรำยงำนโครงกำรผลประโยชน์เมื่อออกจำกงำน 
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง  เงินลงทุนในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำ 
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง  กำรรำยงำนทำงกำรเงินในสภำพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง 
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง  ก ำไรต่อหุ้น 
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง  กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำล 
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง  กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง  ประมำณกำรหนี้สิน หนี้สินท่ีอำจเกิดขึ้นและสินทรัพย์ที่อำจ

เกิดขึ้น 
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง  อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน 
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง  เกษตรกรรม 
กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที ่1 
(ปรับปรุง 2560) 

เรื่อง  กำรเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจำกกำรรื้อถอน กำรบูรณะและ
หนี้สินที่มีลักษณะคล้ำยคลึงกัน 

กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 4 
(ปรับปรุง 2560) 

เรื่อง  กำรประเมินว่ำข้อตกลงประกอบด้วยสัญญำเช่ำหรือไม่ 

กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 5 
(ปรับปรุง 2560) 

เรื่อง  สิทธิในส่วนไดเ้สยีจำกกองทุนกำรรื้อถอน กำรบูรณะและกำร
ปรับปรุงสภำพแวดล้อม 

กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 7 
(ปรับปรุง 2560) 

เรื่อง  กำรปรบัปรุงย้อนหลังภำยใต้มำตรฐำนกำรบญัชีฉบับที่ 29 
(ปรับปรุง 2560) เรื่อง กำรรำยงำนทำงกำรเงินในสภำพเศรษฐกิจที่
มีเงินเฟ้อรนุแรง 

กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที ่10 
(ปรับปรุง 2560) 

เรื่อง  กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำลและกำรด้อยค่ำ 
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กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 12 
(ปรับปรุง 2560) 

เรื่อง  ข้อตกลงสัมปทำนบริกำร 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 13 
(ปรับปรุง 2560) 

เรื่อง  โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้ำ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 14 
(ปรับปรุง 2560) 

เรื่อง  ข้อจ ำกัดสินทรัพย์ตำมโครงกำรผลประโยชน์  ข้อก ำหนดเงินทุน
ขั้นต่ ำและปฏิสัมพันธ์ของรำยกำรเหล่ำนี้  ส ำหรับมำตรฐำนกำร
บัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง  ผลประโยชน์ของพนักงำน 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 15 
(ปรับปรุง 2560) 

เรื่อง  สัญญำส ำหรับกำรก่อสร้ำงอสังหำริมทรัพย์ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 17 
(ปรับปรุง 2560) 

เรื่อง  กำรจ่ำยสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้ำของ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 18 
(ปรับปรุง 2560)  

เรื่อง  กำรโอนสินทรัพย์จำกลูกค้ำ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 20 
(ปรับปรุง 2560)   

เรื่อง  ต้นทุนกำรเปิดหน้ำดินในช่วงกำรผลิตส ำหรับเหมืองผิวดิน 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 21 
(ปรับปรุง 2560)          

เรื่อง  เงินที่น ำส่งรัฐ 

กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบับที ่10        
(ปรับปรุง 2560)  

เรื่อง  ควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำล – กรณีทีไ่ม่มคีวำมเกี่ยวข้องอย่ำง
เฉพำะเจำะจงกบักิจกรรมกำรด ำเนินงำน 

กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบับที ่15        
(ปรับปรุง 2560) 

เรื่อง  สัญญำเช่ำด ำเนินงำน – สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่ำ 

กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบับที ่25        
(ปรับปรุง 2560) 

เรื่อง  ภำษีเงินได้ – กำรเปลี่ยนแปลงสถำนภำพทำงภำษีของกิจกำรหรือ
ผู้ถือหุ้น 

กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบับที ่27      
(ปรับปรุง 2560) 

เรื่อง  กำรประเมินเนื้อหำสัญญำเช่ำที่ท ำขึ้นตำมรูปแบบกฎหมำย 

กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบับที ่29        
(ปรับปรุง 2560) 

เรื่อง  กำรเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทำนบริกำร 

กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบับที ่31        
(ปรับปรุง 2560) 

เรื่อง  รำยได้ – รำยกำรแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริกำรโฆษณำ 

กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบับที ่32         
(ปรับปรุง 2560) 

เรื่อง  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์ 

กลุ่มบริษัทได้ถือปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวข้ำงต้นกับงบกำรเงินในงวดปัจจุบัน และฝ่ำยบริหำร
ได้ประเมินแล้วเห็นว่ำไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคัญต่องบกำรเงินของกลุ่มบริษัทในงวดปัจจุบัน  

นอกจำกนี้ สภำวิชำชีพบัญชียังได้ประกำศก ำหนดให้ใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกับงบกำรเงินในงวดอนำคต  
ดังต่อไปนี ้

  วันถือปฏิบัต ิ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 1 เรื่อง  กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินมำใช้

เป็นครั้งแรก 
1 มกรำคม 2562 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 2  
(ปรับปรุง 2561) 

เรื่อง  กำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 1 มกรำคม 2562 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 3  
(ปรับปรุง 2561) 

เรื่อง  กำรรวมธุรกิจ 1 มกรำคม 2562 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 5  
(ปรับปรุง 2561) 

เรื่อง  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขำยและกำร
ด ำเนินงำนที่ยกเลิก 

1 มกรำคม 2562 
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  วันถือปฏิบัต ิ

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 6  
(ปรับปรุง 2561) 

เรื่อง  กำรส ำรวจและประเมินค่ำแหล่งทรัพยำกรแร่ 1 มกรำคม 2562 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 8  
(ปรับปรุง 2561) 

เรื่อง  ส่วนงำนด ำเนินงำน 1 มกรำคม 2562 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 10        
(ปรับปรุง 2561) 

เรื่อง  งบกำรเงินรวม 1 มกรำคม 2562 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 11              
(ปรับปรุง 2561) 

เรื่อง  กำรร่วมกำรงำน 1 มกรำคม 2562 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 12       
(ปรับปรุง 2561) 

เรื่อง  กำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจกำร
อื่น 

1 มกรำคม 2562 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 13       
(ปรับปรุง 2561) 

เรื่อง  กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม 1 มกรำคม 2562 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 15 เรื่อง  รำยได้จำกสัญญำที่ท ำกับลูกค้ำ 1 มกรำคม 2562 
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง  กำรน ำเสนองบกำรเงิน 1 มกรำคม 2562 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง  สินค้ำคงเหลือ 1 มกรำคม 2562 
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง  งบกระแสเงินสด 1 มกรำคม 2562 
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง  นโยบำยกำรบัญชี กำรเปลี่ยนแปลงประมำณ

กำรทำงบัญชีและข้อผิดพลำด 
1 มกรำคม 2562 

มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง  เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน 1 มกรำคม 2562 
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง  ภำษีเงินได้ 1 มกรำคม 2562 
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง  ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ 1 มกรำคม 2562 
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง  สัญญำเช่ำ 1 มกรำคม 2562 
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง  ผลประโยชน์ของพนักงำน 1 มกรำคม 2562 
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง  กำรบัญชีส ำหรับเงินอุดหนุนจำกรัฐบำลและ

กำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับควำมช่วยเหลือจำก
รัฐบำล 

1 มกรำคม 2562 

มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง  ผลกระทบจำกกำรเปลีย่นแปลงของอัตรำ
แลกเปลีย่นเงินตรำต่ำงประเทศ 

1 มกรำคม 2562 

มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง  ต้นทุนกำรกู้ยืม 1 มกรำคม 2562 
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง  กำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจกำรที่

เกี่ยวข้องกัน 
1 มกรำคม 2562 

มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง  กำรบัญชีและกำรรำยงำนโครงกำรผลประโยชน์
เมื่อออกจำกงำน 

1 มกรำคม 2562 

มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 1 มกรำคม 2562 
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง  เงินลงทุนในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำ 1 มกรำคม 2562 
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง  กำรรำยงำนทำงกำรเงินในสภำพเศรษฐกิจที่เงิน

เฟ้อรุนแรง 
1 มกรำคม 2562 

มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง  ก ำไรต่อหุ้น 1 มกรำคม 2562 
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง  กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำล 1 มกรำคม 2562 
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง  กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 1 มกรำคม 2562 
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง ประมำณกำรหนี้สิน หนี้สินที่อำจเกิดขึ้นและ

สินทรัพย์ที่อำจเกิดขึ้น 
1 มกรำคม 2562 

มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 1 มกรำคม 2562 
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มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง  อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน 1 มกรำคม 2562 
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง  เกษตรกรรม 1 มกรำคม 2562 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที ่1 
(ปรับปรุง 2561) 

เรื่อง  กำรเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจำกกำรรื้อ
ถอน กำรบูรณะและหนี้สินที่มีลักษณะ
คล้ำยคลึงกัน 

1 มกรำคม 2562 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 4 
(ปรับปรุง 2561) 

เรื่อง  กำรประเมินว่ำข้อตกลงประกอบด้วยสญัญำเช่ำ
หรือไม่ 

1 มกรำคม 2562 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 5 
(ปรับปรุง 2561) 

เรื่อง  สิทธิในส่วนได้เสียจำกกองทุนกำรรื้อถอน    
กำรบูรณะและกำรปรับปรุงสภำพแวดล้อม 

1 มกรำคม 2562 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 7 
(ปรับปรุง 2561) 

เรื่อง  กำรปรับปรุงย้อนหลังภำยใต้มำตรฐำนกำร
บัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง กำร
รำยงำนทำงกำรเงินในสภำพเศรษฐกิจที่มีเงิน
เฟ้อรุนแรง 

1 มกรำคม 2562 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 10 
(ปรับปรุง 2561) 

เรื่อง  กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำลและกำร
ด้อยค่ำ 

1 มกรำคม 2562 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 12 
(ปรับปรุง 2561) 

เรื่อง  ข้อตกลงสัมปทำนบริกำร 1 มกรำคม 2562 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 14 
(ปรับปรุง 2561) 

เรื่อง  ข้อจ ำกัดสินทรัพย์ตำมโครงกำรผลประโยชน์  
ข้อก ำหนดเงินทุนขั้นต่ ำและปฏิสัมพันธ์ของ
รำยกำรเหล่ำนี้  ส ำหรับมำตรฐำนกำรบัญชี
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง  ผลประโยชน์
ของพนักงำน 

1 มกรำคม 2562 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 17 
(ปรับปรุง 2561) 

เรื่อง  กำรจ่ำยสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้ำของ 1 มกรำคม 2562 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 20 
(ปรับปรุง 2561) 

เรื่อง  ต้นทุนกำรเปิดหน้ำดินในช่วงกำรผลิตส ำหรับ
เหมืองผิวดิน 

1 มกรำคม 2562 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 21 
(ปรับปรุง 2561) 

เรื่อง  เงินที่น ำส่งรัฐ 1 มกรำคม 2562 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 10  
(ปรับปรุง 2561) 

เรื่อง  ควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำล – กรณีที่ไม่มีควำม
เกี่ยวข้องอย่ำงเฉพำะเจำะจงกับกิจกรรมกำร
ด ำเนินงำน 

1 มกรำคม 2562 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 15  
(ปรับปรุง 2561) 

เรื่อง  สัญญำเช่ำด ำเนินงำน – สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่ำ 1 มกรำคม 2562 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 25  
(ปรับปรุง 2561) 

เรื่อง  ภำษีเงินได้ – กำรเปลี่ยนแปลงสถำนภำพทำง
ภำษีของกิจกำรหรือผู้ถือหุ้น 

1 มกรำคม 2562 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 27 
(ปรับปรุง 2561) 

เรื่อง  กำรประเมินเนื้อหำสัญญำเช่ำที่ท ำขึ้นตำม
รูปแบบกฎหมำย 

1 มกรำคม 2562 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 29  
(ปรับปรุง 2561) 

เรื่อง  กำรเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทำนบริกำร 1 มกรำคม 2562 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 32  
(ปรับปรุง 2561) 

เรื่อง  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน – ต้นทุนเว็บไซต์ 1 มกรำคม 2562 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 7 เรื่อง  กำรเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทำงกำรเงิน 1 มกรำคม 2563 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 9 เรื่อง  เครื่องมือทำงกำรเงิน 1 มกรำคม 2563 
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  วันถือปฏิบัต ิ

มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 32 เรื่อง  กำรแสดงรำยกำรเครื่องมือทำงกำรเงิน 1 มกรำคม 2563 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 16 เรื่อง  กำรป้องกันควำมเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิใน
หน่วยงำนต่ำงประเทศ 

1 มกรำคม 2563 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 19 เรื่อง  กำรช ำระหนี้สินทำงกำรเงินด้วยตรำสำรทุน 1 มกรำคม 2563 

กลุ่มบริษัทไม่ได้ใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่มีผลบังคับใช้กับงบกำรเงินในงวดอนำคต ก่อนวันถือปฏิบัติ  และฝ่ำย
บริหำรอยู่ระหว่ำงประเมินผลกระทบที่มีต่องบกำรเงินของกลุ่มบริษัทในงวดที่เริ่มน ำมำถือปฏิบัติ 

3. หลักการจัดท างบการเงินรวม 

งบกำรเงินรวมของบริษัท ประกอบด้วยงบกำรเงินของบริษัทและบริษัทย่อย  บริษัทย่อยเป็นกิจกำรที่อยู่ภำยใต้กำรควบคุม
ของกลุ่มบริษัท  กำรควบคุมเกิดขึ้นเมื่อกลุ่มบริษัทเปิดรับหรือมีสทิธิในผลตอบแทนผันแปรจำกกำรเกี่ยวข้องกับบริษัทย่อย  และ
มีควำมสำมำรถที่จะท ำให้เกิดผลกระทบต่อผลตอบแทนนั้นจำกกำรมีอ ำนำจเหนือบริษัทย่อย งบกำรเงินของบริษัทย่อยได้รวมอยู่
ในงบกำรเงินรวมของกลุ่มบริษัทนับแต่วันที่มีกำรควบคุมจนถึงวันที่กำรควบคุมสิ้นสุดลง 

กลุ่มบริษัทใช้วิธีซื้อส ำหรับกำรบันทึกกำรได้มำซึ่งบริษัทย่อย  สิ่งตอบแทนที่โอนให้ในกำรได้มำซึ่งบริษัทย่อยวัดมูลค่ำด้วย
มูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์ที่ส่งมอบให้  มูลค่ำของหุ้นที่ออกให้หรือหนี้สินที่ต้องรับผิดชอบ  ณ วันที่ได้มำ  ต้นทุนที่เกี่ยวข้อง
กับกำรซื้อจะบันทึกบัญชีเป็นค่ำใช้จ่ำยในงวดที่ต้นทุนดังกล่ำวเกิดขึ้น  ผลรวมของสิ่งตอบแทนที่โอนให้  ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจ
ควบคุมในผู้ถูกซื้อและมูลค่ำยุติธรรม ณ วันที่ซื้อของหุ้นในส่วนที่ผู้ซื้อถืออยู่ก่อนกำรรวมธุรกิจ (ถ้ำมี)  ที่สูงกว่ำมูลค่ำยุติธรรม
ของสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยที่ได้มำจะบันทึกเป็นค่ำควำมนิยมและทดสอบกำรด้อยค่ำทุกปีในกรณีที่ผลรวมของสิ่งตอบ
แทนที่โอนให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุมในผู้ถูกซื้อและมูลค่ำยุติธรรม ณ วันที่ซื้อของหุ้นในส่วนที่ผู้ซื้อถืออยู่ก่อนกำรรวม
ธุรกิจ (ถ้ำมี)  ที่ต่ ำกว่ำมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยที่ได้มำจะบันทึกส่วนเกินที่คงเหลือหลังกำรประเมินใหม่
เป็นก ำไรจำกกำรต่อรองรำคำซื้อในก ำไรหรือขำดทุน 

รำยกำรบัญชียอดคงเหลือและรำยกำรก ำไรหรือขำดทุนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงที่มีนัยส ำคัญระหว่ำงบริษัทและบริษัทย่อย             
ได้ถูกตัดทิ้งในกำรท ำงบกำรเงินรวม  เว้นแต่รำยกำรขำดทุนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงซึ่งกลุ่มบริษัทจะไม่สำมำรถได้รับคืนต้นทุนทีเ่สยี
ไป  ในกรณีที่มีควำมจ ำเป็นนโยบำยกำรบัญชีของบริษัทย่อยจะถูกเปลี่ยนให้มีควำมสม่ ำเสมอกับนโยบำยที่ใช้โดยกลุ่มบริษัท 
 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 ได้จัดท ำขึ้นโดยรวมงบกำรเงินของบริษัท ไฮโดรเท็ค จ ำกัด (มหำชน)  และบริษัทย่อย
หลังจำกตัดยอดคงค้ำงและรำยกำรระหว่ำงกันที่มีสำระส ำคัญแล้ว  อัตรำร้อยละของกำรถือหุ้น  โดยบริษัททั้งทำงตรงและ
ทำงอ้อมมีดังนี้ 

 
ช่ือบริษัท 

 
ประเภทของกจิกำร 

จดทะเบียน
ในประเทศ 

อัตรำร้อยละของกำรถือหุน้ 

2561 2560 

กิจกำรร่วมคำ้ไฮโดรเทค็-ชัยสฤษดิ ์ รับก่อสร้ำงระบบปรับปรุงคณุภำพน้ ำ ไทย 100.00 100.00 

บริษัท ไฮโดรเท็ค ยูทิลิตี้ จ ำกัด ลงทุนประเภทผลติและจ ำหน่ำย
น้ ำประปำ และธุรกิจทีเ่กี่ยวข้อง 

ไทย 100.00 100.00 

บริษัท ไฮโดรเท็ค สุพรมี 
มัณฑะเลย์ จ ำกัด 

ลงทุนก่อสร้ำงโรงงำนระบบบ ำบดัน้ ำ
เสียและระบบรวบรวมน้ ำเสีย 

พม่ำ 80.00 80.00 

กิจกำรร่วมค้ำ-สหไฮโดร รับก่อสร้ำงปรับปรุงขยำยกำรประปำ ไทย 100.00 - 
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ช่ือบริษัท 

 
ประเภทของกจิกำร 

จดทะเบียน
ในประเทศ 

อัตรำร้อยละของกำรถือหุน้ 

2561 2560 

บริษัท เอสยูท ีโกลบอล จ ำกัด ให้บริกำรรับเหมำก่อสรำ้ง บริกำร
ด ำเนินกำรและบ ำรุงรักษำ และให้
ค ำปรึกษำโครงกำรจดักำรขยะเชิง
วิศวกรรม 

ไทย 66.00 - 

บริษัท เอสยูที ไฮโดร จ ำกดั * ให้บริกำรจดักำรบ ำบดัน้ ำเสีย ไทย 79.60 - 

*     บริษัทถือหุ้นใน บริษัท เอสยูที ไฮโดร จ ำกัด ทำงตรงในสัดส่วนร้อยละ 40.00 และผ่ำนทำงบริษัท เอสยูที โกลบอล จ ำกัดในสัดส่วนร้อยละ 39.60 

งบกำรเงินของบริษัทย่อยได้จัดท ำขึ้นโดยใช้นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัท 

งบกำรเงินของบริษัทย่อยจัดท ำขึ้นโดยมีวันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำนเช่นเดียวกันกับของบริษัท 

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุมวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำของสินทรัพย์สุทธิตำมสัดส่วนของหุ้นที่ถือโดยส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจ
ควบคุมนั้น 

สินทรัพย์และหนี้สินตำมงบกำรเงินของบริษัทย่อยซึ่งจัดตั้งในต่ำงประเทศได้แปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อัตรำแลกเปลี่ยน ณ 
วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน ส่วนรำยได้และค่ำใช้จ่ำยแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อัตรำแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยรำยเดือน ผลต่ำงซึ่ง
เกิดขึ้นจำกกำรแปลงค่ำดังกล่ำวได้แสดงไว้เป็นรำยกำร “องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น” ในส่วนของผู้ถือหุ้น 

4. นโยบายการบัญชี 

4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

ส ำหรับเพื่อกำรแสดงงบกระแสเงินสด เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ประกอบด้วยเงินสดในมือ เงินฝำกธนำคำร 
เงินลงทุนระยะสั้นอื่นที่มีสภำพคล่องสูงซึ่งมีก ำหนดถอนเมื่อซื้อภำยใน 3 เดือนหรือน้อยกว่ำ และปรำศจำกภำระผูกพัน 

4.2 ลูกหนี้การค้า 

ลูกหนี้กำรค้ำแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงินด้วยมูลค่ำสุทธิท่ีคำดว่ำจะได้รับ ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญค ำนวณจำกร้อยละ
ของลูกหนี้โดยวิเครำะห์จำกประสบกำรณ์กำรช ำระเงินในอดีตและกำรสอบทำนสถำนะของลูกหนี้ท่ีคงค้ำงอยู่ ณ วันสิ้นรอบ
ระยะเวลำรำยงำน  มูลค่ำของค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญคือ ผลต่ำงระหว่ำงรำคำตำมบัญชีของลูกหนี้กำรค้ำเมื่อเปรียบเทียบกบั
มูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับจำกลูกหนี้กำรค้ำ  หนี้สูญที่เกิดขึ้นในระหว่ำงปีตัดเป็นค่ำใช้จ่ำยเมื่อสำมำรถระบุได้ 

4.3 เงินลงทุน 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

เงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรบันทึกบัญชีตำมวิธีรำคำทุนหลังหักค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของ      
เงินลงทุน (ถ้ำมี) 

4.4 ลูกหนี้ภายใต้ข้อตกลงสัมปทาน 

ลูกหนี้ภำยใต้ข้อตกลงสัมปทำนที่เกิดขึ้นจำกกำรรับรู้รำยไดจ้ำกกำรก่อสร้ำงระบบบ ำบัดน้ ำเสียโดยได้รับค่ำตอบแทน
เป็นสิทธิในกำรรับเงินชดเชยจำกผู้ให้สัมปทำนกรณีที่ปริมำณกำรบ ำบัดน้ ำเสียอยู่ในระดับที่ต่ ำกว่ำระดับที่ก ำหนดไว้ใน
ข้อตกลงสัมปทำน แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงินด้วยวิธีรำคำทุนตัดจ ำหน่ำยตำมวิธีอัตรำดอกเบี้ยที่แท้จริง 
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4.5 อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนที่ถือครองเพื่อหำประโยชน์จำกรำยได้ค่ำเช่ำหรือจำกกำรเพิ่มขึ้นของมูลค่ำของ
สินทรัพย์วัดมูลค่ำเริ่มแรกด้วยรำคำทุนโดยรวมต้นทุนในกำรท ำรำยกำรและวัดมูลค่ำภำยหลังกำรรับรู้รำยกำรด้วยวิธี
รำคำทุนสุทธิจำกค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี) 

4.6 ที่ดินและอุปกรณ์ 

ที่ดินและสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่ำงก่อสร้ำงที่บริษัทถือครองไว้เพื่อใช้ในกำรผลิตและจ ำหน่ำยสินค้ำ เพื่อให้บริกำรและ
เพื่อใช้ในกำรบริหำรงำน แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงินด้วยรำคำทุนหักค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี) 

