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เลขที ่007/0263 
 21 กมุภาพนัธ ์2563 

เรือ่ง แจง้สทิธิการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุบรษัิท ไฮโดรเท็ค จ ากดั (มหาชน) 

เรยีน ทา่นผูถื้อหุน้ 
บรษัิท ไฮโดรเท็ค จ ากดั (มหาชน)              

สิง่ที่สง่มาดว้ย 1. หนงัสอืแจง้การจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษัิท ไฮโดรเท็ค จ ากดั (มหาชน) 
 2. ใบจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ  
 3. ใบน าฝากแบบ Bill Payment 
 4. หนงัสอืมอบอ านาจส าหรบัการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษัิทฯ 
 5.  แผนท่ีสถานท่ีรบัจองซือ้และรบัช าระเงินคา่จองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ 

ตามที่บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ไดร้บัอนุมัติจากมติที่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562  
เมื่อวันที่  30 เมษายน 2562 ให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่ วไป (General Mandate) จ านวนไม่เกิน 
235,490,628 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 970,283,450 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,382,392,049 บาท โดยการออกหุ้น
สามญัใหมจ่ านวนไมเ่กิน 235,490,628 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท (หนึง่บาท) 

ทัง้นีป้ระชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 2/2563 เมื่อวนัที่ 31 มกราคม 2563 ไดม้ีมติใหจ้ดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุแบบ
มอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) จ านวน 156,993,752 หุน้ เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น 
(Rights Offering) ที่มีรายช่ือปรากฏในสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ 14 กมุภาพนัธ ์2563 โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุน้ใน
วนัที่ 17 กุมภาพนัธ ์2563 ตามสดัสว่นการถือหุน้ (Rights Offering) ในอตัราสว่น 5 หุน้เดิม ต่อ 1 หุน้ใหม่ โดยเศษของหุน้ให้
ปัดทิง้ โดยผูถื้อหุน้มีสทิธิที่จะจองซือ้หุน้ในจ านวนที่เทา่กบัสทิธิของตนเทา่นัน้ ในราคาเสนอขายหุน้ละ 0.29 บาท (“หุ้นสามัญ
เพิ่มทุน”) โดยเป็นราคาไม่ต ่ากว่าราคารอ้ยละ 90 ของราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัต่อหุน้ของหุน้สามญัของบริษัท โดย
ราคาตลาดใหค้ านวณจากราคาถวัเฉลี่ยน า้หนกัของหุน้บริษัทในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยยอ้นหลงัเป็นระยะเวลาไม่
นอ้ยกว่า 7 วนัท าการติดต่อกนั แต่ไม่เกิน 15 วนัท าการก่อนวนัก าหนดราคาเสนอขายหุน้นัน้ (ราคาตลาดถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกั
ระหวา่งวนัท่ี 6 – 30  มกราคม2563) ซึง่ราคาตลาดถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนกัเทา่กบั 0.31 บาท นัน้ 

ในการนี ้ที่ประชุมผูถื้อหุน้มีมติอนมุตัิการมอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือบคุคลที่
ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้พิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และ
รายละเอียดอื่นๆ ที่จ  าเป็นและเก่ียวเนื่องกบัการออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุตามที่จ าเป็นและสมควรภายใตก้ฎหมายที่
เก่ียวขอ้งฯ 
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ทัง้นี ้บริษัทไดแ้จง้วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิในการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุตามสดัสว่นการถือหุน้ (Record 
Date) คือวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 และก าหนดวันในการจองซือ้และช าระค่าหุน้สามัญเพิ่มทุนของผูถื้อหุน้เดิม ในวันที่   
9 – 13 มีนาคม 2563 โดยมีรายละเอียดของการจดัสรรตามที่ปรากฏในหนงัสือแจง้การจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุตามสดัส่วน
การถือหุน้ท่ีสง่มาดว้ยนี ้(สิง่ที่สง่มาดว้ยล าดบัท่ี 1) 

บรษัิทฯ จึงเรยีนมาเพื่อแจง้สทิธิของทา่นในการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ โดยรายละเอียดการจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทนุ
ดงักลา่ว เป็นไปตามที่ระบใุนหนงัสอืแจง้การจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุท่ีสง่มาดว้ยนี ้(สิง่ที่สง่มาดว้ยล าดบัท่ี 1)  

หากมีขอ้สงสยัประการใดเก่ียวกบัการจดัสรร ขัน้ตอน และวธีิการจองซือ้ กรุณาตดิตอ่ บรษัิทหลกัทรพัย ์คั่นทรี ่กรุป๊ จ ากดั 
(มหาชน) โทร 0-22205-7000 ตอ่ 2300,2305,2310,2311 
 

จึงเรยีนมาเพื่อทราบ 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
บริษัท ไฮโดรเทค็ จ ากดั (มหาชน) 

 
-ลงนาม- 

 
(นายศรญั ญาณโสภนานนัท)์ 
ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
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หนังสือแจ้งการจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุน 

ส่วนที่ 1 

ข้อมูลการจัดสรรหุน้สามัญเพิม่ทุน  

1. ชื่อและสถานที่ตั้งของบริษัทจดทะเบียน 

บรษัิท :บรษัิท ไฮโดรเท็ค จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) 
ที่ตัง้ : เลขที่ 1 อาคาร ทีพี แอนด ์ที ชัน้ 14 ซอยวิภาวดีรงัสติ 19 แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 
หมายเลขโทรศพัท ์: 0-2936-1661-2 
หมายเลขโทรสาร : 0-2936-1669 
โฮมเพจบรษัิท : www.hydrotek.co.th 

2. วัน เดือน ปี คร้ังที่ของการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นซ่ึงได้มีมติให้จัดสรร
หุ้นเพิ่มทุน 

ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 เมื่อวนัท่ี 30 เมษายน 2562 
ประชมุคณะกรรมการบรษัิทที่มีมติจดัสรรหุน้เพิ่มทนุ : ครัง้ที่  2/2563 เมื่อวนัท่ี 31 มกราคม 2563 

3. รายละเอียดการจัดสรรหุ้น ดังนี้ 

ที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 เมื่อวนัท่ี 30 เมษายน 2562 และที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ที่  2/2563 
เมื่อวันที่  31 มกราคม 2563 มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน  
โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

เพิ่มทนุจดทะเบียน : ไดอ้นุมัติการจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) 
จ านวนไมเ่กิน 235,490,628 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิม 970,283,450 บาท เป็นทนุ
จดทะเบียน  1,382,392,049 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จ านวนไม่ เ กิน 
235,490,628 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท  

อัตราส่วนการจอง
ซือ้ 

: อตัราสว่น 5 หุน้เดิม ต่อ 1 หุน้ใหม่ โดยเศษของหุน้ใหปั้ดทิง้ ในราคาเสนอขายหุน้ละ 
0.29 บาท 

ราคาที่เสนอขายหุน้ : ราคาหุน้ละ 0.29 บาท 

วิธีการจดัสรร : จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทนุจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดมิตามสดัสว่นการถือ
หุน้ (Rights Offering) จ านวน 156,993,752 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อ
เสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิทตามสดัสว่นการถือหุน้ (Right Offering: RO) 
ดงันี ้

http://www.hydrotek.co.th/
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(ก) เสนอขายในอัตราส่วน 5 หุน้เดิม ต่อ 1 หุน้ใหม่ โดยเศษของหุน้ใหปั้ดทิง้ ใน
ราคาเสนอขายหุน้ละ 0.29 บาท โดยเป็นราคาไม่ต ่ากว่าราคารอ้ยละ 90 ของ
ราคาตลาดถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัต่อหุน้ของหุน้สามญัของบริษัท โดยราคาตลาด
ให้ค านวณจากราคาถัวเฉลี่ยน า้หนักของหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยยอ้นหลงัเป็นระยะเวลาไมน่อ้ยกวา่ 7 วนัท าการติดตอ่กนั แตไ่มเ่กิน 
15 วันท าการก่อนวนัก าหนดราคาเสนอขายหุน้นัน้ (ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วง
น า้หนกัระหวา่งวนัท่ี 6 – 30 มกราคม 2563) ซึ่งราคาตลาดถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกั
เทา่กบั 0.31 บาท 

(ข) ในการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัสว่นในครัง้นี ้ผูถื้อหุน้
เดิมที่ไดร้บัสิทธิจากการจดัสรรจะสามารถจองซือ้ไดน้อ้ยกวา่สิทธิและตามสทิธิ
ที่ไดเ้ทา่นัน้ ไมส่ามารถจองเกินสทิธิได ้ 

(ค) ในกรณีที่มีหุน้สามญัเพิ่มทนุเหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัสว่น 
บรษัิทจะน าเสนอตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาตอ่ไป 

4. วันก าหนดรายชื่อผู้ถอืหุน้เพื่อสิทธิในการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

บริษัทก าหนดใหว้นัที่ 14 กุมภาพนัธ ์2563 เป็นวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ (Record 
Date)  

5. ก าหนดวันจองซือ้และรับช าระเงนิค่าหุ้นเพิ่มทุน 

5.1 ระยะเวลาการจองซือ้ และรับช าระเงนิค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ก าหนดวันจองซื ้อและช า ระค่าหุ้นสามัญเพิ่ มทุน  ในวันที่  9 –  13 มีนาคม  2563 ในระหว่างเวลา  
09.00 น. – 15.30 น. (รวม 5 วนัท าการ) 

5.2 สถานที่รับจองซือ้และรับช าระค่าจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ผูถื้อหุน้สามารถติดตอ่จองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ ได ้ณ ท่ีท าการของตวัแทนรบัจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ (ตวัแทน
การรบัจองซือ้ฯ) คือ 

ฝ่ายทะเบียนหุ้น 
บริษัทหลักทรัพย ์คันทร่ี กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
เลขที่ 132  อาคารสนิธรทาวเวอร ์1 ชัน้ 3  
ถนนวิทย ุ แขวงลมุพินี  เขตปทมุวนั  กรุงเทพฯ 10330 
โทรศพัท ์: 0-2205-7000 ตอ่ 2300, 2305, 2310, 2311  
โทรสาร   : 0-2252-7553 
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5.3 การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ในการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัสว่นในครัง้นี ้ผูถื้อหุน้เดิมที่ไดร้บัสิทธิจากการจดัสรรจะ
สามารถจองซือ้ไดน้อ้ยกวา่สทิธิและตามสทิธิที่ไดเ้ทา่นัน้ ไมส่ามารถจองเกินสทิธิได ้ทัง้นี ้หากใ น ก ร ณี ที่ มี หุ้ น
สามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรใหแ้ก่ผู้ถือหุน้เดิมตามสดัส่วน บริษัทจะน าเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อ
พิจารณาตอ่ไป 

5.4 ขั้นตอนและวิธีการจองซือ้และการช าระเงนิค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน  

5.4.1 เอกสารประกอบการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ ประกอบดว้ย 
1. ใบจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุที่กรอกรายละเอียดถกูตอ้ง ครบถว้น ชดัเจน พรอ้มลงลายมือชื่อผู้

จองซือ้ และในกรณีที่ผูจ้องซือ้เป็นนิติบคุคล จะตอ้งลงนามโดยผูม้ีอ  านาจลงนามของนิติบคุคล
นัน้ พรอ้มประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถา้มี) 

2. หลกัฐานการช าระเงิน ไดแ้ก่ ใบน าฝากเงินเขา้บญัชี (Pay-in Slip) หรอืเช็ค หรอืแคชเชียรเ์ช็ค หรื
อดร๊าฟท ์(ที่สามารถเรียกเก็บไดจ้ากส านกัหกับญัชีในกรุงเทพมหานครไดภ้ายใน 1 วนัท าการ
เท่านั้น) พรอ้มทั้ง ระบุช่ือ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ไว้ด้านหลังของ
หลกัฐานการช าระเงิน 

3. ใบรบัรองสิทธิการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ ซึ่งออกโดยบริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศ
ไทย) จ ากดั ในฐานะนายทะเบียนหลกัทรพัยข์องบริษัท และไดจ้ดัสง่ทางไปรษณียล์งทะเบียน
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พรอ้มหนงัสอืฉบบันี ้ 

4. เอกสารประกอบการแสดงตน 
ก. บคุคลธรรมดาสญัชาติไทย: ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืส าเนาทะเบียนบา้นท่ีระบุ

เลขที่บตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาเอกสารอื่นๆ ท่ีทางราชการออกใหท้ี่ระบุเลขที่
บัตรประจ าตัวประชาชน พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง (กรณีผูจ้องซือ้เป็นผูเ้ยาว ์
จะตอ้งแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูป้กครอง (บิดา/มารดา หรือผูแ้ทนโดย
ชอบธรรม) และส าเนาทะเบียนบา้นที่ผูเ้ยาวอ์าศยัอยู่ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง) 
โดยลายมือช่ือนัน้จะตอ้งตรงกับลายมือช่ือที่ลงนามในเอกสารประกอบการจองซือ้หุน้
สามญัเพิ่มทนุทกุฉบบั ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงช่ือ/นามสกุล ซึ่งท าใหช่ื้อ/นามสกุลไม่
ตรงกบัช่ือผูถื้อหุน้ที่ปรากฏในสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัที่ 14 กุมภาพนัธ ์2563 หรือใน
ใบรบัรองสิทธิการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุน ใหแ้นบส าเนาเอกสารที่ออกโดยหน่วยงาน
ราชการ เช่น ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบแจ้งเปลี่ยนช่ือ/นามสกุล เป็นตน้ พรอ้มลงนาม
รบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

ข. บุคคลธรรมดาสญัชาติต่างดา้ว: ส  าเนาใบต่างดา้ว หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง พรอ้มลง
นามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
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ค. นิติบคุคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย: ส าเนาหนงัสือรบัรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชยซ์ึง่
ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวนัจองซือ้ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูม้ีอ  านาจลงนาม
ของนิติบุคคลนั้น และประทับตราส าคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พรอ้มแนบส าเนาบัตร
ประจ าตวัประชาชน ส าเนาใบต่างดา้ว หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (แลว้แต่กรณี) ของผูม้ี
อ  านาจลงนามของนิติบคุคลดงักลา่ว พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

ง. นิติบคุคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ: ส าเนาหนงัสือส าคญัการจดัตัง้บริษัท และหนงัสือ
รับรองของบริษัทที่มีอายุไม่เกิน 12 เดือนก่อนวันจองซือ้ พรอ้มลงนามรับรองส าเนา
ถูกตอ้งโดยผูม้ีอ  านาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราส าคัญของนิติบุคคล 
(ถ้ามี) พรอ้มแนบส าเนาใบต่างดา้ว หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (แลว้แต่กรณี) ของผูม้ี
อ  านาจลงนามของนิติบุคคลดงักล่าว พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง ส าเนาเอกสาร
ประกอบที่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้งแลว้ขา้งตน้ ตอ้งไดร้บัการรบัรองลายมือช่ือโดย
เจา้หนา้ที่ Notary Public และรบัรองโดยเจา้หนา้ที่สถานทูตไทย หรือสถานกงสลุไทยใน
ประเทศที่เอกสารดงักล่าวไดจ้ัดท า หรือรบัรองความถูกตอ้ง และมีอายุไม่เกิน 12 เดือน
ก่อนวนัจองซือ้ ทัง้นี ้ลายมือช่ือในเอกสารประกอบการแสดงตนทกุฉบบัตอ้งตรงกบัลายมอื
ช่ือที่ลงนามในเอกสารประกอบการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ 

5. หนงัสือมอบอ านาจใหก้ระท าการแทน ซึ่งติดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีที่มอบหมายใหผู้ร้บั
มอบอ านาจมากระท าการแทน) พรอ้มส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูม้อบอ านาจและผูร้บั
มอบอ านาจ ซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

5.4.2 ผูถื้อหุน้ที่ประสงคจ์ะจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุตอ้งช าระเงินค่าจองซือ้ครัง้เดียวเต็มจ านวนที่จองซือ้ 
ณ วนัจองซือ้ โดยมีวิธีการช าระเงินดงัที่ระบไุวต้อ่ไปนี ้ 

การช าระเป็นเช็ค/แคชเชียรเ์ช็ค/ดร๊าฟท ์โดยสั่งจ่าย “บริษัทหลกัทรพัย ์คนัทรี่ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
เพื่อจองซือ้หุน้” ลงวนัที่ 9 - 11 มีนาคม 2563  โดยเช็ค แคชเชียรเ์ช็ค หรือดร๊าฟท ์ดงักลา่วจะตอ้ง
สามารถทราบผลการเรยีกเก็บเงินจากส านกัหกับญัชีในกรุงเทพมหานครได ้ภายในวนัท่ี 11 มีนาคม 
2563 พรอ้มน าฝากผ่านระบบ Bill Payment เพื่อเขา้บัญชี “บริษัทหลกัทรพัย ์คันทรี่ กรุ๊ป จ ากัด 
(มหาชน) เพื่อจองซือ้หุน้” ที่ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) เป็น Pay-in slip Comp Code 32379 

การช าระเงินสด หรอื โอนเงิน โดยผูถื้อหุน้ตอ้งน าฝากผา่นระบบ Bill Payment เพื่อเขา้บญัชี “บรษัิท
หลกัทรพัย ์คนัทรี่ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) เพื่อจองซือ้หุน้” ที่ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) เป็น 
Pay-in slip Comp Code 32379 เริม่โอนไดต้ัง้แต ่วนัท่ี 9 -13 มีนาคม 2563 (เวลา 9.00 -15.30 น.) 
และ น าสง่เอกสารการจองพรอ้มหลกัฐานการโอนเงิน (ใบ Bill Payment) ฉบบัจริง มาไม่เกินวนัที่ 
13 มีนาคม 2563   

การจองซือ้ ในขอ้ 5.1 พรอ้มเงินค่าจองซือ้ ตอ้งมายื่นความจ านงขอจองซือ้ และช าระเงิน ตาม
สถานท่ีที่ไดร้ะบไุวใ้นขอ้ 5.2 ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
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บริษัทจะน าเช็ค หรือแคชเชียรเ์ช็ค หรือดร๊าฟทข์องผูจ้องซือ้ทกุรายเขา้บญัชีของบริษัทเพื่อเรยีกเก็บ
เงิน และจะตดัสทิธิการจองซือ้หุน้สามญัของผูจ้องซือ้รายที่ธนาคารไมส่ามารถเรยีกเก็บเงินตามเช็ค 
หรอืแคชเชียรเ์ช็คหรอืดรา๊ฟทไ์ดจ้ากการเรยีกเก็บเงินครัง้แรก 

ผูจ้องซือ้ที่ยื่นความจ านงในการจองซือ้ และไดช้ าระค่าจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุแลว้ จะยกเลิกการ
จองซือ้ และขอเงินคืนไม่ได ้ทัง้นี ้บริษัทขอสงวนสิทธิในการตดัสิทธิการจองซือ้ หากบริษัทไม่ไดร้บั
เอกสารประกอบการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ และ/หรอื คา่จองซือ้หุน้ตามขอ้ 5.4. ภายในระยะเวลา
ที่ก าหนด 

6. การคืนเงนิค่าจองซือ้หุ้นและการคืนเช็คค่าจองซือ้หุ้น 

ในกรณีที่ตอ้งมีการคืนเงินคา่จองซือ้หุน้หรือการคืนเช็คค่าจองซือ้หุน้ บริษัทจะคืนเงิน/เช็คคา่จองซือ้หุน้ ใหผู้ถื้อหุน้โดย
ไม่มีดอกเบีย้เป็นเช็ค ซึ่งจะจัดส่งไปตามที่อยู่ของผูถื้อหุน้ ตามที่ระบุในใบจองซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุน โดยบริษัทจะ
ด าเนินการคืนเงินจ านวนดงักลา่วใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ภายใน 14 วนันบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ 

กรณีที่ผูถื้อหุน้ที่จองซือ้ไมไ่ดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ เนื่องจากปฏิบตัิผิดเง่ือนไขในการจองซือ้ และ/หรือ บริษัท
ไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆ ที่มิใช่ความผิดของบริษัท ไม่ว่าทัง้หมดหรือแต่
บางส่วนภายในก าหนดการจองซือ้และการรบัช าระเงินค่าหุน้สามญัเพิ่มทุนตามที่ก าหนด ในกรณีดงักล่าว ผูจ้องซือ้
ตอ้งติดตอ่ขอรบัเช็คคืนจากบริษัทตามที่อยูท่ี่ระบไุวใ้นขอ้ 5.2 ภายใน 30 วนันบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้หุน้
สามญัเพิ่มทนุ 

7. วิธีการส่งมอบหลักทรัพย ์

ผูจ้องซือ้สามารถเลอืกใหบ้รษัิทด าเนินการในกรณีใดกรณีหนึง่ ดงัตอ่ไปนี ้

7.1 ในกรณีที่ผูจ้องซือ้ประสงคจ์ะขอรบัใบหลกัทรพัย ์โดยใหอ้อกใบหลกัทรพัยใ์นนามของผูจ้องซือ้ นายทะเบียน
หลกัทรพัยข์องบริษัท คือ ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์จะท าการสง่มอบใบหลกัทรพัยต์ามจ านวนที่ไดร้บัการจดัสรร
ใหแ้ก่ผูไ้ดร้บัการจัดสรรทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบรบั ตามช่ือ ที่อยู่ที่ระบุไวใ้นใบจองซือ้ภายใน 15 วนันบั
จากวนัปิดท าการจองซือ้หุน้ ในกรณีนี ้ผูไ้ดร้บัการจัดสรรจะไม่สามารถขายหลกัทรพัยท์ี่ไดร้บัการจัดสรรใน
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ไดจ้นกวา่จะไดร้บัใบหลกัทรพัย ์ซึง่อาจจะไดร้บัภายหลงัจากที่หลกัทรพัยข์อง
บรษัิท ไดร้บัอนญุาตใหเ้ขา้ท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยแลว้ 

7.2  ในกรณีที่ผู้จองซือ้ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ กล่าวคือ ผู้จองซือ้ประสงค์ที่จะฝาก
หลกัทรพัยไ์วใ้นบญัชีของบริษัทหลกัทรพัย ์ซึ่งผูจ้องซือ้จะตอ้งมีบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยอ์ยู ่กรณีนีน้ายทะเบียน
หลกัทรพัยข์องบรษัิท คือ ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์จะออกใบหลกัทรพัยใ์นช่ือของ “บรษัิท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์
(ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อผูฝ้าก” และศูนยร์บัฝากหลกัทรพัยจ์ะบันทึกยอดบัญชีจ านวนหลกัทรพัยท์ี่บริษัท
หลกัทรพัยน์ัน้ฝากหลกัทรพัยอ์ยูแ่ละออกหลกัฐานการฝากใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ภายใน 7 วนันบัจากวนัปิดการจองซือ้ 
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ในขณะเดียวกนับริษัทหลกัทรพัยด์งักลา่วจะบนัทึกยอดบญัชีจ านวนหลกัทรพัยท์ี่ผูจ้องซือ้ฝากไว ้ในกรณีนี ้ผูท้ี่
ไดร้บัการจัดสรรจะสามารถขายหลกัทรพัยท์ี่ไดร้บัการจัดสรรในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยไดท้นัทีที่
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ อนญุาตใหห้ลกัทรพัยข์องบรษัิท ท าการซือ้ขายไดใ้นตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