อุปกรณ์ที่บริษัทถือครองไว้เพื่อใช้ในกำรผลิตและจ ำหน่ำยสนิค้ำ เพื่อให้บริกำรและเพื่อใช้ในกำรบริหำรงำน แสดงใน
งบแสดงฐำนะกำรเงินด้วยรำคำทุนหักค่ำเสื่อมรำคำสะสมและค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี) 

รำคำทุนของสินทรัพย์ประกอบด้วยรำคำซื้อรวมอำกรขำเข้ำและภำษีซื้อที่เรียกคืนไม่ได้หลักหักส่วนลดกำรค้ำและ
จ ำนวนที่ได้รับคืนจำกผู้ขำย  ต้นทุนทำงตรงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดหำเพื่อให้สินทรัพย์อยู่ในสถำนที่และสภำพที่
พร้อมจะใช้งำนได้ตำมควำมประสงค์  ประมำณกำรเบื้องต้นส ำหรับต้นทุนในกำรรื้อ  ขนย้ำยและบูรณะสถำนที่ตั้ง
สินทรัพย์นั้น  รวมถึงต้นทุนกำรกู้ยืมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกำรได้มำ กำรก่อสร้ำงหรือกำรผลิตสินทรัพย์ที่เข้ำเง่ือนไขใน
กำรรวมเป็นรำคำทุนของสินทรัพย์ 

กลุ่มบริษัทค ำนวณค่ำเสื่อมรำคำส ำหรับสินทรัพย์ทุกประเภท ยกเว้นที่ดินและสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่ำงก่อสร้ำงโดยวิธี
เส้นตรงตำมอำยุกำรให้ประโยชน์ท่ีประมำณไว้ของสินทรัพย์ดังนี้ 

ส่วนปรับปรุงที่ดิน 8 ปี 
ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำ 5 - 10 ปี 
เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้ส ำนักงำน 3 - 5 ปี 
เครื่องมือและอุปกรณ์ 2 - 10 ปี 
ยำนพำหนะ 5 - 10 ปี 
ระบบกำรจัดกำรขยะ   5 ปี 

ประมำณกำรอำยุกำรให้ประโยชน ์มูลค่ำคงเหลือของสินทรัพย์และวิธีกำรคิดค่ำเสื่อมรำคำของสินทรัพย์จะไดร้ับกำร
ทบทวนทุกๆ สิ้นปีบัญชี 

ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยที่ดินและอุปกรณเ์ป็นผลต่ำงระหว่ำงสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจำกกำรจ ำหน่ำย
สินทรัพย์กับรำคำตำมบัญชีของสินทรัพย์นั้นจะถูกรับรู้เป็นก ำไรหรือขำดทุนในงวดที่เกิดขึ้น   

4.7 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนประเภทโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่กลุ่มบริษัทซื้อมำแสดงในรำคำทุนหักค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม และ
ตัดจ ำหน่ำยโดยวิธีเส้นตรงภำยในระยะเวลำ 5 ปี 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกิดขึ้นจำกกำรรบัรู้รำยไดจ้ำกกำรก่อสร้ำงระบบบ ำบัดน้ ำเสียโดยได้รับค่ำตอบแทนเป็นสทิธใิน
กำรเรียกเก็บเงินจำกกำรใช้งำนระบบบ ำบัดน้ ำเสียโดยขึ้นอยู่กับปริมำณกำรบ ำบัดน้ ำเสียของผู้ประกอบกำรตำมข้อตกลง
สัมปทำนแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงินด้วยรำคำทุนสุทธิจำกค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม  และตัดจ ำหน่ำยโดยวิธีเส้นตรงตำม
อำยุของข้อตกลงสัมปทำนเป็นระยะเวลำ 30 ปี 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนประเภทนวัตกรรมกำรก ำจัดขยะที่กลุ่มบริษัทได้มำจำกกำรรวมธุรกิจด้วยมูลค่ำยุติธรรมซึ่งถือ
เป็นรำคำทุนเริ่มแรก แสดงในรำคำทุนหักค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสมและตัดจ ำหน่ำยโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้ประโยชน์
โดยประมำณเป็นระยะเวลำ 6.5 ปี 
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4.8 การด้อยค่าของสินทรัพย์  

ยอดสินทรัพย์คงเหลือตำมบัญชีของกลุ่มบริษัทตลอดจนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจะได้รับกำรทบทวน ณ ทุกวันสิ้นรอบ
ระยะเวลำรำยงำนว่ำมีข้อบ่งช้ีเรื่องกำรด้อยค่ำหรือไม่ ในกรณีที่มีข้อบ่งช้ีว่ำรำคำตำมบัญชีอำจไม่สำมำรถไดร้ับประโยชน์
คืนกลับมำ รำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำเป็นผลต่ำงรำคำตำมบัญชีที่สูงเกินกว่ำมูลค่ำสุทธิท่ีจะได้รับซึ่งคือจ ำนวนที่สูง
กว่ำระหว่ำงรำคำขำยสุทธิเมื่อเทียบกับมูลค่ำจำกกำรใช้สินทรัพย์ ถูกจัดกลุ่มให้อยู่กลุ่มที่เล็กที่สุดที่สำมำรถระบุได้วำ่จะ
เกิดกระแสเงินสดเป็นอิสระจำกกลุ่มอื่นเพื่อประโยชน์ในกำรประเมินพิจำรณำเรื่องกำรด้อยค่ำ 

กลุ่มบริษัทจะรับรู้ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำในก ำไรหรือขำดทุนหรือบันทึกลดส่วนเกินทุนในกรณีที่สินทรัพย์นั้น
เคยตีรำคำเพิ่ม  และจะกลับรำยกำรขำดทนุจำกกำรด้อยค่ำเมื่อมีข้อบ่งช้ีว่ำกำรด้อยค่ำดังกล่ำวไม่มีอยู่ต่อไปหรือเป็นไป
ในทำงที่ลดลงโดยบันทึกในก ำไรหรือขำดทุนหรือน ำไปเพิ่มส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำสินทรัพย์แล้วแต่กรณี 

4.9 สัญญาเช่าระยะยาว 

กรณีกลุ่มบริษัทเป็นผู้เช่ำ 

สัญญำระยะยำวเพื่อเช่ำสินทรัพย์โดยที่ควำมเสี่ยงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจ้ำของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้
เช่ำถือเป็นสัญญำเช่ำกำรเงิน  สัญญำเช่ำกำรเงินจะบันทึกเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุนด้วยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรพัย์ที่เช่ำหรอื
มูลค่ำปัจจุบันของจ ำนวนเงินที่ต้องจ่ำยตำมสัญญำเช่ำแล้วแต่มูลค่ำใดจะต่ ำกว่ำ โดยจ ำนวนเงินที่ต้องจ่ำยจะปันส่วน
ระหว่ำงหนี้สินและค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินเพื่อให้ได้อัตรำดอกเบี้ยคงที่ต่อหนี้สินคงค้ำงอยู่โดยพิจำรณำแยกแต่ละสัญญำ 
ภำระผูกพันตำมสญัญำเช่ำหักค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยำว ส่วนดอกเบี้ยจ่ำยจะบันทึกในก ำไรหรอื
ขำดทุนตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ  สินทรัพย์ที่ได้มำตำมสัญญำเช่ำกำรเงินจะคิดค่ำเสื่อมรำคำตลอดอำยุกำรใช้งำนของ
สินทรัพย์ที่เช่ำ แต่หำกมีควำมไม่แน่นอนในสิทธิกำรเป็นเจ้ำของเมื่อสัญญำสิ้นสดุจะค ำนวณค่ำเสื่อมรำคำตำมอำยุกำรใช้
งำนของสินทรัพย์ที่เช่ำหรืออำยุของสัญญำเช่ำแล้วแต่ระยะเวลำใดจะต่ ำกว่ำ 

สัญญำระยะยำวเพื่อเช่ำสินทรัพย์โดยที่ควำมเสี่ยงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจ้ำของส่วนใหญ่ตกอยู่กับผู้ให้เช่ำ
จะจัดเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำน  เงินที่ต้องจ่ำยภำยใต้สัญญำเช่ำด ำเนินงำน (สุทธิจำกสิ่งตอบแทนจูงใจที่ได้รับจำกผู้ให้
เช่ำ) จะบันทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยในรอบระยะเวลำบัญชีโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอำยุสัญญำเช่ำนั้น 

ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจำกกำรยกเลิกสัญญำเช่ำด ำเนินงำนก่อนหมดอำยุกำรเช่ำ เช่น เบี้ยปรับที่ต้องจ่ำยให้กับผู้ให้เช่ำ
จะบันทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยในรอบระยะเวลำบัญชีที่กำรยกเลิกนั้นเกิดขึ้น 

4.10 ต้นทุนการกู้ยืม 

ต้นทุนกำรกู้ยืมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกำรได้มำ  กำรก่อสร้ำงหรือกำรผลิตสินทรัพย์ซึ่งจ ำเป็นต้องใช้ระยะเวลำนำน
ในกำรเตรียมพร้อมเพื่อให้สำมำรถน ำสินทรัพย์นั้นมำใช้ได้ตำมประสงค์หรือน ำไปขำยจะถูกรับรู้รวมเป็นส่วนหนึ่งของ
รำคำทุนของสินทรัพย์นั้นจนกระทั่งสินทรัพย์นั้นพร้อมที่จะใช้ได้ตำมประสงค์หรือพร้อมที่จะขำย 

รำยได้ที่เกิดจำกกำรน ำเงินกู้ยืมที่กู้มำโดยเฉพำะเพื่อกำรจัดหำสินทรัพย์ที่เข้ำเง่ือนไขไปลงทุนช่ัวครำวจะน ำไปหัก
ออกจำกต้นทุนกำรกู้ยืมที่รวมเป็นส่วนหนึ่งของรำคำทุนของสินทรัพย์ 

ต้นทุนกำรกู้ยืมอื่นจะถูกรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยในงวดบัญชีที่ค่ำใช้จ่ำยนั้นเกิดขึ้น 

4.11 ประมาณการหนี้สิน 

กลุ่มบริษัทจะบันทึกประมำณกำรหนี้สินเมื่อมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ของภำระผูกพันในปัจจุบันตำมกฎหมำย
หรือจำกกำรอนุมำนอันเป็นผลสืบเนื่องมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีต ภำระผูกพันดังกล่ำวคำดว่ำจะส่งผลให้ต้องเกิดกำรไหล
ออกของทรัพยำกรเพื่อ  จ่ำยช ำระภำระผูกพันและจ ำนวนที่ต้องจ่ำยสำมำรถประมำณกำรได้อยำ่งน่ำเช่ือถือ รำยจ่ำยที่จะ
ได้รับคืนบันทึกเป็นสินทรัพย์แยกต่ำงหำกก็ต่อเมื่อกำรได้รับคืนคำดว่ำจะได้รับอย่ำงแน่นอน 

 



รายงานประจ าปี 2561  
บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 

119 

4.12 การรับรู้รายได้ 

รำยได้จำกกำรรับเหมำก่อสร้ำงรับรู้ตำมวิธีอัตรำส่วนของงำนที่ท ำเสร็จ อัตรำส่วนของงำนที่ท ำเสร็จค ำนวณโดยกำร
เปรียบเทียบต้นทุนงำนก่อสร้ำงที่เกิดขึ้นแล้วจนถึงวันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน (โดยไม่รวมถึงต้นทุนของวัสดุที่กลุ่ม
บริษัทได้จัดเตรียมไว้เพื่อใช้ ในงำนก่อสร้ำง แต่ยังไม่ได้ถูกน ำไปใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน ซึ่งได้แสดงไว้เป็น 
“งำนระหว่ำงก่อสร้ำง” ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน) กับต้นทุนงำนก่อสร้ำงทั้งหมดที่คำดว่ำจะใช้ในกำรก่อสร้ำงตำมสัญญำ  
ในกรณีที่มีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่นอนว่ำต้นทุนทั้งสิ้นของโครงกำรเกินกว่ำมูลค่ำรำยได้ตำมสัญญำ กลุ่มบริษัทจะ
รับรู้ประมำณกำรขำดทุนดังกล่ำวเป็นค่ำใช้จ่ำยทันที รำยได้ที่รับรู้แล้วตำมขั้นควำมส ำเร็จของงำนแต่ยังไม่ถึงก ำหนด
เรียกช ำระตำมสัญญำแสดงไว้เป็น “มูลค่ำงำนเสร็จที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ” ส ำหรับรำยได้ที่ยังไม่ได้รับรู้ตำมขั้นควำมส ำเร็จ
ของงำนแต่ได้เรียกช ำระเงินตำมสัญญำแล้วแสดงไว้เป็น “รำยได้ค่ำก่อสร้ำงรับล่วงหน้ำ” ใน  งบแสดงฐำนะกำรเงิน 

รำยได้จำกกำรขำยรับรู้เมื่อส่งมอบสินค้ำและลูกค้ำยอมรับสินค้ำนั้น รำยได้จำกกำรขำยเป็นจ ำนวนที่สุทธิจำก    
ภำษีขำยและส่วนลด 

รำยได้ค่ำบริกำรรับรู้เมื่อได้ให้บริกำรแล้ว 
รำยได้ดอกเบี้ยรับรู้ตำมเกณฑ์คงค้ำง 

4.13 ผลประโยชน์ของพนักงาน 

เงินสมทบกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ 

กลุ่มบริษัทได้จัดตั้งกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งเป็นกองทุนที่เกิดจำกเงินสมทบในส่วนของพนักงำนและบริษัท โดย
สินทรัพย์ของกองทุนแยกออกจำกสินทรัพย์ของบริษัท  และบริหำรโดยผู้บริหำรกองทุนอิสระเงินสมทบที่บริษัทจ่ำยเข้ำ
กองทุนจะรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยในงวดบัญชีที่ค่ำใช้จ่ำยนั้นเกิดขึ้น 

ผลประโยชน์ของพนักงำนหลังออกจำกงำน 

ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำนกรณีกำรเลิกจ้ำงหรือเกษียณอำยุตำมข้อก ำหนดของกฎหมำยแรงงำนประมำณกำร
โดยผู้เช่ียวชำญทำงด้ำนคณิตศำสตร์ประกันภัย  โดยใช้เทคนิคกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัยในกำร
ประมำณกำรจ ำนวนผลประโยชน์ที่พนักงำนควรจะได้รับและคิดลดผลประโยชน์โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมำณ
กำรไว้  โดยอ้ำงอิงจำกอัตรำดอกเบี้ยของพันธบัตรรัฐบำล เพื่อก ำหนดมูลค่ำปัจจุบันของภำระผูกพันผลประโยชน์
พนักงำน  ต้นทุนบริกำรปัจจุบันและดอกเบี้ยจ่ำยที่เกี่ยวข้อง  โดยต้นทุนบริกำรปัจจุบันและดอกเบี้ยจ่ำยจะรับรู้ในก ำไร
หรือขำดทุน  และผลก ำไรขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัยที่เกิดขึ้นเนื่องจำกกำรวัดมูลค่ำ
หนี้สินภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำนใหม่จะรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและจะโอนเข้ำก ำไรสะสมตำมล ำดบั  โดย
จะไม่ท ำกำรจัดประเภทเข้ำก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลัง 

4.14 หุ้นกู้แปลงสภาพ 

หุ้นกู้แปลงสภำพประกอบด้วยองค์ประกอบสองส่วน คือหนี้สินทำงกำรเงิน (ข้อตกลงตำมสัญญำที่จะส่งมอบเงินสด
หรือสินทรัพย์กำรเงินอื่น) และตรำสำรทุน (สิทธิที่ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภำพในกำรแปลงสภำพตรำสำรเป็นหุ้นสำมัญ
ของบริษัทในจ ำนวนที่แน่นอนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด) 

กลุ่มบริษัทแสดงองค์ประกอบของหุ้นกู้แปลงสภำพที่เป็นหนี้สินแยกจำกองค์ประกอบที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นในงบ
แสดงฐำนะกำรเงิน 

กลุ่มบริษัทก ำหนดมูลค่ำตำมบัญชีเมื่อเริ่มแรกขององค์ประกอบที่เป็นหนี้สินโดยวัดมูลค่ำจำกมูลค่ำยุติธรรมของ
หนี้สินที่มีลักษณะคล้ำยคลึงกันแต่ไม่มีองค์ประกอบที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นรวมอยู่ และกลุ่มบริษัทวัดมูลค่ำภำยหลังกำร
รับรู้รำยกำรเมื่อเริ่มแรกส ำหรับองค์ประกอบที่เป็นหนี้สินดังกล่ำวด้วยวิธีรำคำทุนตัดจ ำหน่ำยตำมวิธีอัตรำดอกเบี้ยที่
แท้จริง 

กลุ่มบริษัทก ำหนดมูลค่ำตำมบัญชีเมื่อเริ่มแรกขององค์ประกอบที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นด้วยส่วนที่คงเหลือหลังจำก
กำรหักมูลค่ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงินทั้งหมดด้วยจ ำนวนที่ระบุว่ำเป็นองค์ประกอบที่เป็นหนี้สินสุทธิจำกภำษี
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เงินได้ที่เกี่ยวข้อง  และกลุ่มบริษัทจะไม่ท ำกำรวัดมูลค่ำใหม่ภำยหลังวันที่รับรู้เมื่อเริ่มแรกส ำหรับองค์ประกอบที่เป็น
ส่วนของผู้ถือหุ้น 

4.15 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 

กลุ่มบริษัทแปลงค่ำรำยกำรที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศที่เกิดขึ้นให้เป็นเงินบำทโดยใช้อัตรำแลกเปลีย่น ณ วันที่  ที่เกิด
รำยกำร  และแปลงค่ำสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำนให้เปน็
เงินบำทโดยใช้อัตรำแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น ก ำไรและขำดทุนที่เกิดจำกรับหรือจ่ำยช ำระที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศและที่
เกิดกำรแปลงค่ำสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินดังกล่ำวได้บันทึกทันทีในก ำไรหรือขำดทุน 

4.16 ภาษีเงินได้ 

กลุ่มบริษัทรับรู้ภำษีเงินได้ส ำหรับงวดปัจจุบันที่ยังไม่ได้จ่ำยช ำระเป็นหนี้สินในงบแสดงฐำนะกำรเงิน และในกรณีที่
จ ำนวนภำษีที่ได้ช ำระไปแล้วในงวดปัจจุบันมำกกว่ำภำษีที่ต้องช ำระส ำหรับงวดนั้น  กลุ่มบริษัทจะรับรู้ส่วนที่จ่ำยช ำระ
เกินดังกล่ำวเป็นสินทรัพย์ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน  

กลุ่มบริษัทรับรู้หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีส ำหรับผลแตกต่ำงช่ัวครำวที่ต้องเสียภำษีทุกรำยกำร ยกเว้นกรณีที่
หนี้สินภำษีเงินได้รอตัดบัญชีนั้นเกิดจำกกำรรับรู้เมื่อเริ่มแรกซึ่งสินทรัพย์และหนี้สินที่เกิดจำกรำยกำรที่ไม่ส่งผลกระทบตอ่
ก ำไรทำงบัญชีและก ำไรทำงภำษี ณ วันที่เกิดรำยกำรนั้น  และกลุ่มบริษัทรับรู้สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีส ำหรับ
ผลแตกต่ำงช่ัวครำวที่ใช้หักภำษีทุกรำยกำร  โดยรับรู้เท่ำกับจ ำนวนที่เป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำกลุ่มบริษัทจะมีก ำไรทำงภำษี
เพียงพอที่จะน ำผลแตกต่ำงช่ัวครำวนั้นมำใช้หักภำษีได้  ยกเว้นกรณีที่สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชีนั้นเกิดจำกกำรรับรู้
เมื่อเริ่มแรกของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกิดจำกรำยกำรที่ไม่ส่งผลกระทบต่อก ำไรทำงบัญชีและก ำไรทำงภำษี ณ วันที่เกิด
รำยกำรนั้น 

กลุ่มบริษัทรับรู้หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีส ำหรับผลแตกต่ำงช่ัวครำวที่ต้องเสียภำษีทุกรำยกำรที่เกี่ยวข้องกับ
เงินลงทุนในบริษัทร่วม  ยกเว้นกรณีที่กลุ่มบริษัทสำมำรถควบคุมระยะเวลำในกำรกลับรำยกำรของผลแตกต่ำงช่ัวครำว
และมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำจะไม่มีกำรกลับรำยกำรของผลแตกต่ำงช่ัวครำวในอนำคตอันใกล้  และกลุ่มบริษัท
รับรู้สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีส ำหรับผลแตกต่ำงช่ัวครำวที่ใช้หักภำษีทุกรำยกำรที่เกิดขึ้นจำกเงินลงทุนใน
บริษัทร่วม  เฉพำะในกรณีที่มีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำจะมีกำรกลับรำยกำรของผลแตกต่ำงช่ัวครำวในอนำคตอัน
ใกล้และจะมีก ำไรทำงภำษีเพียงพอที่จะน ำผลแตกต่ำงช่ัวครำวมำใช้ประโยชน์ได้ 

กลุ่มบริษัทวัดมูลค่ำสินทรัพย์และหนี้สินภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบันโดยใช้อัตรำภำษีที่บังคับใช้อยู่ภำยในสิ้นรอบ
ระยะเวลำรำยงำน  และวัดมูลค่ำสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีด้วยอัตรำภำษีส ำหรับงวดที่กลุ่มบริษัทคำดว่ำจะ
ได้รับประโยชน์จำกสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี  และวัดมูลค่ำหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีด้วยอัตรำภำษี
ส ำหรับงวดที่กลุ่มบริษัทคำดว่ำจะจ่ำยช ำระหนี้สินภำษีเงินได้ 

กลุ่มบริษัทรับรู้ภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีเป็นรำยได้หรือค่ำใช้จ่ำยและน ำไปรวม
ค ำนวณก ำไรหรือขำดทุนสุทธิส ำหรับงวด  ยกเว้นภำษีเงินได้ที่เกิดขึ้นจำกรำยกำรที่รับรู้ในก ำไรเบ็ดเสร็จอื่นหรือรับรู้
โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้น กลุ่มบริษัทจะรับรู้ภำษีเงินไดด้ังกล่ำวในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นหรือรับรูโ้ดยตรงในส่วนของ
ผู้ถือหุ้น 

4.17 เคร่ืองมือทางการเงิน 

สินทรัพย์ทำงกำรเงินและหนี้สินทำงกำรเงินที่ปรำกฏในงบแสดงฐำนะกำรเงินประกอบด้วย  เงินสดและรำยกำร
เทียบเท่ำเงินสด ลูกหนี้และเจ้ำหนี้กำรค้ำ ลูกหนี้และเจ้ำหนี้อ่ืน เงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืม นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคัญ และ
เกณฑ์กำรวัดมูลค่ำของสินทรัพย์ทำงกำรเงินและหนี้สินทำงกำรเงินดังกล่ำวได้เปิดเผยไว้ในนโยบำยกำรบัญชีของรำยกำร
ที่เกี่ยวข้องแล้ว 
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4.18 ประมาณการทางบัญชีที่ส าคัญ ข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพินิจ 

กำรประมำณกำร ข้อสมมติฐำนและกำรใช้ดุลยพินิจได้มีกำรประเมินทบทวนอย่ำงต่อเนื่องและอยู่บนพื้นฐำนของ
ประสบกำรณ์  ในอดีตและปัจจัยอื่น ๆ  ซึ่งรวมถึงกำรคำดกำรณ์เหตุกำรณ์ในอนำคตที่เช่ือว่ำมีเหตุผลในสถำนกำรณ์
ขณะนั้น 

อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

ฝ่ำยบริหำรเป็นผู้ประมำณกำรอำยุกำรให้ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือส ำหรับอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนของ
กลุ่มบริษัท โดยฝ่ำยบริหำรจะมีกำรทบทวนค่ำเสื่อมรำคำเมื่ออำยุกำรใช้งำนและมูลค่ำคงเหลอืมีควำมแตกต่ำงไปจำกกำร
ประมำณกำรในงวดก่อน หรือมีกำรตัดจ ำหน่ำยสินทรัพย์ที่เสื่อมสภำพหรือไม่ได้ใช้งำนโดยกำรขำยหรือเลิกใช้ 

ประมำณกำรต้นทุนโครงกำรก่อสร้ำง 

กลุ่มบริษัทประมำณกำรต้นทุนกำรก่อสร้ำงของแต่ละโครงกำรจำกรำยละเอียดของงำนก่อสร้ำงและน ำมำค ำนวณ
จ ำนวนและมูลค่ำวัสดุก่อสร้ำงที่ต้องใช้ในโครงกำร  รวมถึงค่ำแรง ค่ำโสหุ้ยที่ต้องใช้ในกำรให้บริกำรก่อสร้ำงจนเสร็จ 
ประกอบกับกำรพิจำรณำถึงแนวโน้มของกำรเปลี่ยนแปลงที่อำจเกิดขึ้น  บริษัทจะท ำกำรทบทวนประมำณกำรต้นทุน
อย่ำงสม่ ำเสมอหรือทุกครำวที่ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงแตกต่ำงจำกประมำณกำรอย่ำงเป็นสำระส ำคัญ 

ผลประโยชน์พนักงำน 

หนี้สินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนประมำณขึ้นตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย ซึ่งต้อง
อำศัยข้อสมมติฐำนต่ำง ๆ ในกำรประมำณกำรนั้น เช่น อัตรำคิดลด อัตรำกำรขึ้นเงินเดือนในอนำคต อัตรำมรณะ และ
อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงในจ ำนวนพนักงำน เป็นต้น 

5. รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน หมำยถึง กิจกำรและหรือบุคคลที่มีอ ำนำจควบคุม หรือถูกควบคุมไม่ว่ำจะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม 
ซึ่งกระท ำผ่ำนบริษัทที่ท ำหน้ำที่ถือหุ้น บริษัทย่อย และกิจกำรที่เป็นบริษัทย่อยในเครือเดียวกัน นอกจำกนี้กิจกำรที่เกี่ยวข้องกันยัง
รวมควำมถึง บริษัทร่วมและบุคคลที่มีอิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส ำคัญกับกิจกำรไม่ว่ำจะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม ผู้บริหำรส ำคญั
ที่เป็นกรรมกำรหรือพนักงำนของกิจกำร รวมตลอดทั้งสมำชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่ำว ซึ่งมีอ ำนำจชักจูงหรืออำจถูก
ชักจูงให้ปฏิบัติตำมบุคคลและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกับบุคคลข้ำงต้น 

ในกำรพิจำรณำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันแต่ละรำยกำรบริษัทค ำนึงถึงเนื้อหำของ
ควำมสัมพันธ์มำกกว่ำรูปแบบทำงกฎหมำย 

ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทคือ กลุ่มคุณสลิบ สูงสว่ำง ถือหุ้นร้อยละ 4.95 คุณกิตติ ชีวะเกตุ ถือหุ้นร้อยละ 5.03 คุณ
สุรเชษฐ์ ชัยปัทมำนนท์ ถือหุ้นร้อยละ 5.44 และคุณสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์ ถือหุ้นร้อยละ 10.76 และบริษัท เอสยูทีจี 
โฮลดิ้ง จ ำกัด ถือหุ้นร้อยละ 24.84 (ผู้ถือหุ้นหลักของบริษัท เอสยูทีจี โฮลดิ้ง จ ำกัด คือ ครอบครัว ณ สงขลำ และ
ครอบครัวพลอินทร์) (2560 : กลุ่มคุณสลิบ สูงสว่ำง ถือหุ้นร้อยละ 8.49 และกลุ่มคุณกิตติ ชีวะเกตุ ถือหุ้นร้อยละ 10.12) 
ของทุนจดทะเบียนของบริษัท รำยกำรค้ำที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นหลักหรือกรรมกำรถือเป็นรำยกำรระหว่ำงกันกับบริษัท 
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รำยกำรค้ำกับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 สรุปได้ดังนี้ 

5.1 สินทรัพย์และหนี้สินระหว่างกัน 
 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561 2560 2561 2560 
ลูกหนี้หมุนเวยีนอื่น     
  บริษัท เอสยูที โกลบอล จ ำกดั - - 46,377,840.75 - 
  บริษัท ไฮโดรเท็ค ยูทลิิตี้ จ ำกัด - -  427.50 - 
  กิจกำรร่วมคำ้ ไฮโดรเท็ค – ชัยสฤษดิ์ - - 79,453.13 - 
  กิจกำรร่วมคำ้-สหไฮโดร - - 571,492.00 - 
  บริษัท นวเจษฎำ คอนสตรัคช่ัน แอนด์ ซัพ
พลำย จ ำกัด 

24,660,747.67 - - - 

       รวม 24,660,747.67 - 47,029,213.38 - 
     
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจกำรที่
เกี่ยวข้องกัน 

    

  บริษัท เอสยูที โกลบอล จ ำกดั     

ยอดคงเหลือต้นปี - - - - 

ให้กู้ยืมในระหวำ่งปี - - 17,500,000.00 - 

รับช ำระในระหวำ่งปี - - - - 
ยอดคงเหลือปลำยปี - - 17,500,000.00 - 

     
กรรมกำร    

       ยอดคงเหลือต้นปี - - - - 

เพิ่มขึ้นจำกกำรรวมธุรกจิ 21,300,000.00 - - - 

ให้กู้ยืมในระหวำ่งปี - - - - 

รับช ำระในระหวำ่งปี (21,300,000.00) - - - 

ยอดคงเหลือปลำยปี - - - - 

       รวม - - 17,500,000.00 - 
     

เจ้ำหนีห้มุนเวียนอื่น     
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจำ่ย     
  กรรมกำร 277,481.98 449,980.78 194,210.07 449,980.78 
ดอกเบีย้ค้ำงจ่ำย     
  กิจกำรร่วมคำ้ ไฮโดรเท็ค – ชัยสฤษดิ์ - - 480,685.20 730,474.22 
  กรรมกำร         52,937.16 -       52,937.16 - 

  เจ้ำหนี้ซื้อทรัพยส์ิน     
  กิจกำรร่วมคำ้ ไฮโดรเท็ค – ชัยสฤษดิ์ - - - 159,537.00 
       รวมเจ้ำหนี้อ่ืน 330,419.14 449,980.78 727,832.43 1,339,992.00 
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 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561 2560 2561 2560 
เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกบุคคลและกจิกำรที่
เกี่ยวข้องกัน 

    

  กรรมกำร     

       ยอดคงเหลือต้นปี   10,000,000.00 -   10,000,000.00 - 

       กู้ยืมในระหว่ำงป ี - 19,510,000.00 - 19,510,000.00 

       จ่ำยช ำระในระหวำ่งปี - (9,510,000.00) - (9,510,000.00) 
       ยอดคงเหลือปลำยปี 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00   10,000,000.00 

     
กิจกำรร่วมคำ้ ไฮโดรเทค็ – ชัยสฤษดิ ์     

       ยอดคงเหลือต้นปี - - 23,600,000.00 16,000,000.00 

       กู้ยืมในระหว่ำงปี - - - 13,000,000.00 

       จ่ำยช ำระในระหวำ่งปี - - (4,267,537.91) (5,400,000.00) 
       ยอดคงเหลือปลำยปี - - 19,332,462.09 23,600,000.00 

รวม 10,000,000.00 10,000,000.00 29,332,462.09 33,600,000.00 
 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกกรรมกำรเป็นกำรกู้ยืมเงินในรูปตั๋วสัญญำใช้เงินประเภท
เมื่อทวงถำม และคิดดอกเบี้ยระหว่ำงกันในอัตรำร้อยละ 6.25 ต่อปี 
ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันเป็นกำรกู้ยมืเงินในรูปตั๋วสญัญำใช้

เงินประเภทเมื่อทวงถำม และคิดดอกเบี้ยระหว่ำงกันในอัตรำร้อยละ 7.25 ต่อปี 

5.2 รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกัน 
  (หน่วย : บาท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561 2560 2561 2560 
รำยได้อื่น     

   กิจกำรร่วมค้ำ ไฮโดรเท็ค – ชัยสฤษดิ ์ - - 535,903.51    3,248,293.00 
   กิจกำรร่วมค้ำ-สหไฮโดร - - 1,498,840.00 - 

 - - 2,034,743.51 3,248,293.00 

ดอกเบี้ยรับ     
   บริษัท เอสยูที โกลบอล จ ำกดั - - 315,839.04 - 
   กรรมกำร 332,069.14 - - - 

 332,069.14 - 315,839.04 - 

ดอกเบี้ยจ่ำย     
   กิจกำรร่วมค้ำ ไฮโดรเท็ค – ชัยสฤษดิ ์ - -    1,527,210.02   1,870,509.94 
   กรรมกำร 623,292.35 580,910.18  623,292.35 580,910.18 

 623,292.35 580,910.18 2,150,502.37 2,451,420.12 
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5.3 ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 2561 2560 

  ผลประโยชน์ระยะสั้น 14,365,475.00 13,610,798.00 

  ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน 352,788.62 864,523.00 
 14,718,263.62 14,475,321.00 

 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561 2560 

  ผลประโยชน์ระยะสั้น 12,265,475.00 13,610,798.00 

  ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน 313,411.04 864,523.00 
 12,578,886.04 14,475,321.00 

5.4 นโยบายการก าหนดราคา 

รำยกำรธรุกิจ  นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
รำยได้อื่น  รำคำตำมที่ตกลงร่วมกัน 
ซื้อสินทรัพย์ถำวร  รำคำตำมที่ตกลงร่วมกัน 
ค่ำรับเหมำก่อสร้ำง  รำคำตำมที่ตกลงร่วมกัน 
ค่ำออกแบบ  รำคำตำมที่ตกลงร่วมกัน 
ดอกเบี้ยรับ  อ้ำงอิงอัตรำดอกเบี้ยสถำบันกำรเงนิ+1.00% 
ดอกเบี้ยจ่ำย  อ้ำงอิงอัตรำดอกเบี้ย MLR สถำบนักำรเงินแห่งหนึ่ง +1.00% 

5.5 ลักษณะความสัมพันธ์ 

ช่ือบริษัท/ชื่อบุคคล ลักษณะควำมสมัพันธ์ 

กิจกำรร่วมคำ้ไฮโดรเท็ค-ชัยสฤษดิ ์ ถือหุ้นโดยบริษัท 
บริษัท ไฮโดรเท็ค ยูทิลิตี้ จ ำกัด ถือหุ้นโดยบริษัท 
บริษัท ไฮโดรเท็ค สุพรมี มัณฑะเลย์ จ ำกัด ถือหุ้นโดยบริษัท 
 กิจกำรร่วมค้ำ-สหไฮโดร ถือหุ้นโดยบริษัท 
 บริษัท เอสยูที โกลบอล จ ำกัด ถือหุ้นโดยบริษัท 
 บริษัท เอสยูที ไฮโดร จ ำกัด ถือหุ้นโดยบริษัท 
 บริษัท นวเจษฎำ คอนสตรัคชั่น แอนด์ ซัพพลำย จ ำกัด ถือหุ้นโดยญำติกรรมกำร 
บริษัท ยูเอซี ไฮโดรเท็ค จ ำกัด ถือหุ้นโดยบริษัทและมผีู้บรหิำรร่วมกัน (ถึงมิถุนำยน 2559) 
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ ำกัด (มหำชน) ผู้ถือหุ้นรำยใหญ ่
บริษัท เอส.พี.ซี ดไีซน์ จ ำกัด ถือหุ้นโดยญำติกรรมกำร 

 



รายงานประจ าปี 2561  
บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 

125 

6. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน-กิจการอื่น 

ยอดคงเหลือของลูกหนี้กำรค้ำ-กิจกำรอ่ืนสำมำรถแยกอำยุหนี้ที่ค้ำงช ำระได้ดังนี้ 
(หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561 2560 2561 2560 
ลูกหนีก้ำรค้ำ     

ยังไม่ถึงก ำหนดช ำระ 56,849,590.36 2,879,875.79 46,803,273.20 2,879,875.79 
เกิน 1 – 3 เดือน 511,200.00 - 511,200.00 - 
เกิน 3 – 6   เดือน 749,000.00 294,250.00 - 294,250.00 
เกิน 6 – 12 เดือน 346,174.96 100,000.00 - 100,000.00 
เกินกวำ่ 12 เดือน 87,192,926.29 7,401,168.00 7,401,168.00 7,401,168.00 

    รวม 145,648,891.61 10,675,293.79 54,715,641.20 10,675,293.79 
หัก  ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (28,350,426.29) (7,401,168.00) (7,401,168.00) (7,401,168.00) 

       สุทธ ิ 117,298,465.32 3,274,125.79 47,314,473.20 3,274,125.79 
ลูกหนี้อ่ืน 34,966,673.38 5,111,556.75 10,912,473.47 3,142,316.62 
เงินมัดจ ำค่ำสินค้ำ 15,323,955.47 14,901,589.47 15,283,015.47 14,901,589.47 
เงินจ่ำยล่วงหน้ำแก่ผู้รับเหมำช่วง 24,069,311.27 14,954,228.53 15,724,309.18 14,243,909.17 

    รวม 74,359,940.12 34,967,374.75 41,919,798.12 32,287,815.26 
หัก  ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (24,180,540.38) (9,963,940.38) (9,998,700.38) (9,963,940.38) 
       สุทธ ิ 50,179,399.74 25,003,434.37 31,921,097.74 22,323,874.88 

รวมลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อ่ืน 167,477,865.06 28,277,560.16 79,235,570.94 25,598,000.67 

รำยกำรเคลื่อนไหวของค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้กำรค้ำ-กิจกำรอื่นส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 มีดังนี้ 
 (หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงินรวม 

 2561 2560 
ยอดคงเหลือต้นปี (7,401,168.00) (4,800,000.00) 
ตั้งเพิ่มในระหว่ำงปี (20,949,258.29) (2,601,168.00) 
ได้รับช ำระคืนในระหว่ำงปี - - 

ยอดคงเหลือปลำยปี (28,350,426.29) (7,401,168.00) 

 (หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2561 2560 
ยอดคงเหลือต้นปี (7,401,168.00) (4,800,000.00) 
ตั้งเพิ่มในระหว่ำงปี -            (2,601,168.00) 
ได้รับช ำระคืนในระหว่ำงปี - - 

ยอดคงเหลือปลำยปี (7,401,168.00) (7,401,168.00) 
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รำยกำรเคลื่อนไหวของค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้อ่ืน-กิจกำรอื่นส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 มีดังนี ้

  (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 2561 2560 

ยอดคงเหลือตน้ป ี (9,963,940.38) (8,368,538.50) 
ตั้งเพิม่ในระหว่ำงป ี (14,216,600.00) (1,685,238.93) 
ไดร้ับช ำระคืนในระหว่ำงป ี - 89,837.05 
ตัดจ ำหนำ่ยในระหว่ำงป ี - - 
ยอดคงเหลือปลำยป ี (24,180,540.38) (9,963,940.38) 

   

  (หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2561 2560 

ยอดคงเหลือตน้ป ี (9,963,940.38) (8,368,538.50) 
ตั้งเพิม่ในระหว่ำงป ี    (34,760.00) (1,685,238.93) 
ไดร้ับช ำระคืนในระหว่ำงป ี - 89,837.05 
ตัดจ ำหนำ่ยในระหว่ำงป ี - - 
ยอดคงเหลือปลำยป ี (9,998,700.38) (9,963,940.38) 

   

7. มูลค่างานเสร็จที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ / รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า 

ประกอบด้วย 

(หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2561 2560 2561 2560 
มูลค่ำงำนเสร็จท่ียังไม่ได้เรียกเก็บ     

มูลค่ำงำนตำมสัญญำ 1,441,438,261.77 1,593,877,245.95 919,196,261.77 1,350,793,133.70 
กำรรับรู้รำยได้ตำมอัตรำส่วน 
        ของงำนท่ีท ำเสร็จ 

 
787,757,616.29 

 
1,243,636,025.26 

 
694,033,899.62 

 
1,000,551,913.11 

หัก   มูลค่ำงำนก่อสร้ำงท่ีเรียกเก็บ (594,672,256.60) (1,120,793,294.32) (569,259,082.21) (877,709,182.17) 
มูลค่ำงำนเสร็จท่ียังไม่ได้เรียกเก็บ 193,085,359.69 122,842,730.94 124,774,817.41 122,842,730.94 
หัก  ค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (25,191,414.26) (25,191,414.26) (25,191,414.26) (25,191,414.26) 
สุทธ ิ 167,893,945.43 97,651,316.68 99,583,403.15 97,651,316.68 
     

รำยได้ค่ำก่อสร้ำงรับล่วงหน้ำ     
มูลค่ำงำนตำมสัญญำ 134,972,990.66 57,417,850.47 134,972,990.66 57,417,850.47 
มูลค่ำงำนก่อสร้ำงท่ีเรียกเก็บ 90,933,841.26 13,788,701.09 90,933,841.26 13,788,701.09 
หัก  กำรรับรู้รำยได้ตำมอัตรำส่วน 
        ของงำนท่ีท ำเสร็จ 

 
(36,017,148.23) 

 
(13,609,470.58) 

 
(36,017,148.23) 

 
(13,609,470.58) 

รำยได้ค่ำก่อสร้ำงรับล่วงหน้ำ 54,916,693.03 179,230.51 54,916,693.03 179,230.51 
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ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสัญญำก่อสร้ำงที่อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรดังนี้ 

(หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2561 2560 2561 2560 
ต้นทุนกำรก่อสร้ำงท่ีเกิดขึ้นสะสมและก ำไรท่ีรับรู้  

    (หักขำดทุนท่ีรับรู้) จนถงึปัจจุบัน 823,774,764.52 1,257,245,495.84 730,051,047.85 1,014,161,383.69 
หัก มูลค่ำงำนก่อสร้ำงท่ีเรียกเก็บ (685,606,097.86) (1,134,581,995.41) (660,192,923.47) (891,497,883.26) 
 138,168,666.66 122,663,500.43 69,858,124.38 122,663,500.43 
 หัก  ค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (25,191,414.26) (25,191,414.26) (25,191,414.26) (25,191,414.26) 
 112,977,252.40 97,472,086.17 44,666,710.12 97,472,086.17 
     

จ ำนวนเงินท่ีรับรู้เป็นสินทรัพย์/หน้ีสินในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
- มูลค่ำงำนเสร็จท่ียังไม่ได้เรียกเก็บ 167,893,945.43 97,651,316.68 99,583,403.15 97,651,316.68 
- รำยได้ค่ำก่อสร้ำงรับล่วงหน้ำ (54,916,693.03) (179,230.51) (54,916,693.03) (179,230.51) 
 112,977,252.40 97,472,086.17 44,666,710.12 97,472,086.17 
     

8. เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ าประกัน 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 เงินฝำกธนำคำรที่ติดภำระค้ ำประกันของกลุ่มบริษัทส่วนหนึ่งจ ำนวน 1.55 ล้ำนบำท และ
จ ำนวน 1.54 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ เป็นเงินฝำกธนำคำรที่กลุ่มบริษัทน ำไปวำงค้ ำประกันงำนก่อสร้ำงให้กับกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่ง
ประเทศไทย (EGAT) ที่ท ำในนำมบริษัท อิดรีโก เอสพีเอ จ ำกัด และบริษัท อิดรีโก เอเซีย คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด ตั้งแต่ปี 2534 ซึ่งเงิน
ฝำกธนำคำรดังกล่ำวกลุ่มบริษัทยังไม่ได้รับคืนเนื่องจำกทำงกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) ได้ด ำเนินกำรฟ้องร้องเรียก
ค่ำเสียหำยจำกบริษัท อิดรีโก เอสพีเอ จ ำกัด ซึ่งขณะนี้คดีสิ้นสุดแล้ว บริษัทอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรปลดภำระค้ ำประกันจำกธนำคำร 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริษัทได้น ำเงินฝำกธนำคำรส่วนที่เหลือจ ำนวน 52.66 ล้ำนบำทและจ ำนวน 52.20 
ล้ำนบำท ตำมล ำดับ ไปรวมเป็นหลักทรัพย์ค้ ำประกันกำรออกหนังสือค้ ำประกันธนำคำรส ำหรับโครงกำรงำนก่อสร้ำงและค้ ำประกนั
วงเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกธนำคำร (หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 33.3) 

9. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

ส่วนประกอบของกลุ่มบริษัทในงบกำรเงินรวมและมูลค่ำตำมบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรสำมำรถ
สรุปได้ดังนี้ 

    (หนว่ย : พันบำท) 

ชื่อบริษัท ทุนช ำระแลว้ (พันบำท) สัดส่วนเงินลงทนุ (%) วิธีรำคำทุน เงินปันผล 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
บริษัทย่อยที่ไม่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุม        
    กิจกำรรว่มค้ำไฮโดรเท็ค-ชัยสฤษดิ*์ 1,000 1,000 100.00 100.00 1,000 1,000 - - 
    บริษัท ไฮโดรเท็ค ยูทิลิตี ้จ ำกัด 1,000 1,000 100.00 100.00 1,000 1,000 - - 
    กิจกำรรว่มค้ำ-สหไฮโดร 1,000 - 100.00 - 1,000 - - - 
          รวม     3,000 2,000 - - 
บริษัทย่อยที่มีสว่นได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุมที่มีสำระส ำคัญ        
    บริษัท เอสยูท ีโกลบอล จ ำกัด 20,000 - 66.00 - 541,900 - - - 
    (หัก) ค่ำเผือ่กำรด้อยค่ำ     (133,000) - - - 
     408,900 - - - 
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    (หนว่ย : พันบำท) 

ชื่อบริษัท ทุนช ำระแลว้ (พันบำท) สัดส่วนเงินลงทนุ (%) วิธีรำคำทุน เงินปันผล 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

         
บริษัทย่อยที่มีสว่นได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุมที่ไม่มีสำระส ำคัญ       
    บริษัท เอสยูท ีไฮโดร จ ำกัด 1,000 - 40.00 - 400 - - - 
       (หนว่ย : พันบำท) 