ในกรณีที่ผูจ้องซือ้หลกัทรพัยเ์ลือกให้บริษัท ด าเนินการตามขอ้ 7.2 ช่ือผูจ้องซือ้ในใบจองซือ้จะตอ้งตรงกับช่ือ
เจา้ของบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยท์ี่ผูจ้องซือ้ประสงคท์ี่จะฝากหลกัทรพัยไ์วใ้นบญัชีของบริษัทหลกัทรพัยด์งักลา่ว 
มิฉะนัน้แลว้ บริษัท ขอสงวนสิทธิที่จะด าเนินการออกใบหลกัทรพัยใ์หแ้ก่ผูจ้องซือ้ ดงัมีรายละเอียดและวิธีการ
ตามขอ้ 7.1 แทน 

7.3 ในกรณีที่ผูจ้องซือ้ไมป่ระสงคจ์ะขอรบัใบหลกัทรพัย ์แต่ประสงคท์ี่จะใชบ้ริการของศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์โดยผู้
จองซือ้ประสงคท์ี่จะฝากหลกัทรพัยใ์นบญัชีของบริษัทผูอ้อกหลกัทรพัยส์มาชิกเลขที่ 600 ในกรณีนี ้บริษัทจะ
ด าเนินการน าหลักทรัพย์ที่ไดร้ับการจัดสรรฝากไวก้ับศูนยร์ับฝากหลักทรัพย์ และศูนย์รับฝากหลักทรพัย์ 
จะบันทึกยอดบัญชีจ านวนหลักทรัพย์ตามจ านวนที่ผู้จองซือ้ได้รับการจัดสรรไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออก
หลกัทรพัยส์มาชิกเลขที่ 600 และออกหลกัฐานการฝากใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ภายใน 7 วนันบัจากวนัปิดการจองซือ้  
ในกรณีนี ้ผูท้ี่ไดร้บัการจดัสรรจะสามารถขายหลกัทรพัยท์ี่ไดร้บัการจดัสรรในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
และหากผูจ้องซือ้ตอ้งการจะถอนหลกัทรพัยอ์อกจากบญัชีของบรษัิทผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชิกเลขที่  600 ผูจ้อง
ซือ้สามารถติดต่อไดท้ี่ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการถอนหลกัทรพัยต์ามอตัราที่ศนูยร์บัฝาก
หลกัทรพัยก์ าหนด ทัง้นี ้การถอนหลกัทรพัยท์ี่ฝากไวใ้นบญัชีของบริษัทผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชิกเลขที่ 600
จะตอ้งใชเ้วลาในการด าเนินการ ดงันัน้ ผูจ้องซือ้ที่น  าฝากหลกัทรพัยใ์นบญัชีดงักล่าวอาจจะไม่สามารถถอน
หลกัทรพัยไ์ดท้นัภายในวนัท่ีหลกัทรพัยข์องบรษัิท เริม่ท าการซือ้ขายไดใ้นตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

ในกรณีที่ผูจ้องซือ้รายใดมิไดร้ะบวุิธีการท่ีจะใหบ้รษัิทสง่มอบหลกัทรพัยไ์วใ้นใบจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ บรษัิท
ขอสงวนสทิธิที่จะด าเนินการออกใบหุน้ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ตามขอ้ 7.1 แทน 

8. ข้อมูลส าคัญอื่นๆ 

8.1 หากจ านวนหุน้ที่ผูถื้อหุน้ระบุไวใ้นใบจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนไม่ตรงกับจ านวนเงินที่บริษัทไดร้บัช าระค่าหุน้
สามญัเพิ่มทนุ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะถือตามจ านวนเงินที่บริษัทไดร้บัช าระจากการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ
เป็นหลกั ทัง้นี ้จ านวนเงินดงักลา่วจะตอ้งไม่เกินมลูค่าของจ านวนหุน้สามญัเพิ่มทนุที่ผูถื้อหุน้ไดร้บัการจัดสรร
ทัง้หมด 

8.2 ในกรณีที่การจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีจองซือ้เกินสิทธิ และ/หรือ การสละสิทธิหรอืการใชส้ทิธิซือ้
หุน้สามญัเพิ่มทนุไม่ครบของผูถื้อหุน้สญัชาติไทย ท าใหส้ดัสว่นการถือหุน้สามญัของผูถื้อหุ้นต่างดา้วเกินกว่า
รอ้ยละ 49 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ัง้หมด บริษัทขอสงวนสิทธิในการไม่จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ต่างดา้วดงักลา่ว โดยผูถื้อหุน้ต่างดา้วดงักลา่วอาจไม่ไดร้บัการจดัสรรหรือไดร้บัการจดัสรรเพียง
บางสว่นตามสดัสว่นการถือหุน้ของผูถื้อหุน้ตา่งดา้วที่เหลอือยู่ 
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8.3 ผูถื้อหุน้ท่ีใชส้ทิธิในการจองซือ้ จะตอ้งระบรุหสับรษัิทหลกัทรพัย ์(ตามที่ระบไุวด้า้นหลงัใบจองซือ้หุน้สามญัเพิ่ม
ทนุ) ที่ผูถื้อหุน้มีบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยอ์ยู ่และเลขที่บญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยท์ี่ประสงคจ์ะใหโ้อนหุน้ท่ีไดร้บัการ
จดัสรรเขา้บญัชีดงักลา่วใหถ้กูตอ้ง หากระบบุริษัทหลกัทรพัยห์รือเลขที่บญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยไ์มถ่กูตอ้ง จะท า
ใหไ้ม่สามารถโอนหุน้เขา้บญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยไ์ด ้ซึ่งบริษัทจะไม่รบัผิดชอบต่อการสญูหายของหุน้หรือความ
ลา่ชา้ในการติดตามคืนหุน้ และในกรณีที่ผูถื้อหุน้กรอกรายละเอียดดงักลา่วไมถ่กูตอ้งครบถว้น บริษัทขอสงวน
สทิธิในการออกใบหุน้ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ตามขอ้ 7.1 แทน 

9. วัตถุประสงคก์ารเพิ่มทุนและการใช้เงนิ  

เพื่อเป็นทนุหมนุเวียนในกิจการและมีเงินทนุเพียงพอในการในขยายกิจการในอนาคต โดยบริษัทสามารถน าเงินท่ีได้
จากการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักลา่วไปใชส้  าหรบัการขยายธุรกิจ รบัเหมาก่อสรา้งเพิ่มเติม และลงทนุ
ในโครงการต่างๆ ของบริษัท และใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนในการประกอบกิจการอนัจะสง่ผลใหบ้ริษัทมีสภาพคล่อง 
และมีฐานะทางการเงินท่ีมั่นคงยิ่งขึน้ และด าเนินธุรกิจเดิมตอ่ไปไดอ้ยา่งยั่งยืน 

10.  ประโยชนท์ี่บริษัทจดทะเบียนจะได้รับจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

เพื่อใหบ้รษัิทมีฐานะทางการเงินท่ีมั่นคง และ/หรอื มีเงินทนุเพียงพอในการลงทนุเพื่อขยายธุรกิจ และ/หรอื อตัราสว่น
หนีส้นิตอ่ทนุของบรษัิท 

11. นโยบายเงนิปันผลและสิทธิในการรับเงนิปันผลของหุ้นส่วนที่เพิ่มทุน 

11.1  นโยบายเงินปันผล  
 บริษัท มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 40 ของก าไรสทุธิหลงัจากหกัภาษีและส ารอง

ตามกฎหมายแลว้ในแต่ละปี ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ้โดยจะขึน้อยู่กับ
แผนการลงทุน ความจ าเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต โดยอยู่ภายใตเ้ง่ือนไขที่การด าเนินการ
ดงักลา่วจะตอ้งก่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุต่อผูถื้อหุน้ อาทิ ใชเ้ป็นทนุส ารองส าหรบัการช าระคืนเงินกู ้ใชเ้ป็น
เงินลงทนุเพื่อขยายธุรกิจของบริษัท หรือกรณีมีการเปลี่ยนแปลงสภาวะตลาดซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกระแส
เงินสดของบริษัท ในอนาคต โดยให้อ านาจคณะกรรมการของบริษัท เป็นผู้พิจารณา ทั้งนี ้ มติของ
คณะกรรมการของบริษัท ที่อนมุตัิใหจ้่ายเงินปันผลจะตอ้งถกูน าเสนอเพื่อขออนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ เวน้
แต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการของบริษัท มีอ านาจอนมุตัิใหจ้่ายเงินปันผลระหว่าง
กาลได ้แลว้ใหร้ายงานใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 

11.2 ผูจ้องซือ้หุน้เพิ่มทนุครัง้นีจ้ะมีสทิธิรบัเงินปันผลจากการด าเนินงาน 
 ภายหลงัจากที่บคุคลที่ไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุในครัง้นีไ้ดร้บัการจดทะเบียนเป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิท 

เป็นที่เรียบร้อยแล้ว บุคคลดังกล่าวจะมีสิทธิได้รับเงินปันผลเมื่อบริษัท มีการประกาศจ่ายเงินปันผล
เช่นเดียวกบัผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิท  

11.3 อื่นๆ 
- ไมม่ี – 
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ส่วนที่ 2 
ข้อมูลเบือ้งตน้ของบริษัท 

1. ชื่อและสถานที่ตั้งของบริษัทจดทะเบียน 

บรษัิท :บรษัิท ไฮโดรเท็ค จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) 
ที่ตัง้ : เลขที่ 1 อาคาร ทีพี แอนด ์ที ชัน้ 14 ซอยวิภาวดีรงัสติ 19 แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 
หมายเลขโทรศพัท ์: 0-2936-1661-2 
หมายเลขโทรสาร : 0-2936-1669 
โฮมเพจบรษัิท : www.hydrotek.co.th 

2. ข้อมูลลกัษณะการประกอบธุรกิจ และข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท  

2.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจ และแนวโน้มธุรกิจ  

บรษัิท ไฮโดรเท็ค จ ากดั (มหาชน) ด าเนินธุรกิจรบัก่อสรา้ง รบับรหิารจดัการ และการลงทนุงานวิศวกรรม
สิง่แวดลอ้ม ซึง่เป็นการด าเนินธุรกิจที่เป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม ไดแ้ก่  

1. การรบัเหมาก่อสรา้ง (ออกแบบ จดัหา ก่อสรา้ง ติดตัง้เครื่องจกัร และการทดลองเดินระบบอยา่งใดอยา่งหนึง่
หรอืครบวงจร) 

2. การรบับรหิารจดัการเดินระบบและบ ารุงรกัษา 

3. การลงทนุโครงการผลติน า้และบ าบดัน า้เสยี 

โดยแบง่เป็น 4 ผลติภณัฑ ์คือ 

1. ระบบผลิตน า้ (Water Treatment Plant) ไดแ้ก่ การผลิตน า้ประปา การผลิตน า้จืดจากน า้ทะเล และการผลติ
น า้บรสิทุธ์ิหรอืน า้ปราศจากแรธ่าตสุ  าหรบัใชใ้นโรงงานอตุสาหกรรม  

2. ระบบบ าบดัน า้เสยี (Wastewater Treatment Plant) และระบบบ าบดัน า้เสยีเพื่อน ากลบัมาใชใ้หม ่หรอืระบบ
รไีซเคิล (Wastewater Recycle Plant)   

3. ระบบก าจดัขยะ (Solid Waste Treatment Plant)  

4. การแปรรูปวสัดเุหลอืใชใ้หเ้ป็นพลงังานทดแทน (Waste to Energy) 

โดยกลุม่ลกูคา้ของบริษัทมีทัง้หน่วยงานราชการ ไดแ้ก่ หน่วยงานราชการที่ท  าหนา้ที่บริหารจดัการน า้ ไดแ้ก่ 
การประปาสว่นภมูิภาค (กปภ.) การประปานครหลวง (กปน.) เทศบาลต าบล และเทศบาลอ าเภอในจงัหวดั
ต่างๆ ทั่วประเทศ และหน่วยงานราชการอื่นๆ อาทิ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลยั   
เป็นตน้ และหน่วยงานเอกชนที่ประกอบธุรกิจตา่งๆ อาทิ ธุรกิจปิโตรเคมี ธุรกิจพลงังาน โรงงานอตุสาหกรรม
เหลก็ และธุรกิจผลติอาหารและเครือ่งดื่ม เป็นตน้  

http://www.hydrotek.co.th/
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บรษัิทรบัก่อสรา้งและรบับริหารจดัการ  และการลงทนุงานวิศวกรรมสิง่แวดลอ้ม  ไดแ้ก่ ระบบผลติน า้ (Water 
Treatment Plant) ระบบบ าบดัน า้เสีย (Wastewater Treatment Plant) ระบบบ าบดัน า้เสียเพื่อน ากลบัมาใช้
ใหม่ หรือระบบรีไซเคิล (Wastewater Recycle Plant) ระบบก าจดัขยะ (Solid Waste Treatment Plant) และ
การแปรรูปวสัดเุหลอืใชใ้หเ้ป็นพลงังานทดแทน (Waste to Energy) โดยการใหบ้รกิารเก่ียวกบัระบบน า้ถือเป็น
รายไดห้ลกัของธุรกิจ ซึง่บรษัิทเป็นหนึง่ในผูน้  าส าหรบัการใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ขนาดใหญ่ โดยสามารถใหบ้รกิาร
กบัลกูคา้ไดต้ัง้แตง่านที่มีความซบัซอ้นนอ้ย ซึ่งมีการแขง่ขนัสงู ไปจนถึงงานที่ตอ้งอาศยัความรูค้วามช านาญ 
ประสบการณ์และเทคโนโลยีดา้นวิศวกรรมระดบัสูง ซึ่งมีการแข่งขนัไม่สูงมาก อาทิ ระบบผลิตน า้ส  าหรบั
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี ระบบผลิตน า้จืดจากน า้ทะเล ระบบบ าบัดน า้เสีย และระบบบ าบัดน า้เสียเพื่อน า
กลบัมาใชใ้หม ่และดว้ยประสบการณใ์นการด าเนินธุรกิจมายาวนานรว่ม 30 ปี ท าใหบ้ริษัททราบถึงลกัษณะ
หรือรูปแบบบริการที่ลูกคา้ตอ้งการ โดยบริษัทมีรูปแบบการใหบ้ริการที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการของลกูคา้ ดงันี ้

1. รบัก่อสรา้ง (Engineering, Procurement  and  Construction: EPC) ไดแ้ก่ การรบัจา้งออกแบบ จัดหา 
ก่อสรา้ง และติดตัง้เครือ่งจกัรอปุกรณ ์ตลอดจนการทดลองเดินระบบอยา่งใดอยา่งหนึง่หรอืใหบ้รกิารครบ
วงจร ซึง่รูปแบบดงักลา่วผูว้า่จา้งจะเป็นผูร้บัผิดชอบคา่ใชจ้่ายในการลงทนุทัง้หมด โดยวา่จา้งใหบ้รษัิทเขา้
ด าเนินการก่อสรา้งและช าระค่าก่อสรา้งใหแ้ก่บริษัทตามเง่ือนไขที่ระบุในสญัญา ซึ่งการใหบ้ริการแบบ
ครบวงจรช่วยใหล้กูคา้ไดร้บับรกิารท่ีครบถว้น สะดวกสบาย และลดภาระในการจดัหาอปุกรณ ์การสรรหา
ผูอ้อกแบบและผูร้บัเหมาที่มีประสบการณเ์พื่อด าเนินการก่อสรา้ง ส าหรบังานก่อสรา้งโครงสรา้ง อาทิ 
ก่อสรา้งถงัเก็บน า้ การขดุบ่อ และตอกเสาเข็ม บริษัทจะว่าจา้งผูร้บัเหมาช่วงที่มีคณุภาพเป็นที่น่าเช่ือถือ 
และเคยมีผลงานกบับรษัิทเพื่อด าเนินการก่อสรา้งดงักลา่ว 

2. การจัดการเดินระบบและบ ารุงรกัษา (Operation and Maintenance: O&M) ซึ่งลูกคา้ที่ใชบ้ริการส่วน
ใหญ่เป็นลกูคา้ที่ว่าจา้งบริษัทใหบ้ริการดา้น EPC มาก่อน โดยบริษัทมีหนา้ที่เดินระบบเพื่อผลิตน า้เพื่อให้
ไดค้ณุภาพและปรมิาณตามที่ลกูคา้ตอ้งการ ทัง้นี ้ระยะเวลาในการวา่จา้งเดินระบบและบ ารุงรกัษาจะอยู่
ระหวา่ง 3 ปี ถึง 6 ปี โดยผูว้า่จา้งจะช าระคา่บรหิารใหก้บับรษัิทในรูปของคา่จา้งเป็นรายเดือน ซึง่ค  านวณ
จากปริมาณน า้ที่ผลิตไดค้ณูดว้ยราคาต่อหน่วย ทัง้นี ้บริษัทในฐานะผูร้บัจา้งตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายใน
การผลติน า้ทัง้หมด อาทิ คา่สารเคมี คา่น า้ดิบ และเงินเดือนบคุลากร เป็นตน้  

3. การลงทุนโครงการผลิตน ้าและบ าบัดน ้า เสีย  (Water Operator of Water Treatment Plant and 
Wastewater Treatment Plant: Water Operator) ในรูปแบบ Build,  Own and Operate (BOO) และ 
Build, Operate and Transfer (BOT) โดยบริษัทเป็นผูร้บัผิดชอบต่อภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จากการ
ลงทนุและการบริหารโครงการทัง้หมดโดยมีระยะเวลาประมาณ 10 - 30  ปี ซึ่งมลูค่าเงินลงทนุโครงการ
ขึน้กับก าลงัการผลิตและขนาดโครงการ ทัง้นี ้การใหบ้ริการในรูปแบบดงักล่าวช่วยลดความเสีย่งใหก้บั
ผู้ว่าจ้างจากการลงทุนเดินระบบและการดูแลระบบ ทั้งนี ้ ในปี 2554 บริษัทได้ลงนามสัญญากับ           
บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภณัฑ ์จ ากดั (มหาชน) เพื่อลงทนุในระบบบ าบดัน า้เสียเพื่อน ากลบัมาใชใ้หม่ 
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โดยมีรูปแบบเป็น BOO รวมระยะเวลา 10 ปี และในปี 2555 - 2556 บริษัทไดล้งนามกบั เทศบาลต าบล
ของจงัหวดัเชียงใหม ่เพื่อผลิตน า้ประปาขายใหก้บัเทศบาลต าบล โดยมีรูปแบบเป็น BOO รวมระยะเวลา 
30 ปี ทัง้นี ้ลกัษณะสญัญางานดงักลา่วเมื่อมีการลงนามสญัญาแลว้ ผูว้่าจา้งไม่สามารถว่าจา้งผูร้บัจา้ง
รายอื่นเขา้มาด าเนินการในลกัษณะเดียวกนัไดต้ลอดอายสุญัญา 

  ภาวะอุตสาหกรรม  

ปัจจุบนัผูป้ระกอบการธุรกิจจ านวนมากหนัมาใหค้วามส าคญักบัการอนรุกัษ์และการรกัษาสิ่งแวดลอ้ม 
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายและขอ้ก าหนดของภาครฐั อนัสืบเนื่องมาจากภาวะโลกรอ้น (Global Warming)    
ที่เกิดขึน้ในปัจจุบัน ซึ่งการใหค้วามส าคัญกับสิ่งแวดลอ้มของธุรกิจ ท าใหม้ีจ านวนผูป้ระกอบการในธุรกิจที่
เก่ียวขอ้งกบัการอนรุกัษ์และรกัษาสิง่แวดลอ้มจดทะเบียนจดัตัง้เพิ่มมากขึน้ โดยในปี 2553 ประเทศไทยมีจ านวน
ผูป้ระกอบการที่ด  าเนินธุรกิจเก่ียวกับการใหบ้ริการก่อสรา้งที่เก่ียวกับสิ่งแวดลอ้มแบบครบวงจร  รวมจ านวน
ประมาณ 4 ราย โดยมีกลุม่ลกูคา้เป้าหมายคือหน่วยงานราชการที่ท  าหนา้ที่บริหารจดัการน า้  ไดแ้ก่ การประปา
ส่วนภูมิภาค (กปภ.) การประปานครหลวง (กปน.) ส  านักงานกรุงเทพมหานคร (กทม.) เทศบาลต าบล และ
เทศบาลอ าเภอในจังหวดัต่างๆ ทั่วประเทศ และหน่วยงานเอกชน โดยการแข่งขนัจะเป็นการแข่งขนัดา้นราคา 
คณุภาพงานก่อสรา้ง การสง่มอบงานท่ีตรงตอ่เวลา และการบรกิารภายหลงัสง่มอบงาน ในขณะที่เทคโนโลยีที่ใช้
ในการผลิตจะมีความคลา้ยคลงึกนั ในแต่ละประเภทงานบริการ โดยหากพิจารณาคู่แข่งขนัของบริษัทแยกตาม
ประเภทงาน ซึง่ไดแ้ก่ งานก่อสรา้ง และงานรบับรหิารจดัการเดินระบบและบ ารุงรกัษาระบบประปา สามารถแยก
พิจารณาได ้ดงันี ้

การแข่งขันในธุรกิจงานก่อสร้าง  

งานก่อสรา้ง ไดแ้ก่งานก่อสรา้งระบบผลติน า้ ระบบบ าบดัน า้เสยี และระบบบ าบดัน า้เสยีเพื่อน ากลบัมาใช้
ใหม่ ซึ่งผูป้ระกอบการที่เป็นคู่แข่งขันในธุรกิจประเภทนีม้ีทัง้บริษัทคนไทย และบริษัทร่วมทุนกับต่างประเทศ      
โดยการว่าจา้งงานก่อสรา้งจะมีลกัษณะเป็นงานจา้งเหมาแบบครบวงจร  ตัง้แต่การออกแบบ ก่อสรา้ง จัดหา 
ติดตัง้ และทดลองเดินระบบผลติ ซึง่การรบังานในลกัษณะดงักลา่ว ผูร้บัจา้งสามารถบรหิารจดัการตน้ทนุไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพมากกวา่การด าเนินการอยา่งใดอยา่งหนึง่โดยเฉพาะ อาทิ ออกแบบอยา่งเดียว หรือก่อสรา้งอยา่ง
เดียว ดังนัน้ กลุ่มธุรกิจงานใหบ้ริการก่อสรา้งจึงมีการแข่งขันในระดบัปานกลาง ซึ่งเป็นการแข่งขนัดา้นราคา 
คณุภาพงาน และการสง่มอบงานท่ีตรงตอ่เวลา 