ชื่อบริษัท ทุนช ำระแลว้ (USD)  สัดส่วนเงินลงทนุ (%) วิธีรำคำทุน  เงินปันผล 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

บริษัทย่อยที่มีสว่นได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุมที่ไม่มีสำระส ำคัญ       
   บริษัท ไฮโดรเท็ค สพุรีม มัณฑะเลย ์จ ำกดั** 281,250 281,250 80.00 80.00 16,037 15,644 - - 

* ตุลำคม 2557 ได้มีกำรท ำบันทึกเพิ่มเติมหนังสือสัญญำร่วมค้ำ ซ่ึงผู้ร่วมค้ำทั้งสองฝ่ำยได้ตกลงร่วมกันให้ทำงไฮโดรเท็คเป็นผู้รับผิดชอบในกำรด ำเนินกำร
กิจกำรดังกล่ำวแต่เพียงผู้เดียว ซ่ึงพิจำรณำได้ว่ำ บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ำกัด (มหำชน) ลงทุนในกิจกำรร่วมค้ำโดยมีสัดส่วนร้อยละ 100.00% 

** กรกฎำคม 2558 บริษัทได้จัดตั้งบริษัท ไฮโดรเท็ค สุพรีม มัณฑะเลย์ จ ำกัด ที่ประเทศสำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำร์ โดยบริษัทมีสัดส่วนกำรถือหุ้นร้อย
ละ 80.00 ของทุนจดทะเบียน 500,000.00 เหรียญสหรัฐอเมริกำ เพื่อรับสิทธิในกำรลงทุนก่อสร้ำงโรงงำนระบบบ ำบัดน้ ำเสียและระบบรวบรวมน้ ำเสียในเขต
อุตสำหกรรมมัณฑะเลย์ (หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 10) 

ในเดือนกรกฏำคม 2561 บริษัทได้ซื้อและรับโอนกิจกำรทั้งหมดของบรษิัท เอสยูทีจี โฮลดิ้ง จ ำกัด ซึ่งได้แก่ หุ้นทั้งหมด
ในบริษัท เอสยูที โกลบอล จ ำกัด ที่บริษัท เอสยูทีจี โฮลดิ้ง จ ำกัด ถืออยู่ ณ วันโอนกิจกำรจ ำนวน 132,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้
หุ้นละ 100.00 บำท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 66.00 ของจ ำนวนหุ้นที่ออกและเรียกช ำระแล้วทั้งหมดของบริษัท เอสยูที โก
ลบอล จ ำกัด (หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 35) 

ข้อมูลทำงกำรเงินก่อนตัดรำยกำรระหว่ำงกันของบริษัทย่อยท่ีมีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุมที่มีสำระส ำคัญ 
สำมำรถสรุปได้ดังนี้ 

 (หน่วย : บำท) 

 บริษัท เอสยูที โกลบอล จ ำกัด 

 2561 

สินทรัพย์หมุนเวียน 96,109,191.58 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 39,475,001.28 
  

หน้ีสินหมุนเวียน 89,841,110.12 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน   6,212,015.53 

ส่วนท่ีเป็นของบริษัท 26,090,504.36 

ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม 13,440,562.85 
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 (หน่วย : บำท) 

 บริษัท เอสยูที โกลบอล จ ำกัด 

 2561 

รำยได ้ 2,943,619.95 

ก ำไร(ขำดทุน)จำกกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง (101,763,463.01) 

ก ำไร(ขำดทุน)หลังภำษจีำกกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก - 

ก ำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสรจ็อื่น - 

ก ำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสรจ็รวม   (101,763,463.01) 

เงินปันผลจ่ำยให้กับส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม - 

 นอกจำกนี้บริษัทได้ลงทุนในหุ้นสำมัญของ บริษัท เอสยูที ไฮโดร จ ำกัด จ ำนวน 4,000 หุ้น ในรำคำมูลค่ำหุ้นละ 
100.00 บำท รวมทั้งสิ้น 0.40 ล้ำนบำท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40.00 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของบริษัทดังกล่ำว โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มโอกำสของบริษัทในกำรรับงำนรับเหมำก่อสร้ำงมำกขึ้น 

ในเดือนเมษำยน 2560 ได้มีกำรจัดท ำหนังสือสัญญำกิจกำรร่วมค้ำสหไฮโดร ขึ้นมำโดยมีควำมประสงค์ที่จะด ำเนิน
กิจกำรร่วมค้ำเพื่อเข้ำประกวดรำคำจ้ำงเหมำโครงกำรก่อสร้ำงปรับปรุงขยำยกำรประปำส่วนภูมิภำคโครงกำรหนึ่ง โดยก ำหนด
ทุนด ำเนินงำนเป็นเงิน 1.00 ล้ำนบำทและมีสัดส่วนกำรถือหุ้นดังนี้ 

ไฮโดรเทค็      ถือสัดส่วน 51.00% 

สหกำรวิศวกร ถือสัดส่วน 49.00% 

ต่อมำในเดือนกรกฎำคม 2561 ได้มีกำรท ำบันทึกเพิ่มเติมหนังสือสญัญำร่วมคำ้ ซึ่งทั้งสองฝ่ำยได้ตกลงให้ทำงไฮโดรเทค็
เป็นผู้รับผิดชอบในกำรด ำเนินกำรกิจกำรดังกล่ำวแต่เพียงผู้เดียว โดย สหกำรวิศวกร ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ  หำกไฮโดรเท็ค 
ก่อให้เกิดหนี้สินหรือควำมเสียหำยใด ๆ ต่อกิจกำรร่วมค้ำสหไฮโดร 

จำกบันทึกเพิ่มเติมดังกล่ำวส่งผลให้บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ำกัด (มหำชน) เป็นผู้ร่วมค้ำของกิจกำรร่วมค้ำสหไฮโดร เพียงผู้
เดียว โดยมีสัดส่วนร้อยละ 100.00% 

10. ลูกหนี้ภายใต้ข้อตกลงสัมปทาน 

ในเดือนตุลำคม 2558 The Mandalay Region Government, Mandalay City Development Committee (MCDC)  
ได้ลงนำมในข้อตกลงสัมปทำนโดยมอบหมำยให้บริษัท ไฮโดรเท็ค สุพรีม มัณฑะเลย์ จ ำกัด (บริษัทย่อย) มีภำระในกำรด ำเนิน
โ ค ร ง ก ำ ร  Mandalay Industrial Zone Central Wastewater Treatment Plant and Collecting System Project 
(CWWTP)ในรูปแบบของกำรก่อสร้ำงโครงกำรดังกล่ำวภำยในระยะเวลำ 2 ปีนับจำกวันที่ได้รับอนุญำตจำก MCDC ให้เริ่ม
ด ำเนินกำรก่อสร้ำงบนที่ดินที่ MCDC จัดหำให้ (ไม่รวมกำรขยำยระยะเวลำกำรก่อสร้ำงถ้ำมี) และด ำเนินกำรให้บริกำรบ ำบดัน้ ำ
เสียเพื่อแลกเปลี่ยนกับสิทธิในกำรเรียกเก็บค่ำบริกำรจำกผู้ประกอบกำรในเขตอุตสำหกรรมดังกล่ำวเป็นระยะเวลำ 30 ปี  (ต่อ
อำยุสัมปทำนได้ครั้งละ 10 ปีไม่เกิน 2 ครั้ง) นอกจำกนี้ MCDC จะจ่ำยชดเชยให้กับบริษัทย่อย กรณีที่กำรบ ำบัดน้ ำเสียแก่
ผู้ประกอบกำรดังกล่ำวมีระดบัน้ ำเสียที่น้อยกว่ำระดับน้ ำเสียที่ระบุไว้ในสัญญำด้วย  และข้อตกลงดังกลำ่วก ำหนดให้บรษิัทยอ่ย
ต้องโอนกรรมสิทธิ์ของทรัพย์สินในโครงกำรดังกล่ำวโดยไม่มีค่ำตอบแทนให้กับ MCDC เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำของข้อตกลง  ทั้งนี้ 
กลุ่มบริษัทได้รบัรูส้ิ่งตอบแทนที่บรษิัทย่อยได้รับจำกกำรก่อสร้ำงระบบบ ำบัดน้ ำเสียตำมข้อตกลงสัมปทำนข้ำงตน้สว่นหนึ่งทีจ่ะ
ได้รับชดเชยจำก MCDC เป็นสินทรัพย์ทำงกำรเงินและส่วนท่ีเหลือเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตันในงบกำรเงินรวม (หมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงินข้อ 13) 

 

 



รายงานประจ าปี 2561 
บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
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11. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

ประกอบด้วย 
 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2561 2560 
รำคำทุน:-   

ณ วันที่ 1 มกรำคม  3,000,000.00 3,000,000.00 
ซื้อเพิม่ - - 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม  3,000,000.00 3,000,000.00 

ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ:-   

ณ วันที่ 1 มกรำคม  (26,250.00) (26,250.00) 
เพิ่มขึ้น/ลดลง - - 
โอนกลับ - - 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม  (26,250.00) (26,250.00) 

มูลคำ่สทุธิตำมบญัชี:-   
ณ วันที่ 31 ธันวำคม  2,973,750.00 2,973,750.00 

ที่ดินซึ่งกลุ่มบริษัทไม่มีวัตถุประสงค์ในกำรใช้ด ำเนินงำนเนื้อที่จ ำนวน 9 ไร่ 3 งำน 65 ตำรำงวำได้มำจำก  
กำรโอนทรัพย์สินเพื่อช ำระหนี้ตั้งแต่ในอดีต 

ในเดือนมกรำคม 2562 บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง แวลูเอช่ัน จ ำกัด ในฐำนะผู้ประเมินรำคำอิสระได้ประเมินรำคำ
ที่ดินของกลุ่มบริษัทด้วยวิธีเปรียบเทียบรำคำตลำด (ทั้งนี้ได้ค ำนึงถึงเกณฑ์กำรใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดและดีที่สุดแล้ว) 
โดยใช้ข้อมูลรำคำเสนอขำยของที่ดินแปลงอื่น ๆ ที่มีลักษณะใกล้เคียงกับที่ดินของบริษัทพบว่ำที่ดินมีมูลค่ำยุติธรรมจ ำนวน 
2.97 ล้ำนบำท (2560 : จ ำนวน 2.97 ล้ำนบำท) 

ทั้งนี้  ผู้ประเมินรำคำอิสระไม่ได้เปลี่ยนแปลงเทคนิคในกำรประเมินมูลค่ำที่ดินซึ่งใช้ในกำรประเมินมูลค่ำที่ดินในปี
ก่อนแต่อย่ำงใด 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 13 เรื่อง กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม  ก ำหนดล ำดับช้ันของมูลค่ำยุติธรรมเป็น 3 
ระดับตำมประเภทของข้อมูลที่น ำมำใช้ในเทคนิคกำรประเมินมูลค่ำเพื่อวัดมูลค่ำยุติธรรม ดังน้ี 

ระดับ 1 : เป็นข้อมูลรำคำเสนอซื้อขำยในตลำดที่มีสภำพคล่องส ำหรับสินทรัพย์หรือหน้ิสินอย่ำงเดียวกันและ   บริษัท
สำมำรถเข้ำถึงตลำดนั้น ณ วันที่วัดมูลค่ำ 

                ระดับ 2 : เป็นข้อมูลอื่นที่สังเกตได้ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อมส ำหรับสินทรัพย์หรือหน้ีสินนั้น 
                ระดับ 3 : เป็นข้อมูลที่ไม่สำมำรถสังเกตได้ส ำหรับสินทรัพย์หรือหน้ีสินนั้น 

ข้อมูลเกี่ยวกับระดับของล ำดับชั้นมูลค่ำยุติธรรม ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 มีดังนี ้
    (หน่วย : บำท) 
 2561 
 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 
ที่ดิน - 2,973,750.00 - 2,973,750.00 
    (หน่วย : บำท) 
 2560 
 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 
ที่ดิน - 2,973,750.00 - 2,973,750.00 

 



รายงานประจ าปี 2561  

บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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12. ที่ดินและอุปกรณ์ 

ประกอบด้วย 
 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิรวม 

 
ที่ดิน 

ส่วนปรับปรุง 
ที่ดิน 

ส่วนปรับปรุง 
อาคารเช่า 

เครือ่งมอืและ 
อุปกรณ ์

เครือ่งใช้ส านกังาน 
และตกแต่ง 

ยานพาหนะ 
ระบบการ 
จัดการขยะ 

งานระหวา่งก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน :          
ณ วนัที ่1 มกราคม 2561 32,526,750.00 - - 51,812,068.04 8,444,000.10 7,734,120.09 - 87,069,288.52 187,586,226.75 
ซ้ือเพิม่ - 250,000.00 158,210.00 56,818.75 730,563.13 3,618,000.00 - - 4,813,591.88 
เพิ่มขึน้จากการรวมธรุกจิ - - 174,576.00 682,100.00 1,691,452.25 10,356,037.41 53,291,339.16 488,583.56 66,684,088.38 
โอนเข้า - - 488,583.56 - - - - - 488,583.56 
จ าหน่าย - - - (55,352.14) (76,498.48) - - - (131,850.62) 
ตัดจ าหน่าย - - - - - - - - - 
โอนออก - - - - - - - (488,583.56) (488,583.56) 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 32,526,750.00 250,000.00 821,369.56 52,495,634.65 10,789,517.00 21,708,157.50 53,291,339.16 87,069,288.52 258,952,056.39 

ค่าเสื่อมราคาสะสม :          
ณ วันที ่1 มกราคม 2561 - - - (7,749,287.11) (6,606,290.63) (4,539,466.97) - - (18,895,044.71) 
ค่าเสื่อมราคาส าหรับป ี - (2,394.38) (33,956.72) (1,474,172.49) (988,483.99) (1,368,552.69) (5,067,134.02) - (8,934,694.29) 
เพิ่มขึ้นจากการรวมธุรกจิ - - - (375,829.87) (443,033.17) (2,163,231.85) (9,042,530.14) - (12,024,625.03) 
จ าหนา่ย - - - 47,721.92 52,864.36 - - - 100,586.28 
ตัดจ าหนา่ย  - - - - - - - - - 
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2561 - (2,394.38) (33,956.72) (9,551,567.55) (7,984,943.43) (8,071,251.51) (14,109,664.16) - (39,753,777.75) 

ค่าเผ่ือด้อยค่า :          
ณ วันที ่1 มกราคม 2561 - - - (15,779,125.20) - - - - (15,779,125.20) 
เพิ่มขึ้น - - - (5,789,682.39) - - (25,300,000.00) - (31,089,682.39) 
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2561 - - - (21,568,807.59) - - (25,300,000.00) - (46,868,807.59) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี :          
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2561 32,526,750.00 247,605.62 787,412.84 21,375,259.51 2,804,573.57 13,636,905.99 13,881,675.00 87,069,288.52 172,329,471.05 



รายงานประจ าปี 2561  

บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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 (หนว่ย : บาท) 

 งบการเงินรวม 
 

ที่ดิน 
เครื่องมือและ 

อุปกรณ ์
เครื่องใช้ส านกังาน 

และตกแต่ง 
ยานพาหนะ งานระหวา่งกอ่สร้าง รวม 

ราคาทุน :       
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2560 32,526,750.00 52,083,616.91 9,170,925.37 7,884,120.09 86,130,810.52 187,796,222.89 
ซ้ือเพิ่ม - 94,400.00 97,948.00 - 938,478.00 1,130,826.00 
จ าหน่าย - (257,600.00) (709,130.90) (150,000.00) - (1,116,730.90) 
ตัดจ าหนา่ย - (108,348.87) (115,742.37) - - (224,091.24) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 32,526,750.00 51,812,068.04 8,444,000.10 7,734,120.09 87,069,288.52 187,586,226.75 

ค่าเสื่อมราคาสะสม :       
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2560 - (6,127,998.28) (6,268,104.03) (4,194,567.31) - (16,590,669.62) 
ค่าเสื่อมราคาส าหรบัป ี - (1,794,458.61) (999,002.24) (387,721.58) - (3,181,182.43) 
จ าหน่าย - 74,413.20 554,948.44 42,821.92 - 672,183.56 
ตัดจ าหนา่ย - 98,756.58 105,867.20 - - 204,623.78 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 - (7,749,287.11) (6,606,290.63) (4,539,466.97) - (18,895,044.71) 

ค่าเผ่ือด้อยค่า :       
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2560 - (15,779,125.20) - - - (15,779,125.20) 
เพิ่มขึ้น - - - - - - 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 - (15,779,125.20) - - - (15,779,125.20) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี :       
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 32,526,750.00 28,283,655.73 1,837,709.47 3,194,653.12 87,069,288.52 152,912,056.84 



รายงานประจ าปี 2561  

บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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 (หนว่ย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 

ที่ดิน ส่วนปรับปรุง 
ที่ดิน 

ส่วนปรับปรุง 
อาคารเชา่ 

เครื่องมือและ 
อุปกรณ ์

เครื่องใช้ส านกังาน 
และตกแต่ง 

ยานพาหนะ งานระหวา่งกอ่สร้าง รวม 

ราคาทุน :         

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 32,526,750.00 - - 51,748,469.68 8,244,557.71 7,734,120.09 87,069,288.52 187,323,186.00 

ซ้ือเพิ่ม - 250,000.00 84,960.00 45,342.00 124,191.44 - - 504,493.44 

จ าหน่าย - - - (55,352.14) (76,498.48) - - (131,850.62) 

ตัดจ าหนา่ย - - - - - - - - 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 32,526,750.00 250,000.00 84,960.00 51,738,459.54 8,292,250.67 7,734,120.09 87,069,288.52 187,695,828.82 

ค่าเสื่อมราคาสะสม :         

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 - - - (7,809,985.90) (6,282,190.05) (4,539,466.97) - (18,631,642.92) 

ค่าเสื่อมราคาส าหรบัป ี - (2,394.38) (2,886.28) (1,423,422.60) (776,622.39) (436,000.00) - (2,641,325.65) 

จ าหน่าย - - - 47,721.92 52,864.36 - - 100,586.28 

ตัดจ าหนา่ย - - - - - - - - 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 - (2,394.38) (2,886.28) (9,185,686.58) (7,005,948.08) (4,975,466.97) - (21,172,382.29) 

ค่าเผ่ือด้อยค่า :         

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 - - - (15,779,125.20) - - - (15,779,125.20) 

เพิ่มขึ้น - - - (5,789,682.39) - - - (5,789,682.39) 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 - - - (21,568,807.59) - - - (21,568,807.59) 

มูลค่าสทุธติามบญัช ี:         
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 32,526,750.00 247,605.62 82,073.72 20,983,965.37 1,286,302.59 2,758,653.12 87,069,288.52 144,954,638.94 



รายงานประจ าปี 2561  

บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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 (หนว่ย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 

ที่ดิน 
เครื่องมือและ 

อุปกรณ ์
เครื่องใช้ส านกังาน 

และตกแต่ง 
ยานพาหนะ งานระหวา่งกอ่สร้าง รวม 

ราคาทุน :       
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2560 32,526,750.00 51,746,387.71 8,696,252.75 7,884,120.09 86,130,810.52 186,984,321.07 
ซ้ือเพิ่ม - 94,400.00 97,948.00 - 938,478.00 1,130,826.00 
จ าหน่าย - (9,800.00) (520,172.91) (150,000.00) -      (679,972.91) 
ตัดจ าหนา่ย - (82,518.03) (29,470.13) - - (111,988.16) 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 32,526,750.00 51,748,469.68 8,244,557.71 7,734,120.09 87,069,288.52 187,323,186.00 

ค่าเสื่อมราคาสะสม :       
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2560 - (6,088,404.01) (5,822,444.66) (4,194,567.31) - (16,105,415.98) 
ค่าเสื่อมราคาส าหรบัป ี - (1,798,650.77) (957,949.66) (387,721.58) - (3,144,322.01) 
จ าหน่าย - 4,034.14 472,714.66 42,821.92 - 519,570.72 
ตัดจ าหนา่ย - 73,034.74 25,489.61 - - 98,524.35 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 - (7,809,985.90) (6,282,190.05) (4,539,466.97) - (18,631,642.92) 

ค่าเผ่ือด้อยค่า :       
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2560 - (15,779,125.20) - - - (15,779,125.20) 
เพิ่มขึ้น - - - - - - 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 - (15,779,125.20) - - - (15,779,125.20) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี :       
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 32,526,750.00 28,159,358.58 1,962,367.66 3,194,653.12 87,069,288.52 152,912,417.88 



รายงานประจ าปี 2561  
บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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ข้อมูลเกี่ยวกับค่าเสื่อมราคามีดังนี้ 

(หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
ค่าเสื่อมราคาส าหรับป ี 8,934,694.29 3,181,182.43 2,641,325.65 3,144,322.01 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทมีอุปกรณ์จ านวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ ราคาทุนก่อนหัก
ค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจ านวน 17.62 ล้านบาท (2560 : จ านวน 15.24 ล้านบาท) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทมียานพาหนะและเครื่องใช้ส านักงานมูลค่าตามบัญชีสุทธิจ านวน 7.07 ล้านบาท 
เป็นสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงินที่บริษัทเป็นผู้เช่าซึ่งรวมแสดงในรายการข้างต้น  กรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์ดังกล่าวจะโอน
เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทต่อเมื่อกลุ่มบริษัทได้ช าระเงินงวดสุดท้าย 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริษัทมีที่ดินติดภาระค้ าประกันเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบันการเงินตามหมาย
เหตุประกอบงบการเงินข้อ 33.3 

13. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

ประกอบด้วย 
 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม 

 

โปรแกรม
คอมพิวเตอร ์

สิทธิภายใต้
ข้อตกลง
สัมปทาน 

นวัตกรรม 
การก าจัดขยะ 

รวม 

ราคาทุน:-     
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2561 3,407,887.78 4,458,800.29 - 7,866,688.07 
ซื้อเพิ่ม/ลงทุนเพิ่ม 350,000.00 - - 350,000.00 
เพิ่มขึ้นจากการรวมธุรกิจ 1,134,552.00 - 555,968,006.54 557,102,558.54 
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลีย่น  - (31,530.00) - (31,530.00) 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 4,892,439.78 4,427,270.29 555,968,006.54 565,287,716.61 

ค่าตัดจ าหน่ายสะสม:-     
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2561 (2,695,527.87) - - (2,695,527.87) 
ค่าตัดจ าหน่ายส าหรับป ี (501,242.84) - (53,489,633.28) (53,990,876.12) 
เพิ่มขึ้นจากการรวมธุรกิจ (81,439.04) - - (81,439.04) 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 (3,278,209.75) - (53,489,633.28) (56,767,843.03) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี:-     
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 1,614,230.03 4,427,270.29 502,478,373.26 508,519,873.58 

     
  ค่าตัดจ าหน่ายส าหรับปีสิ้นสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561   53,990,876.12 
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   (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม 

 
โปรแกรม

คอมพิวเตอร ์
สิทธิภายใต้ข้อตกลง

สัมปทาน รวม 
ราคาทุน:-    

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2560 3,520,137.78 3,682,284.85 7,202,422.63 
ซื้อเพิ่ม/ลงทุนเพิ่ม - 1,144,052.99 1,144,052.99 
จ าหน่าย  - - - 
โอนออก (112,250.00) - (112,250.00) 
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลีย่น  - (367,537.55) (367,537.55) 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 3,407,887.78 4,458,800.29 7,866,688.07 

ค่าตัดจ าหน่ายสะสม:-    
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2560 (2,348,646.84) - (2,348,646.84) 
ค่าตัดจ าหน่ายส าหรับป ี (459,124.03) - (459,124.03) 
จ าหน่าย    - - - 
โอนออก 112,243.00 - 112,243.00 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 (2,695,527.87) - (2,695,527.87) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี:-    
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 712,359.91 4,458,800.29 5,171,160.20 

    
  ค่าตัดจ าหน่ายส าหรับปีสิ้นสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560  459,124.03 

 
  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 โปรแกรมคอมพิวเตอร ์
 2561 2560 
ราคาทุน:-   

ณ วันที่ 1 มกราคม  3,107,280.56 3,172,528.56 
ซื้อเพิม่ 250,000.00 2.00 
โอนออก - (65,250.00) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม  3,357,280.56 3,107,280.56 

ค่าตดัจ าหน่ายสะสม:-   
ณ วันที่ 1 มกราคม  (2,488,272.93) (2,165,654.06) 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับป ี (385,163.44) (387,867.87) 
โอนออก - 65,249.00 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม  (2,873,436.37) (2,488,272.93) 

มูลคา่สทุธิตามบญัชี:-   
ณ วันที่ 31 ธันวาคม  483,844.19 619,007.63 

ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปสีิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 385,163.44 387,867.87 
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14. เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 

ประกอบด้วย 
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร     19,693,113.76 19,840,536.25 19,693,113.76 19,840,536.25 
เงินกู้ยืมระยะสั้น 12,538,560.40 - 11,313,263.70 - 
   รวม 32,231,674.16 19,840,536.25 31,006,377.46 19,840,536.25 

 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทมีวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถานบันการเงินจ านวน 76.46 ล้าน

บาท (2560 : จ านวน 76.46 ล้านบาท) อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MOR ,MLR ต่อปี (2560 : อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MOR,MLR ต่อ
ปี)   

วงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินดังกล่าวค้ าประกันโดยเงินฝากธนาคารตามหมายเหตุประกอบ
งบการเงินข้อ 8 และที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 12 

15. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่ืน 

ประกอบด้วย 
   (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
เจ้าหนี้การคา้ 103,768,462.37 85,291,659.97 44,464,793.91 81,309,894.53 
เจ้าหนี้อ่ืน 18,285,538.76 13,004,858.74 10,760,322.04 12,373,314.27 
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน 32,568,283.67 24,381,867.14 28,349,365.35 22,557,127.25 
เงินรับล่วงหน้า 10,937,500.00 10,937,500.00 10,937,500.00 10,937,500.00 
ดอกเบี้ยค้างจ่าย 34,956,654.78 21,194,794.99 34,956,654.78 21,194,794.99 
อื่น ๆ 437,168.00 4,364.82 4,101.34 4,364.82 
  รวม 200,953,607.58 154,815,045.66 129,472,737.42 148,376,995.86 
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16. ประมาณการรับประกันคุณภาพ 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริษัทได้รบัรู้ประมาณการหนี้สินส าหรับการเรียกรอ้งการรบัประกันผลงานการ
ก่อสร้างที่คาดว่าจะเกิดขึ้น กลุ่มบริษัทคาดว่ารายจ่ายส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในงวดบัญชีหน้าและค่าใช้จ่ายทั้งหมดจะเกิดขึ้นภายใน
ระยะ 1- 2 ปี ตั้งแต่วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน 

รายการเคลื่อนไหวของประมาณการรับประกันคุณภาพส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังนี ้

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 
  ณ วันท่ี 1 มกราคม 11,009,545.90 5,977,359.83 9,079,416.80 5,977,359.83 
  เพิ่มขึ้นจากการรวมธรุกิจ 702,000.00 - - - 
  เพิ่มขึ้นในระหว่างป ี 1,000,000.00 5,781,192.27 1,000,000.00 3,461,236.25 
  ส่วนท่ีใช้ในระหว่างปี (2,706,927.31) (749,006.20) (1,152,397.06) (359,179.28) 
  โอนกลับส่วนท่ีหมดอายุ
ระหว่างป ี

(2,050,418.57) - (2,050,418.57) - 

  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 7,954,200.02 11,009,545.90 6,876,601.17 9,079,416.80 

จ านวนเงินข้ันต่ าที่ต้องจ่าย-ประมาณการรับประกันคุณภาพมดีังนี ้
 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
ไม่เกิน 1 ป ี 7,252,200.02 5,618,180.55 6,876,601.17 5,618,180.55 
2 ปี – 5 ป ี 702,000.00 5,391,365.35 - 3,461,236.25 
          รวม 7,954,200.02 11,009,545.90 6,876,601.17 9,079,416.80 

    
17. หุ้นกู้แปลงสภาพ 

ประกอบด้วย 

(หน่วย : บาท) 
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกจิการ 

หุ้นกู้แปลงสภาพ  265,000,000.00 
หัก องค์ประกอบท่ีเป็นส่วนของผูถ้ือหุ้น  (26,339,122.17) 
องค์ประกอบท่ีเป็นหนี้สิน  238,660,877.83 
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การเปลีย่นแปลงของหุ้นกู้แปลงสภาพส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 มีดังนี ้

(หน่วย : บาท) 
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกจิการ 

หุ้นกู้แปลงสภาพ-องค์ประกอบท่ีเป็นหนี้สินที่รับรู้เมื่อเริ่มแรก 238,660,877.83 
ดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 6,955,537.81 
ดอกเบี้ยจ่ายให้แกผู่้ถือตราสาร (3,326,902.18) 
องค์ประกอบท่ีเป็นหนี้สิน 242,289,513.46 

  
รายละเอียดของหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถสรุปได้ดังนี้ 

ประเภทของหุ้นกู้ ชนิดระบุช่ือผู้ถือ มีสิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัท ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มี
หลักประกัน และครบก าหนดไถ่ถอนในปี พศ. 2564 

วงเงิน 265,000,000.00 บาท 

ราคาเสนอขาย 1,000.00 บาท ต่อหนึ่งหน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ 

จ านวนหน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ 265,000 หน่วย 
อาย ุ 3 ปี นับแต่วันออกหุ้นกู้แปลงสภาพ 

อัตราดอกเบี้ยและการช าระดอกเบี้ย ร้อยละ 2.80 ต่อปี โดยช าระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน 

อัตราส่วนการแปลงสภาพ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อ 699.30071 หุ้นสามัญของบริษัท (โดยเศษของหุ้น
ตั้งแต่หลักหน่วยให้ปัดขึ้น) 

ราคาแปลงสภาพ 1.43 บาท 

ระยะเวลาการใช้สิทธิแปลงสภาพ ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิในการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของ
บริษัทได้เมื่อพ้น 2 ปีหลังจากวันออกหุ้นกู้แปลงสภาพจนถึงวันท าการที ่15 ก่อนวัน
ครบก าหนดระยะเวลาไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ 

การไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบ
ก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ  
 

ภายหลังจากวันที่การออกหุ้นกู้แปลงสภาพครบ 2 ปี บริษัทมีสิทธิที่จะไถ่ถอนหุ้นกู้
แปลงสภาพที่ยังมิได้มีการแปลงสภาพในขณะนั้นก่อนวันครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
แปลงสภาพไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่บริษัท  เห็นสมควรในราคาเท่ากับ
จ านวนเงินต้นของหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวบวกด้วยดอกเบี้ยสะสมซึ่งค านวณจนถึง
วันที่มีการไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ
ดังกล่าว  

  
จ านวนเงินข้ันต่ าที่ต้องจ่ายส าหรับหุ้นกู้แปลงสภาพมีดังน้ี 

    (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2561 2560 
ไม่เกิน 1 ป ี - - 
2 ปี – 3 ปี      242,289,513.46 - 
            รวม      242,289,513.46 - 
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18. หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน 

     จ านวนเงินข้ันต่ าที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าการเงินมีดังนี้ 

     (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 2561 2560 

 หนี้สินตามสัญญา

เช่าทางการเงิน 

ดอกเบี้ยจา่ย    

รอตัดบัญชี 

 

สุทธิ 

หนี้สินตามสัญญา

เช่าทางการเงิน 

ดอกเบี้ยจา่ย 

รอตัดบัญชี 

 

สุทธิ 

ไม่เกิน 1 ปี 1,562,436.00 (240,502.84) 1,321,933.16 - - - 

เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี  3,900,123.00 (443,763.62) 3,456,359.38 - - - 

        รวม 5,462,559.00 (684,266.46) 4,778,292.54 - - - 

       ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทย่อยได้ท าสัญญาเช่าทางการเงินกับบริษัทลิสซิ่งสองแห่งจ านวน 4 สัญญาเพื่อ
จัดหายานพาหนะและเครื่องใช้ส านักงานส าหรับใช้ด าเนินงานในกิจการ สัญญาเช่าก าหนดจ่ายค่าเช่าเป็นงวดรายเดือน ๆ 
ละ 7,400.00 บาทถึงเดือนละ 50,733.64 บาท โดยมีระยะเวลาการเช่า 4-5 ปี สัญญาดังกล่าวค้ าประกันโดยกรรมการ
ของบริษัทย่อย กรรมสิทธิ์ในยานพาหนะและเครื่องใช้ส านักงานดังกล่าวจะโอนเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทย่อยเมื่อบริษัท
ย่อยได้ช าระเงินงวดสุดท้ายตามสัญญาเช่า 

19. เงินกู้ยืมระยะยาว-กิจการอื่น 

     ประกอบด้วย 
 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2561 2560 

เงินกู้ยืมระยะยาว 125,644,786.50 125,643,886.50 
หัก ส่วนของหนี้ท่ีถึงก าหนดช าระในหนึ่งปี - - 

               สุทธิ 125,644,786.50 125,643,886.50 

   
            จ านวนเงินข้ันต่ าที่ต้องจ่ายภายใต้สัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวมีดังนี้ 
 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2561 2560 
 ไม่เกิน 1 ป ี - - 
 2 ปี – 5 ป ี 125,644,786.50 125,643,886.50 
              รวม 125,644,786.50 125,643,886.50 

   
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เงินกู้ยืมระยะยาว-กิจการอืน่ท้ังจ านวนเป็นเงินกู้ยืมจาก Yunnan Water (Hong 

Kong) Company Limited ซึ่งเป็นบริษัทท่ีจัดตั้งในประเทศฮ่องกง เพื่อใช้ส าหรับการก่อสร้างโครงการผลติน้ าประปาที่จังหวัด
เชียงใหม่โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.75 ต่อปี ก าหนดช าระคืนเงินต้นทุกปีเป็นระยะเวลา 5 ปี นับจากวันเริ่มมีรายไดจ้ากการขาย
น้ าประปา นอกจากน้ีสญัญากูย้ืมดงักล่าวยังให้สิทธิแก่ Yunnan Water (Hong Kong) Company Limited ในการเลือกที่จะเปลี่ยน
เงินกู้ยืมไปเป็นเงินลงทุนในบริษัท ไฮโดรเท็ค ยูทิลติี้ จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทท่ีจะรับบริการจดัการน้ าเมื่อโครงการดังกลา่วก่อสร้างเสรจ็
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สิ้น โดยทาง Yunnan Water (Hong Kong) Company Limited จะมีสดัส่วนในบริษัท ไฮโดรเท็ค ยทูิลิตี้ จ ากัด ที่ร้อยละ 49 ของ
ทุนจดทะเบียนบริษัทไดด้้วย โดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะควบคุมบรษิัทย่อยร่วมกัน 

20. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 

 การเปลี่ยนแปลงมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานกรณีการเลิกจ้างหรือเกษียณอายุตามข้อก าหนดของ
กฎหมายแรงงานส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังนี ้

   (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

ณ วันที่ 1 มกราคม 7,537,454.95 10,126,445.31 7,537,454.95 9,994,445.31 

เพิ่มขึ้นจากการรวมธุรกิจ 539,938.00 - - - 

ต้นทุนบริการปัจจุบัน 1,028,594.50 1,423,832.00 838,922.01 1,423,832.00 

ต้นทุนบริการในอดีต 518,341.66 - 430,817.99 - 

ต้นทุนดอกเบี้ย 140,674.69 173,596.64 128,902.19 173,596.64 

ก า ไร (ขาดทุนจากการ เปลี่ ยนแปลงข้ อสมมติด้ าน

ประชากรศาสตร์          12,812.93     (724,420.00) -  (724,420.00) 

ก าไร(ขาดทุน)จากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน (401,911.85) (424,165.00)      (385,300.39) (424,165.00) 

ก าไร(ขาดทุน)จากการปรับปรุงจากประสบการณ์ 4,953,708.99 (1,359,655.00) 5,315,960.19 (1,359,655.00) 

ผลประโยชน์ที่จ่าย (2,794,800.00) (1,678,179.00) (2,794,800.00) (1,546,179.00) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 11,534,813.87 7,537,454.95 11,071,956.94 7,537,454.95 

สมมติฐานในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ส าคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังนี ้

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
อัตราคิดลด ณ วันสิ้นปี 2.45%-3.53% 2.05% 2.45% 2.05% 
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน 4.00%-5.00% 5.89% 4.00% 5.89% 
อัตราส่วนของพนักงานที่คาดว่าจะลาออกก่อนเกษียณ 1.91% - 45.84% 0% - 37% 7.64% - 45.84% 0% - 37% 
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การเปลีย่นแปลงสมมตฐิานในการประมาณการภาระผูกพัน ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 จะมผีลกระทบต่อภาระ
ผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ดังนี ้

  (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 ภาระผกูพันผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึน้ (ลดลง) 

 2561 2560 

ถ้าอัตราคิดลดเพิ่มขึ้น 1% (2560: 0.50%) (347,208.07) (70,604.00) 

ถ้าอัตราคิดลดลดลง 1% (2560: 0.50%) 396,478.11 72,724.00 

   

ถ้าอัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนเพิ่มขึ้น 1% (2560: 0.50%) 385,386.04 94,444.00 

ถ้าอัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนลดลง 1% (2560: 0.50%) (344,684.95) (92,518.00) 

   

ถ้าอัตราส่วนของพนักงานท่ีคาดว่าจะลาออกก่อนเกษียณเพิ่มขึ้น 20% (2560: 0.50%) (664,820.61) (82,561.00) 

ถ้าอัตราส่วนของพนักงานท่ีคาดว่าจะลาออกก่อนเกษียณลดลง 20% (2560: 0.50%) 607,675.92 85,654.00 

 
  (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ภาระผกูพันผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึน้ (ลดลง) 

 2561 2560 

ถ้าอัตราคิดลดเพิ่มขึ้น 1% (2560: 0.50%) (257,223.00) (70,604.00) 

ถ้าอัตราคิดลดลดลง 1% (2560: 0.50%) 279,890.00 72,724.00 

   

ถ้าอัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนเพิ่มขึ้น 1% (2560: 0.50%) 271,877.00 94,444.00 

ถ้าอัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนลดลง 1% (2560: 0.50%) (255,057.00) (92,518.00) 

   

ถ้าอัตราส่วนของพนักงานท่ีคาดว่าจะลาออกก่อนเกษียณเพิ่มขึ้น 20% (2560: 0.50%) (573,373.00) (82,561.00) 

ถ้าอัตราส่วนของพนักงานท่ีคาดว่าจะลาออกก่อนเกษียณลดลง 20% (2560: 0.50%) 487,037.00 85,654.00 

กลุ่มบริษัทคาดว่าจะจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้า เป็นจ านวนประมาณ 5.26 ล้านบาท
ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ (2560 : ประมาณ 6.24 ล้านบาทในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ระยะเวลาเฉลี่ยถว่งน้ าหนักในการจา่ยช าระผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังานของกลุม่บริษัท
ประมาณ 5-25 ปี ในงบการเงินรวมและประมาณ 5 ปีในงบการเงินเฉพาะกิจการ (2560 : 5 ปี ในงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกจิการ) 
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21. สินทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  

การเปลี่ยนแปลงของหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังนี ้

   (หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิรวม 

 1 มกราคม รับรู้ในก าไร 31 ธันวาคม  รับรู้ในก าไร รับรู้ในก าไร รับรู้ในสว่นของ  31 ธันวาคม  

 2560 หรอืขาดทุน 2560 หรอืขาดทุน ขาดทนุเบ็ดเสร็จอืน่ ผู้ถือหุ้น รวมธรุกจิ 2561 

อุปกรณ ์ 69,093.92 (69,093.92)  -   -   -   -   -   -  

สินทรพัย์ไม่มีตวัตน 25,902.03 (25,902.03)  -   -   -   -   -   -  

นวตักรรมการก าจดัขยะ - -  -  10,697,926.66 - - (111,193,601.31) (100,495,674.65) 

หุ้นกูแ้ปลงสภาพ - -  -  726,145.81 - (5,267,824.43)  -  (4,541,678.62) 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์

พนกังาน 

26,400.00 (26,400.00)  -  57,793.74 
(73,209.95) 

- 107,987.60 92,571.39 

หนี้สนิภายใต้สัญญาเชา่การเงนิ - -  -  (243,040.07) - - (330.54) (243,370.61) 

ประมาณการรับประกนัคุณภาพ - -  -  (140,400.00) - - 140,400.00 - 

รวม 121,395.95 (121,395.95)  -    11,098,426.14 (73,209.95) (5,267,824.43) (110,945,544.25) (105,188,152.49) 

 
 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 1 มกราคม  รับรู้ในก าไร รับรู้ในก าไร 31 ธันวาคม  รับรู้ในก าไร รับรู้ในสว่นของ 31 ธันวาคม  

 2560 หรอืขาดทุน ขาดทนุเบ็ดเสร็จอืน่ 2560 หรอืขาดทุน ผู้ถือหุ้น 2561 

หุ้นกูแ้ปลงสภาพ - -  -   -  726,145.81 (5,267,824.43) (4,541,678.62) 

รวม - -  -   -  726,145.81 (5,267,824.43) (4,541,678.62) 

        

กลุ่มบริษัทแสดงรายการสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีโดยหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีในงบแสดงฐานะ
การเงิน  เฉพาะกรณีที่สินทรัพย์และหนี้สินดังกล่าวเกี่ยวข้องกับหน่วยภาษีเดียวกันและถูกจัดเก็บภาษีโดยหน่วยงาน
จัดเก็บภาษีเดียวกัน ดังนี้ 

 
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
จ านวนเงินท่ีรับรู้เป็นสินทรัพย/์ 
  หนี้สินในงบแสดงฐานะการเงิน 

    

   - สินทรัพย์ภาษีเงินไดร้อตัดบญัชี - - - - 
   - หนี้สินภาษีเงินไดร้อตัดบญัชี (105,188,152.49) - (4,541,678.62) - 

รวม (105,188,152.49) - (4,541,678.62) - 
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สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่กลุ่มบริษัทไม่ได้รับรู้ไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบด้วย 

   (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

ผลขาดทุนสะสมทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช ้     
      - หมดอายุในอกี 1 ปี 20,917,612.65 - 20,917,612.65 - 
      - หมดอายุในอกี 2-5 ปี 81,329,967.75 74,168,521.25 72,161,203.77 74,139,429.82 
ผลแตกตา่งชัว่คราว 37,450,983.70 15,658,227.06 44,169,244.27 15,658,227.06 
                     รวม 139,698,564.10 89,826,748.31 137,248,060.69 89,797,656.88 
     

สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่กลุ่มบริษัทไม่ได้รับรู้ไว้ใน
งบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วย 

   (หน่วย : บาท) 
     งบการเงินรวม 

   2561 2560 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญช ี    

- บริษัทย่อย   1,707,902.59 2,741,551.47 
 

22. ทุนเรือนหุ้น 

 จ านวนหุ้น จ านวนเงิน 
 (หน่วย : หุ้น) (หน่วย : บาท) 
ทุนจดทะเบยีน (มลูค่าหุ้นละ 1.00 บาท)   

ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 389,968,760 389,968,760.00 
เพิ่มทุน 200,000,000 200,000,000.00 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 589,968,760 589,968,760.00 
เพิ่มทุน     380,314,690     380,314,690.00 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561     970,283,450     970,283,450.00 
   

 
 จ านวนหุ้น หุ้นสามญั ส่วนเกนิมูลคา่หุ้น รวม 

 (หน่วย : หุ้น) (หน่วย : บาท) (หน่วย : บาท) (หน่วย : บาท) 
ทุนจดทะเบียนช าระแลว้ (มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท)     

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2560 389,968,760 389,968,760.00 59,476,373.77 449,445,133.77 
เพิ่มทนุ 96,515,312 96,515,312.00 - 96,515,312.00 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 486,484,072 486,484,072.00 59,476,373.77 545,960,445.77 
เพิ่มทนุ 103,484,688 103,484,688.00 - 103,484,688.00 
เพิ่มทนุ 195,000,000 195,000,000.00 81,900,000.00 276,900,000.00 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 784,968,760 784,968,760.00 141,376,373.77 926,345,133.77 
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เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ดังนี้ 

- อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจ านวน 200,000,000.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 389,968,760.00 บาท 
เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 589,968,760.00 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 
1.00 บาท 

- อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ดังนี ้

1)   จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจ านวน 100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุน้ละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผูถ้ือหุน้เดมิ
ของบริษัทตามสัดส่วน (Rights Offering) 

2)   จัดสรรหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วน (Rights Offering) และจากการจองซื้อหุ้นเกินกว่า
สิทธิให้แก่นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์ ซึ่งเป็นการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงแก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ใน
ราคาหุ้นละ 1.00 บาท 

3)   จัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 100,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.00 บาทให้แก่นายสม
ประสงค์ ปัญจะลักษณ์ จ านวน 81,000,000 หุ้น และนายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์ จ านวน 19,000,000 หุ้น ซึ่งเป็นการเสนอ
ขายแบบเฉพาะเจาะจงแก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) 

บริษัทได้ด าเนินการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนจากจ านวน 389,968,760.00 บาท เป็นจ านวน 589,968,760.00 บาทต่อ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 

เมื่อวันที่ 15 - 21 ธันวาคม 2560  บริษัทได้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมจ านวน 96,515,312 หุ้น  หุ้นสามัญ
ดังกล่าวมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาทโดยเสนอขายในราคาหุ้นละ 1.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 96,515,312.00 บาท   

บริษัทได้ด าเนินการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนช าระแล้วจากจ านวน 389,968,760.00 บาท เป็นจ านวน 486,484,072.00 
บาท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 

เมื่อวันที่ 22 - 29 ธันวาคม 2560 บริษัทได้จัดสรรหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วน (Rights Offering) และ
จากการจองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิให้แก่นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์ ซึ่งเป็นการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงแก่บุคคลใน
วงจ ากัด (Private Placement) จ านวน 3,484,688 หุ้น หุ้นสามัญดังกล่าวมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยเสนอขายใน
ราคาหุ้นละ 1.00 บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,484,688.00 บาท 