การแข่งขันในธุรกิจงานรับบริหารจัดการเดินระบบและบ ารุงรักษาระบบประปา  

ลกัษณะการแขง่ขนัส าหรบังานรบับรหิารจดัการเดินระบบและบ ารุงรกัษาระบบประปา เป็นการแขง่ขนัใน
หลายดา้นตัง้แตร่าคาคา่จา้ง การผลิตน า้ใหไ้ดป้ริมาณและคณุภาพน า้ที่ก าหนดหรือตกลงไว้ และการใหบ้รกิารท่ี
ทนัท่วงที โดยปัจจุบนัการแข่งขนัในธุรกิจประเภทนีจ้ะค่อนขา้งรุนแรง เนื่องจากเป็นงานที่มีเทคโนโลยีไม่ยุ่งยาก
มากนกั โดยการแข่งขนัจะเป็นการแข่งขนัดา้นราคา/อตัราค่าจา้ง คณุภาพน า้ที่ผลิตได ้การสง่มอบงานที่ตรงตอ่
เวลา และการใหบ้รกิารหลงัการขาย 
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การแข่งขันในธุรกิจการลงทุนโครงการผลิตน ้าและบ าบัดน ้าเสีย  

ลกัษณะการแข่งขนัส าหรบังานลงทนุโครงการผลิตน า้และบ าบดัน า้เสีย ในสว่นการลงทนุผลิตน า้ประปา 
เป็นการแข่งขนัในดา้นราคา เนื่องจากการก าหนดราคาขายจะมีการเปรียบเทียบกบัราคาขายน า้ของการประปา
ภูมิภาคที่จ าหน่ายใหป้ระชาชน การลงทุนโครงการผลิตน า้ดงักล่าวเป็นพืน้ที่ขนาดเล็กที่การใหบ้ริการของการ
ประปาภมูิภาคเขา้ไปบริการไม่ทั่วถึง นอกจากนีก้ารลงทนุดงักลา่วจะตอ้งใชเ้งินทนุจ านวนมาก จึงจ าเป็นตอ้งมี
แหลง่เงินทนุที่เหมาะสมเพื่อลดค่าใชจ้่ายทางการเงิน สว่นการลงทนุดา้นการบ าบดัน า้เสีย เนื่องจากในปัจจุบนั
เน้นการลงทุนในประเทศกลุ่มอาเซียน ซึ่งเริ่มให้ความส าคัญกับการบ าบัดน า้เสีย คือเริ่มมีกฎระเบียบและ
กฎหมายเรื่องการบ าบดัน า้เสีย การแข่งขนัส่วนใหญ่จะเป็นการแข่งขนักบับริษัทต่างชาติ จึงเป็นการแข่งขนัทัง้
ดา้นราคา คณุภาพน า้ที่ผลติได ้การสง่มอบงานท่ีตรงตอ่เวลา และการใหบ้รกิารหลงัการขาย 

ธุรกิจของบริษัทนัน้ขึน้อยู่กบังบประมาณภาครฐัที่แจกจ่ายมาใหห้น่วยงานต่างๆในการจดัซือ้จดัจา้งงาน
รบัเหมาก่อสรา้ง ในช่วงสามปีที่ผ่านมานัน้งบประมาณของภาครฐัในสว่นงานธุรกิจของบรษัิทนัน้มีนอ้ยลง จึงท า
ใหบ้ริษัทเผชิญกบั ภาวะขาดทนุและปัญหาทางสภาพคลอ่ง บริษัทคาดว่าผลกระทบจากการอนมุตัิงบประมาณ
ในสว่นของการจดัซือ้จดัจา้งที่เก่ียวขอ้งธุรกิจของบรษัิทจะดีขึน้ตามล ากบัในช่วงปีขา้งหนา้  

รายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ 

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

รายชื่อ ต าแหน่ง 
นายสลบิ สงูสวา่ง ประธานกรรมการ / กรรมการบรหิารความเสีย่ง  
นายศรญั ญาณโสภนานนัท ์ ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน / 

กรรมการบรหิารความเสีย่ง / รกัษาการ รองประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
ฝ่ายบญัชีและการเงิน / กรรมการ 

นายสมชาญ ปัญจะลกัษณ ์ กรรมการบรหิารความเสีย่ง / กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
/ กรรมการ 

ศ.ดร.ก าพล  ปัญญาโกเมศ กรรมการตรวจสอบ /  ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน / กรรมการอิสระ 

พลอากาศเอกสรุศกัดิ ์ มีมณี ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน / 
ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง / กรรมการอิสระ 

ดร.ศิรเิดช  ค าสพุรหม กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน / 
กรรมการอิสระ 
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รายชื่อผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

รายชื่อ ต าแหน่ง 

นายศรญั ญาณโสภนานนัท ์ ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
นายสลบิ สงูสวา่ง กรรมการ 
นายจิตรอ์มร อนพุนัธนนัท ์ รองประธานเจา้หนา้ที่บริหาร ฝ่ายปฏิบตัิการ 
นายกนัตภณ วนปัติกลุ รองประธานเจา้หนา้ที่บริหาร ฝ่ายการตลาด 

รายชื่อผู้ถอืหุ้น 10 รายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

ล าดบั รายช่ือ จ านวนหุน้ รอ้ยละ 

1. น.ส.ภรษิา ฉายาวสนัต ์ 195,000,000 24.84 
2. นายสมประสงค ์ปัญจะลกัษณ ์ 84,484,688 10.76 
3. นายทิศพฒัน ์อมรนนัทิพฒัน ์ 54,999,600 7.01 
4. นายสรุเชษฐ์ ชยัปัทมานนท ์ 42,721,700 5.44 
5. นายกิตติ ชีวะเกต ุ 39,501,960 5.03 
6. นายสลบิ สงูสวา่ง 38,882,503 4.95 
7. น.ส.สกุลัยา ผาลี 20,919,471 2.67 
8. น.ส.วิลาวลัย ์จารุมโนภาส 20,132,000 2.56 
9. นางเครอืวลัย ์ไตรสวสัดิว์งศ ์ 17,199,500 2.19 
10. นางศลัยา จารุจินดา 15,461,637 1.97 
11. ผูถื้อหุน้รายยอ่ยอื่น 255,665,701 32.58 

รวม 784,968,760 100.00 

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา 

ปี การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ 
ปี 2560 - ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 8/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 21 กันยายน 2560 ไดม้ีมติอนมุตัิ 

เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 200,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 
389,968,760 บาท เป็นทนุจดทะเบียนจ านวน 589,968,760 บาท โดยออกหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวน 
200,000,000 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ดงัตอ่ไปนี ้ 
1) จดัสรรหุน้เพิ่มทนุจ านวน 100,000,000 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อเสนอขายใหแ้กผู่ถื้อ

หุน้เดิมของบริษัท ตามสดัส่วน (Rights Offering) ในกรณีที่มีหุน้สามญัเพิ่มทุนเหลือจากการ
จดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัสว่นการถือหุน้ในรอบแรกแลว้ บริษัท จะด าเนินการจดัสรรหุน้
เพิ่มทนุที่เหลืออยู่ดงักลา่วใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมที่แสดงความจ านงในการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ
เกินสิทธิ (เกินสดัสว่นการถือหุน้) ของตนตามสดัสว่นการถือหุน้ อีก 1 รอบ ในราคาเดียวกนักบั
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ปี การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ 
หุน้ที่ไดร้บัการจดัสรร และบริษัทจะด าเนินการจดัสรรหุน้ที่เหลือจากการจดัสรรใหผู้ถื้อหุน้ตาม
สดัสว่น (Rights Offering) และจากการจองซือ้หุน้เกินกว่าสิทธิใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั (Private 
Placement)  

2) จัดสรรและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวน 100,000,000 หุน้ ในราคาหุน้ละ 1 บาท ใหแ้ก่ 
นายสมประสงค ์ปัญจะลกัษณ ์จ านวน 81,000,000 หุน้ และนายสรุเชษฐ์ ชยัปัทมานนท ์จ านวน 
19,000,000 หุ้น ซึ่งเป็นการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงแก่บุคคลในวงจ ากัด (Private 
Placement) บริษัทไดก้ าหนดราคาเสนอขายไวอ้ย่างชดัเจนที่ราคา 1 บาท ต่อหุน้ ในอตัราสว่น 
3.89978760 ต่อ 1 หุน้ใหม่ ซึ่งราคาเสนอขายดงักล่าวจะใชส้  าหรบั การจัดสรรใหผู้ถื้อหุน้ตาม
สดัสว่นและการจดัสรรใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั 

โดยรายการดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 21 
พฤศจิกายน 2560 

ปี 2561 - ที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ที่ 6/2561 ซึง่ประชมุเมื่อวนัที่ 3 เมษายน 2561 ไดม้ีมติใหน้ าเสนอ
ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิในวาระส าคญัดงันี ้

 อนุมตัิการซือ้และรบัโอนกิจการทัง้หมดตามแผนการโอนกิจการทัง้หมดของบริษัท กับ บริษัท
จ ากดัที่จะจดัตัง้ขึน้ใหม ่ช่ือ บรษัิท เอสยทูี โฮลดิง้ จ ากดั (“SUTGH”) 

 อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 380,314,690 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
จ านวน 589,968,760 บาท เป็นทนุจดทะเบียนจ านวน 970,283,450 บาท โดยการออกหุน้สามญั
เพิ่มทนุจ านวน 380,314,690 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อจดัสรรดงัตอ่ไปนี ้

1) หุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวน 195,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อเสนอขาย
และจัดสรรในคราวเดียวใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ในราคาหุน้ละ 1 
บาท คิดเป็นมลูคา่ 195,000,000 บาท 

2) หุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวน 185,314,690 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อรองรบัการใช้
สทิธิแปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพที่มีมลูคา่การเสนอขายจ านวน 265,000,000 บาท 

 อนมุตัิการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิ ขอ้ 4. ของบริษัท เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทนุ
จดทะเบียนของบรษัิท 

 อนมุตัิการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษัิท ใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) และ
การออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพของบรษัิท เพื่อเสนอขายใหแ้กบ่คุคลในวงจ ากดั (Private 
Placement) 

ปี 2562 - ประชมุคณะกรรมการบรษัิทครัง้ที่ 3/2562 ซึง่ประชมุเมื่อวนัที่ 19 มีนาคม 2562 ไดม้ีมติอนมุตัิ เพิ่มทนุ
จดทะเบียนของบริษัท จ านวน 412,108,599 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 970,283,450 บาท 
เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 1,382,392,049 บาท โดยออกหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวน 412,108,599 หุน้ 
มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ดงัตอ่ไปนี ้ 
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ปี การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ 
 เพิ่มทนุจดทะเบียนของบรษัิท แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) จ านวน 313,987,504 
บาท โดยการออกหุน้สามัญเพิ่มทุนจ านวน 313,987,504 หุ้น มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 1 บาท 
แบง่เป็น 
1) เพิ่มทนุจ านวนไมเ่กิน 235,049,628 บาท แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) โดยการ

ออกหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวนไมเ่กิน 235,490,628 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อเสนอ
ขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิทตามสดัสว่นการถือหุน้ (Right Offering: RO)  

2) เพิ่มทนุจ านวน 78,496,876 บาท แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) โดยการออกหุน้
สามัญเพิ่มทุน จ านวนไม่เกิน 78,496,876 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อเสนอขาย
ใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement: PP) 

การออกหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัท ดงักลา่วภายใตก้ารเพิ่มทนุแบบมอบอ านาจทั่วไป (General 
Mandate) ทัง้ 2 กรณีนัน้จะมีสดัสว่นการออกและเสนอขายไมเ่กินรอ้ยละ 30 ของทนุจดทะเบยีนของ
บริษัท หรือ จ านวนรวม 235,490,628 บาท และออกหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวนไมเ่กิน 235,490,628 
หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

 เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริษั ท ครั้งที่  1  
(HYDRO-W1) ซึ่งจัดสรรใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Warrant RO) โดยไม่คิดมูลค่า จ านวน 
98,121,095 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท  

โดยรายการดังกล่าวไดร้ับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 เมื่อวันท่ี 30 
เมษายน 2562 

- บริษัทได้ด าเนินการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนจากจ านวน 970,283,450 บาท เป็นจ านวน 
1,382,392,049 บาท ตอ่กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยเ์มื่อวนัที่ 17 พฤษภาคม 2562  

- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 9/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ได้มีมติให้
น าเสนอใหท้ี่ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2562 พิจารณาอนมุตัิในวาระส าคญัดงันี ้

 อนมุตัิการจ าหน่ายเงินลงทนุในบริษัท เอสยทูี โกลบอล จ ากดั (“SUTG”) ใหแ้ก่นายศภุฤกษ์ ณ 
สงขลา นายอินธิเดชน ์พลอินทร ์และนางสาวนิตยา ณ สงขลา รวมถึงการเขา้ท าสญัญาซือ้ขาย
หุน้ ขอ้ตกลง สญัญา และเอกสารอื่น ๆ  ที่เก่ียวขอ้งกบัการจ าหนา่ยเงินลงทนุใน (“SUTG”) 

 อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 185,314,690 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
จ านวน 1,382,392,049 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 1,197,077,359 บาท โดยการตดัหุน้
สามญัจ านวน 185,314,690 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

 อนมุตัิการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิ ขอ้ 4. ของบริษัท เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทนุ
จดทะเบียนของบรษัิท 

โดยวาระดงักลา่วไดร้บัการอนมุตัิจากที่ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2562 เมื่อวนัที่ 23 กนัยายน 
2562 
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ปี การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ 
- บริษัทไดด้  าเนินการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนช าระแลว้จากจ านวน 1,382,392,049 บาท เป็น

จ านวน 1,197,077,359 บาท ต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยเ์มื่อวนัที่ 6 พฤศจิกายน 
2562 

รายละเอียดของบริษัทยอ่ยและบริษัทที่เกี่ยวข้อง 

โครงสรา้งการถือหุน้ของบรษัิท ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2562 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจบุนับรษัิท ถือหุน้ในบรษัิทยอ่ยทัง้หมด 5 บรษัิทตามประเภทธุรกิจ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. กิจการรว่มคา้ไฮโดรเท็ค-ชยัสฤษดิ ์จดัตัง้เมื่อวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ ์2557 ดว้ยทนุจดทะเบียน 1,000,000 บาท บรษัิท
ถือหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 100 มีวตัถปุระสงคเ์พื่อด าเนินการก่อสรา้งระบบบ าบดัของเสียทางการแพทย ์มหาวิทยาลยั
นเรศวร จงัหวดัพิษณโุลก 
2. บริษัท ไฮโดรเท็ค ยูทิลิตี ้จ ากัด จัดตัง้เมื่อวนัที่ 13 มกราคม 2558 ดว้ยทุนจดทะเบียนเริ่มตน้ 1,000,000 บาท 
แบ่งเป็นหุน้สามญัจ านวน 10,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท บริษัทถือหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 99.96 ผูบ้ริหาร
ของบริษัทมีสดัส่วนการถือหุน้รอ้ยละ 0.04 โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อด าเนินธุรกิจโครงการลงทุนประเภทผลิตและ
จ าหนา่ยน า้ประปา และธุรกิจที่เก่ียวขอ้ง  
3. บริษัท ไฮโดรเท็ค สพุรีม มณัฑะเลย ์จ ากดั จดัตัง้เมื่อวนัที่ 15 กรกฎาคม 2558 ที่ประเทศ สาธารณรฐัแหง่สหภาพ
เมียนมาร ์ ดว้ยทนุจดทะเบียน 500,000 ดอลลา่รส์หรฐั บริษัทถือหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 80 มีวตัถปุระสงคเ์พ่ือรบัสทิธ์ิ
ในการลงทุนก่อสรา้งโรงงานระบบบ าบดัน า้เสีย และระบบรวบรวมน า้เสียในเขตอุตสาหกรรมมณัฑะเลย ์ประเทศ
สาธารณรฐัแหง่สหภาพเมียนมาร ์ 
4. กิจการร่วมคา้-สหไฮโดร ไดท้ าสญัญาจัดตัง้เมื่อเดือนเมษายน 2560 ดว้ยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท มี
วตัถุประสงคเ์พื่อด าเนินการก่อสรา้งปรบัปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยภูมิ - (บา้นเขวา้) อ าเภอเมือง

บริษทั ไฮโดรเทค็ จ ำกดั (มหำชน) 

ทุนจดทะเบยีน 1,197,077,359บาท 

กิจกำรร่วมค้ำ 

ไฮโดรเทค็-

ชยัสฤษด์ิ 

100 % 

บริษทั ไฮโดรเทค็ 
ยูทิลิต้ี จ ำกดั 

99.96 % 

บริษทั ไฮโดรเทค็ 
สุพรีมมณัฑะเลย ์

จ ำกดั 

80 % 

กิจกำรร่วมค้ำ 
สหไฮโดร 

51% 

บริษทั เอสยูที
ไฮโดร จ ำกดั 

40 % 
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ชยัภมูิ - (บา้นเขวา้) จงัหวดัชยัภมูิ โดยบรษัิทถือหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 51 ตอ่มาในเดือน กรกฏาคม 2561 ไดม้ีการท า
บนัทึกเพิ่มเติมหนงัสือสญัญาร่วมคา้ ซึง้ทัง้สองฝ่ายไดต้กลงให ้ไฮโดรเท็ค เป็นผูร้บัผิดชอบ ในการด าเนินกิจการ
ดงักลา่วแต่เพียงผูเ้ดียว ซึ่งจากบนัทึกเพิ่มเติมดงักลา่ว สง่ผลใหบ้ริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากดั (มหาชน) เป็นผูร้ว่มคา้ของ
กิจการรว่มคา้ สหไฮโดรเท็คเพียงผูเ้ดียว โดยมีสดัสว่นรอ้ยละ 100 ซึง่ตอ่มาเมื่อเดอืน ตลุาคม 2562 ไดม้ีการท าบนัทกึ
ขอ้ตกลงเพิ่มเติมหนงัสือสญัญาร่วมคา้ โดยให ้ไฮโดรเท็ค เป็นผูบ้ริหารจัดการโครงการ และ สหการวิศวกร เป็น
ผูบ้รหิารจดัการดา้นการเงิน โดยตกลงการถือหุน้ในสดัสว่น ไฮโดรเท็ค รอ้ยละ 51 และ สหการวิศวกร รอ้ยละ 49 
5. บริษัท เอสยทูี ไฮโดร จ ากดั จดัตัง้เมื่อวนัที่ 24 ตลุาคม 2560 ดว้ยทนุจดทะเบียน 1,000,000 บาท มีวตัถปุระสงค์
เพื่อเพิ่มความสามารถในการแขง่ขนัเพื่อประมลูงานและรบังานรบัเหมาก่อสรา้ง บรษัิทถือหุน้ในบรษัิท เอสยทูี ไฮโดร 
จ ากดั ทางตรงในสดัสว่นรอ้ยละ 40.00 

ข้อมูลทางการเงนิเปรียบเทยีบย้อนหลัง 3 ปี 

โครงสร้างรายได้ และ กลุ่มลูกค้า 

ประเภทรายได้ 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 งวด 9 เดือน ปี 2562 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
รายได้จากการก่อสร้าง 365.23 88.06% 229.11 89.94% 173.81 94.28% 219.50 91.91% 

รายได้จากการใหบ้ริการ 40.66 9.80% 22.16 8.70% 5.13 2.78% 15.64 6.55% 

รายได้จากการขาย 0.00 0.00% 1.05 0.41% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 
รายได้จากการลงทุนโครงการ
ผลิตน า้และบ าบัดน า้เสีย /2 

0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 

รวมรายได้จากการรับจ้าง 405.89 97.86% 252.32 99.04% 178.94 97.06% 235.14 98.45% 
รายไดอ่ื้น / 1 8.84 2.14% 2.43 0.96% 5.43 2.94% 3.69 1.55% 
รายได้รวม  414.73 100.00% 254.75 100.00% 184.36 100.00% 238.83 100.00% 
หมายเหตุ : /1 รายไดอ่ื้น :  

- งวด 9 เดือน ปี 2562 รายไดอ่ื้นที่มีสาระส าคญัไดแ้ก่ การปรบักลบัประมาณการรบัประกนัผลงานที่ครบก าหนดช าระและไมไ่ดใ้หบ้รกิาร  
1.31  ลา้นบาท รายไดด้อกเบีย้รบั 1.07 ลา้นบาท ก าไรจากการไถ่ถอนหุน้กู ้0.61 ลา้นบาท  

-  ปี 2561 รายไดอ่ื้นที่มีสาระส าคญัไดแ้ก่ การปรบักลบัประมาณการรบัประกนัผลงานที่ครบก าหนดช าระและไมไ่ดใ้หบ้รกิาร  2.05  ลา้นบาท 
รายไดด้อกเบีย้รบั 1.33 ลา้นบาท รบัคนืคา่ธรรมเนียมหนงัสือค า้ประกนัจากธนาคาร 0.81 ลา้นบาท การปรบักลบัคา่ใชจ้า่ยที่ตัง้ไวส้งูเกิน 
0.39 ลา้นบาท 

- ปี 2560 รายไดอ่ื้น ที่มีสาระส าคญั ไดแ้ก่ รายไดด้อกเบีย้รบั 1.55 ลา้น บาท เงินชดเชยอบุตัิเหตจุากกองทนุเงินทดแทน 0.45 ลา้นบาท  
เรยีกเก็บคา่บรกิารอะไหลจ่ากลกูคา้ จ  านวน 0.26 ลา้นบาท 

- ปี 2559 รายไดอ่ื้น ที่มีสาระส าคญั ไดแ้ก่ การปรบักลบัประมาณการรบัประกนัผลงานที่ครบก าหนดช าระและไมไ่ดใ้หบ้รกิาร 2.85 ลา้นบาท 
รายไดด้อกเบีย้รบั 1.07 ลา้นบาท และ รายไดจ้ากกการใหบ้รกิารออกแบบทางวิศวกรรม 2.79  ลา้นบาท 
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1. ตารางงบแสดงฐานะการเงนิ งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบกระแสเงนิสด และอตัราส่วนทางการเงนิ

เปรียบเทียบปี 2559 2560 2561 และ งวด 9 เดอืน 2562 

1. งบแสดงฐานะทางการเงนิ 

งบแสดงฐานะทางการเงนิ 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 งวด 9 เดือน ปี 2562 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

สินทรัพยห์มุนเวียน 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 27.39 5.85% 172.76 30.59% 38.15 2.84% 2.69 0.51% 