เมื่อวันที่ 22 - 29 ธันวาคม 2560 บริษัทได้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์ จ านวน 
81,000,000 หุ้น และนายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์ จ านวน 19,000,000 หุ้น หุ้นสามัญดังกล่าวมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท 
โดยเสนอขายในราคาหุ้นละ 1.00 บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100,000,000.00 บาท 

บริษัทได้ด าเนินการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนช าระแล้วจากจ านวน 486,484,072.00 บาท เป็นจ านวน 589,968,760.00 
บาท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทได้บันทึกเงินรับจากการเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้นจ านวน 103,484,688.00 บาทไว้ในบัญชี
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น โดยแสดงเป็นรายการแยกต่างหากอยู่ภายใต้หัวข้อส่วนของผู้ถือหุ้น 

บริษัทบันทึกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจ าหน่ายหุ้นสามัญสุทธิจากภาษีเงินได้จ านวน 7.22 ล้านบาท ไว้ในบัญชีส่วนเกินมูลค่า
หุ้นสามัญ 

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ดังนี้ 

-   อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบรษิัทจ านวน 380,314,690.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 589,968,760.00 
บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 970,283,450.00 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 380,314,690 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้น
ละ 1.00 บาท 
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-   อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจ ากัด โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

(1)  จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 195,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาหุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็น
มูลค่า 195,000,000.00 บาท เพื่อเสนอขายและจัดสรรในคราวเดียวให้แก่บุคคลในวงจ ากัด ซึ่งเป็นการเสนอขายแบบที่ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติก าหนดราคาเสนอขายชัดเจน และ 

(2)  จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 185,314,690 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ
ของหุ้นกู้แปลงสภาพที่มีมูลค่าการเสนอขายจ านวน 265,000,000.00 บาท ที่ราคา 1,000.00 บาทต่อหน่วย ที่เสนอขายในคราว
เดียวให้แก่บุคคลในวงจ ากัด ซึ่งเป็นการเสนอขายแบบที่ท่ีประชุมผู้ถือหุน้ของบรษิัทมีมติก าหนดราคาแปลงสภาพชัดเจนเทา่กบั 
1.43 บาท (หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 35) 

บริษัทได้ด าเนินการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนจากจ านวน 589,968,760.00 บาท เป็นจ านวน 970,283,450.00 บาทต่อ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 บริษัทได้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บริษัท เอสยูทีจี โฮลดิ้ง จ ากัด จ านวน 195,000,000 
หุ้น หุ้นสามัญดังกล่าวมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยเสนอขายในราคาหุ้นละ 1.00 บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
195,000,000.00 บาท * 

* เพื่อวัตถุประสงค์ในการรายการงานทางการเงิน บริษัทใช้ราคาปิด ณ วันที่ซ้ือธุรกิจในการวัดมูลค่าสิ่งตอบแทนในการรวมธุรกิจตามข้อก าหนดของมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการรวมธุรกิจ ซ่ึงท าให้เกิดส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญจ านวน 81.90 ล้านบาทส าหรับการจัดสรรหุ้นสามัญในคราวนี้ (หมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 35) 

บริษัทได้ด าเนินการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนช าระแล้วจากจ านวน 589,968,760.00 บาท เป็นจ านวน 784,968,760.00 
บาท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 

การจัดการความเสี่ยงในส่วนของทุน 

วัตถุประสงค์ของกลุ่มบริษัทในการบริหารทุนของกลุ่มบริษัทนั้นเพื่อด ารงไว้ซึ่งความสามารถในการด าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่องของกลุ่มบริษัทเพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วนได้เสยีอื่น และเพื่อด ารงไว้ซึ่งโครงสรา้ง
ของทุนที่เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนทางการเงินของทุน 

ในการด ารงไว้หรือปรับโครงสร้างของทุน  กลุ่มบริษัทอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น  การคืนทุนให้แก ่ 
ผู้ถือหุ้น การออกหุ้นใหม่ หรือการขายทรัพย์สินเพื่อลดภาระหนี้ 

23. สิทธิในการแปลงสภาพหุ้นกู้ 

การเปลี่ยนแปลงของสิทธิในการแปลงสภาพหุ้นกู้ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดังนี้ 

     (หน่วย : บาท) 
  งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกจิการ 
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561  - 
เพิ่มขึ้นในระหว่างงวด  26,339,122.17 
ภาษเีงินได้ทีเ่กี่ยวข้อง  (5,267,824.43) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561  21,071,297.74 

24. ส ารองตามกฎหมาย 

ภายใต้พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 บริษัทต้องจัดสรรทุนส ารองตามกฎหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ
ก าไรสุทธิประจ าปีหลังหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าส ารองจะมีจ านวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของ
บริษัท ส ารองตามกฎหมายไม่สามารถน ามาจ่ายเงินปันผลได้  
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25. ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้  

ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในก าไรขาดทุนส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังนี ้
 (หนว่ย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2561 2560 2561 2560 

ค่าใช้จา่ยภาษีเงินไดข้องงวดปจัจุบนั   - 2,308,443.83 - 1,804,871.78 
ค่าใช้จา่ยภาษีเงินได้รอการตัดบัญชขีองผลแตกต่างชัว่คราวที่รับรู้เมื่อ

เริ่มแรกและทีก่ลับรายการ  
 

(11,098,426.14) 

 

121,395.95 

 

(726,145.81) 

 

- 

ค่าใช้จา่ย(รายได)้ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน (11,098,426.14)  2,429,839.78 (726,145.81) 1,804,871.78 

ความสัมพันธ์ระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กับขาดทุนทางบัญชีส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังนี ้

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 

ขาดทนุทางบัญช ี (303,529,385.94) (57,170,659.73) (240,720,755.06) (59,064,823.31) 

     

อัตราภาษีที่ใช ้ 20% 20% 20% 20% 

ภาษีเงินได้ค านวณตามอัตราภาษีที่ใช ้ (60,705,877.19) (11,434,131.94) (48,144,151.01) (11,812,964.66) 

ส่วนเงนิได้ที่ไม่ตอ้งน ามาค านวณก าไรทางภาษี (213,085.23) (209,261.17) - - 

ส่วนของค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถหักในการค านวณก าไรทางภาษี 1,078,392.50 359,952.05 574,829.46 299,944.10 

ส่วนของค่าใช้จ่ายที่สามารถหักเพิ่มได้ในการค านวณก าไรทางภาษี (27,596.45) (9,740.00) (27,596.45) (9,740.00) 

ผลกระทบจากรายการที่ไม่ได้รับรู้สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญช ี 22,452,516.79 2,199,493.23 29,386,297.14 1,813,467.41 

ผลแตกต่างชั่วคราวงวดก่อนที่ไม่ได้รับรู้เป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญช ี (1,761,835.72) (408,418.63) (1,454,911.56) (408,418.63) 

ผลขาดทนุจากการด าเนินงาน-บริษัทย่อย 9,139,672.55 9,362.69 - - 

ผลขาดทนุจากการด าเนินงาน 18,939,386.61 11,922,583.56 18,939,386.61 11,922,583.56 

(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (11,098,426.14) 2,429,839.78 (726,145.81) 1,804,871.78 
 

อัตราภาษีท่ีบังคับใช ้ ปี 2561 ปี 2560 
บริษัทและบริษัทย่อย 20% 20% 
บริษัทท่ีมีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้านบาทและรายได้ไม่เกิน 30 ล้านบาท   
- ก าไรสุทธิระหว่าง  1 - 300,000 บาท - - 
- ก าไรสุทธิระหว่าง  300,000 - 1,000,000 บาท 15% 15% 
- ก าไรสุทธิต้ังแต่     1,000,001 บาทขึ้นไป 20% 20% 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่รับรู้ในก าไรขาดทุนทุนเบ็ดเสร็จอื่นส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังนี ้  

   (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 

ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินไดร้อตัดบัญชี     
 ก าไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 73,209.95 - - - 

 รวมค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้ท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 73,209.95 - - - 
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ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้นส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังนี ้

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน     

ค่าใช้จ่ายในการจ าหน่ายหุ้นสามัญ - (1,804,871.78) - (1,804,871.78) 

ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี     

หุ้นกู้แปลงสภาพ - องค์ประกอบท่ีเป็นส่วนของผู้ถือหุ้น 5,267,824.43 - 5,267,824.43 - 

รวมค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้ท่ีรับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น 5,267,824.43 (1,804,871.78) 5,267,824.43 (1,804,871.78) 

26. ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน  

ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยการหารขาดทุนส าหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญด้วยจ านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วง
น้ าหนักของหุ้นสามัญที่ออกจ าหน่ายในระหว่างปี   

บริษัทไม่ได้แสดงก าไรต่อหุ้นปรับลดส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 จากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ (หมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 17) เนื่องจากการค านวณก าไรต่อหุ้นปรับลดโดยสมมติว่ามีการแปลงสภาพหุ้นกู้ทั้งหมดเป็นหุ้นสามัญ
นั้น แสดงผลลัพธ์เป็นก าไรต่อหุ้นที่ไม่ปรับลดลง 

27. ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระแสเงินสด  

27.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด  ประกอบดว้ย 
   (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
เงินสด 102,231.32 18,286.33 14,032.00 11,776.62 
เงินฝากธนาคาร 38,048,978.14 172,740,446.84 18,460,392.95 171,633,247.15 

 รวม 38,151,209.46 172,758,733.17 18,474,424.95 171,645,023.77 

27.2 รายการที่ไมก่ระทบเงนิสด  มดีังนี ้
   (หน่วย : บาท) 
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
ซื้ออุปกรณ์ยังไม่ได้จ่ายช าระ     30,816.00 - 30,816.00 159,537.00 
ซื้อสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน 3,002,500.00 - - - 
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27.3 หนี้สนิที่เกิดจากกจิกรรมจัดหาเงิน 

การเปลีย่นแปลงของหนี้สนิที่เกดิจากกิจกรรมจดัหาเงินส าหรับปสีิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดังนี้   
 (หน่วย : บาท) 
 งบแสดงฐานะการเงนิรวม 
 

1 มกราคม 
2561 

รายการเงินสด 

รายการที่ไม่เป็นเงินสด 
31 ธันวาคม 

2561 
 

สัญญาเช่า
การเงินใหม ่

การได้มาซ่ึงการ
ควบคุมบริษัท

ย่อย 

สิทธิในการแปลง
สภาพหุ้นกู ้

การเปลี่ยนแปลง
อื่น 

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะ
สั้นจากสถาบันการเงิน 

 
19,840,536.25 

 
12,391,137.91 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
32,231,674.16 

เงินกู้ยืมระยะสัน้จากบุคคลและ 
กิจการที่เกี่ยวข้องกนั 

 
10,000,000.00 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
10,000,000.00 

หุ้นกู้แปลงสภาพ - - -  265,000,000.00 (26,339,122.17) 3,628,635.63 242,289,513.46 
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - (681,506.14) 3,002,500.00 2,457,298.68 - - 4,778,292.54 
เงินกู้ยืมระยะยาว-กิจการอื่น 125,643,886.50 - - - - 900.00 125,644,786.50 

รวม 155,484,422.75 11,709,631.77 3,002,500.00 267,457,298.68 (26,339,122.17) 3,629,535.63 414,944,266.66 
 

 (หน่วย : บาท) 
 งบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกิจการ 
 

1 มกราคม 
2561 

รายการเงินสด 

รายการที่ไม่เป็นเงินสด 
31 ธันวาคม 

2561 
 

สัญญาเช่า
การเงินใหม ่

การได้มาซ่ึงการ
ควบคุมบริษัท

ย่อย 

สิทธิในการแปลง
สภาพหุ้นกู ้

การเปลี่ยนแปลง
อื่น 

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะ
สั้นจากสถาบันการเงิน 

 
19,840,536.25 

 
11,165,841.21 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
31,006,377.46 

เงินกู้ยืมระยะสัน้จากบุคคลและ 
กิจการที่เกี่ยวข้องกนั 

 
33,600,000.00 

 
(4,267,537.91) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
29,332,462.09 

หุ้นกู้แปลงสภาพ - - - 265,000,000.00 (26,339,122.17) 3,628,635.63 242,289,513.46 
เงินกู้ยืมระยะยาว-กิจการอื่น 125,643,886.50 - - - -              900.00 125,644,786.50 

รวม  179,084,422.75     6,898,303.30 - 265,000,000.00     (26,339,122.17)       3,629,535.63       428,273,139.51 

27.4 กระแสเงนิสดจา่ยสทุธจิากการรวมธุรกิจ 

ส าหรับปสีิ้นสดุวันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุม่บริษัทไดร้วมธุรกจิของบรษิัท เอสยูที โกลบอล จ ากดั (หมายเหตุประกอบงบ
การเงินข้อ 35) กระแสเงินสดจา่ยสทุธิจากการรวมธุรกจิ มดีังนี ้

(หน่วย : บาท) 
ราคาจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย 541,900,000.00 
หัก จ่ายช าระด้วยหุ้นสามัญและหุ้นกู้แปลงสภาพ (541,900,000.00) 
การรวมธุรกิจที่จ่ายช าระค่าตอบแทนด้วยเงินสด - 
หัก เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดของบริษัทย่อยที่ซื้อมา (2,539,527.78) 
เงินสดจา่ยเพื่อใหไ้ด้มาซึ่งการควบคมุ - สุทธิจากเงินสดทีไ่ดม้า (2,539,527.78) 

28. ผลประโยชน์ของพนักงาน 

28.1 กองทนุส ารองเลี้ยงชีพ 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริษัทรับรู้ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานส าหรับการจ่าย
สมทบเงินเข้ากองทุนส ารองเลี้ยงชีพเป็นจ านวน 0.40 ล้านบาทและจ านวน 0.44 ล้านบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการ ตามล าดับ 
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28.2  ผลประโยชนพ์นกังานกรณีการเลกิจ้างหรือเกษียณอาย ุ

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริษัทรับรู้ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานกรณีการเลิกจ้างหรือ
เกษียณอายุตามข้อก าหนดของกฎหมายแรงงาน ดังนี้ 

   (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

ส่วนท่ีรับรู้ในสินทรัพย์     

งานระหว่างก่อสร้าง - - - - 

รวมส่วนท่ีรับรู้ในสินทรัพย์ - - - - 

ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน     

ต้นทุนบริการปัจจุบัน 1,028,594.50 1,423,832.00 838,922.01 1,423,832.00 

ต้นทุนบริการในอดีต       518,341.66 - 430,817.99 - 

ดอกเบี้ยจ่าย 140,674.69 173,596.64 128,902.19 173,596.64 

รวมส่วนท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 1,687,610.85 1,597,428.64 1,398,642.19 1,597,428.64 

ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น     

ก า ไ ร จ า ก ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ข้ อ ส ม ม ติ ด้ า น

ประชากรศาสตร์          12,812.93     (724,420.00) - (724,420.00) 

ก าไรขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน (401,911.85) (424,165.00) (385,300.39) (424,165.00) 

ก าไรขาดทุนจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ 4,953,708.99 (1,359,655.00) 5,315,960.19 (1,359,655.00) 

            รวมส่วนท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 4,564,610.07 (2,508,240.00) 4,930,659.80 (2,508,240.00) 

รวม 6,252,220.92 (910,811.36) 6,329,301.99 (910,811.36) 

รายการค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานกรณกีารเลกิจ้างหรือเกษียณอายุส่วนที่รับรู้ในก าไรหรอืขาดทุนส าหรับปีสิ้นสดุวนัที่ 
31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ได้แสดงรวมอยู่ในรายการประเภทต่าง ๆ ดังนี ้

   (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 
ต้นทุนในการก่อสร้าง 40,015.18 128,799.00 40,015.18 128,799.00 
ต้นทุนในการบริการ - 6,524.00 - 6,524.00 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 1,294,807.05 597,582.64 1,045,215.97 597,582.64 
ค่าตอบแทนผู้บริหาร 352,788.62 864,523.00 313,411.04 864,523.00 
                รวม 1,687,610.85 1,597,428.64 1,398,642.19 1,597,428.64 
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29. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 

รายการคา่ใช้จ่ายบางรายการส าหรบัปีสิ้นสดุวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สามารถน ามาแยกตามลักษณะได้ดังนี ้
   (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
ค่าวัสดุก่อสร้างใช้ไป 79,259,151.96 105,926,540.12 29,483,892.34 102,657,963.77 
ค่าจ้างผู้รับเหมาช่วง 104,006,733.08 133,767,311.51 60,006,296.56 127,523,183.56 
ค่าใช้จ่ายพนักงาน 40,238,754.46 34,678,447.83 29,809,234.55 34,364,871.83 
ค่าตอบแทนผู้บรหิาร 14,718,263.62 14,475,321.00 12,578,886.04 14,475,321.00 
ค่าเสื่อมราคา 8,934,694.29 3,181,182.43 2,641,325.65 3,144,322.01 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตดัจ าหน่าย 53,990,876.12 459,124.03 385,163.44 387,867.87 
หนี้สงสัยจะสญู 35,165,858.29 4,196,569.88 34,760.00 4,196,569.88 
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย ์ 68,989,682.39 - 138,789,682.39 - 

 

30. ส่วนงานด าเนินงาน 

กลุ่มบริษัทได้ระบุส่วนงานด าเนินงานโดยอ้างอิงจากรายงานภายในของกลุ่มบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวได้รับ                  
การสอบทานโดยผู้มีอ านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด าเนินงานเป็นประจ าเพื่อการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงาน และ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงาน 

กลุ่มบริษัทจ าแนกส่วนงานด าเนินงานโดยพิจารณาจากประเภทการให้บริการ โดยกลุ่มบริษัทมีส่วนงานด าเนินงานรวม  3 
ส่วนงาน ประกอบด้วย ส่วนงานรับเหมาก่อสร้าง  ส่วนงานบริการบ ารุงรักษาและส่วนงานลงทุนโครงการผลิตน้ าประปาและ
บ าบัดน้ าเสีย 

กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าผลก าไรหรือขาดทุนของสว่นงาน  โดยพิจารณาจากก าไรขั้นต้นของส่วนงานโดยไม่ได้รวมรายการรายได้
อื่น ดอกเบี้ยรับ ก าไรจากการอัตราแลกเปลี่ยน ค่าใช้จ่ายส่วนกลางต่าง ๆ  ต้นทุนทางการเงินและ ส่วนแบ่งขาดทุนในบริษัทรว่ม
ในการวัดผลก าไรหรือขาดทุนของส่วนงาน 
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กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายสินค้าและให้บริการให้กับลูกค้ารายใหญ่จ านวน 2 ราย จ านวน 173.81 ล้านบาท จากส่วน
งานรับเหมาก่อสร้าง (2560 : จ านวน 3 ราย จ านวน 187.25 ล้านบาท จากส่วนงานรับเหมาก่อสร้างและบริการบ ารุงรักษา) 

31. เครื่องมือทางการเงิน 

กลุ่มบริษัทต้องเผชิญกับความเสี่ยงทางการเงินที่ส าคัญ ได้แก่ ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงด้านการให้สินเช่ือ
และความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน แต่อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทไม่มีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรม ตราสารทางการเงินที่เป็น
ตราสารอนุพันธ์เพื่อการเก็งก าไรหรือเพื่อการค้า 

31.1 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบีย้ 

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดในอนาคตซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษัท กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเนื่องจาก มีเงินฝากธนาคารพาณิชย์  
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน อย่างไรก็ตามสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินดังกลา่วมีอัตราดอกเบี้ยใกลเ้คียงกับอัตราดอกเบีย้ใน
ท้องตลาด กลุ่มบริษัทจึงเช่ือว่าจะไม่มีความเสี่ยงที่เป็นสาระส าคัญจากอัตราดอกเบี้ย 

  จ านวนเงิน (หน่วย : บาท) อัตราดอกเบีย้ (ร้อยละ : ต่อป)ี 
 งบการเงินรวม 

 2561 2560 2561 2560 

เงินฝากออมทรัพย ์ 29,639,223.12 170,309,608.10   0.125 – 1.200   0.370 – 1.200 
เงินฝากประจ าที่ติดภาระค้ าประกัน 54,207,472.34 53,738,901.77 0.90 – 1.00 0.90 – 1.00 
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 
   ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 32,231,674.16 19,840,536.25 7.12 7.12 

 
  

จ านวนเงิน (หน่วย : บาท) อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ : ต่อป)ี 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

เงินฝากออมทรัพย ์ 10,386,249.44 169,299,376.44   0.370 – 1.200   0.370 – 1.200 
เงินฝากประจ าที่ติดภาระค้ าประกัน 54,207,472.34 53,738,901.77 0.90 – 1.00 0.90 – 1.00 
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 
   ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 31,006,377.46 19,840,536.25 7.12 7.12 
     

31.2   ความเสี่ยงด้านการให้สนิเชื่อ 

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านการให้สินเช่ือจากการไม่ได้รับช าระหนี้จากลูกหนี้การค้า อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทมีการ
พิจารณาความสามารถในการจ่ายช าระหนี้ของลูกหนี้การค้าแต่ละราย  ในการพิจารณาให้สินเช่ือและได้พิจารณาตั้งค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญส าหรบัลูกหนี้การค้าตามนโยบายการบัญชีที่ก าหนดไว้ นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทไม่มีความเสีย่งจากการกระจุกตัวของ
ลูกหนี้ท่ีมีนัยส าคัญ 
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31.3 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนในสกุลเงินตราต่างประเทศ เนื่องจากมีรายการค้ากับลูกหนี้
การค้าและเจ้าหนี้การค้าที่เป็นเงินตราตา่งประเทศซึ่งฝ่ายบริหารได้บรหิารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยเข้าท าสญัญาซือ้
ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าแล้วแต่กรณี 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริษัทมียอดคงเหลือที่มีสาระส าคัญของสินทรพัย์และหนี้สินทางการเงินที่เปน็
เงินตราต่างประเทศดังนี้ 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2561 2560 

สกลุเงิน สินทรพัย ์ หนี้สิน สินทรพัย ์ หนี้สิน 
เหรียญสหรัฐ 80,000.00 - 80,000.00 - 

31.4 มูลค่ายุติธรรม 

เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทจัดอยู่ในประเภทระยะสั้นและเงินกู้ยืม มีอัตราดอกเบี้ย
ใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด กลุ่มบริษัทจึงประมาณมูลค่ายตุิธรรมของสนิทรัพย์และหนี้สนิทางการเงินใกลเ้คียงกบัมลูคา่
ตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

เงินกู้ยืมระยะยาวมีมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมเนื่องจากมีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว 

32. การวัดมูลค่ายุติธรรม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรมได้ให้ค านิยามมูลค่ายุติธรรมว่า
เป็นราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์ หรือราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อช าระหนี้สินในรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้
ร่วมตลาด ณ วันที่มีการวัดมูลค่า  โดยไม่ค านึงว่าราคาดังกลา่วจะสงัเกตได้โดยตรงหรอืไดม้าจากการประมาณการโดยใช้เทคนคิ
การประเมินมูลค่าวิธีอื่น 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกล่าวก าหนดให้บริษัทต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์และหนี้สินดังกล่าวก าหนดหรือ
อนุญาตให้ท าการวัดมูลค่ายุติธรรมหรือต้องเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกล่าวก าหนดล าดับช้ันของมูลค่ายุติธรรมเป็น 3 ระดับตามประเภทของข้อมูลที่
น ามาใช้ในเทคนิคการประเมินมูลค่าเพื่อวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้ 