เงินลงทนุระยะสัน้ - 0.00% - 0.00% - 0.00% 7.30 1.38% 

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ่ื้น-กิจการอ่ืน 77.78 16.61% 28.28 5.01% 167.48 12.46% 105.87 19.98% 

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ่ื้น-กิจการที่เก่ียวขอ้งกนั - 0.00% - 0.00% 24.66 1.83% 61.42 11.59% 

มลูคา่งานเสรจ็ที่ยงัไมไ่ดเ้รยีกเก็บ 73.89 15.78% 97.65 17.29% 167.89 12.49% 89.90 16.96% 

ลกูหนีเ้งินประกนัผลงาน 1.13 0.24% - 0.00% 2.72 0.20% 19.70 3.72% 

ภาษีซือ้ยงัไมค่รบก าหนดช าระ 1.42 0.30% 3.94 0.70% 3.40 0.25% 5.85 1.10% 

เงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้แก่กิจการที่เก่ียวขอ้งกนั - 0.00% - 0.00% - 0.00% 13.53 2.55% 

งานระหวา่งก่อสรา้ง 8.31 1.77% 2.37 0.42% 18.74 1.39% - 0.00% 

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 189.91 40.55% 305.00 54.01% 423.04 31.48% 306.25 57.79% 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 

เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค า้ประกนั 75.29 16.08% 53.74 9.52% 54.21 4.03% 50.34 9.50% 

เงินลงทนุในบรษัิทรว่ม - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% 

เงินลงทนุในกิจการรว่มคา้ - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% 

เงินลงทนุในบรษัิทยอ่ย - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% 

ลกูหนีภ้ายใตข้อ้ตกลงสมัปทาน 8.52 1.82% 11.17 1.98% 12.29 0.91% 13.95 2.63% 

อสงัหารมิทรพัยเ์พ่ือการลงทนุ 2.97 0.63% 2.97 0.53% 2.97 0.22% 2.97 0.56% 

ที่ดินและอปุกรณ ์ 155.43 33.18% 152.91 27.08% 172.33 12.82% 56.75 10.71% 

คา่ความนิยม - 0.00% - 0.00% 155.19 11.55% - 0.00% 

สินทรพัยไ์มมี่ตวัตน 4.85 1.04% 5.17 0.92% 508.52 37.84% 93.89 17.72% 

ภาษีเงินไดถ้กูหกั ณ ที่จา่ย 29.49 6.30% 32.76 5.80% 5.04 0.38% 3.23 0.61% 

สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 0.12 0.03% - 0.00% - 0.00% - 0.00% 

สินทรพัยไ์มห่มนุเวียนอื่น 1.80 0.38% 1.02 0.18% 10.34 0.77% 2.56 0.48% 

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 278.47 59.45% 259.75 45.99% 920.89 68.52% 223.69 42.21% 

รวมสินทรัพย ์ 468.38 100.00% 564.75 100.00% 1,343.93 100.00% 529.94 100.00% 
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งบแสดงฐานะทางการเงนิ 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 งวด 9 เดือน ปี 2562 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

หนีสิ้นหมุนเวียน 

เงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 94.25 20.12% 19.84 3.51% 32.23 2.40% 15.96 3.01% 

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้น 112.39 24.00% 154.82 27.41% 200.95 14.95% 234.24 44.20% 

เจา้หนีอ่ื้น-บคุคลและกิจการที่เก่ียวขอ้งกนั 0.34 0.07% 0.45 0.08% 0.33 0.02% 1.24 0.23% 

รายไดค้า่ก่อสรา้งรบัลว่งหนา้ 2.94 0.63% 0.18 0.03% 54.92 4.09% - 11.31% 

เงินรบัลว่งหนา้ตามสญัญาก่อสรา้ง 27.81 5.94% 9.81 1.74% 86.74 6.45% 59.95 0.00% 

ภาษีขายรอน าสง่ 3.14 0.67% 0.46 0.08% 8.93 0.66% 3.93 0.74% 

ภาษีเงินไดค้า้งจา่ย 0.15 0.03% 0.40 0.07% - 0.00% 0.05 0.01% 

ประมาณการผลขาดทนุจากงานก่อสรา้ง 0.57 0.12% 0.75 0.13% 3.14 0.23% 5.28 1.00% 

เงินกูย้ืมระยะสัน้จากกรรมการ - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% 

เงินกูย้ืมระยะสัน้จากบคุคลและกิจการที่
เก่ียวขอ้งกนั 

- 0.00% 10.00 1.77% 10.00 0.74% 15.95 3.01% 

เงินกูย้ืมระยะยาว 0.12 0.03% - 0.00% - 0.00% - 0.00% 

ประมาณการรบัประกนัคณุภาพ 2.08 0.44% 5.62 0.99% 7.25 0.54% 4.59 0.87% 

หนีส้ินภายใตส้ญัญาเชา่การเงิน - 0.00% - 0.00% 1.32 0.10% - 0.00% 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 243.80 52.05% 202.31 35.82% 405.82 30.20% 341.19 64.38% 

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% 

หุน้กูแ้ปลงสภาพ - 0.00% - 0.00% 242.29 18.03% - 0.00% 

เงินกูย้ืมระยะยาว-กิจการอ่ืน 125.64 26.83% 125.64 22.25% 125.64 9.35% 125.64 23.71% 

ประมาณการรบัประกนัคณุภาพ 3.90 0.83% 5.40 0.95% 0.70 0.05% - 0.00% 

หนีส้ินภายใตส้ญัญาเชา่การเงิน - 0.00% - 0.00% 3.46 0.26% - 0.00% 

ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 10.13 2.16% 7.54 1.33% 11.53 0.86% 8.87 1.67% 

หนีส้ินภาษีเงินไดร้อการตดับญัช ี - 0.00% - 0.00% 105.19 0.86% - 0.00% 

หนีส้ินไมห่มนุเวียนอื่น 14.39 3.07% 17.92 3.17% 5.52 0.41% 6.98 1.32% 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 154.06 32.89% 156.50 27.71% 494.34 36.78% 141.49 26.70% 

รวมหนี้สิน 397.86 84.94% 358.80 63.53% 900.16 66.98% 482.68 91.08% 
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งบแสดงฐานะทางการเงนิ 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 งวด 9 เดือน ปี 2562 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

ส่วนของผู้ถือหุน้ 

หุน้สามญั 784,968,760 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 1.00 
บาท 

    784.97 58.41% 784.97 148.12% 

หุน้สามญั 589,968,760 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 1.00 
บาท 

  589.97 86.14%     

หุน้สามญั 389,968,760 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 1.00 
บาท 

389.97 83.26%       

สว่นเกินมลูคา่หุน้สามญั 66.70 14.24% 59.48 10.53% 141.38 10.52% 141.38 26.68% 

สิทธิในการแปลงสภาพหุน้กู ้ - 0.00% - 0.00% 21.07 1.57% - 0.00% 

เงินรบัลว่งหนา้คา่หุน้ - 0.00% 103.49 18.32% - 0.00% - 0.00% 

ขาดทนุสะสม         

จดัสรรแลว้ - ส  ารองตามกฎหมาย 9.62 2.05% 9.62 1.70% 9.62 0.72% 9.62 1.82% 

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร (398.64) -85.11% (455.94) -80.73% (704.17) -52.40% 890.60 
-

168.06% 

องคป์ระกอบอ่ืนของสว่นของผูถื้อหุน้ 0.07 0.01% (1.12) -0.20% (1.23) -0.09% (2.21) -0.42% 

รวมสว่นของผูถื้อหุน้ของบรษัิทใหญ่ 67.72 14.46% 202.00 35.77% 251.63 18.72% 43.16 8.14% 

สว่นไดเ้สยีที่ไมมี่อ านาจควบคมุ 2.81 0.60% 3.94 0.70% 192.14 14.30% 4.11 0.77% 

รวมส่วนของผู้ถือหุน้ 70.52 15.06% 205.94 36.47% 443.77 33.02% 47.26 8.92% 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุน้ 468.38 100.00% 564.75 100.00% 1,343.93 100.00% 529.94 100.00% 
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2. งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561  งวด 9 เดือน ปี 2562 

 ล้านบาท  %  ล้านบาท  %  ล้านบาท  % 
 ล้าน
บาท  % 

รายได้ 

รายไดจ้ากการก่อสรา้ง 365.23 88.07% 229.11 89.94% 173.81 94.28% 219.50 91.91% 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 40.66 9.80% 22.16 8.70% 5.13 2.78% 15.64 6.55% 

รายไดจ้ากการขาย - 0.00% 1.05 0.41% - 0.00% - 0.00% 

รายไดอ่ื้น 8.84 2.13% 2.43 0.96% 5.43 2.94% 3.69 1.55% 

รวมรายได้ 414.73 100.00% 254.75 100.00% 184.36 100.00% 238.83 100.00% 

ค่าใช้จ่าย 

ตน้ทนุในการก่อสรา้ง 399.03 96.21% 227.52 89.31% 177.45 96.25% 249.87 104.62% 

ตน้ทนุการใหบ้รกิาร 23.42 5.65% 16.78 6.59% 4.55 2.47% 13.23 5.54% 

ตน้ทนุขาย - 0.00% 0.36 0.14% - 0.00% - 0.00% 

ขาดทนุจากการดอ้ยคา่
สินทรพัย ์

- 0.00% - 0.00% - 0.00% 80.74 33.81% 

ขาดทนุจากการจ าหน่ายเงิน
ลงทนุในบรษัิทยอ่ย 

- 0.00% - 0.00% - 0.00% 3.09 1.29% 

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 105.59 25.46% 53.89 21.15% 286.70 155.51% 92.35 38.67% 

ตน้ทนุทางการเงิน 14.80 3.57% 13.37 5.25% 19.20 10.41% 20.90 8.75% 

รวมค่าใช้จ่าย 542.84 130.89% 311.92 122.44% 487.89 264.64% 460.19 192.69% 

ขาดทนุก่อนสว่นแบง่ขาดทนุ
จากเงินลงทนุในบรษัิทรว่ม 

(128.11) -30.89% (57.17) -22.44% (303.53) -164.64% (221.36) -92.69% 

สว่นแบง่ขาดทนุจากเงิน
ลงทนุในบรษัิทรว่ม 

(0.49) -0.12% - 0.00% - 0.00% - 0.00% 

ขาดทนุก่อนรายได(้คา่ใชจ้า่ย)
ภาษีเงินได ้

(128.60) -31.01% (57.17) -22.44% (303.53) -154.64% (221.36) -92.69% 

รายได(้คา่ใชจ้า่ย)ภาษีเงินได ้ (1.68) -0.40% (2.43) -0.95% 11.10 6.02% 3.34 1.40% 

ก าไรเบ็ดเสรจ็อ่ืนส  าหรบัปี 5.56 1.34% 1.02 0.40% (4.78) -2.59% (218.02) -91.29% 

ขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี (124.72) -30.07% (58.58) -23.00% (297.21) -161.21% (219.24) -91.80% 

ส่วนทีเ่ป็นของบริษัทใหญ่ (103.55)  (59.81)  (243.50)  (203.48)  

ขาดทุนต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน (0.33)  (0.15)  (0.36)  (0.26)  

จ านวนหุน้สามัญถัวเฉล่ีย
ถ่วงน า้หนัก (หุน้) 

389.97  391.82  678.12  784.97  

หมายเหตุ :/1รายได้อ่ืน :  
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-ปี 2561 รายได้อ่ืนท่ีมีสาระส าคัญได้แก่ การปรับกลับประมาณการรับประกันผลงานท่ีครบก าหนดช าระและไม่ได้ให้บริการ  2.05  ล้าน
บาท รายได้ดอกเบีย้รับ  1.33 ล้านบาท รับคืนค่าธรรมเนียมหนังสือค า้ประกันจากธนาคาร 0.81 ล้านบาท การปรับกลับค่าใช้จ่ายท่ีต้ังไว้สูง
เกิน 0.39 ล้านบาท 

-ปี 2560 รายได้อ่ืน ท่ีมีสาระส าคัญ ได้แก่ รายได้ดอกเบีย้รับ 1.55 ล้าน บาท เงินชดเชยอุบัติเหตุจากกองทุนเงินทดแทน 0.45 ล้านบาท  
เรียกเก็บค่าบริการอะไหล่จากลูกค้า จ านวน 0.26 ล้านบาท 

-ปี 2559 รายได้อ่ืน ท่ีมีสาระส าคัญ ได้แก่ การปรับกลับประมาณการรับประกันผลงานท่ีครบก าหนดช าระและไม่ได้ให้บริการ 2.85 ล้าน
บาท รายได้ดอกเบีย้รับ 1.07 ล้าน บาท และ รายได้จากกการให้บริการออกแบบทางวิศวกรรม 2.79  ล้าน บาท 

3. งบกระแสเงนิสด 

 
งบกระแสเงนิสด 

  

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 งวด 9 เดือน ปี 2562 

 ล้านบาท   ล้านบาท   ล้านบาท   ล้านบาท  

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน         

ขาดทนุก่อนคา่ใชจ้า่ยภาษีเงินได ้ (128.87) (57.38) (254.59) (206.81) 

สว่นแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุในบรษัิทรว่ม 0.49 - - - 

สว่นแบง่ขาดทนุส  าหรบัสว่นไดเ้สียที่ไมมี่อ านาจควบคมุ 0.27 0.21 (48.94) (14.54) 

หนีส้งสยัจะสญู(โอนกลบั) 39.10 4.20 35.17 2.69 

คา่เสื่อมราคา 3.95 3.18 8.93 6.21 

สินทรพัยไ์มมี่ตวัตนตดัจา่ย 0.55 0.46 53.99 0.28 

ประมาณการรบัประกนัคณุภาพ (6.22) 5.03 (3.76) (2.13) 

(ก าไร)ขาดทนุจากการจ าหนา่ยสินทรพัยถ์าวร 0.15 0.24 (0.01) 0.01 

ขาดทนุจากการตดัจ าหนา่ยสินทรพัยถ์าวร 0.04 - - - 

โอนกลบัคา่เผ่ือการดอ้ยคา่ - - - - 

ขาดทนุจากการดอ้ยคา่สินทรพัยถ์าวร - - 68.99 80.74 

ขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยนที่ไมเ่กิดขึน้จรงิ - (0.19) - 0.21 

ตดัจ าหน่ายภาษีเงินได ้ - - 0.51 - 

(ก าไร)ขาดทนุจากการจ าหนา่ยเงินลงทนุในบรษัิทรว่ม (0.02) - - - 

ขาดทนุจากการดอ้ยคา่เงินลงทนุ - - - 3.09 

ขาดทนุทีค่าดวา่จะเกิดขึน้จากการก่อสรา้ง(โอนกลบั) (7.27) 0.17 2.40 2.14 

ประมาณการหนีส้ินผลประโยชนพ์นกังาน 1.80 1.60 1.69 1.26 

ประมาณการหนีส้ินคดีความ - - - - 

ดอกเบีย้รบั (1.69) (0.47) (1.33) (0.37) 

ดอกเบีย้จา่ย 14.80 13.37 19.20 20.90 

ขาดทนุจากกิจกรรมด าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน
สินทรพัยแ์ละหนีส้ินด  าเนินงาน 

(82.96) (29.59) (117.75) (106.94) 
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งบกระแสเงนิสด 

  

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 งวด 9 เดือน ปี 2562 

 ล้านบาท   ล้านบาท   ล้านบาท   ล้านบาท  

(เพ่ิมขึน้)ลดลงในลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ่ื้น 102.32 44.82 (96.11) 26.75 

(เพ่ิมขึน้)ลดลงในลกูหนีอ่ื้น-กิจการที่เก่ียวขอ้งกนั - - (24.66) (2.85) 

(เพ่ิมขึน้)ลดลงในมลูคา่งานเสรจ็ที่ยงัไมไ่ดเ้รยีกเก็บ 74.62 (23.76) (70.24) 94.62 

(เพ่ิมขึน้)ลดลงในลกูหนีเ้งินประกนัผลงาน 22.45 1.13 (2.72) (16.98) 

(เพ่ิมขึน้)ลดลงในภาษีซือ้ยงัไมค่รบก าหนดช าระ 0.67 (2.53) 0.54 (3.30) 

(เพ่ิมขึน้)ลดลงในงานระหวา่งก่อสรา้ง 10.10 5.94 (16.37) 94.62 

เพ่ิมขึน้ในลกูหนีภ้ายใตข้อ้ตกลงสมัปทาน (7.90) (3.54) (1.19) (0.87) 

(เพ่ิมขึน้)ลดลงในสินทรพัยไ์มห่มนุเวียนอื่น 0.10 0.78 (7.67) 6.62 

เพ่ิมขึน้(ลดลง)ในเจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้น (67.59) 33.93 17.62 48.05 

เพ่ิมขึน้ในเจา้หนีอ่ื้น-กิจการที่เก่ียวขอ้งกนั 0.34 0.11 (0.42) 27.68 

เพ่ิมขึน้(ลดลง)ในรายไดค้า่ก่อสรา้งรบัลว่งหนา้ 1.82 (2.76) 54.74 - 

เพ่ิมขึน้(ลดลง)ในเงินรบัลว่งหนา้ตามสญัญาก่อสรา้ง (18.70) (18.00) 76.93 (81.71) 

เพ่ิมขึน้(ลดลง)ในภาษีขายรอน าสง่ (6.07) (2.68) 8.47 (3.44) 

เพ่ิมขึน้(ลดลง)ในหนีส้ินไมห่มนุเวียนอื่น 11.72 3.53 (12.40) 1.45 

เงินสดจา่ยจากการด าเนินงาน 40.93 7.38 (191.21) (10.90) 

เงินสดจา่ยผลประโยชนพ์นกังาน (1.74) (1.68) (2.79) (3.24) 

เงินสดรบัจากภาษีเงินได ้ - - 32.26 - 

เงินสดจา่ยภาษีเงินได ้ (8.40) (3.38) (5.04) (3.36) 

เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมด าเนินงาน 30.79 2.32 (166.79) (17.50) 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน     

เงินสดรบัจากบรษัิทยอ่ยจากการรวมธุรกิจ - - 2.54 - 

เงินสดจา่ยจากการจ าหน่ายบรษัิทยอ่ย - - - (0.53) 

(เพ่ิมขึน้)ลดลงในเงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้แก่บคุคลและกิจการที่
เก่ียวขอ้งกนั 

- - 21.30 - 

เพ่ิมขึน้ในเงินลงทนุระยะสัน้ - - - (7.30) 

เงินสดรบัจากการจ าหนา่ยเงินลงทนุในบรษัิทรว่ม 1.67 - -  

ลดลงในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค า้ประกนั 24.05 21.55 (0.47) 3.87 

เงินสดจา่ยซือ้อปุกรณ ์ (18.57) (0.97) (1.78) (0.11) 

เงินสดรบัจากการจ าหนา่ยอปุกรณ ์ 2.25 0.23 0.04 0.01 
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งบกระแสเงนิสด 

  

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 งวด 9 เดือน ปี 2562 

 ล้านบาท   ล้านบาท   ล้านบาท   ล้านบาท  

เงินสดจา่ยซือ้สินทรพัยไ์มมี่ตวัตน (4.00) (1.14) (0.35) (1.04) 

เงินสดรบัคา่ดอกเบีย้ 1.12 0.67 1.18 0.36 

เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน 6.52 20.33 22.46 (4.75) 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน     

ลดลงในเงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน (78.68) (74.41) 12.39 (16.28) 

เงินสดรบัจากเงินกูย้ืมระยะสัน้จากบคุคลและกิจการที่
เก่ียวขอ้งกนั 

- - - 7.30 

เงินสดจา่ยช าระหนีส้ินภายใตส้ญัญาเชา่การเงิน (0.75) - (0.68) (1.02) 

เงินสดรบัจากเงินกูย้ืมระยะสัน้จากกรรมการ - 10.00 - (1.35) 

เงินสดจา่ยช าระเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (3.76) (0.12) - (0.33) 

เงินสดรบัจากเงินกูย้ืมระยะยาวจากบรษัิทอ่ืน 10.81 - - - 

เงินสดรบัจากการเพิ่มทนุในบรษัิทยอ่ย-สว่นไดเ้สียที่ไมมี่
อ านาจควบคมุ 

2.02 1.22 0.10 - 

เงินสดจา่ยคา่ดอกเบีย้ (6.83) (4.91) (2.08) (1.53) 

เงินสดรบัจากการเพิ่มทนุ - 200.00 - - 

คา่ใชจ้า่ยในการจ าหนา่ยหุน้สามญั - (9.02) - - 

เงินสดสทุธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)จากกิจกรรมจดัหาเงิน (77.20) 122.75 9.73 (13.22) 

ตอ่เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด  (0.01) (0.04) (0.00) 0.01 

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดลดลง-สุทธิ               (39.89) 145.37 (134.61) (35.46) 

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ณ วันต้นงวด 67.28 27.39 172.76 38.15 

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ณ วันสิน้งวด 27.39 172.76 38.15 2.69 
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4. อัตราส่วนทางการเงนิ 

อัตราส่วนทางการเงนิ หน่วย ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 งวด 9 เดือน ปี 2562 

อัตราส่วนสภาพคล่อง      

 -อตัราสว่นสภาพคลอ่ง เทา่ 0.78 1.51 1.04 0.90 

 -อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารคา้ เทา่ 4.57 9.94 2.29 2.19 

 -ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย วนั 79.00 36 157.00 167 

 -อตัราสว่นหมนุเวียนเจา้หนี ้ เทา่ 4.57 3.14 1.93 2.16 

 -ระยะเวลาช าระเจา้หนีเ้ฉลี่ย วนั 79 115 187 169 

 -วงจรเงินสด วนั 0 -78 -30 -2 

อัตราส่วนการช าระหนี ้      

 -หนีส้ินตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ เทา่ 3.25 1.78 3.58 11.18 

 -อตัราสว่นความสามารถช าระดอกเบีย้ เทา่ 7.39 3.28 14.81 9.59 

อัตราส่วนความสามารถในการท าก าไร      

 -อตัราก าไรขัน้ตน้ % -1.86% 3.03% -1.71% -11.89% 

 -อตัราก าไรสทุธิ % -30.07% -23.48% -132.07% -85.20% 

 -อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัย ์ % -26.63% -8.48% -29.79% -38.06% 

 -อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ % -176.86% -44.35% -107.35% -157.60% 

2. ค าอธิบายและวิเคราะหฐ์านะทางการเงนิ และผลการด าเนินงานของงบการเงนิรวม 
2.1 ภาพรวมการด าเนินงานที่ผ่านมา 

บรษัิท ไฮโดรเท็ค จ ากดั (มหาชน) ด าเนินธุรกิจทางดา้นการรบัก่อสรา้ง รบับรหิารจดัการ และการลงทนุงาน
วิศวกรรมสิง่แวดลอ้ม ซึง่การใหบ้รกิารเก่ียวกบัระบบน า้ถือเป็นรายไดห้ลกัของธุรกิจ โดยบรษัิทเป็นหนึง่ในผูน้  าส าหรบั
การใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ขนาดใหญ่ และสามารถใหบ้รกิารกบัลกูคา้ไดต้ัง้แตง่านท่ีมคีวามซบัซอ้นนอ้ยซึง่มีการแขง่ขนัสงู
ไปจนถึงงานท่ีตอ้งอาศยัความรูค้วามช านาญ ประสบการณแ์ละเทคโนโลยีดา้นวิศวกรรมระดบัสงู ซึง่มีการแขง่ขนัไมส่งู
มาก อาทิ ระบบผลติน า้ส  าหรบัอตุสาหกรรมปิโตรเคมี ระบบผลติน า้จืดจากน า้ทะเล ระบบบ าบดัน า้เสยี และระบบ
บ าบดัน า้เสยีเพื่อน ากลบัมาใชใ้หม ่ และดว้ยประสบการณใ์นการด าเนินธุรกิจมามากกวา่ 30 ปี ท าใหบ้รษัิทมีความ
เขา้ใจถงึลกัษณะหรอืรูปแบบบรกิารท่ีลกูคา้ตอ้งการโดยบรษัิทมีรูปแบบการใหบ้รกิารท่ีหลากหลายเพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการของลกูคา้ ไดแ้ก่ 

1)การรบัเหมาก่อสรา้ง (ออกแบบ จดัหา ก่อสรา้ง ตดิตัง้เครือ่งจกัร และการทดลองเดินระบบอยา่งใดอยา่งหนึง่
หรอืครบวงจร) 

2)การรบับรหิารจดัการเดินระบบและบ ารุงรกัษา 
3)การลงทนุโครงการผลติน า้และบ าบดัน า้เสยี 
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ในปี 2561 บรษัิทและบรษัิทยอ่ย มีงานก่อสรา้งโครงการใหมเ่พิม่เติมในปีนี ้ 1 โครงการ  ทัง้นีม้ีงานก่อสรา้งที่
ด  าเนินการแลว้เสรจ็ในปี 2561 1 โครงการ เป็นรายไดใ้นปี 2561 จ านวนทัง้สิน้ 2.52 ลา้นบาท สว่นที่เหลอือีก 6 โครงการ
เป็นงานที่ยงัคงด าเนินการก่อสรา้งตอ่เนื่องไปจนถงึปี 2562 โดยมีสว่นงานที่ท าเสรจ็เป็นรายไดใ้นปี 2561 171.31 ลา้นบาท   
ส  าหรบังานบรกิาร ในปี  2561 มีงานบรกิารในปีปัจจบุนั 3 สญัญา มลูคา่รวม 15.20 ลา้นบาท คาดวา่จะด าเนินแลว้เสรจ็
ในปี 2562  สว่นบรษัิทยอ่ยมงีานบรกิารในปีปัจจบุนั 1 สญัญา จะด าเนินการแลว้เสรจ็ในปี 22565 

เนื่องจากสภาวะการขาดทนุติดตอ่การหลายปี ท าใหเ้มื่อวนัที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ที่ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้
ได ้อนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนจ านวน 200,000,000.00 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 389,968,760.00 บาท 
เป็นทนุจดทะเบียนจ านวน 589,968,760.00 บาท โดยออกหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวน 200,000,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไว้
หุน้ละ 1.00 บาท 

-  อนมุตัิการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวน 200,000,000 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท ดงันี ้
1)จดัสรรหุน้เพิ่มทนุจ านวน 100,000,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม

ของบรษัิทตามสดัสว่น (Rights Offering) 
2) จดัสรรหุน้ที่เหลือจากการจดัสรรใหผู้ถื้อหุน้ตามสดัสว่น (Rights Offering) และจากการจองซือ้หุน้เกินกว่า

สิทธิให้แก่นายสมประสงค ์ปัญจะลักษณ์ ซึ่งเป็นการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงแก่บุคคลในวงจากัด ( Private 
Placement) ในราคาหุน้ละ 1.00 บาท 

3) จัดสรรและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวน 100,000,000 หุน้ ในราคาหุน้ละ 1.00 บาทใหแ้ก่นายสม
ประสงค ์ปัญจะลกัษณ ์จ านวน 81,000,000 หุน้ และนายสรุเชษฐ์ ชยัปัทมานนท ์จ านวน 19,000,000 หุน้ ซึ่งเป็นการ
เสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงแก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) 

เมื่อวนัที่ 15 - 21 ธันวาคม 2560  บริษัทไดจ้ดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมจ านวน 96,515,312 หุน้  
หุ้นสามัญดังกล่าวมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาทโดยเสนอขายในราคาหุ้นละ 1.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิน้ 
96,515,312.00 บาท   

บริษัทไดด้  าเนินการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนช าระแลว้จากจ านวน 389,968,760.00 บาท เป็นจ านวน 
486,484,072.00 บาท ตอ่กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยเ์มื่อวนัท่ี 27 ธนัวาคม 2560 

เมื่อวันที่ 22 - 29 ธันวาคม 2560 บริษัทไดจ้ัดสรรหุน้ที่เหลือจากการจัดสรรใหผู้ถื้อหุ้นตามสดัส่วน (Rights 
Offering) และจากการจองซือ้หุ้นเกินกว่าสิทธิให้แก่นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์ ซึ่งเป็นการเสนอขายแบบ
เฉพาะเจาะจงแก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) จ านวน 3,484,688 หุน้ หุน้สามญัดงักลา่วมีมลูคา่ที่ตราไวหุ้น้
ละ 1.00 บาท โดยเสนอขายในราคาหุน้ละ 1.00 บาทรวมเป็นเงินทัง้สิน้ 3,484,688.00 บาท 

เมื่อวนัท่ี 22 - 29 ธนัวาคม 2560 บรษัิทไดจ้ดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่นายสมประสงค ์ปัญจะลกัษณ ์จ านวน 
81,000,000 หุน้ และนายสรุเชษฐ์ ชัยปัทมานนท ์จ านวน 19,000,000 หุน้ หุน้สามญัดงักล่าวมีมูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 
1.00 บาท โดยเสนอขายในราคาหุน้ละ 1.00 บาทรวมเป็นเงินทัง้สิน้ 100,000,000.00 บาท 

บริษัทไดด้  าเนินการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนช าระแลว้จากจ านวน 486,484,072.00 บาท เป็นจ านวน 
589,968,760.00 บาท ตอ่กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยเ์มื่อวนัท่ี 5 มกราคม 2561 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บรษัิทไดบ้นัทกึเงินรบัจากการเพิ่มทนุดงักลา่วขา้งตน้จ านวน 103,484,688.00 บาท
ไวใ้นบญัชีเงินรบัลว่งหนา้คา่หุน้ โดยแสดงเป็นรายการแยกตา่งหากอยูภ่ายใตห้วัขอ้สว่นของผู้ถือหุน้ 
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บริษัทบนัทึกค่าใชจ้่ายเก่ียวกับการจ าหน่ายหุน้สามญัสทุธิจากภาษีเงินไดจ้ านวน 7.22 ลา้นบาท ไวใ้นบญัชี
สว่นเกินมลูคา่หุน้สามญั 

ที่ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2561 เมื่อวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2561 มีมติ 
-   อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจ 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 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท 

-   อนมุตัิการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษัิทใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 
1) จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวน 195,000,000 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท ในราคาหุน้ละ 1.00 บาท 

คิดเป็นมลูค่า 195,000,000.00 บาท เพื่อเสนอขายและจดัสรรในคราวเดียวใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั ซึ่งเป็นการเสนอ
ขายแบบที่ท่ีประชมุผูถื้อหุน้ของบรษัิทมีมติก าหนดราคาเสนอขายชดัเจนและ  

2) จัดสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวน 185,314,690 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท เพื่อรองรบัการใชส้ิทธิ
แปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพที่มีมูลค่าการเสนอขายจ านวน 265,000,000.00 บาท ที่ราคา 1,000.00 บาทต่อ
หน่วย ที่เสนอขายในคราวเดียวใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั ซึ่งเป็นการเสนอขายแบบที่ที่ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทมีมติ
ก าหนดราคาแปลงสภาพชดัเจนเทา่กบั 1.43 บาท  

บริ ษัทได้ด า เนินการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนจากจ านวน 589,968,760.00 บาท เ ป็นจ านวน 
970,283,450.00 บาทตอ่กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยเ์มื่อวนัท่ี 22 มิถนุายน 2561 เมื่อวนัท่ี 20 กรกฎาคม 
2561 บริษัทไดจ้ัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนใหแ้ก่บริษัท เอสยูทีจี  โฮลดิง้ จ ากัด จ านวน 195,000,000  หุน้ หุน้สามัญ
ดงักลา่วมีมลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท โดยเสนอขายในราคาหุน้ละ 1.00 บาทรวมเป็นเงินทัง้สิน้ 195,000,000.00  
บาท  

บริษัทไดด้  าเนินการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนช าระแลว้จากจ านวน 589,968,760.00 บาท เป็นจ านวน 
784,968,760.00 บาท ตอ่กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยเ์มื่อวนัท่ี 20 กรกฎาคม 2561 

เมื่อวนัท่ี 30 เมษายน 2562 ที่ประชมุส ามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 ไดม้ีมติเป็นเอกฉนัทด์งันี ้
อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 412,108,599.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 

970,283,450.00 บาท เป็นทนุจดทะเบียนจ านวน 1,382,392,049.00 บาท (โดยไมไ่ดต้ดัหุน้ส  ามญัจดทะเบียนที่ส  ารอง
ไวเ้พื่อรองรบัการใชส้ทิธิตามหุน้กูแ้ปลงสภาพของบรษัิท ไฮโดรเท็ค จ ากดั (มห าชน) ครัง้ที่ 1/2561) โดยออกหุน้ส ามญั
เพิ่มทนุจ านวน 412,108,599 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท 

อนุมัติการจัดสรรหุน้ส  ามัญเพิ่มทุนจากการเพิ่มทุนแบบมอบอ าน าจทั่วไป (General Mandate) ของบริษัท
จ านวน 313,987,504 หุน้ มลูค ่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1) จดัสรรหุน้ส  ามญัเพิ่มทนุจ านวนไม่เกิน 235,490,628 หุน้ มลูค ่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม
ของบรษัิทตามสดัสว่นการถือหุน้ (Rights Offering: RO) 

2) จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวนไมเ่กิน 78,496,876 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายใหแ้ก่
บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement: PP) ทัง้นีร้าคาที่จะเสนอขายใหแ้ก่บคุคลในวงจากดัตอ้งไมเ่ขา้ขา่ยเป็นราคาต ่า
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ตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท่ี ทจ .72/2558 เรื่อง การอนุญาตใหบ้ริษัทจด
ทะเบียนเสนอขายหุน้ท่ีออกใหมต่อ่บคุคลในวงจ ากดั ลงวนัท่ี 28 ตลุาคม 2558 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) โดยราคา
ตลาดที่ใชใ้นการก าหนดราคาเสนอขายเป็นราคายตุิธรรมที่ประเมินโดยที่ปรกึษาทางการเงินที่อยูใ่นบญัชีที่ส  านกังาน
ใหค้วามเห็นชอบ 

อยา่งไรก็ตาม เมื่อมีการจดัสรรหุน้ส ามญัเพิ่มทนุโดยวิธีการตาม 1) และ/หรอื 2) แลว้ ทนุช าระแลว้ในสว่นท่ีเพิ่ม
ตอ้งไมเ่กินกว ่ารอ้ยละ 30 ของทนุท่ีช าระแลว้ ณ วนัท่ีที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิทมีมติใหเ้พิ่มทนุ ซึง่เป็นจ านวนไมเ่กิน 
235,490,628.00 บาท โดยหากจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนโดยวิธี 2) ใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement: PP) 
ทนุช าระแลว้ในสว่นที่เพิ่มตอ้งไม่เกินกว ่ารอ้ยละ 10 ของทนุที่ช  าระแลว้ ณ วนัที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้
เพิ่มทนุ ซึง่เป็นจ านวนไมเ่กิน 78,496,876.00 บาท 

- อนุมตัิการจัดสรรหุน้ส  ามญัเพิ่มทุนของบริษัทจ านวน 98,121,095 หุน้ มูลค ่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท เพื่อ
รองรบัการใชส้ทิธิของใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุน้ส  ามญัของบรษัิทครัง้ที่ 1 (HYDRO-W1) 

เมื่อวนัท่ี 23 กนัยายน 2562 ที่ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2562 ไดม้ีมติเป็นเอกฉนัทด์งันี ้

-   อนมุตัิการจ าหนา่ยเงินลงทนุในบรษัิท เอสยทูี โกลบอล จ ากดั (“SUTG”) จ านวน 132,000 หุน้ มลูคา่ที่ตราไว้
หุน้ละ100.00 บาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 66.00 ของหุน้ทัง้หมดของ SUTG ใหแ้ก่ นายศภุฤกษ์ ณ สงขลา นายอินธิเดชน ์
พลอินทร ์และนางสาวนิตยา ณ สงขลา (รวมเรยีกวา่ “ผูซ้ือ้”) รวมถึง การเขา้ท าสญัญาซือ้ขายหุน้ของ SUTG ขอ้ตกลง 
สญัญา และเอกสารอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจ าหนา่ยเงินลงทนุใน SUTG และ 

-   อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 185,314,690.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 
1,382,392,049.00 บาท เ ป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 1,197,077,359.00 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจ านวน 
185,314,690 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท ออกเพื่อรองรบัการใชส้ิทธิการแปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพของ
บรษัิท ไฮโดรเท็ค จากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1/2561 ซึง่จะไมไ่ดม้ีการใชส้ทิธิแปลงสภาพเป็นหุน้สามญัของ บรษัิท 

ทัง้นี ้บริษัทจะไดร้บัค่าตอบแทนจากการจ าหน่ายเงินลงทุนมีมูลค่ารวมทัง้สิน้เท่ากับ 308,811,250.00 บาท 
แบ่งออกเป็น หุน้กูแ้ปลงสภาพของบริษัท ครัง้ที่ 1/2561 จ านวน 265,000,000.00 บาท* หรือคิดเป็น 265,000 หน่วย 
(ราคา 1,000.00 บาทต่อหนึ่งหน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ) ดอกเบี ้ยค้างจ่าย ณ วันที่  27 กันยายน 2562 จ านวน 
8,811,250.00 บาท* และเงินสดจ านวน 35,000,000.00 บาท 

ในเดือนกันยายน 2562 บริษัทไดจ้ าหน่ายเงินลงทุนใน SUTG ใหแ้ก่กลุ่มคุณศุภฤกษ์ ณ สงขลา ตามมติที่
ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2562 เมื่อวนัท่ี 23 กนัยายน 2562 ดงักลา่วแลว้ 
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สิ่งตอบแทนท่ีไดร้บัจากการจ าหน่ายบริษัทย่อย ประกอบดว้ย 
 (หน่วย : บาท) 

ไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพ * 253,118,242.00 
จา่ยช าระดอกเบีย้คา้งจา่ย * 8,811,250.00 
ช าระดว้ยเงินสด (เม่ือวนัที่ 30 ตลุาคม 2562) 35,000,000.00 
รวมสิ่งตอบแทนที่ไดร้บัช  าระ 296,929,492.00 

 

* เพื่อวตัถปุระสงคใ์นการรายงานทางการเงิน บริษัทใชม้ลูค่ายตุิธรรมของหุน้กูแ้ปลงสภาพมลูค่า 253,118,242.00 บาท (มลูค่า
ยตุิธรรมสว่นของหนีส้ินเทา่กบั 247,897,742.00 บาท และมลูคา่ยตุิธรรมสว่นของสิทธิแปลงสภาพเทา่กบั 5,220,500.00 บาท) ณ วนัที่ไถ่ถอน
หุน้กูแ้ปลงสภาพในการวดัมลูคา่สิ่งตอบแทนที่ไดร้บัจากการจ าหน่ายบรษัิทยอ่ย และดอกเบีย้คา้งจา่ยค านวณถึงวนัที่จ  าหน่ายเงินลงทนุ  

ในการขายหุน้สามญัในบริษัท เอสยทูี โกลบอล จ ากดัดงักลา่วขา้งตน้ สง่ผลใหก้ลุม่บริษัทสญูเสียอ านาจการ
ควบคมุบริษัท เอสยทูี ไฮโดร จ ากดั ซึ่งเดิมบริษัทถือหุน้ในบริษัท เอสยทูี ไฮโดร จ ากดั ในสดัสว่นรอ้ยละ 79.60 ลดลง
เหลอืสดัสว่นรอ้ยละ 40.00 และเปลีย่นสถานะจากบรษัิทยอ่ยเป็นบรษัิทรว่มของกลุม่บรษัิท 

ผลการด าเนินงานและความสามารถในการท าก าไร 

รายได้ 

รายไดร้วมของบริษัทและบริษัทย่อย  ปี 2559 2560 และ 2561 มีจ านวน 414.73 ลา้นบาท  254.75 ลา้นบาท 
และ 184.36 ลา้นบาท ตามล าดบั ส าหรบังวด 9 เดือนปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อย  มีรายไดร้วม 238.83 ลา้นบาท 
โดยมีสดัสว่นรายไดจ้ากการก่อสรา้ง และ รายไดจ้ากการบริการ ดงัตารางดา้นลา่ง ซึ่งจะกลา่วรายละเอียดของรายได้
แตล่ะประเภทตอ่ไป   

ประเภทรายได้ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 งวด 9 เดือน ปี 2562 
 ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
รายได้จากการก่อสร้าง 365.23 88.06% 229.11 89.94% 173.81 94.28% 219.50 91.91% 

รายได้จากการใหบ้ริการ 40.66 9.80% 22.16 8.70% 5.13 2.78% 15.64 6.55% 

รายได้จากการขาย 0.00 0.00% 1.05 0.41% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 
รายได้จากการลงทุน
โครงการผลิตน า้และ
บ าบัดน า้เสีย /2 

0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 

รวมรายได้จากการรับจ้าง 405.89 97.86% 252.32 99.04% 178.94 97.06% 235.14 98.45% 
รายไดอ่ื้น / 1 8.84 2.14% 2.43 0.96% 5.43 2.94% 3.69 1.55% 
รายได้รวม  414.73 100.00% 254.75 100.00% 184.36 100.00% 238.83 100.00% 
หมายเหต ุ: /1 รายไดอ่ื้น : 

-  งวด 9 เดือน ปี 2562 รายไดอ่ื้นที่มีสาระส าคญัไดแ้ก่ การปรบักลบัประมาณการรบัประกนัผลงานที่ครบก าหนดช าระและไมไ่ดใ้หบ้รกิาร  
1.31  ลา้นบาท รายไดด้อกเบีย้รบั 1.07 ลา้นบาท ก าไรจากการไถ่ถอนหุน้กู ้0.61 ลา้นบาท  

- ปี 2561 รายไดอ่ื้นที่มีสาระส าคญัไดแ้ก่ การปรบักลบัประมาณการรบัประกนัผลงานที่ครบก าหนดช าระและไมไ่ดใ้หบ้รกิาร  2.05  ลา้นบาท 
รายไดด้อกเบีย้รบั 1.33 ลา้นบาท รบัคนืคา่ธรรมเนียมหนงัสือค า้ประกนัจากธนาคาร 0.81 ลา้นบาท การปรบักลบัคา่ใชจ้า่ยที่ตัง้ไวส้งูเกิน 
0.39 ลา้นบาท 
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- ปี 2560 รายไดอ่ื้น ที่มีสาระส าคญั ไดแ้ก่ รายไดด้อกเบีย้รบั 1.55 ลา้น บาท เงินชดเชยอบุตัิเหตจุากกองทนุเงินทดแทน 0.45 ลา้นบาท  
เรยีกเก็บคา่บรกิารอะไหลจ่ากลกูคา้ จ  านวน 0.26 ลา้นบาท 

- ปี 2559 รายไดอ่ื้น ที่มีสาระส าคญั ไดแ้ก่ การปรบักลบัประมาณการรบัประกนัผลงานที่ครบก าหนดช าระและไมไ่ดใ้หบ้รกิาร 2.85 ลา้นบาท 
รายไดด้อกเบีย้รบั 1.07 ลา้นบาท และ รายไดจ้ากกการใหบ้รกิารออกแบบทางวิศวกรรม 2.79  ลา้นบาท 

- รายได้จากการก่อสร้าง 

รายไดจ้ากการก่อสรา้ง ปี 2559 2560 และ ปี 2561  คือ 365.23 ลา้นบาท 229.11 ลา้นบาท และ 173.81 ลา้น
บาท  ตามล าดบั  หรือคิดเป็นรอ้ยละ 88.06, รอ้ยละ 89.94 และรอ้ยละ 94.28 ของรายไดร้วมตามล าดบั  ทัง้นีส้  าหรบั
งวด 9 เดือนปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อย มีรายไดจ้ากการก่อสรา้ง 219.50 บาท หรือ รอ้ยละ 91.91 ของรายไดร้วม  
ทัง้นีปี้ 2562 มีโครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ 5 โครงการ และยงัไม่มีโครงการก่อสรา้งเพิ่มเติมในปีปัจจุบนั จะมี
โครงการจะแลว้เสร็จในปี 2562 จ านวน 3 โครงการ และจะแลว้เสร็จในปี 2563 จ านวน 2 โครงการ ส าหรบัรายไดท้ี่
เพิ่มขึน้จากปี 2561เนื่องจาก โครงการก่อสรา้งระบบก าจดัขยะ 2 แหง่ เพิ่งเริม่รบัรูร้ายไดใ้นปี 2562  

รายได้จากการให้บริการ  

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร ปี 2559 2560 และ ปี 2561  คือ 40.66 ลา้นบาท 22.16 ลา้นบาท และ 5.13 ลา้นบาท 
หรือคิดเป็นรอ้ยละ 9.80 รอ้ยละ 8.70 และรอ้ยละ 2.78 ของรายไดร้วมตามล าดบั ส าหรบัรายไดง้วด 9 เดือนปี 2562 
คือ 15.64 ลา้นบาท ซึ่งสงูกวา่รายได ้ปี 2561 เนื่องจากบรษัิทมีสญัญางานใหบ้ริการ 3 โครงการที่รบัรูร้ายไดท้ัง้หมดปี 
2562. ในขณะที่ปี 2561 บริษัทมีสญัญางานใหบ้ริการเพียง 1 โครงการที่รบัรูร้ายไดใ้นอตัรารอ้ยละ 9.30 ของมูลค่า
โครงการ ที่เหลอืเป็นรายไดง้านใหบ้รกิารของบรษัิทยอ่ย 2 แหง่ 