ระดับ 1 : เป็นข้อมูลราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดยีวกันและบริษัทสามารถ
เข้าถึงตลาดนั้น ณ วันที่วัดมูลค่า 

ระดับ 2 : เป็นข้อมูลอื่นที่สังเกตได้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมส าหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้น 
ระดับ 3 : เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ส าหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้น 

ข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทบางรายการที่ไม่ได้วัดมูลค่ายุติธรรมในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2561 และ 2560 ได้กล่าวไว้แล้วในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 11 และข้อที่ 31.4 
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33. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันดังนี้ 

33.1 ภาระผูกพันตามสัญญารับเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสียรวมทั้งอาคารประกอบต่าง ๆ  
และสัญญาบริการ มีดังนี้ 

   (หน่วย : บาท) 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 
มูลค่าตามสญัญาทั้งสิ้น 1,576,411,252.43 1,042,969,252.43 1,054,169,252.43 1,042,969,252.43 
มูลค่ารายไดท้ี่รับรู้แล้วทั้งสิ้น 823,774,764.52 648,919,651.94 730,051,047.85 648,919,651.94 
คงเหลือมูลค่าที่ยังไม่ได้ด าเนินงาน 752,636,487.91 394,049,600.49 324,118,204.58 394,049,600.49 

   (หน่วย : USD) 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 
มูลค่าตามสญัญาทั้งสิ้น 150,000.00 60,000.00 150,000.00 60,000.00 
มูลค่ารายไดท้ี่รับรู้แล้วทั้งสิ้น 150,000.00 - 150,000.00 - 
คงเหลือมูลค่าที่ยังไม่ได้ด าเนินงาน - 60,000.00 - 60,000.00 

33.2 ภาระผูกพันตามสัญญารับเหมาก่อสร้างกับผู้รับเหมาหลายราย ดังนี้ 

   (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
มูลค่าตามสัญญาทั้งสิ้น 889,549,588.57 770,529,089.30 529,374,611.18 649,830,763.83 
มูลค่าต้นทุนที่รับรู้แล้วทั้งสิ้น 439,700,399.03 464,247,252.16 319,040,201.11 343,548,926.69 
คงเหลือมลูค่าที่ยังไม่ไดด้ าเนินงาน 449,849,189.54 306,281,837.14 210,334,410.07 306,281,837.14 

33.3 นอกจากหนี้สินต่าง ๆ ที่ปรากฏในงบการเงินแล้วกลุ่มบริษัทยังมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น ดังนี้ 

 (หนว่ย : ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 
 วงเงินทั้งสิ้น วงเงินใช้ไป วงเงินคงเหลอื วงเงินทั้งสิ้น วงเงินใช้ไป วงเงินคงเหลอื 
หนังสือค้ าประกนั 454.14 (115.69) 338.45 572.79 (168.44) 404.35 
วงเงินเบกิเกินบัญช ี 20.00 (19.69) 0.31 20.00 (19.80) 0.20 
วงเงินเลตเตอรอ์อฟเครดิตและทรัสต์รีซีท 68.35 - 68.35 28.35 - 28.35 
วงเงินกูย้ืมระยะสั้น 56.46 (11.31) 45.15 56.46 - 56.46 

กลุ่มบริษัทได้น าที่ดินตามหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 12 และเงินฝากธนาคารตามหมายเหตปุระกอบ งบการเงินข้อ 8 
เป็นหลักทรัพย์ค้ าประกันสินเช่ือดังกล่าว รวมถึงโอนสิทธิเรียกร้องการรับเงินค่างวดงานโครงการให้กับธนาคารและบัญชีเงิน
ฝากของบริษัทที่จ าน ากับธนาคาร  ซึ่งเมื่อได้รับเงินจากการขายน้ าประปาแล้วธนาคารจะคงเงินไว้เท่ากับภาระหนี้ท่ีบริษัทต้อง
ช าระในเดือนนั้น 

33.4 ณ วันที ่31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทได้ท าสัญญาเช่าและบริการกับบริษัทหลายแห่งโดยมีระยะเวลา 1-3 ปี กลุ่มบริษทั
มีข้อผูกพันท่ีต้องจ่ายค่าเช่าและค่าบริการเดือนละ 2,000.00 - 132,936.00 บาท (2560 : เดือนละ 4,500.00 - 
132,936.00 บาท) 
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33.5 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทมีรายจ่ายฝ่ายทุนจ านวน 0.48 ล้านบาทที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างสินทรัพย์ใน
การผลิตน้ าประปาและบ าบัดน้ าเสีย (2560 : จ านวน 0.48 ล้านบาท) 

 
33.6 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทมีภาระผกูพันต่อผูว้่าจ้างตามสญัญาก่อสรา้งมูลค่างาน 858.00 ล้านบาทในนาม

ของกิจการร่วมค้าที่กลุ่มบริษัทมีส่วนได้เสียในสัดส่วนร้อยละ 51 ซึ่งกลุ่มบริษัทได้โอนสิทธิและภาระผูกพันตามสญัญา
ก่อสร้างให้แก่ผู้ร่วมค้าอีกฝ่ายหนึ่งไปท างานก่อสร้างทั้งหมดแทนกลุ่มบริษัท 

33.7 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ท าสัญญารับเหมาก่อสร้างกับบริษัทสองแห่งโดยมีมูลค่าตามสัญญาเป็นจ านวนเงิน 
34,605,526.00 จ๊าด และจ านวนเงิน 145,000.00 USD ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทย่อยยังมีภาระผูกพัน
คงเหลือตามสญัญาจ านวน 6,921,105.20 จ๊าด และจ านวน 50,715.00 USD ตามล าดับ (2560 : จ านวน 6,921,105.20 
จ๊าด และจ านวน 50,715.00 USD ตามล าดับ) 

33.8 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ท าสัญญาค่าที่ปรึกษากับบริษัทสามแห่ง มูลค่าตามสัญญาเป็น
จ านวนเงิน 2.61 ล้านบาท บริษัทยังมีภาระผูกพันคงเหลือจ านวน 1.16 ล้านบาท 

 
34. คดีฟ้องร้อง    

34.1 ในเดือนพฤศจิกายน 2559 บริษัทได้ฟ้องร้องคู่สัญญารายหนึ่งต่อศาลปกครองกลางเรียกร้องให้คู่สัญญาจ่ายช าระค่า
งวดงานก่อสร้างให้กับบริษัทเป็นเงินจ านวน 52.57 ล้านบาท พร้อมทั้งคืนเงินประกัน ตามหนังสือค้ าประกันของ
ธนาคารจ านวน 10.60 ล้านบาทให้กับบริษัท เนื่องจากคู่สัญญาดังกล่าวได้กระท าผิดสัญญาจ้างท างานก่อสร้างระบบ
รวบรวมและบ าบัดน้ าเสียโดยได้แจ้งยกเลิกสัญญาจ้างท างานดังกล่าวโดยมิใช่เป็นความผิดหรือความบกพร่องของ
บริษัท ต่อมาในเดือนมีนาคม 2560 คู่สัญญาดังกล่าวได้ยื่นค าให้การและฟ้องแย้งต่อศาลปกครองกลางเรียกร้อง
ค่าเสียหายจากบริษัทจ านวน 52.81 ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.50 ต่อปี โดยกล่าวหาว่าบริษัทท างาน
ก่อสร้างตามสัญญาล่าช้า จึงขอยกเลิกสัญญาและเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทดังกล่าว 

34.2 ในเดือนตุลาคม 2559 บริษัทได้ฟ้องร้องคู่สัญญารายหนึ่งต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการเรียกร้องให้คู่สัญญาจ่าย
ค่าเสียหายและค่าเสียโอกาสจากการยกเลิกสัญญาระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสียโดยไม่มีเหตุอันสมควรให้กับบริษัท
เป็นเงินจ านวน 15.77 ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.50 ต่อปีให้กับบริษัท พร้อมทั้งคืนหนังสือค้ าประกัน
ของธนาคารจ านวน 10.07 ล้านบาทให้กับบริษัทดว้ย ต่อมาในเดือนพฤษภาคม 2560 คู่สัญญาดังกลา่วได้ยื่นค าคดัคา้น
และเรียกร้องแย้งต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการเรียกร้องให้บริษัทช าระคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าจ านวน 9.87 ล้านบาท 
(แสดงเป็นส่วนหนึ่งของบัญชีเงินรับล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้าง) พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.50 ต่อปีโดยให้
เหตุผลว่าการใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาของคู่สัญญาดังกล่าวไม่ถือเป็นการปฏิบัติผิดสัญญาต่อบริษัทแต่อย่างใด 

  อย่างไรก็ตาม คดีความดังกล่าวข้างต้นอยู่ในกระบวนการยุติธรรม โดยบริษัทเช่ือว่าท้ายที่สุดแล้วจะไม่เกิด
ความเสียหายแก่บริษัท ดังนั้นบริษัทจึงไม่ได้บันทึกค่าเผื่อผลเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากเรื่องดังกล่าวข้างต้นในงบ
การเงิน 

34.3 ในระหว่างปี 2561 บริษัทถูกฟ้องร้องในคดีเกี่ยวกับการผิดสัญญาซื้อขายและค่าบริการ ผิดสัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง 
รวมจ านวน 5 คดีเป็นเงินประมาณ 17.57 ล้านบาทพร้อมทั้งอัตราดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.50 ต่อปี และในปัจจุบัน
คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล ทั้งนี้บริษัทได้บันทึกค่าเผื่อผลเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากเรื่องดังกล่าวแล้ว 
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35. การรวมธุรกิจ 

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ดังนี้ 

-   อนุมัติการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดตามแผนการโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท กับ บริษัทจ ากัด ที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่
ช่ือ บริษัท เอสยูทจี ีโฮลดิ้ง จ ากัด (“SUTGH”) ซึ่งอยู่ระหว่างการด าเนินการจัดตั้ง โดยจะมีผู้ถือหุ้นจ านวน 3 ราย ได้แก ่นายศุภฤกษ ์
ณ สงขลา นายอินธิเดชน ์พลอินทร์ และนางสาวนิตยา ภูติวัตร ซึ่งเป็นบุคคลที่กระท าการร่วมกัน (“ผู้ถือหุ้นของ SUTGH”) ซึ่งจะถือ
หุ้นใน SUTGH จ านวน 132,000 หุ้น หรือคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 100.00 ของจ านวนหุ้นที่ออกและเรยีกช าระแลว้ทั้งหมดของ SUTGH 
โดย ณ วันโอนกิจการ SUTGH จะถือหุ้นใน บริษัท เอสยูที โกลบอล จ ากัด (“SUTG”) จ านวน 132,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 
100.00 บาท หรือคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 66.00 ของจ านวนหุ้นที่ออกและเรยีกช าระแลว้ทั้งหมดของ SUTG ที่ประกอบธุรกิจให้บรกิาร
รับเหมาก่อสร้าง การให้บริการในลักษณะของผู้รับเหมาเชิงด าเนินการและบ ารุงรักษา และการให้ค าปรึกษาโครงการจัดการขยะเชิง
วิศวกรรม (“แผนการโอนกิจการทั้งหมด”)  ทั้งนี ้บริษัทจะซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ SUTGH ซึ่งหมายถึงทรัพย์สินและหนี้สนิ
ทั้งปวงของ SUTGH รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงสิทธ ิหน้าที ่ภาระข้อผูกพันต่าง ๆ และความรับผิดใด ๆ  ที ่SUTGH มีหรือพึงมี ณ วันรับ
โอนกิจการ ซึ่งได้แกหุ่้นทั้งหมดใน SUTG ที ่SUTGH ณ วันโอนกิจการ จะถือจ านวน 132,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท 
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย SUTGH หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 66.00 ของจ านวนหุ้นที่ออกและเรียกช าระแล้วทั้งหมดของ SUTG 
(“ธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด”) 

-   อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 380,314,690.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดมิจ านวน 589,968,760.00 
บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 970,283,450.00 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 380,314,690 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 
1.00 บาท 

-   อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจ ากัด โดยมีรายละเอียดดังนี้  

(1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 195,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาหุ้นละ 1.00 บาท 
คิดเป็นมูลค่า 195,000,000.00 บาท เพื่อเสนอขายและจัดสรรในคราวเดียวให้แก่บุคคลในวงจ ากัด ซึ่งเป็นการเสนอขายแบบที่ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติก าหนดราคาเสนอขายชัดเจน และ  

(2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 185,314,690 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สทิธิแปลง
สภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่มีมูลค่าการเสนอขายจ านวน 265,000,000.00 บาท ที่ราคา 1,000.00 บาทต่อหน่วย ที่เสนอขายในคราว
เดียวให้แก่บุคคลในวงจ ากัด ซึ่งเป็นการเสนอขายแบบที่ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติก าหนดราคาแปลงสภาพชัดเจนเท่ากับ 1.43 บาท  

เพื่อเป็นค่าตอบแทนให้แก่ SUTGH ในการโอนกิจการทั้งหมดของ SUTGH ซึ่งได้แก่ หุ้นทั้งหมดใน SUTG ที่ 
SUTGH ณ วันโอนกิจการ จะถือจ านวน 132,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 66.00 ของ
จ านวนหุ้นที่ออกและเรียกช าระแล้วทั้งหมดของ SUTG แทนการช าระด้วยเงินสดตามแผนการโอนกิจการทั้งหมด 

-   อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพของบรษิัทให้แก่บุคคลในวงจ ากัด จ านวน 265,000,000.00 บาท โดยออก
และเสนอขายให้แก่ SUTGH ที่ราคา 1,000.00 บาทต่อหน่วย ซึ่งเป็นการเสนอขายแบบที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติก าหนด
ราคาแปลงสภาพชัดเจนเท่ากับ 1.43 บาท 

-   อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการของบริษัทเพิ่มเติมจ านวน 1 ท่าน ได้แก ่นายศุภฤกษ ์ณ สงขลา ซึ่งเป็นผู้แทนของ SUTGH และ 

-   อนุมัติการมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริหารหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนใดคนหนึ่งหรือผู้รับมอบอ านาจจาก
คณะกรรมการบริหารหรือผู้รับมอบอ านาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  เป็นผู้มีอ านาจในการด าเนินการใด ๆ  เกี่ยวกับธุรกรรมการ
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รับโอนกิจการทั้งหมดและจัดสรรหลักทรัพย ์ การลงนามในสญัญาตา่ง ๆ  ข้อตกลงและเอกสารอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการรบัโอน
กิจการทั้งหมดและจัดสรรหลักทรัพย์  และการด าเนินการอื่นใดที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและ
จัดสรรหลักทรัพย์ 

ในเดือนกรกฏาคม 2561 บริษัทได้ซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ SUTGH ซึ่งได้แก่ หุ้นทั้งหมดใน SUTG ที่ SUTGH ณ 
วันโอนกิจการ ถืออยู่จ านวน 132,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 66.00 ของจ านวนหุ้นที่ออก
และเรียกช าระแล้วทั้งหมดของ SUTG  ทั้งนี้ บริษัทได้ด าเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ SUTGH ซึ่งเป็นการเสนอขายแบบ
เฉพาะเจาะจงแก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) จ านวน 195,000,000 หุ้น หุ้นสามัญดังกล่าวมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 
บาท โดยเสนอขายในราคาหุน้ละ 1.00 บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 195,000,000.00 บาท ซึ่งเป็นการเสนอขายแบบทีท่ี่ประชุมผูถ้ือหุ้นของ
บริษัทมีมติก าหนดราคาเสนอขายชัดเจน และออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทให้แก่ SUTGH ซึ่งเป็นการเสนอขายแบบ
เฉพาะเจาะจงบุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) จ านวน 265,000 หน่วย ในราคา 1,000.00 บาทต่อหน่วย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
265,000,000.00 บาท ซึ่งเป็นการเสนอขายแบบที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติก าหนดราคาแปลงสภาพชัดเจนเท่ากับ 1.43 บาท  
และได้แต่งตั้งนายศุภฤกษ ์ณ สงขลา ซึ่งเป็นผู้แทนของ SUTGH เป็นกรรมการของบริษัท ทั้งนี้ เพื่อเป็นค่าตอบแทนให้แก่ SUTGH ใน
การโอนกิจการทั้งหมดของ SUTGH ให้กับบริษัท  ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 
ดังกล่าวแล้ว 

บริษัท เอสยูที โกลบอล จ ากัด ด าเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง การให้บริการในลักษณะของ
ผู้รับเหมาเชิงด าเนินการและบ ารุงรกัษา และการให้ค าปรึกษาโครงการจัดการขยะเชิงวิศวกรรมมากกว่า  3 ปี ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับการ
ซื้อธุรกิจมีดังนี ้

สิ่งตอบแทนที่จ่ายช าระ ประกอบด้วย 

(หน่วย : บาท) 
หุ้นสามัญของบริษัท * 195,000,000.00 
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ * 81,900,000.00 
หุ้นกู้แปลงสภาพ ** 238,660,877.83 
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี – หุ้นกู้แปลงสภาพ 5,267,824.43 
สิทธิในการแปลงสภาพหุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญ *** 21,071,297.74 

รวม 541,900,000.00 
เพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงานทางการเงิน 
*      (หุ้นสามัญจ านวน 195,000,000 หุ้น มูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญ ณ วันซ้ือ 1.42 บาทต่อหุ้น) 
**    (หุ้นกู้แปลงสภาพจ านวน 265,000 หน่วย ราคาหน่วยละ 1,000 บาท หักด้วยองค์ประกอบของหุ้นกู้แปลงสภาพ-ส่วนที่เป็นสิทธิในการแปลง

สภาพหุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญ) 
***  (หุ้นกู้แปลงสภาพจ านวน 265,000 หน่วย ราคาหน่วยละ 1,000 บาท หักด้วยองค์ประกอบของหุ้นกู้แปลงสภาพ-ส่วนที่เป็นหนี้สินสุทธิด้วย

ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้อง) 
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ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทได้ประมาณการมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหนี้สินท่ีรับมา ณ วันท่ีซื้อ         
เพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงานทางการเงินไว้ ดังนี้ 

(หน่วย : บาท) 
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 2,539,527.78 
เงินให้กู้ยมืระยะสั้นแก่บุคคลที่เกีย่วข้องกัน 21,300,000.00 
ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนี้อ่ืน-กิจการที่เกี่ยวข้องกนั 1,485,669.86 
ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนี้อ่ืน 80,125,005.79 
เงินประกันผลงาน 2,995,750.00 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์ 54,659,463.35 
สินทรพัยไ์ม่มตีัวตน 1,053,112.96 
นวัตกรรมการก าจัดขยะ* 555,968,006.54 
ค่าความนยิม  193,093,601.31 
สินทรพัยไ์มห่มุนเวียนอื่น 1,220,470.40 
เจ้าหนี้การคา้และเจ้าหนี้อ่ืน (19,986,130.09) 
หนี้สินตามสญัญาเช่าทางการเงินที่ถึงก าหนดช าระในหนึ่งป ี (758,200.64) 
หนี้สินหมนุเวยีนอื่น (702,000.00) 
เงินประกันผลงาน (940,000.00) 
หนี้สินตามสญัญาเช่าทางการเงิน (1,699,098.04) 
ภาระผกูพันผลประโยชน์พนักงาน (539,938.00) 
หนี้สินภาษีเงินไดร้อตัดบัญชี (110,945,544.25) 
ส่วนไดเ้สียทีไ่มม่ีอ านาจควบคมุ (236,969,696.97) 
มูลคา่ยุตธิรรมของสินทรัพยส์ุทธิท่ีได้มา 541,900,000.00 

*นวัตกรรมการก าจดัขยะ เป็นเทคโนโลยีการก าจัดขยะโดยเปลี่ยนขยะเป็นเชื้อเพลิง RDF ซ่ึงนวัตกรรมดังกล่าวได้รับการขึ้นทะเบียนบญัชีนวัตกรรมโดยส านกั

งบประมาณตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซ่ึงมีผลให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องสามารถด าเนินการจัดจ้างบริษัท

ย่อยแบบเฉพาะเจาะจง ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2559 ถึงเดือนมีนาคม 2566 

อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทได้ท าการว่าจ้างผู้ประเมินราคาอิสระท าการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มา
และหนี้สินที่รับมาส าหรับแต่ละรายการดังกล่าวข้างต้นรวมถึงภาระภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกินกว่า
หนึ่งปีนับจากวันที่ซื้อตามข้อก าหนดของมาตรฐานการรายงานทางเงิน  ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทจะท าการปรับย้อนหลังงบการเงินส าหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เกี่ยวกับประมาณการสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหนี้สินท่ีรับมาที่ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทได้
ประมาณการและรับรู้รายการไว้ ณ วันที่ซื้อ  เมื่อผู้ประเมินราคาอิสระท าการประเมินมูลค่ายุติธรรมสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและ
หนี้สินที่รับมาเสร็จสิ้น 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผู้ประเมินราคาอิสระอยู่ระหว่างท าการประเมินมูลค่ายุติธรรมซึ่งยังไม่แล้วเสร็จ 
 
กลุ่มบริษัทได้รับรู้ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อธุรกิจจ านวน 14.24 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารในงบก าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ   
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งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ได้รวมรายได้และก าไร(ขาดทุน) ของ บริษัท เอสยูที 
โกลบอล จ ากัด ตั้งแต่วันที ่20 กรกฎาคม 2561 ดังนี ้

 (หน่วย : บาท) 
รายได ้ 2,943,619.95 
ก าไร(ขาดทุน) (101,763,463.01) 

กรณีถ้าหากบริษัทได้ซื้อธุรกิจกันตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2561 จะรวมรายได้และก าไร(ขาดทุน) ของ บริษัท เอสยูที โกลบอล จ ากัด ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ดังนี ้

 (หน่วย : บาท) 
รายได ้ 9,437,160.94 
ก าไร(ขาดทุน) (122,383,404.26) 

ในระหว่างปี 2561 บริษัทได้รับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่า-ค่าความนิยมจ านวน 37.90 ล้านบาทในงบการเงินรวม 

36. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการนี้ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทเพ่ือให้ออกงบการเงินได้เมื่อวันที่ 
26 กุมภาพันธ์ 2562 
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รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร 

นายสลิบ  สูงสว่าง 
ประธานกรรมการ / กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม / กรรมการบริหารความเสี่ยง  
อายุ (ปี)                                           66 

คุณวุฒิทางการศึกษา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

การอบรมที่เกี่ยวข้องจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน  RCP: Role of the Chairman Program รุ่นท่ี 25/2011 

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

 DCP: Director Certification Program รุ่นท่ี 117/2009 

 DAP: Director Accreditation Program รุ่นท่ี 37/2005 

ประสบการณ์การท างาน 5 ปีย้อนหลัง  
2560 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากัด (มหาชน) 

2557 – ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากัด (มหาชน) 

2557 – 2562 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากัด (มหาชน) 