รายได้อื่น   

ปี 2559 2560 และ 2561 คือ 8.84 ลา้นบาท 2.43 ลา้นบาท และ 5.43 ลา้นบาท ทัง้นีร้ายได ้9 เดือนของปี
ปัจจุบนัคือ 3.69 ลา้นบาท หรือประมาณรอ้ยละ 1.55 ของรายไดร้วม ทัง้นีร้ายไดส้ว่นใหญ่คือ รายไดจ้ากการปรบักลบั
ประมาณการรบัประกนัผลงานที่ครบก าหนดเวลาแต่ไม่ไดใ้หบ้ริการ จ านวน 1.31 ลา้นบาท รายไดด้อกเบีย้รบั 1.07 
ลา้นบาท และก าไรจากการไถ่ถอนหุน้กู ้0.61 ลา้นบาท  

ต้นทุนและก าไรขั้นต้น 

บรษัิทและบรษัิทยอ่ย มตี้นทุนรวม งวดบญัชีปี 2559 เทา่กบั 422.45 ลา้นบาท งวดบญัชีปี 2560 เทา่กบั 
244.66 ลา้นบาท และ งวดบญัชีปี 2561 เทา่กบั 182.00 ลา้นบาท หรอืคิดเป็น รอ้ยละ 104.08 รอ้ยละ 96.96 และ รอ้ย
ละ 101.71 ของยอดรายไดร้วมของบรษัิท ตามล าดบั โดยมีอตัราสว่นก าไรขัน้ตน้เทา่กบัรอ้ยละ -4.08,รอ้ยละ 3.04 และ
รอ้ยละ -1.71 ตามล าดบั ส าหรบัตน้ทนุรวม งวด 9 เดือนปี 2562 คือ 263.10 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราก าไรขัน้ตน้รวมรอ้ย
ละ -11.89 ซึง่หากพจิารณาตน้ทนุงานแยกตามประเภทรายได ้ 

ต้นทุนในการก่อสร้าง 
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ในงวดบญัชีปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 เทา่กบั 399.03 ลา้นบาท 227.52 ลา้นบาท และ 177.45 ลา้นบาท 
ตามล าดบั คดิเป็น รอ้ยละ 109.25 รอ้ยละ 99.30 และรอ้ยละ 102.10 ของรายไดจ้ากการก่อสรา้ง ส าหรบังวด 9 เดือน 
ปี 2562  มตีน้ทนุในการก่อสรา้ง 249.87 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 113.84 ของรายไดจ้ากการก่อสรา้ง ทัง้นีต้น้ทนุท่ีสงูกวา่
รายไดเ้นื่องจากการปรบัประมาณการตน้ทนุท่ีเพิม่ขึน้เป็นผลใหล้ดรายไดจ้ึงท าใหก้ าไรขัน้ตน้ติดลบ 
ต้นทุนการให้บรกิาร 

ในงวดบญัชีปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 เทา่กบั 23.42 ลา้นบาท 16.78 ลา้นบาท และ 4.55 ลา้นบาท 
ตามล าดบั หรอืคิดเป็น รอ้ยละ 57.60 รอ้ยละ 75.72 และ รอ้ยละ 88.70 ของรายไดจ้ากการใหบ้รกิาร โดยมีอตัราก าไร
ขัน้ตน้เทา่กบัรอ้ยละ 42.40 รอ้ยละ 24.28 และรอ้ยละ 11.31 ตามล าดบั ส าหรบังวด 9 เดือนปี 2562  มีตน้ทนุในการ
ใหบ้รกิาร 13.23  ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 84.59  ของรายไดจ้ากการใหบ้รกิาร ทัง้นีต้น้ทนุท่ีสงูขึน้กวา่ปีก่อนเป็นไปตาม
รายไดท้ี่สงูขึน้  

ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย ์

ส าหรบังวด 9 เดือนปี 2562 บริษัทไดบ้นัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรพัย ์คือการลดลงของค่านิยมของ
บริษัทย่อยแห่งหนึ่ง (บริษัท เอสยทูี โกลบอล จ ากดั) จ านวน 80.74 ลา้นบาท เนื่องจากโครงการก่อสรา้งระบบจดัการ
ขยะเพื่อผลติเป็นเชือ้เพลงิยงัไมม่ีการจดัสรรตวัเลขงบประมาณที่แนช่ดั ซึง่มีผลตอ่การด าเนินงานของบรษัิทยอ่ย  

ขาดทุนจากการจ าหน่ายเงนิลงทุนในบริษัทยอ่ย 

เมื่อวนัท่ี 27 กนัยายน 2562 บรษัิทไดข้ายหุน้สามญัของ บรษัิท เอสยทูี โกลบอล จ ากดั จ านวน 132,000 หุน้ 
ใหก้ับกลุ่มคุณศุภฤกษ์ ณ สงขลา คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 66.00. ของทุนจดทะเบียนทัง้หมดของบริษัทดงักล่าว โดย

บริษัทไดร้บัรูผ้ลขาดทุนจากการลงทุนในบริษัทย่อย จ านวน 2.98 ลา้นบาท  และและในการจ าหน่ายหุน้สามญัใน
บริษัท เอสยูที โกลบอล จ ากัดดงักล่าวขา้งตน้ ส่งผลใหก้ลุ่มบริษัทสูญเสียอ านาจการควบคุมบริษัท เอสยูที 
ไฮโดร จ ากดั ซึง่เดิมบริษัทถือหุน้ในบริษัท เอสยทีู ไฮโดร จ ากดั ในสดัสว่นรอ้ยละ 79.60 ลดลงเหลือสดัสว่นรอ้ย
ละ 40.00 และเปลี่ยนสถานะจากบริษัทย่อยเป็นบริษัทรว่มของกลุม่บริษัท ทัง้นี ้กลุ่มบริษัทไดร้บัรูผ้ลขาดทนุท่ี
เกิดจากการวดัมลูค่ายุติธรรมของเงินลงทนุท่ีเหลืออยู่ในบริษัท เอสยทีู ไฮโดร จ ากดั ณ วนัท่ีสญูเสียอ านาจการ
ควบคมุ จ านวน 0.11 ลา้นบาท ในงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็รวม 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใชจ้่ายในการบริหารในงวดบญัชี ปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 เท่ากบั 105.59 ลา้น
บาท 53.89 ลา้นบาท และ 286.70 ลา้นบาทคิดเป็น รอ้ยละ 25.46 รอ้ยละ 21.15  และรอ้ยละ 155.51 ของรายไดร้วม 
ทัง้นีค้่าใชจ้่ายปี 2561 ที่มีจ านวนสงูอย่างเป็นสาระส าคญั คือค่าใชจ้่ายในการตดัจ าหน่ายสินทรพัย ์บญัชีนวตักรรม
ก าจดัขยะ จ านวน 53.49 ลา้นบาท บริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีการตัง้ส  ารองดอ้ยคา่สินทรพัย ์และตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู 
จ านวน 25.30 ลา้นบาท และ 35.13 ลา้นบาท ตามล าดบั ทัง้นีบ้ริษัทไดบ้นัทกึคา่เผ่ือการดอ้ยค่าคา่ความนิยมจากการ
รวมกิจการ จ านวน 37.90 ล้านบาท รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่ เ ก่ียวกับการรวมธุรกิจในปี  2561 14.24 ล้านบาท  
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ส าหรบังวด 9 เดือนของปี 2562 บรษัิทและบรษัิทยอ่ยมีคา่ใชจ้า่ยบรหิาร 92.35 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 38.67 ของรายได้
รวม ทัง้นีค้า่ใชจ้่ายที่มีจ านวนสงูขึน้อยา่งเป็นสาระส าคญัไดแ้ก่ คา่ที่ปรกึษาและใหค้  าแนะน าดา้นบริหาร ซึง่ไดแ้ก่ คา่ที่
ปรกึษาดา้นบญัชีการเงิน. และคา่ที่ปรกึษาการเงินเนื่องจากการจ าหนา่ยเงินลงทนุบรษัิท เอสยทูีโกลบอล จ ากดั รวมทัง้
คา่ใชจ้่ายที่ปรกึษาดา้นการตลาด  

ต้นทุนทางการเงนิ 

บริษัทและบริษัทย่อย มีตน้ทนุทางการเงินปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 เท่ากบั 14.80 ลา้นบาท 13.37 ลา้น
บาท และ 19.20 ลา้นบาท ตามล าดบั ส าหรบังวด 9 เดือนของปี 2562 บรษัิทและบรษัิทยอ่ยมีตน้ทนุทางการเงิน 20.90 
ลา้นบาท ทัง้นีต้น้ทนุทางการเงินจ านวนสงูที่มีนยัส  าคญัไดแ้ก่ ดอกเบีย้จ่ายหุน้กูแ้ปลงสภาพ จ านวน 11.70 ลา้นบาท  

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิและอัตราก าไรสุทธิ 

บริษัทและบริษัทย่อย มีขาดทุนสทุธิ   งวดบญัชีปี 2559 เท่ากับ -130.55 ลา้นบาท งวดบญัชีปี 2560 เท่ากบั 
-59.81 ลา้นบาท และปี 2561 เท่ากบั -243.50 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราก าไรสทุธิเท่ากบั รอ้ยละ -32.16 รอ้ยละ -23.70  
และรอ้ยละ -136.08 ตามล าดบั ส าหรบังวด 9 เดือนของปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีผลขาดทนุสทุธิ 203.48 ลา้น
บาท ทัง้นีผ้ลขาดทนุที่สงูเพิ่มขึน้  เนื่องจากการขาดทนุขัน้ตน้ของรายไดจ้ากการก่อสรา้งและ ขาดทนุจากการดอ้ยคา่
สนิทรพัย ์รวมถึงขาดทนุจากการจ าหนา่ยเงินลงทนุในบรษัิทยอ่ย ดงัไดก้ลา่วมาแลว้ขา้งตน้  

การวิเคราะหส์ินทรัพย ์

บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรพัยร์วม ปี 2561 2560 และ 2559 จ านวนเงิน 1,343.93 ลา้นบาท 564.75 ลา้น
และบาท 468.38 ลา้นบาท ตามล าดับ ทัง้นีแ้บ่งเป็นสินทรพัยห์มุนเวียน 423.04 ลา้นบาท 305.00 ลา้นบาท และ 
189.91 ลา้นบาทตามล าดบั ส่วนสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน มีจ านวน 920.89 ลา้นบาท 259.75 ลา้นบาท และ 278.47 
ลา้นบาท ตามล าดับ. ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรพัยร์วม จ านวน 529.94 ลา้นบาท 
ประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียน และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน จ านวน 306.25 ล้านบาท และ 223.69 ล้านบาท 
ตามล าดบั ทัง้นีส้ินทรพัยปี์ 2562 ลดลงจากปี 2561 อย่างเป็นสาระส าคญัเนื่องจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย  
ท าใหล้ดคา่ความนิยมและสนิทรพัยไ์มม่ีตวัตน จากการขายเงินลงทนุดงักลา่ว  

         ทัง้นีส้นิทรพัยห์มนุเวียนและสนิทรพัยไ์มห่มนุเวียนที่มีสาระส าคญัมีดงันี ้ 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวียนอืน่ - กิจการอื่น  

ณ สิน้ปี 2561 บรษัิทและบรษัิทยอ่ยมีลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีห้มนุเวียนอื่น-กิจการอื่นเทา่กบั 167.48 ลา้นบาท 
ณ สิน้ปี 2560 บริษัทมีลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีห้มุนเวียนอื่น-กิจการอื่นเท่ากับ 28.28 ลา้นบาท และสิน้ปี 2559 คือ 
77.78 ลา้นบาท โดยแบ่งสดัสว่นลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีห้มุนเวียนอื่น ตามจ านวนเงิน (หน่วยลา้นบาท) ดงันี ้ปี 2561 
117.30 : 50.18 ปี 2560 3.27 : 25.00 ปี 2559  35.30 : 42.48 ส  าหรบัลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีห้มนุเวียนอื่น-กิจการอืน่ 
ณ 30 ก.ย. 2562 มีจ านวนเงิน 105.87 ลา้นบาท โดยแบ่งเป็นลกูหนีก้ารคา้ 60.98 ลา้นบาท และลกูหนีห้มนุเวียนอื่น 
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44.89 ลา้นบาท ทัง้นีใ้นปี 2562 มีลูกหนีก้ารคา้ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ รอ้ยละ 14.30 ที่เหลือเกินก าหนดช าระตัง้แต่  
1 เดือน ถึงเกิน 1 ปี ลกูหนีก้ารคา้ที่เกินก าหนดช าระมากกวา่ 1 ปี คิดเป็นรอ้ยละ 10.60 โดยตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู
ส าหรบัลกูหนีก้ารคา้ที่อยูใ่นขัน้ตอนด าเนินการทางกฎหมาย 

 ส าหรบัอตัราหมนุเวียนของลกูหนีก้ารคา้ ปี 2561 ปี 2560 และปี 2559  มีอตัรา 2.29 เทา่, 9.94 เทา่ และ 4.57 
เท่า ตามล าดบั  และมีระยะเวลาการเก็บหนีเ้ฉลี่ย 157 วนั, 36 วนัและ 79 วนั ตามล าดบั และอตัราหมนุเวียนลกูหนี ้
การคา้ปี 2562 มีอตัรา 2.0 เทา่  และมีระยะเวลาการเก็บหนีเ้ฉลีย่ 182.50 วนั  

 ลกูหนีห้มุนเวียนอื่น ประกอบดว้ย เงินมดัจ าค่าสินคา้ เงินจ่ายล่วงหนา้แก่ผูร้บัเหมาช่วง และลกูหนีอ้ื่น อนั
ไดแ้ก่ เงินทดรองจ่าย ค่าใชจ้่ายลว่งหนา้ ลกูหนีก้รมสรรพากร ซึ่งในปี 2562 ลกูหนีอ้ื่นสว่นใหญ่คือ  งินมดัจ าค่าสนิคา้ 
20.05 ลา้นบาท และเงินจ่ายลว่งหนา้แก่ผูร้บัเหมาช่วง 23.10 ลา้นบาท ทัง้นีใ้นปี 2562 ไดม้ีการตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะ
สญูส าหรบัเงินจ่ายลว่งหนา้แก่ผูร้บัเหมาช่วงที่คาดวา่จะไมส่ามารถเรยีกคืนเงินได ้จ านวน 1.097ลา้นบาท   

สินทรัพยต์ามสัญญา 

ณ สิน้ ปี 2561 ปี 2560 และปี 2559 บรษัิทและบรษัิทยอ่ยมีสินทรพัยต์ามสญัญา (มลูคา่งานท่ีสรา้งเสรจ็แต่ยงั
ไม่เรียกเก็บ) จ านวน 73.89 ลา้นบาท 97.65 ลา้นบาท และ 167.89 ลา้นบาท ตามล าดบั  หรือคิดเป็นรอ้ยละ 15.78 
รอ้ยละ 17.29 และรอ้ยละ 12.49 ของสินทรพัยร์วม ในขณะที่ปี 2562 มีสินทรพัยต์ามสญัญาจ านวน 89.90 ลา้นบาท
คิดเป็นอตัรารอ้ยละ 16.96 ของสินทรพัยร์วม ทัง้นีม้ีเป็นสินทรพัยต์ามสญัญาจากการก่อสรา้งจ านวน 4 โครงการซึง่จะ
เรยีกเก็บจากลกูคา้ในล าดบัตอ่ไป  

เงนิฝากธนาคารทีต่ิดภาระค า้ประกัน 

 ณ สิน้ ปี 2561 ปี 2560 และปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค า้ประกัน
เท่ากบั 54.21 ลา้นบาท 53.74 ลา้นบาท และ 75.29 ลา้นบาท ตามล าดบั  หรือคิดเป็นรอ้ยละ 4.03 รอ้ยละ 9.52 และ
รอ้ยละ 16.08 ของสนิทรพัยร์วม  ณ 30 กนัยายน 2562 มีเงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค า้ประกนั จ านวน 50.34 ลา้นบาท 
ซึง่เงินฝากดงักลา่วใชเ้ป็นหลกัประกนัเพื่อค า้ประกนัวงเงินสนิเช่ือประเภทหนงัสอืค า้ประกนักบัเจา้หนีส้ถาบนัการเงิน 2 
แห่ง โดยหนงัสือค า้ประกนัดงักลา่วใชเ้พื่อค า้ประกันการยื่นประมลูงาน ค า้ประกนัตามสญัญา ค า้ประกนัผลงาน ค า้
ประกนัเงินรบัลว่งหนา้ และค า้ประกนัวงเงินซือ้สนิคา้    

ที่ดนิและอุปกรณ ์ 

ณ สิน้ ปี 2561 ปี 2560 และปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อย มีรายการที่ดินและอปุกรณ์ เท่ากบั 172.33 ลา้น
บาท 152.91 ลา้นบาท และ 155.43 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 12.82 รอ้ยละ 27.08 และรอ้ยละ 33.18 ของสนิทรพัย์
รวม ทัง้นี ้ณ 30 กันยายน 2562 บริษัทและบริษัทย่อย มีที่ดินและอปุกรณ ์จ านวน 56.75 ลา้นบาท สินทรพัยท์ี่ลดลง
เนื่องจากการจดัประเภทสินทรพัยร์ะหวา่งการก่อสรา้ง (ก่อสรา้งระบบผลิตน า้ประปา) เป็นสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน จ านวน 
87.07 ลา้นบาท โดยสนิทรพัย ์ปี 2562 ลดลงดว้ยคา่เสือ่มราคา จ านวน 4.13 ลา้นบาท  
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สินทรัพยไ์ม่มีตัวตน 
ณ สิน้ ปี 2561 ปี 2560 และปี 2559 บรษัิทและบรษัิทยอ่ย มีรายการสนิทรพัยไ์มม่ีตวัตน เทา่กบั 508.52 ลา้น

บาท 5.17 ลา้นบาท และ 4.85 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 37.84 รอ้ยละ 0.92 และรอ้ยละ 1.04 ของสนิทรพัยร์วม ทัง้นี ้
ณ 30 กนัยายน 2562 บรษัิทและบรษัิทยอ่ย มีสนิทรพัยไ์มม่ีตวัตน จ านวน 93.89 ลา้นบาท โดยเป็นสนิทรพัยร์ะหวา่ง
ก่อสรา้งจ านวน 87.07 ลา้นบาท เนื่องจากการจดัประเภทใหมด่งัที่กลา่วแลว้ในสว่นของที่ดินและอปุกรณ ์ สว่นท่ีเหลอื
เป็นคา่ลขิสทิธ์ิโปรแกรมคอมพิวเตอร ์ทัง้นีส้นิทรพัยไ์มม่ีตวัตนลดลงจากปี 2561 เนื่องจากการขายเงินลงทนุบรษัิท เอส
ยทูี โกลบอล จ ากดั ท าใหค้า่นิยมลดลง คือนวตักรรมการก าจดัขยะมลูคา่ 502.48 ลา้นบาท (สทุธิจากการตดัจ าหนา่ย
สะสม)  

การวิเคราะหห์นี้สิน 

บริษัทและบริษัทย่อยมีหนีส้ินรวม ปี 2561 2560 และ 2559 จ านวนเงิน 900.16 ลา้นบาท 358.80 ลา้นและ
บาท 397.86 ลา้นบาท ตามล าดบั ทัง้นีแ้บง่เป็นหนีส้นิหมนุเวียน 405.82 ลา้นบาท 202.31 ลา้นบาท และ 243.80 ลา้น
บาทตามล าดับ ส่วนหนีส้ินไม่หมุนเวียน มีจ านวน 494.34 ล้านบาท 156.50 ล้านบาท และ 154.06 ล้านบาท 
ตามล าดบั. ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนีส้ินรวม จ านวน 482.68 ลา้นบาท ประกอบดว้ย
หนีส้ินหมุนเวียน และหนีส้ินไม่หมุนเวียน จ านวน 341.19 ลา้นบาท และ 141.49 ลา้นบาท ตามล าดบั ทัง้นีห้นีส้ินปี 
2562 ลดลงจากปี 2561 อย่างเป็นสาระส าคญัเนื่องจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย ท าใหล้ดหนีส้ิน หุน้กูแ้ปลง
สภาพ จ านวน 242.29 ลา้นบาท รวมทัง้หนีส้ินภายใตส้ญัญาเช่ากนัเงินและหนีส้ินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี จ านวน 
4.69 ลา้นบาท และ 105.88 ลา้นบาท ตามล าดบั จากการขายเงินลงทนุดงักลา่ว  

ทัง้นีห้นีส้นิหมนุเวียนและหนีส้นิไมห่มนุเวียนที่มีสาระส าคญัมีดงันี ้ 

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอืน่ 

บรษัิทและบรษัิทยอ่ยมีรายการเจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีห้มนุเวยีนอืน่-กิจการอื่น ณ สิน้ ปี 2561 เทา่กบั 200.95 
ลา้นบาท ปี 2560 เท่ากบั 154.81 ลา้นบาท และปี 2559 เท่ากบั 112.39 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 14.95 รอ้ยละ 
27.41 และรอ้ยละ 24.00 ของสินทรพัยร์วม ตามล าดบั  โดยมีสดัสว่นของเจา้หนีก้ารคา้ต่อเจา้หนีอ้ื่นปี 2561 ปี 2560 
และปี 2559 ดงันี ้เป็นจ านวนเงิน (หนว่ยลา้นบาท) คือ 103.77: 97.18, 85.29 : 69.52 และ 70.62 : 41.77  ตามล าดบั  
ทัง้นี ้ณ 30 กนัยายน 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีเจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีห้มนุเวียนอื่น-กิจการอื่น จ านวน 234.24 
ลา้นบาท ทัง้นีป้ระกอบดว้ย เจา้หนีก้ารคา้ จ านวน 138.88 ลา้นบาท และเจา้หนีอ้ื่น จ านวน 95.36  ส  าหรบัเจา้หนีอ้ื่น
ไดแ้ก่ เจา้หนีเ้งินประกนัผลงาน เงินรบัลว่งหนา้ ดอกเบีย้คา้งจ่าย และเจา้หนีอ้ื่น   ณ 30 กนัยายน 2562   เจา้หนีก้ารคา้
สว่นใหญ่. รอ้ยละ 58.27 เป็นเจา้หนีก้ารคา้ผูร้บัเหมา สว่นที่เหลือคือ เจา้หนีก้ารคา้ค่าวสัด ุ โดยวสัดสุั่งซือ้ในประเทศ
เป็นหลกั ทัง้นีเ้จา้หนีก้ารคา้ที่เพิ่มขึน้ เนื่องจากการท างานก่อสรา้งที่เพิ่มขึน้เป็นไปในทิศทางเดียวกบัรายไดจ้ากการ
ก่อสรา้งที่เพิ่มขึน้    
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อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนีก้ารค้า ปี 2561 2560 และ 2559 คือ 1.93 เท่า, 3.14 เท่าและ 4.57 เท่า 
ตามล าดบั  โดยมีระยะเวลาช าระหนี ้ 187 วนั, 115 วนั และ 79  วนั ตามล าดบั ส าหรบัอตัรา Cash Cycle ปี 2561 ปี 
2560 และ ปี 2559 คือ -30 วนั, -78 วนัและ 0 วนั ตามล าดบั  

เงนิรับล่วงหน้าตามสัญญากอ่สร้าง 

บรษัิทและบรษัิทยอ่ย มีเงินรบัลว่งหนา้ตามสญัญา ปี 2561 2560 และ 2559 จ านวน   86.74 ลา้นบาท 9.81 
ลา้นบาท และ 27.81 ลา้นบาท ตามล าดบั ทัง้นี ้ณ 30 กนัยายน 2562  บรษัิทและบรษัิทยอ่ย มเีงินรบัลว่งหนา้ตาม
สญัญาก่อสรา้ง จ านวน 59.95 ลา้นบาท จากผูว้า่จา้ง 2 ราย   

เงนิกู้ยมืระยะยาว-กิจการอืน่ 

บริษัทมีภาระผกูพนัธส์ญัญาทางการเงินระยะยาวในลกัษณะเงินกูย้ืมจาก Yunnan Water (Hong Kong) เพื่อ
ใชส้  าหรบัการก่อสรา้งโครงการผลิตน า้ประปาจงัหวดัเชียงใหม่ จ านวน 125.64 ลา้นบาท โดยสญัญาดงักลา่วสามารถ
เปลื่ยนจากเงินกูย้ืมเป็นเงินลงทนุในกิจการที่เป็นบริษัทย่อยของบริษัทได้คือ บริษัท ไฮโดรเท็ค ยทูิลิตี ้จ ากดั ที่รอ้ยละ 
49 ของ ทนุจดทะเบียน 

การวิเคราะหส์ว่นของผู้ถอืหุน้ 

สว่นของผูถื้อหุน้ของบรษัิทใหญ่ ณ สิน้ปี 2561 ปี 2560 และ 2559 คือ 251.63 ลา้นบาท 202.00 ลา้นบาท และ 
67.72 ลา้นบาท ตามล าดบั หรอืคิดเป็นสดัสว่นตอ่สนิทรพัยร์วมเทา่กบัรอ้ยละ 18.72 รอ้ยละ 35.77 และ  รอ้ยละ 14.46 
ตามล าดบั สว่นของผูถื้อหุน้ ณ 30 กนัยายน 2562 จ านวน 43.16 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2561เนื่องจากผลประกอบการ
ที่ขาดทนุจากผลการด าเนินงาน และการขายเงินลงทนุในบรษัิทยอ่ย ดงักลา่วแลว้ขา้งตน้ 

บริษัทมีอตัราสว่นหนีส้ินต่อสว่นของผูถื้อหุน้ ปี 2561 2560 และ 2559 มีอตัรา 3.58 เท่า 1.78 เท่า และ  3.25 
เท่า ตามล าดบั ในขณะที่ ปี 2562 มีอตัรา 11.18 เท่า  โดยสว่นของผูถื้อหุน้มีอตัราลดลงมากกว่าอตัราสว่นการลดลง
ของหนีส้นิ 

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการด าเนินงานในอนาคต    

 จากวิสยัทศันข์องบริษัทที่จะเป็นบริษัทชัน้น าดา้นวิศวกรรมสิ่งแวดลอ้มในภูมิภาคอาเซียนอย่างยืน บริษัท
มุ่งมั่นที่จะให้บริการแบบครบวงจร ตั้งแต่การออกแบบ จัดหา ก่อสรา้ง ติดตั้ง และเดินระบบ ให้มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ  มีการบริหารและควบคมุตน้ทนุใหม้ีประสิทธิภาพ  และสง่เสริมการพฒันาบคุลากรและเทคโนโลยี่อยา่ง
ต่อเนื่องและสม ่าเสมอ  เพื่อใหก้ารขยายธุรกิจเป็นไปอย่างมั่นคงและยั่งยืน  แต่เนื่องจากผลประกอบการที่ไม่เป็นไป
ตามเปา้หมาย ปัจจยัที่อาจมีผลกระทบตอ่ผลการด าเนินงานในอนาคตของบรษัิทคือ 

 1.ความเสีย่งจากการด าเนินงานโครงการก่อสรา้งลา่ชา้กวา่ก าหนด 
 ปัญหาความล่าชา้ในการด าเนินงานอาจเกิดจาก  ทัง้จากผูว้่าจ้าง  ผูร้บัจ้างและปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจ

ควบคมุได ้
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 บรษัิทตระหนกัถึงปัญหาดงักลา่ว จึงมีการก าหนดนโยบายที่ชดัเจนเก่ียวกบัการจดัวางระบบการด าเนินงาน 
และวิธีป้องกนั      ความเสี่ยง โดยการวางแผนงานและการก าหนดเวลาท างานตามหลกั Critical Path Method มีการ
จดัประชุมเสนอแผนงานในสว่นโครงการก่อสรา้งลว่งหนา้ทกุไตรมาส และการก าหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยง
จากเหตกุารณท์ี่อาจท าใหง้านล่าชา้ นอกจากนี ้บริษัทไดร้่วมมือและประสานงานกับฝ่ายที่เก่ียวขอ้งเพื่อเร่งรดัแกไ้ข
ปัญหาใหส้ามารถด าเนินงานใหเ้สรจ็ตามระยะเวลาในสญัญาหรอืตามที่ก าหนด 

 2.ความเสีย่งจากการผนัผวนของราคาวสัดอุปุกรณท์ี่ใชใ้นการก่อสรา้ง 
 ธุรกิจประเภทรบัเหมาก่อสรา้งงานวิศวกรรมสิง่แวดลอ้มของบรษัิท บรษัิทจ าเป็นตอ้งมีมาตรการในการก าหนด

ยืนราคาของวสัดแุละอปุกรณท์ี่ใชใ้นการก่อสรา้งตลอดช่วงระยะเวลาด าเนินงาน   
 อย่างไรก็ตาม บริษัทไดต้ระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้จากภาวะราคาวสัดุก่อสรา้ งผันผวน จึงมีการ

ก าหนดนโยบายเพื่อป้องกนัและลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้ โดยการประมาณการตน้ทนุงานก่อสรา้งจากแบบการ
ก่อสรา้งที่ไดร้บั เพื่อค านวณหาปรมิาณและมลูคา่วสัดกุ่อสรา้งส าหรบัโครงการนัน้ๆ  และควบคมุตน้ทนุการก่อสรา้งให้
อยูใ่นงบประมาณที่ก าหนด 

 3.ความเสีย่งดา้นการด าเนินงานของผูร้บัเหมาช่วง 
 ความเสี่ยงจากการที่บริษัทไม่สามารถหาผูร้บัเหมามาด าเนินงานอนัเนื่องมาจากปัญหาต่างๆ ทัง้นีอ้าจจะมี

สาเหตุมาจากการขาด แคลนผูร้บัเหมา ผูร้บัเหมาขาดแรงงาน ผูร้บัเหมามีนอ้ยราย ทัง้นีย้งัมีความเสี่ยงที่เกิดจากที่
ผูร้บัเหมาไม่สามารถด าเนินงานไดต้ามแผนอนัเนื่องมาจากปัญหาต่างๆ อาทิเช่น ผูร้บัเหมาขาดสภาพคลอ่งการเงิน 
ความเสี่ยงจากการสง่มอบงานชา้ ซึ่งอาจสง่ผลกระทบใหง้านก่อสรา้งเกิดการหยดุชะงกัเป็นเหตใุหบ้ริษัทสง่มอบงาน
ใหแ้ก่ลกูคา้ไมท่นัเวลา 

อย่างไรก็ตาม ก่อนการว่าจ้างผูร้บัเหมาช่วง บริษัทมีการคัดเลือกผูร้บัเหมาที่มีความน่าเช่ือถือ และมีการ
ตรวจสอบคณุภาพการท างานของผูร้บัเหมาช่วงก่อนด าเนินการท าสญัญา หากบริษัทพบในภายหลงัว่าผูร้บัเหมาขาด
สภาพคล่อง และไม่สามารถส่งงานไดต้ามแผนจะพิจารณาปรบัลดมูลค่างานในสญัญาผูร้บัเหมารายเดิม และหา
ผูร้บัเหมารายใหมเ่พื่อลดความเสีย่งดงักลา่ว  

อีกทัง้บริษัทยงัด าเนินธุรกิจดว้ยการสรา้งความสมัพนัธอ์นัดีกบัผูร้บัเหมาช่วง สรา้งความคุน้เคยในการท างาน
รว่มกนั ท าใหผู้ร้บัเหมาช่วงกลายเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจกบับริษัทซึง่มีความพรอ้มที่จะรบังานต่อๆไปไดอ้ย่างตอ่เนื่อง 
อีกทัง้บรษัิทยงัมีการสรรหาผูร้บัเหมาช่วงรายใหม่ๆ  เพื่อรองรบัปรมิาณงานท่ีจะเพิ่มขึน้ในอนาคต 

 4.ความเสีย่งจากภาระผกูพนัในโครงการภายหลงัการสง่มอบงาน 
 บริษัทใหบ้ริการดา้นวิศวกรรมสิ่งแวดลอ้มที่เก่ียวกับน า้แบบครบวงจร ตัง้แต่การออกแบบ ก่อสรา้ง จัดหา 

ติดตัง้ และทดลองเดินระบบ และบ าบัดน า้เสีย ซึ่งในสญัญาจะระบวุา่บริษัทจะตอ้งรบัผิดชอบคา่ความเสียหาย ความ
ช ารุดและความบกพรอ่งที่อาจจะเกิดขึน้ภายหลงัการสง่มอบงานใหก้บัผูว้า่จา้งโดยมีระยะเวลาประมาณ 1 – 2 ปี ดงันัน้ 
บรษัิทอาจไดร้บัความเสีย่งจากภาระผกูพนัในช่วงระยะเวลาดงักลา่ว  

อย่างไรก็ตาม บริษัทไดก้ าหนดมาตรการในการด าเนินการก่อสรา้งที่เขม้งวดดว้ยการควบคมุคณุภาพของงาน
ใหไ้ดต้รงตามมาตรฐานตัง้แต่การออกแบบ การสั่งซือ้วสัดอุปุกรณท์ี่มีมาตรฐานและมีการรบัประกนัสินคา้ครอบคลมุ
ระยะเวลาการรบัประกนัผลงานของบริษัท ตลอดจนจดัใหม้ีการตรวจสอบจากวิศวกรควบคมุงานระหวา่งการก่อสรา้ง
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เป็นประจ าทกุงวดงาน และใหฝ่้ายวิศวกรสง่ผลรายงานดงักลา่วแก่ผูบ้ริหารที่ควบคมุโครงการก่อนด าเนินการสง่มอบ
งานใหแ้ก่ผูว้่าจ้าง ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทยังไม่เคยไดร้บัความเสี่ยงดังกล่าวขา้งตน้ แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทมีการท า
ประกนัภยัความเสยีหายที่อาจจะเกิดขึน้หลงัการสง่มอบงานส าหรบัทกุโครงการ 

 5.ความเสีย่งดา้นสภาพคลอ่งทางการเงิน 
 ลกูคา้มีทัง้  หนว่ยงานราชการท่ีไดร้บัอนมุตัิงบประมาณจากรฐับาลเรยีบรอ้ยแลว้ แตอ่าจจะเกิดความลา่ชา้ใน

การเบิกจ่ายบา้ง และหน่วยงานเอกชน หากประสบปัญหาขาดสภาพคลอ่งทางการเงินอาจสง่ผลต่อความสามารถใน
การจ่ายช าระคา่บรกิารใหก้บับรษัิทได ้ 

 บริษัทไดต้ระหนกัถึงความเสี่ยงดงักลา่วจึงไดก้ าหนดแนวทางในการป้องกนัความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้ โดย
การก าหนดนโยบายก่อนการเขา้รบังาน  โดยพิจารณาคดัเลือกผูว้่าจา้งอย่างรดักุม โดยการพิจารณาขอ้มลูดา้นตา่งๆ 
ของผูว้่าจา้ง โดยเฉพาะขอ้มูลดา้นฐานะทางการเงิน ผลการด าเนินงาน ความน่าเช่ือถือและความมั่ นคงของธุรกิจผู้
วา่จา้ง นอกจากนี ้ถา้เป็นงานตา่งประเทศ บรษัิทจะคดัเลอืกผูว้า่จา้งที่เป็นหนว่ยงานราชการซึง่จะมีความมั่นคง   

 6.ความเสีย่งจากลงทนุโครงการผลติน า้และบ าบดัน า้เสยี  
 ปัจจุบนับริษัทไดข้ยายการด าเนินธุรกิจไปสูรู่ปแบบลงทุนโครงการผลิตน า้และบ าบดัน า้เสียใหก้ับหน่วยงาน

ราชการและเอกชนในภาคอตุสาหกรรมตา่งๆ ซึง่การรบังานดงักลา่วเป็นการรบังานจากผูว้า่จา้งในลกัษณะที่บรษัิทตอ้ง
เป็นผูร้บัผิดชอบคา่ใชจ้่ายที่เกิดขึน้จากการลงทนุและการบริหารโครงการทัง้หมด โดยมีระยะเวลาประมาณ 10 - 30 ปี 
ซึ่งอาจท าใหบ้ริษัทได้รบัผลกระทบจากความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้จากการที่ผู้ว่าจ้างไม่ช าระค่าบริการใหแ้ก่บริษัท 
เนื่องจากขาดสภาพคลอ่งทางการเงินหรอืผูว้า่จา้งลม้ละลายก่อนท่ีระยะเวลางานตามสญัญาจะสิน้สดุลง 

 บริษัทไดก้ าหนดนโยบายป้องกันความเสี่ยงดงักล่าว โดยก่อนการเขา้รบังานหรือการประมูลงานบริษัทจะ
พิจารณาคัดเลือกผูว้่าจ้างจากฐานะทางการเงิน ความน่าเช่ือถือของผูบ้ริหาร ควบคู่ไปกับอัตราการท าก าไรตาม
นโยบายที่ก าหนด นอกจากนี ้บริษัทยงัไดข้ยายฐานลกูคา้ไปยงัหน่วยงานราชการเพื่อเป็นการป้องกนัความเสี่ยงจาก
การไมไ่ดร้บัช าระคา่บรกิาร 
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คดหีรือข้อเรียกร้องที่มีสาระส าคัญที่อยูร่ะหว่างด าเนินการ 

ข้อพพิาททางกฎหมาย 

1. คดีเสนอข้อพิพาท ต่อ สถาบนัอนุญาโตตุลาการ ข้อพพิาทหมายเลขด าที่ 108/2559 

ระหวา่ง บรษัิท ไฮโดรเท็ค จ ากดั (มหาชน) ผูเ้รยีกรอ้ง 

 เทศบาลต าบลป่าซาง ผูค้ดัคา้น 

บริษัทฯ ยื่นเสนอข้อพิพาทและแก้ไขค าเสนอข้อพิพาท ต่อ สถาบันอนุญาโตตุลาการ เพื่อขอให้สถาบัน
อนญุาโตตลุาการมีค าชีข้าดใหเ้ทศบาลต าบลป่าซางชดใชค้า่เสยีหาย จ านวนทัง้สิน้ 27,193,378.18 บาท  

ณ วนัท่ี 24 ตลุาคม 2562 บรษัิทฯ ไดร้บัส าเนาค าชีข้าดจากอนญุาโตตลุาการ ดงันี ้
1. เทศบาลป่าซางชดใชค้า่การงานแก่บรษัิทฯ จ านวน 3,840,000 บาท 
2. บรษัิทฯ ตอ้งคืนเงินลว่งหนา้จ านวน 9,872,266 บาท 
3. หลงัจากหกัลบกลบหนีแ้ลว้บรษัิทฯ ตอ้งคืนเงินสว่นตา่งแก่เทศบาลป่าซางจ านวน 6,032,266 บาท 

ทัง้นีค้  าชีข้าดของอนญุาโตตลุาการถือเป็นเด็ดขาดและถึงที่สดุ แต่หากบริษัทฯ ไม่เห็นดว้ยบริษัทฯ มีสิทธิฟ้องขอให้
ถอนค าชีข้าดไดภ้ายใน 90 วนั ซึง่จะครบก าหนดเวลาฟอ้งเพิกถอนค าชีข้าดภายในวนัท่ี 22 มกราคม 2563 

คณะอนญุาโตตลุาการชีข้าดใหบ้รษัิทฯคืนเงินคา่จา้งลว่งหนา้จ านวน 6,032,226 บาทพรอ้มดอกเบีย้อตัรารอ้ยละ 7.5 
ตอ่ปีของเงินตน้ดงักลา่วนบัแตว่นัยื่นขอ้เรยีกรอ้ง จนกวา่จะช าระเสรจ็แก่เทศบาลต าบลป่าซาง 

เมื่อวนัท่ี 20 มกราคม 2563 บรษัิทฯไดย้ื่นฟอ้งขอเพิกถอนค าชีข้าดตอ่ศาลปกครอง 

2. คดีปกครอง ศาลปกครอง คดหีมายเลขด าที่ 1729/2559 

ระหวา่ง บรษัิท ไฮโดรเท็ค จ ากดั (มหาชน) ผูฟ้อ้งคด ี

 เทศบาลเมืองตาก ที่ 1 กบัพวก รวม 2 คน ผูถ้กูฟอ้งคด ี

บริษัทฯ ยื่นฟ้องต่อ ศาลปกครองกลาง เมื่อวนัที่ 7 พฤศจิกายน 2559 เพื่อเรียกรอ้งเงินค่าจา้งและค่าเสียหายพรอ้ม
ดอกเบีย้คิดจนถึงวนัฟ้อง รวม 52,573,041.13 บาท ค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเขา้ท างานไดถ้ึงวนัฟ้อง 629,356 บาท และใหค้ืน
เงินค า้ประกนัตาม หนงัสือค า้ประกนั ของ ธนาคารเพื่อการสง่ออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย พรอ้มดอกเบีย้คิดจนถึงวนัฟอ้ง
อีก 10,603,209.65 บาท จ านวนทัง้สิน้ 63,805,606.78 บาท ศาลปกครองกลาง แจง้รบัค าสั่งรบัฟอ้ง เมื่อวนัที่ 30 ธนัวาคม 2559 

ณ วนัท่ี 26 กมุภาพนัธ ์2562 คดีอยูร่ะหวา่งรอก าหนดวนันดัพิจารณาของศาลปกครอง 

ปัจจุบนัคดีอยู่ระหว่างพิจารณาของศาลปกครองกลาง บริษัทฯเห็นว่าการที่เทศบาลเมืองตากอนุมตัิใหข้ยายอายุ
สญัญาจา้งแก่บริษัท ไฮโครเท็ค จ ากดั(มหาชน) 42 วนั ไม่ถกูตอ้ง เพราะการบอกเลิกสญัญาดงักลา่วของเทศบาลเมืองตาก  
ขดัต่อมติคณะกรรมการตรวจการจา้งและผูค้วบคมุงานก่อสร้างที่มีมติขยายระยะเวลาก่อสรา้งใหแ้ก่บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากดั
(มหาชน) จ านวน 125 วนั อีกทัง้ยงัขดักับมติของคณะกรรมการว่าดว้ยการพสัดุที่มีมติใหบ้ริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากัด(มหาชน) 
ขยายระยะเวลาก่อสร้าง 212 วัน และการที่ เทศบาลเมืองตากมีหนังสือแจ้งยกเลิกสัญญา หนังสือแจ้ง การทิง้งาน             
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หนงัสอืแจง้คา่ปรบัและรบิหลกัประกนั กบับรษัิท ไฮโดรเท็ค จ ากดั(มหาชน) นัน้ไมถ่กูตอ้งเช่นกนั ดงันัน้ศาลปกครองกลางและ
ศาลปกครองสงูสดุนา่จะมีค าชีข้าดใหเ้ทศบาลเมืองตากชดใชค้า่เสยีหายใหแ้ก่บรษัิท ไฮโดรเท็ค จ ากดั(มหาชน) 

อยูร่ะหวา่งการรา่งค าแถลงขอ้เท็จจรงิเพิ่มเติมเพื่อยื่นตอ่ศาลปกครองเพิ่มเติมภายในวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2562 

3. คดีแพ่ง ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ คดหีมายเลขด าที่ ผบ.1733/2559 คดีหมายเลขแดงที่ ผบ.1461/2561 

ระหวา่ง บรษัิท ไฮโดรเท็ค จ ากดั (มหาชน) โจทก ์

 ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) จ าเลย 

บริษัทฯ ยื่นฟ้องต่อ ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 เพื่อเรียกร้องเงินประกันสัญญาจ้าง        
พรอ้มดอกเบีย้คิดจนถึงวนัฟอ้ง รวมจ านวนทัง้สิน้ 15,817,074.68 บาท  

วนัที่ 19 กนัยายน 2561 ศาลแพ่งกรุงเทพใต ้ไดม้ีค  าพิพากษาให ้ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ช าระเงินจ านวน 
15,817,074.68 บาท พรอ้มดอกเบีย้รอ้ยละ 7.5 ต่อปี ของเงินต้น 14,646,368.39 บาท นับตั้งแต่ 16 พฤศจิกายน 2559       
เป็นตน้ไปจนกวา่จะช าระเสรจ็ 

ณ 26 กุมภาพนัธ ์2562 ธนาคารกรุงไทยฯ ไดย้ื่นอธุรณค์ดัคา้นค าพิพากษาของศาลแพ่งกรุงเทพใต ้และยื่นอธุรณต์อ่
ศาลอธุรณ ์

ณ วันที่ 26 กันยายน 2562 ศาลอุธรณ์ได้พิพากษาให้ธนาคารกรุงไทยช าระเงินจ านวน 14,646,368.39 บาท        
พรอ้มดอกเบีย้อัตรารอ้ยละ 7.5 ต่อปีของเงินต้นตั้งแต่ 20 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไปเป็นเวลา 60 วันให้บริษัทฯ และให้
ธนาคารกรุงไทยจ่ายคา่ฤชาธรรมเนียมในศาลชัน้ตน้ 

วนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2562 บรษัิทฯไดย้ื่นฎีกาค าพิพากษาศาลอธุรณ ์ตอ่ศาลแพง่ 

วนัที่ 21 มกราคม 2563 บริษัทฯยื่นขอรบัเงินที่จ  าเลยวางเพื่อช าระหนี ้ เนื่องจากธนาคารกรุงไทย จ ากัด(มหาชน)      
ไมป่ระสงคจ์ะยื่นฎีกาตอ่ ศาลฎีกานดัรบัเงินช าระหนีป้ระมาน 30 วนันบัแตว่นัท่ียื่น ปัจจบุนัรอค าสั่งศาลฎีกาก าหนดวนัรบัเงิน 