2554 – 2562 ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากัด (มหาชน) 

2554 – 2561 ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากัด (มหาชน) 

2554 – 2559 รองประธานกรรมการ บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากัด (มหาชน) 

  

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ /  ผู้บริหารในกิจการอื่น  

ก. บริษัทจดทะเบียน  ไม่มี 

ข. ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  1. กรรมการ  บริษัท ไฮโดรเท็ค ยูทิลิต้ี จ ากัด 

 2. กรรมการ  บริษัท ไฮโดรเท็ค สุพรีม มัณฑะเลย์ จ ากัด 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับ

ธุรกิจของบริษัท อันอาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

ไม่มี 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือนิติบุคคล

ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา  

ก. เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับ

เงินเดือนประจ า 

เป็น 

ข. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) ไม่เป็น 

ค. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจท่ีมีนัยส าคัญอันอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหน้าท่ีได้อย่าง

เป็นอิสระ (เช่น การซ้ือ / ขาย วัตถุดิบ / สินค้า / บริการ / การยืม / ให้กู้ยืมเงิน) 

พร้อมระบุขนาดของรายการ (ถ้ามี) 

ไม่มี 

ประวัติการท าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีท่ีผ่านมา ไม่มี 
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ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารกับบริษัท ไม่มี 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) (ณ 31 ธันวาคม 2561)             4.95 

วันเดือนปีท่ีเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 15 ธันวาคม 2554 (เกษียณอายุจากต าแหน่งประธาน

เจ้าหน้าท่ีบริหารร่วม โดยมีผลตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 

2562) 

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดในปี 2561 14 ครั้ง จาก 14 ครั้ง 
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นายสรุเชษฐ ์ ชยัปัทมานนท ์
รองประธานกรรมการ / กรรมการผูม้อี านาจลงนาม / ประธานกรรมการบรหิาร / กรรมการบรหิารความเสีย่ง / 
กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
อายุ (ปี)                                           51 

คุณวุฒิทางการศึกษา วิศวอุตสาหการ มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย ประเทศสหรัฐอเมริกา 

  

การอบรมที่เกี่ยวข้องจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน  DAP: Director Accreditation Program รุ่นท่ี 147/2018 

กรรมการบริษัทไทย (IOD)  

ประสบการณ์การท างาน 5 ปีย้อนหลัง  
2562 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร,  บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากัด (มหาชน) 

2561 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน,  

 กรรมการบริหารความเสี่ยง, บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากัด (มหาชน) 

2558 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร, บริษัท ไพร์ม โร้ด กรุ๊ป จ ากัด, ประเทศไทย 

2556 – ปัจจุบัน  กรรมการบริหาร, Redone Networks Berhad, ประเทศมาเลเซีย 

2555 – 2559 หุ้นส่วนผู้จัดการ, Tuas Capital Partners Malaysia Growth Funds (Labuan),  

 ประเทศมาเลเซีย 

 หุ้นส่วนผู้จัดการ, Tuas Capital Partners MGF I General Partner Ltd (Labuan),  

 ประเทศมาเลเซีย 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ /  ผู้บริหารในกิจการอื่น  

ก. บริษัทจดทะเบียน  ไม่มี 

ข. ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  กรรมการบริษัท ของ บริษัท ไพร์ม โร้ด กรุ๊ป จ ากัด 

 กรรมการบริษัท ของ บริษัท ไพร์ม รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด 

 กรรมการบริษัท ของ บริษัท ไพร์ม โรด พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด 

 กรรมการบริษัท ของ บริษัท โกลเด้น ไลท์ โซล่า จ ากัด 

 กรรมการบริษัท ของ บริษัท เชียงใหม่ รีนิวเอเบิล เอ็นเนอยี จ ากัด 

 กรรมการบริษัท ของ บริษัท โซล่าเทค เอ็นเนอยี จ ากัด 

 กรรมการบริษัท ของ บริษัท โซเล็ค โซล่าร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด 

 กรรมการบริษัท ของ บริษัท นอร์ธเวสต์ โซล่าร์ จ ากัด 

 กรรมการบริษัท ของ บริษัท ไนน์ เอ โซล่า จ ากัด 

 กรรมการบริษัท ของ บริษัท บึงสามพัน โซล่า จ ากัด 

 กรรมการบริษัท ของ บริษัท อินฟินิท อัลฟา แคปปิตอล จ ากัด 

 กรรมการบริษัท ของ บริษัท อีเอสพีพี จ ากัด 

 กรรมการบริษัท ของ บริษัท เอคลาต้า แคปปิตอล จ ากัด 

 กรรมการบริหาร, Redone Networks Berhad, ประเทศมาเลเซีย 



รายงานประจ าปี 2561  

บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากัด (มหาชน) 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท 
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การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับ

ธุรกิจของบริษัท อันอาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

ไม่มี 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือนิติบุคคล

ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา  

ก. เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับ

เงินเดือนประจ า 

ไม่เป็น 

ข. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) ไม่เป็น 

ค. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจท่ีมีนัยส าคัญอันอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหน้าท่ีได้อย่าง

เป็นอิสระ (เช่น การซ้ือ / ขาย วัตถุดิบ / สินค้า / บริการ / การยืม / ให้กู้ยืมเงิน) 

พร้อมระบุขนาดของรายการ (ถ้ามี) 

ไม่มี 

ประวัติการท าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีท่ีผ่านมา ไม่มี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารกับบริษัท ไม่มี 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) (ณ 31 ธันวาคม 2561)             5.44 

วันเดือนปีท่ีเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 5 มกราคม 2561 

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดในปี 2561 12 ครั้ง จาก 14 ครั้ง (เริ่มประชุมครั้งท่ี 2 เป็นต้นไป) 
 

 
 



รายงานประจ าปี 2561  

บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากัด (มหาชน) 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท 
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นายศภุฤกษ์ ณ สงขลา 
กรรมการ / กรรมการผูม้อี านาจลงนาม / กรรมการบรหิาร / ประธานเจ้าหนา้ทีบ่รหิาร /  
กรรมการบรหิารความเสีย่ง / กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
อายุ (ปี)                                           41 

คุณวุฒิทางการศึกษา  วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

  

การอบรมที่เกี่ยวข้องจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน  DAP: Director Accreditation Program รุ่นท่ี 155/2018 

กรรมการบริษัทไทย (IOD)  

ประสบการณ์การท างาน 5 ปีย้อนหลัง  
2562 – ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการสรรหาและพิจารณค่าตอบแทน 

 บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากัด (มหาชน) 

2561 – ปัจจุบัน กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร, บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากัด (มหาชน) 

2560 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ, บริษัท เอสยูที โกลบอล จ ากัด 

2553 – 2559 นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ ากัด 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ /  ผู้บริหารในกิจการอื่น  

ก. บริษัทจดทะเบียน  ไม่มี 

ข. ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับ

ธุรกิจของบริษัท อันอาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

ไม่มี 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือนิติบุคคล

ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา  

ก. เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับ

เงินเดือนประจ า 

ไม่เป็น 

ข. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) ไม่เป็น 

ค. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจท่ีมีนัยส าคัญอันอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหน้าท่ีได้อย่าง

เป็นอิสระ (เช่น การซ้ือ / ขาย วัตถุดิบ / สินค้า / บริการ / การยืม / ให้กู้ยืมเงิน) 

พร้อมระบุขนาดของรายการ (ถ้ามี) 

ไม่มี 

ประวัติการท าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีท่ีผ่านมา ไม่มี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารกับบริษัท ไม่มี 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) (ณ 31 ธันวาคม 2561)             ไม่มี 

วันเดือนปีท่ีเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 5 มกราคม 2561 

การเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบรษิัททั้งหมดในปี 2561 4 ครั้ง จาก 14 ครั้ง (เริ่มประชุมครั้งท่ี 11 เป็นต้นไป) 



รายงานประจ าปี 2561  

บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากัด (มหาชน) 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท 
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พลอากาศเอกชยันนัท ์ ธรรมสจุริต 
กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอสิระ  
อายุ (ปี)                                           69 

คุณวุฒิทางการศึกษา วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร กองบัญชาการทหารสูงสุด 

 โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ สถาบันทหารเรือชั้นสูง 

 ศิลปศาสตร์บัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 D.Eng.(Candidate) Asian Institute of Technology (A.I.T.) 

 บริหารธุรกิจบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหน่ึง) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 M. Eng. Asian Institute of Technology (A.I.T.) 

 วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

การอบรมที่เกี่ยวข้องจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน  ACP: Audit Committee Program รุ่นท่ี 22/2008 

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

 MQFR: Monitoring of the Quality of Financial Reporting รุ่นท่ี 16/2012 

ประสบการณ์การท างาน 5 ปีย้อนหลัง  
2557 – ปัจจุบัน   ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

 บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากัด (มหาชน) 

 ประธานกรรมการตรวจสอบ  บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ ากัด (มหาชน) 

 กรรมการอิสระ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ ากัด (มหาชน) 

2555 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากัด (มหาชน) 

2554 กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากัด (มหาชน) 

2550 – 2553 กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากัด 

2550 – ปัจจุบัน วิศวกรโครงสร้างอิสระ  

 ข้าราชการบ านาญ 

  

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ /  ผู้บริหารในกิจการอื่น  

ก. บริษัทจดทะเบียน  ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / 

กรรมการสรรหา / กรรมการบรรษัทภิบาล / กรรมการก าหนดค่าตอบแทน   

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ ากัด (มหาชน) 

ข. ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  ประธานกรรมการ บริษัท บริษัท โกลด์ ชอร์ส จ ากัด  

 ประธานกรรมการ บริษัท ยูนิเวอร์แซล เวสต์ แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับ

ธุรกิจของบริษัท อันอาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

ไม่มี 

  



รายงานประจ าปี 2561  

บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากัด (มหาชน) 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท 
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การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือนิติบุคคล

ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา  

ก. เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับ

เงินเดือนประจ า 

ไม่เป็น 

ข. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) ไม่เป็น 

ค. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจท่ีมีนัยส าคัญอันอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหน้าท่ีได้อย่าง

เป็นอิสระ (เช่น การซ้ือ / ขาย วัตถุดิบ / สินค้า / บริการ / การยืม / ให้กู้ยืมเงิน) 

พร้อมระบุขนาดของรายการ (ถ้ามี) 

ไม่มี 

ประวัติการท าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีท่ีผ่านมา ไม่มี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารกับบริษัท ไม่มี 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) (ณ 31 ธันวาคม 2561)             ไม่มี 

วันเดือนปีท่ีเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 15 ธันวาคม 2554 

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดในปี 2561 13 ครั้ง จาก 14 ครั้ง 

 



รายงานประจ าปี 2561  

บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากัด (มหาชน) 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท 
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ศาสตราจารย ์ดร.ก าพล  ปัญญาโกเมศ 
กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน / กรรมการอสิระ 
อายุ (ปี)                                           47 

คุณวุฒิทางการศึกษา บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (บริหารการเงิน) 

 Schulich School of Business, York University Canada 

 บริหารธุรกจิมหาบัณฑิต (บริหารการเงนิ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 วิทยาศาสตรบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี 

การอบรมที่เกี่ยวข้องจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน  DAP: Director Accreditation Program รุ่นท่ี 90/2011 

กรรมการบริษัทไทย (IOD)  

ประสบการณ์การท างาน 5 ปีย้อนหลัง  
2561 – ปัจจุบัน   อธิการบด ีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 

 ศาสตราจารย์ประจ าคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

2557 – ปัจจุบัน   กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากัด (มหาชน) 

2556 – 2561 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

2556 – 2559 กรรมการตรวจสอบ บริษัทไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด (มหาชน) 

2554 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากัด (มหาชน) 

 กรรมการตรวจสอบและประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

 คณะกรรมการบรหิารเงินกองทุน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

  

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ /  ผู้บริหารในกิจการอื่น  

ก. บริษัทจดทะเบียน  กรรมการตรวจสอบและประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

ข. ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับ

ธุรกิจของบริษัท อันอาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

ไม่มี 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือนิติบุคคล

ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา  

ก. เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับ

เงินเดือนประจ า 

ไม่เป็น 

ข. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) ไม่เป็น 

ค. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจท่ีมีนัยส าคัญอันอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหน้าท่ีได้อย่าง

เป็นอิสระ (เช่น การซ้ือ / ขาย วัตถุดิบ / สินค้า / บริการ / การยืม / ให้กู้ยืมเงิน) 

พร้อมระบุขนาดของรายการ (ถ้ามี) 

ไม่มี 



รายงานประจ าปี 2561  

บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากัด (มหาชน) 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท 
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ประวัติการท าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีท่ีผ่านมา ไม่มี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารกับบริษัท ไม่มี 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) (ณ 31 ธันวาคม 2561)             ไม่มี 

วันเดือนปีท่ีเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 15 ธันวาคม 2554 

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดในปี 2561 11 ครั้ง จาก 14 ครั้ง 

 



รายงานประจ าปี 2561  

บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากัด (มหาชน) 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท 

 

 
 

 

170 
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พลอากาศเอกสุรศกัดิ์  มมีณ ี
กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
/ กรรมการอสิระ  
อายุ (ปี)                                           62 

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปม.) 

 วิทยาลัยการทัพอากาศ 

 โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ 

 วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า โรงเรียนนายเรืออากาศ 

การอบรมที่เกี่ยวข้องจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน  DAP: Director Accreditation Program รุ่นท่ี 147/2018 

กรรมการบริษัทไทย (IOD)  

ประสบการณ์การท างาน 5 ปีย้อนหลัง  
2561 – ปัจจุบัน   กรรมการ, กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และ 

 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากัด (มหาชน) 

2559 – ปัจจุบัน   ท่ีปรึกษาสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 

2558 – 2559 ประธานคณะกรรมการพลังงานทดแทนกองทัพอากาศ 

2557 – 2558 ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ 

2555 – 2557 รองเจ้ากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ 

  

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ /  ผู้บริหารในกิจการอื่น  

ก. บริษัทจดทะเบียน  ไม่มี 

ข. ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับ

ธุรกิจของบริษัท อันอาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

ไม่มี 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือนิติบุคคล

ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา  

ก. เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับ

เงินเดือนประจ า 

ไม่เป็น 

ข. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) ไม่เป็น 

ค. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจท่ีมีนัยส าคัญอันอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหน้าท่ีได้อย่าง

เป็นอิสระ (เช่น การซ้ือ / ขาย วัตถุดิบ / สินค้า / บริการ / การยืม / ให้กู้ยืมเงิน) 

พร้อมระบุขนาดของรายการ (ถ้ามี) 

ไม่มี 

ประวัติการท าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีท่ีผ่านมา ไม่มี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารกับบริษัท ไม่มี 



รายงานประจ าปี 2561  

บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากัด (มหาชน) 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท 
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สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) (ณ 31 ธันวาคม 2561)             ไม่มี 

วันเดือนปีท่ีเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 15 มกราคม 2561 

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดในปี 2561  12 ครั้ง จาก 14 ครั้ง (เริ่มประชุมครั้งท่ี 3 เป็นต้นไป) 

 



รายงานประจ าปี 2561  

บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากัด (มหาชน) 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท 
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ดร.ศิรเิดช  ค าสพุรหม 
กรรมการ / กรรมการอสิระ   
อายุ (ปี)                                           45 

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

 Master of Information Systems (M.Inf.Sys), Griffith University, Australia 

 Ph.D. in Business Information Systems (IT Governance), RMIT University,  

 Australia 

การอบรมที่เกี่ยวข้องจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน  DAP: Director Accreditation Program รุ่นท่ี 121/2015 

กรรมการบริษัทไทย (IOD) Risk Management Program for Corporate Leaders รุ่นท่ี 2/2015 

 Driving Company Success with IT Governance รุ่นท่ี 1/2016 

ประสบการณ์การท างาน 5 ปีย้อนหลัง  
2561 – ปัจจุบัน   กรรมการ, กรรมการอิสระ, บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากัด (มหาชน) 

2558 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการบริษัท  

 บริษัทบูรพา เทคนิคคอล เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด (มหาชน) 

2555 – ปัจจุบัน รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

  

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ /  ผู้บริหารในกิจการอื่น  

ก. บริษัทจดทะเบียน  ไม่มี 

ข. ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับ

ธุรกิจของบริษัท อันอาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

ไม่มี 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือนิติบุคคล

ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา  

ก. เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับ

เงินเดือนประจ า 

ไม่เป็น 

ข. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) ไม่เป็น 

ค. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจท่ีมีนัยส าคัญอันอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหน้าท่ีได้อย่าง

เป็นอิสระ (เช่น การซ้ือ / ขาย วัตถุดิบ / สินค้า / บริการ / การยืม / ให้กู้ยืมเงิน) 

พร้อมระบุขนาดของรายการ (ถ้ามี) 

ไม่มี 

ประวัติการท าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีท่ีผ่านมา ไม่มี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารกับบริษัท ไม่มี 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) (ณ 31 ธันวาคม 2561)             ไม่มี 



รายงานประจ าปี 2561  

บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากัด (มหาชน) 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท 
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วันเดือนปีท่ีเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 10 สิงหาคม 2561 

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดในปี 2561  3 ครั้ง จาก 14 ครั้ง  (เริ่มประชุมครั้งท่ี 12 เป็นต้นไป) 

 



รายงานประจ าปี 2561  

บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากัด (มหาชน) 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท 
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174 

นายสมเกียรต ิ สขุเจรญิ 
รองประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร ฝ่ายปฏบิตักิาร 
อายุ (ปี)                                           57 

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เครื่องกล) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ 

PP ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบนับัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

  

การอบรมที่เกี่ยวข้องจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน  - 

กรรมการบริษัทไทย (IOD)  

ประสบการณ์การท างาน 5 ปีย้อนหลัง  
2561 – ปัจจุบัน   รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ฝ่ายปฏิบัติการ  บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากัด (มหาชน) 

2558 – 2561 ผู้อ านวยการโครงการ บริษัท เด็มโก้ จ ากัด (มหาชน) 

2554 – 2555 ผู้อ านวยการฝ่ายการตลาด บริษัท ระยองเมนเทนแนนซ์แอนด์คอนเทรคติ้ง จ ากัด 

2554 – 2555 ผู้อ านวยการฝ่ายการตลาด บริษัท เมนเทนแนนซ์แอนดค์อนสตรัคชั่นแซอร์วิสจ ากัด 

2552– 2554 ผู้จัดการโครงการ บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ ากัด(มหาชน) 

  

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ /  ผู้บริหารในกิจการอื่น  

ก. บริษัทจดทะเบียน  ไม่มี 

ข. ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับ

ธุรกิจของบริษัท อันอาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

ไม่มี 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือนิติบุคคล

ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา  

ก. เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับ

เงินเดือนประจ า 

ไม่เป็น 

ข. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) ไม่เป็น 

ค. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจท่ีมีนัยส าคัญอันอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหน้าท่ีได้อย่าง

เป็นอิสระ (เช่น การซ้ือ / ขาย วัตถุดิบ / สินค้า / บริการ / การยืม / ให้กู้ยืมเงิน) 

พร้อมระบุขนาดของรายการ (ถ้ามี) 

ไม่มี 

ประวัติการท าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีท่ีผ่านมา ไม่มี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารกับบริษัท ไม่มี 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) (ณ 31 ธันวาคม 2561)             ไม่มี 

 

  



รายงานประจ าปี 2561  

บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากัด (มหาชน) 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท 
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นายกนัตภณ  วนปัตกิุล  สขุเจรญิ 
รองประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร ฝ่ายการตลาด 
อายุ (ปี)                                           49 

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (การผลิต) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ 

 ปริญญาโท บริหารธรุกิจ การบริหารการจัดการ มหาวิทยาลยั เมอรเ์ซอร์ แอตแลนตา  

 จอร์เจีย สหรัฐอเมริกา 

การอบรมที่เกี่ยวข้องจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน  - 

กรรมการบริษัทไทย (IOD)  

ประสบการณ์การท างาน 5 ปีย้อนหลัง  
2562 – ปัจจุบัน   รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ฝ่ายการตลาด  บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากัด (มหาชน) 

2560 – 2561 ผูจ้ัดการโครงการ บริษัท แอลซี เทคโนโลยี จ ากัด  

2557 – 2558 ผู้อ านวยการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 

 บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

2554 – 2557 ผูช้่วยผู้จัดการแผนกพลังงานทดแทน บริษัท เด็มโก้ จ ากัด (มหาชน) 

  

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ /  ผู้บริหารในกิจการอื่น  

ก. บริษัทจดทะเบียน  ไม่มี 

ข. ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับ

ธุรกิจของบริษัท อันอาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

ไม่มี 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือนิติบุคคล

ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา  

ก. เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับ

เงินเดือนประจ า 

ไม่เป็น 

ข. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) ไม่เป็น 

ค. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจท่ีมีนัยส าคัญอันอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหน้าท่ีได้อย่าง

เป็นอิสระ (เช่น การซ้ือ / ขาย วัตถุดิบ / สินค้า / บริการ / การยืม / ให้กู้ยืมเงิน) 

พร้อมระบุขนาดของรายการ (ถ้ามี) 

ไม่มี 

ประวัติการท าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีท่ีผ่านมา ไม่มี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารกับบริษัท ไม่มี 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) (ณ 31 ธันวาคม 2561)             ไม่มี 

 
 



รายงานประจ าปี 2561  

บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากัด (มหาชน) 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท 
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นางสาวนนัทนชั  สงูสว่าง 
เลขานกุารบรษัิท 
อายุ (ปี)                                           31 

คุณวุฒิทางการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

การอบรมที่เกี่ยวข้องจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน  FCS : Fundamentals For Corporate Secretaries รุ่นท่ี 1/2018 

กรรมการบริษัทไทย (IOD)  

ประสบการณ์การท างาน 5 ปีย้อนหลัง  
2559 – ปัจจุบัน   เลขานุการบริษัท บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากัด (มหาชน) 

2552 – 2559 วิศวกรฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากัด (มหาชน) 

  

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ /  ผู้บริหารในกิจการอื่น  

ก. บริษัทจดทะเบียน  ไม่มี 

ข. ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับ

ธุรกิจของบริษัท อันอาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

ไม่มี 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือนิติบุคคล

ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา  

ก. เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับ

เงินเดือนประจ า 

ไมเ่ป็น 

ข. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) ไม่เป็น 

ค. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจท่ีมีนัยส าคัญอันอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหน้าท่ีได้อย่าง

เป็นอิสระ (เช่น การซ้ือ / ขาย วัตถุดิบ / สินค้า / บริการ / การยืม / ให้กู้ยืมเงิน) 

พร้อมระบุขนาดของรายการ (ถ้ามี) 

ไม่มี 

ประวัติการท าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีท่ีผ่านมา ไม่มี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารกับบริษัท มี 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) (ณ 31 ธันวาคม 2561)             ไม่มี 

 
 
 
 
 