4. คดียืน่ค าร้องขอรับช าระหนี้ ศาลล้มละลายกลาง คดหีมายเลขด าที่ ล.3504/2559 

ระหวา่ง บรษัิท ซีฟโก ้จ ากดั (มหาชน) โจทก ์

 บรษัิท เอ็ม วี เอส ดเีวลลอปเมน้ท ์1688 จ ากดั จ าเลย 

 บรษัิท ไฮโดรเท็ค จ ากดั (มหาชน) ผูข้อรบัช าระหนี ้

วนัที่ 24 ตลุาคม 2561 ศาลลม้ละลายกลาง ไดม้ีค  าสั่งพิทกัษ์ทรพัย ์บริษัท เอ็ม วี เอส ดีเวลลอปเมน้ท ์1688 จ ากดั   
ไวเ้ด็ดขาด โดยมี บริษัท ซีฟโก้ จ ากัด (มหาชน) เป็นโจทย ์บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากัด (มหาชน) ไดย้ื่นค ารอ้งขอรบัช าระหนี ้         
วันที่  3 มกราคม 2562 จ านวนทั้งสิ ้น 103,725,675.67 บาท ขณะนี ้อยู่ระหว่างตรวจค าขอรับช าระหนี ้ของเจ้าหนี ้                     
วนัที่ 30 กนัยายน 2562 บริษัทฯไดส้ง่เอกสารที่เก่ียวขอ้งกบัการขอยื่นรบัช าระหนี ้ ใหก้บัเจา้พนกังานพิทกัษ์ทรพัย ์ปัจจุบนัอยู่
ระหวา่งการตรวจเอกสารของเจา้พนกังานพิทกัษ์ทรพัย ์
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5. คดีเสนอข้อพิพาท ต่อ สถาบนัอนุญาโตตุลาการ ข้อพพิาทหมายเลขด าที่ 112/2560 

ระหวา่ง กิจการคา้รว่ม ไฮโดรเทค็-ซลัคอน ผูเ้รยีกรอ้ง 

 การประปานครหลวง ผูค้ดัคา้น 

กิจการคา้รว่ม ไฮโดรเท็ค-ซลัคอน ยื่นเสนอขอ้พิพาท ต่อ สถาบนัอนญุาโตตลุาการ เมื่อวนัที่ 15 ธันวาคม 2560 เพื่อ
ขอใหค้ณะอนุญาโตตุลาการ พิจารณาขยายระยะเวลาท างานก่อสรา้ง ถังเก็บน า้ใส ส าหรบัสถานีสบูจ่ายน า้เพชรเกษมและ
สถานีสบูจ่ายน า้ราษฏรบ์รูณะ ตามหนงัสือสญัญาก่อสรา้งเลขที่ G-PK/RB-8 ออกไปจ านวน 478 วนั พรอ้มกบัใหก้ารประปา
นครหลวงช าระเงินคา่จา้งงานงวดคืนท่ีปรบัไวจ้ านวน 42,015,000 บาท ใหก้บักิจการคา้รว่ม ไฮโดรเท็ค-ซลัคอน 

ณ วนัที่ 26 กุมภาพนัธ ์2562 อนญุาโตตลุาการ มีนดัสืบพยาน ผูค้ดัคา้น วนัที่ 26 มีนาคม 2562 และ 3 – 4 เมษายน 2562 
แลว้สบืพยาน ผูเ้รยีกรอ้ง วนัท่ี 14 กบั 19 มีนาคม 2562  

ทัง้นี ้คณะอนญุาโตตลุาการนดัยื่นค าแถลงการปิดคดีวนัที่ 27 ธนัวาคม 2562 และนดัประชมุท าค าชีข้าดวนัที่ 24 มกราคม 2563 

วันที่ 24 มกราคม 2563 คณะอนุญาโตตุลาการมีค าชีข้าดให้การประปานครหลวง ช าระเงินหรือคืนค่าปรับ 
18,338,375 บาท พรอ้มดอกเบีย้อตัรารอ้ยละ 7.5 ตอ่ปี นบัถดัจากวนัท่ียื่นเสนอขอ้พิพาท (วนัท่ี 15 ธนัวาคม 2560) จนกวา่จะ
ช าระเสร็จสิน้แก่ผูเ้รียกรอ้งทัง้สอง คือ บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากดั(มหาชน) และ บริษัท ซลัคอน เอ็นจิเนียริ่ง เบอรฮ์าด และการ
ประปานครหลวงมีสทิธิฟอ้งขอใหเ้พิกถอนค าชีข้าดไดภ้ายใน 90 วนั นบัแตว่นัไดร้บัส าเนาค าชีข้าด 

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

ระหวา่ง บรษัิท ไฮโดรเท็ค จ ากดั (มหาชน) โจทก ์

 บรษัิท เอเอเอส เอ็นจิเนยีริง่ เซอรว์ิส จ ากดั จ าเลย 

บริษัทฯ ยื่นฟ้องต่อศาลแพ่ง เมื่อวนัที่ 14 กุมภาพนัธ ์2561 เพื่อเรียกรอ้งค่าจา้งลว่งหนา้พรอ้มดอกเบีย้คิดจนถึงวนั
ฟอ้ง จ านวน 538,858.56 บาท 

วนัที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ศาลแพ่งมีค าพิพากษา ให ้บริษัท เอเอเอส เอ็นจิเนียริ่ง เซอรว์ิส จ ากดั ช าระเงินจ านวน 
318,691.30 บาท พร้อมดอกเบีย้ร ้อยละ 7.5 ต่อปีของเงินต้นดังกล่าว นับตั้งแต่วันที่ทางบริษัทฯ ยื่นฟ้อง พร้อมช าระ               
คา่ทนายความจ านวน 8,000 บาท 

ณ เดือนมีนาคม 2562 มีการตรวจสอบและพบว่า บริษัท เอเอเอส เอ็นจิเนียริ่ง เซอรว์ิส จ ากัด ไม่ได้ยื่นอุธรณ์            
ค าพิพากษา ขณะนีค้ดีอยูร่ะหวา่งสง่ค าบงัคบัเพื่อยดึทรพัยส์นิของลกูหนีต้ามค าพิพากษาออกขายทอดตลาดตอ่ไป  

7. คดีแพ่ง ศาลแพ่ง คดหีมายเลขด าที่ พ.3918/2561 คดหีมายเลขแดงที่ พ.4952/2561  

ระหวา่ง บรษัิท โทรเีซนไทย เอเยนตซ์ีส ์จ ากดั (มหาชน) โจทย ์

 บรษัิท ไฮโดรเท็ค จ ากดั (มหาชน) จ าเลย 

บรษัิท โทรเีซนไทย เอเยนตซ์ีส ์จ ากดั (มหาชน) ไดย้ื่นฟอ้งตอ่สารแพง่ เมื่อวนัท่ี 11 กรกฎาคม 2561 เพื่อเรยีกรอ้งเงิน
คา่ซือ้ขายหุน้ระหวา่งกนั  
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วนัท่ี 24 กนัยายน 2561 ศาลมีค าพิพากษาใหบ้รษัิทฯ ช าระเงินจ านวน 10,937,500.00 บาท พรอ้มดอกเบีย้อตัรา
รอ้ยละ 7.5 ตอ่ปีของเงินตน้ นบัแตว่นัท่ีบรษัิทฯ ผิดนดั ( ผิดนดัวนัที่ 16 กมุภาพนัธ ์2561 ) เป็นตน้ไป จนกวา่จะช าระเสรจ็ และ
ใหบ้รษัิทฯ ชดใชค้า่ธรรมเนียมศาลจ านวน 10,000 บาท 

ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 บริษัทฯ ไดช้ าระหนีไ้ปบางส่วนเป็นจ านวน 8,566,499.66 บาท คงเหลือหนีค้งคา้ง
จ านวน 4,128,361.49 บาท ณ วนัท่ี 12 ธนัวาคม 2562 ขอ้มลูกรมบงัคบัคดีเขต 1 

8. คดีแพ่ง ศาลแพ่ง คดหีมายเลขด าที่ พ.5431/2561 คดหีมายเลขแดง พ.6571/2561 

ระหวา่ง บรษัิท ยเูอชเอ็ม จ ากดั โจทย ์

 บรษัิท ไฮโดรเท็ค จ ากดั (มหาชน) จ าเลย 

บริษัท ยูเอชเอ็ม จ ากัด ไดย้ื่นฟ้องต่อศาลแพ่ง เมื่อวนัที่ 20 กันยายน 2561 เพื่อเรียกรอ้งใหช้ าระค่าสินคา้อปุกรณ์      
ที่คา้งช าระ จ านวนเงินตน้ 699,780 บาท และดอกเบีย้จ านวน 179,382.88 บาท  

วนัที่ 12 ธันวาคม 2561 โจทยแ์ละจ าเลยท าขอ้ตกลงยอมความ โดยใหจ้ าเลยช าระเงินจ านวน 772,680 บาท ดว้ย
การผอ่นช าระทกุสิน้เดือน จ านวน 77,268 บาทตอ่เดือน และใหเ้ริม่ช าระเดือนมีนาคม 2562 เป็นตน้ไป และใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

ปัจจบุนัช าระหนีเ้สรจ็สิน้แลว้ 

9. คดีแพ่ง ศาลแพ่ง คดหีมายเลขด าที่ พ.5290/2561  

ระหวา่ง บรษัิท สยามซินดิเคทเทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) โจทย ์

 บรษัิท ไฮโดรเท็ค จ ากดั (มหาชน) จ าเลย 

บริษัท สยามซินดิเคทเทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) ไดย้ื่นฟ้องต่อศาลแพ่ง เมื่อวนัที่ 14 กนัยายน 2561 เพื่อเรียกรอ้ง
ช าระค่าสินคา้และบรกิารท่ีคา้งช าระ จ านวนเงินตน้ 4,570,078.48 บาท พรอ้มดอกเบีย้จ านวน 471,169.63 บาท รวมเป็นเงิน
ทัง้สิน้ 5,041,248.11 บาท 

ศาลแพ่งนัดสืบพยานโจทยแ์ละจ าเลยในวนัที่ 22 พฤศจิกายน 2562 และนัดฟังค าพิพากษาในวนัที่ 22 มกราคม 
2563 

เมื่อวนัที่ 22 พฤศจิกายน 2562 วนันดัสืบพยานโจทกแ์ละจ าเลย คดีสามารถตกลงกนัไดจ้ึงท าสัญญาประนีประนอม
ยอมความต่อกนั โดยตกลงช าระหนีใ้หแ้ก่เป็นเงินตน้จ านวน 4,570,078.48 บาท ดอกเบีย้จ านวน 229,921.52 บาท รวมเป็น
เงินทัง้สิน้ จ านวน 4,800,000 บาท ดงันี ้

1. ช าระเงินในวนัท ายอมจ านวน 200,000 บาท 
2. ผอ่นช าระสว่นท่ีเหลอื จ านวน 4,600,000 บาท เป็นงวดรายเดือนภายในวนัท่ี 25 ของทกุเดือน ดงันี ้

2.1 ธนัวาคม 2562 – มกราคม 2563 ช าระเดือนละ 50,000 บาท  
2.2 กมุภาพนัธ ์2563 – กรกฎาคม 2563 ช าระเดือนละ 100,000 บาท  
2.3 สงิหาคม 2563 – กรกฎาคม 2564 ช าระเดือนละ 200,000 บาท  
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2.4 สงิหาคม 2564 – มกราคม 2565 ช าระเดือนละ 250,000 บาท  
หากผิดนดัยินยอมใหค้ิดดอกเบีย้อตัรารอ้ยละ 7.5 ต่อปี ของตน้เงินคงคา้งทัง้หมดนบัแต่วนัผิดนดัเป็นตน้ไปและ
ยินยอมใหบ้งัคบัคดีไดท้นัที 

ปัจจบุนัอยูร่ะหวา่งการผอ่นช าระหนีต้ามค าพิพากษาตามยอม 

10. คดีแพ่ง ศาลแพ่ง คดหีมายเลขด าที่ พ.5826/2561  

ระหวา่ง บรษัิท เจ เอส วาย คอนสตรคัชั่น (๒๔๘o) จ ากดั โจทย ์

 บรษัิท ไฮโดรเท็ค จ ากดั (มหาชน) จ าเลย 

บริษัท เจ เอส วาย คอนสตรคัชั่น (๒๔๘o) จ ากดั ไดย้ื่นฟ้องตอ่ศาลแพง่ เมื่อวนัที่ 10 ตลุาคม 2561 เพื่อเรียกรอ้งเงิน
หกัคา่ค า้ประกนัผลงาน จ านวน 1,158,353.12 บาท พรอ้มดอกเบีย้รอ้ยละ 7.5 ตอ่ปีนบัตัง้แต ่11 ตลุาคม 2561  

เมื่อวนัที่ 19 กรกฎาคม 2562 ศาลไดน้ดัสืบพยานทัง้สองฝ่าย และไดท้ าสญัญาประนีประนอมยอมความ โดยการ
เจรจาขอช าระหนีร้ายเดือน ทกุๆวนัท่ี 30 ของทกุเดือน หากผิดช าระงวดใดงวดหนึง่ถือวา่ผิดช าระหนีท้ัง้หมดและจะคิดดอกเบีย้
ในอตัรารอ้ยละ 7.5 ตอ่ปีของเงินตน้ท่ีเหลอืนบัตัง้แตผิ่ดช าระหนี ้ดงันี ้

1. ช าระหนีเ้ดือนละ 50,000 บาทตอ่เดือน ตัง้แต ่สงิหาคม – ธนัวาคม 2562  
2. ช าระหนีเ้ดือนละ 70,000 บาทตอ่เดือน ตัง้แต ่มกราคม 2563 จนกวา่จะครบตามจ านวน 

ปัจจบุนัอยูร่ะหวา่งการผอ่นช าระหนีต้ามค าพิพากษาตามยอม 

11. คดีแพ่ง ศาลแขวงพระนครเหนือ คดีหมายเลขด าที่ 2031/2561  

ระหวา่ง บรษัิท เอเวอเรต ์เทคโนโลยี จ ากดั โจทย ์

 บรษัิท ไฮโดรเท็ค จ ากดั (มหาชน) จ าเลย 

บรษัิท เอเวอเรต ์เทคโนโลยี จ ากดั ไดย้ื่นฟอ้งตอ่ศาลแขวงพระนครเหนือ เมื่อวนัท่ี 14 ธนัวาคม 2561 เพื่อเรยีกรอ้งให้
ช าระคา่สนิคา้และบรกิาร จ านวน 195,000 บาท พรอ้มดอกเบีย้จ านวน 13,203.13 บาท 

เอเวอเรต์ ได้ยื่นฟ้องต่อศาลแขวงพระนครเหนือ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 เพื่อเรียกรอ้งใหช้ าระค่าสินคา้และบริการ      
จ านวนเงินตน้ 195,000 บาท พรอ้มดอกเบีย้จ านวน 13,203.13 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 221,835.13 บาท ทัง้นีศ้าลแขวงพระ
นครเหนือนดัก าหนดประเด็นขอ้พิพาทในวนัที่ 12 มีนาคม 2562 ทางทนายไดย้ื่นค าใหก้ารแกค้ดีตอ่ศาลแลว้ โดยการเจรจาจะ
ขอช าระหนีใ้นนดัครัง้หนา้จ านวน 30,000 บาทและขอผ่อนช าระสว่นที่เหลือในอตัราเดือนละ 20,000 บาท และมีการเลือ่นนดั
ไกลเ่กลี่ยในวนัที่ 30 เมษายน 2562 โจทยแ์ละจ าเลยไดท้ าสญัญาประนีประนอมยอมความ โดยบริษัทตกลงช าระเงินจ านวน 
212,853 บาท โดยผอ่นช าระรายเดือนๆ ละไมต่  ่ากวา่ 20,000 บาท ใหเ้สรจ็สิน้ 10 งวด  ช าระงวดแรก 30 มิถนุายน 2562 

ปัจจบุนัอยูร่ะหวา่งการผอ่นช าระหนีต้ามค าพิพากษาตามยอม 
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12. คดีอาญา ศาลจังหวัดสกลนคร คดีหมายเลขด าที่ 3296/2561  

ระหวา่ง บรษัิท ไฮโดรเท็ค จ ากดั (มหาชน) โจทย ์

 บรษัิท ศรดีามาเอ็นจิเนยีริง่ จ ากดั ที่ 1 กบัพวก จ าเลย 

บริษัทฯ ยื่นฟ้องต่อ ศาลจงัหวดัสกลนคร เมื่อวนัที่ 26 ธันวาคม 2561 เพื่อเรียกรอ้งใหช้ าระเงินกูย้ืมตามเช็ค จ านวน 
2,000,000 บาท 

ศาลจงัหวดัสกลนคร นดัไต่สวนมลูฟ้องในวนัที่ 4 มีนาคม 2562 และเมื่อวนัที่ 20 สิงหาคม 2562 บริษัทฯ ไดย้ื่นถอน
ฟอ้งและศาลไดม้ีค  าสั่งอนญุาตใหถ้อนฟอ้งและจ าหนา่ยและจ าหนา่ยคดีออกจากสารบบคดีความ คดีจึงเป็นอนัยตุิ 

13. คดีแพ่ง ศาลแพ่ง คดหีมายเลขด าที่ 1518/2562  

ระหวา่ง บรษัิท พรเีมียร ์เอ็นเนอรย์ี่ จ ากดั  โจทย ์

 บรษัิท บรษัิท ไฮโดรเท็ค จ ากดั (มหาชน)  จ าเลย 

บริษัท พรีเมียร ์เอ็นเนอรย์ี่ จ ากัด ไดย้ื่นฟ้องต่อศาลแพ่ง เมื่อวนัที่ 22 มีนาคม 2562 เพื่อเรียกรอ้งเงินค่าจา้ง จาก
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบก าจดัขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองหลงัสวน เงินตน้จ านวน 28,090,137 บาท ดอกเบีย้จ านวน 
1,117,811.16 บาท ศาลแพง่นดัชีส้องสถาน ไกลเ่กลีย่หรอืสบืพยานโจทย ์

ในวนัที่ 3 มิถนุายน 2562 ซึ่งทางโจทยไ์ดย้ื่นขอคุม้ครองชั่วคราวและศาลไดม้ีค  าสั่งคุม้ครองชั่วคราวโดยออกหมาย
อายดับญัชีธนาคารบรษัิทฯ รวม 5 บญัชี ณ เมื่อวนัท่ี 9 เมษายน 2562 ทางส านกังานทนายความชยัพร ไดย้ื่นขอไตส่วนไปจน
เสรจ็ ศาลมีค าสั่งไมย่กเลกิค าสั่งคุม้ครองชั่วคราวก่อนมีค าพิพากษา  

เมื่อวนัที่ 11 เมษายน 2562 ส  านกังานทนายความไดย้ื่นค าใหก้ารแกค้ดีต่อศาล ซึ่งศาลไดใ้หอ้นุญาตใหข้ยายยื่น
ค าใหก้ารถึงวนัท่ี 1 มิถนุายน 2562 

เมื่อวนัท่ี 3 มิถนุายน 2562 ศาลไดร้บัค าใหก้ารไวแ้ลว้ และเป็นวนันดัชีส้องสถาน, ไกลเ่กลีย่ หรอืสบืพยาน โจทยไ์ด้
แถลงตอ่ศาลวา่อยูร่ะหวา่งเจรจากบัจ าเลย จึงขอเลือ่นคดีไปหนึง่นดั ศาลมีค าสั่งอนญุาต โดยเลือ่นนดัชีส้องสถาน, ไกลเ่กลีย่ 
หรอืสบืพยานในวนัท่ี 19 สงิหาคม 2562 

เมื่อวนัที่ 27 มิถนุายน 2562 โจทยย์ื่นถอนฟ้อง และถอนการอายดับญัชีเงินฝาก และศาลไดม้ีค  าสั่งอนญุาตใหถ้อน
ฟอ้งและถอนอายดับญัชีแลว้ 

ปัจจบุนัอยูร่ะหวา่งการผอ่นช าระหนีต้ามบนัทกึขอ้ตกลงการรบัสภาพหนี ้

14. คดีแพ่ง ศาลแพ่ง คดหีมายเลขด าที่ 1517/2562  

ระหวา่ง บรษัิท พรเีมียร ์เอ็นเนอรย์ี่ จ ากดั  โจทย ์

 บรษัิท บรษัิท ไฮโดรเท็ค จ ากดั (มหาชน)  จ าเลย 

บริษัท พรีเมียร ์เอ็นเนอรย์ี่ จ ากัด ไดย้ื่นฟ้องต่อศาลแพ่ง เมื่อวนัที่ 22 มีนาคม 2562 เพื่อเรียกรอ้งเงินค่าจา้ง จาก
โครงการเพิ่มประสทิธิภาพระบบก าจดัขยะมลูฝอยเทศบาลบงึกาฬ เงินตน้จ านวน 45,292,617.82 บาท ดอกเบีย้7.5 ตอ่ปี ศาล
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แพ่งนัดชีส้องสถาน ไกล่เกลี่ยหรือสืบพยานโจทย์ในวันที่ 24 มิถุนายน 2562 ซึ่งเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ส  านักงาน
ทนายความไดย้ื่นค าใหก้ารแกค้ดีตอ่ศาล และศาลไดใ้หอ้นญุาตใหข้ยายยื่นค าใหก้ารถึงวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2562  

เมื่อวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2562 ส  านกังานทนายความไดย้ื่นค าใหก้ารแกค้ดีตอ่ศาลโดยฝ่ายบรหิารไดม้ีการเจรจากบั
ทางโจทย ์เพื่อหาแนวทางในการไกลเ่กลีย่ โดยมีแนวทางการจดัการโครงการเทศบาลหลงัสวนและโครงการเทศบาลบงึกาฬดงันี ้

1. โครงการเทศบาลหลงัสวน ตกลงช าระเงินจ านวน 47,387,801 บาท โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
1.1 ช าระเงินจ านวน 10,000,000 บาท หลงัจากศาลมีค าสั่งถอนอายดับญัชีเงินฝากของบรษัิททกุบญัชีที่ศาลมี

ค าสั่งอายดัและบรษัิทสามารถเบิกถอนไดต้ามปกติ 
1.2 ช าระเงินจ านวน 8,500,000 บาท เมื่อบรษัิทไดร้บัเงินสว่นท่ีเหลอืจากเทศบาลหลงัสวน โดยตอ้งช าระภายใน

ก าหนด 7 วนันบัแตว่นัท่ีบริษัทไดร้บัเงินจากเทศบาลหลงัสวน 
1.3 เงินท่ีเหลอืจ านวน 28,887,801 บาท และดอกเบีย้รอ้ยละ 7.5 ตอ่ปี รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 31,144,660.56 บาท 

โดยบริษัทขอแบ่งช าระเป็นจ านวน 24 งวด ซึ่งจะช าระงวดแรกในวนัที่ 31 กรกฎาคม 2562 จนครบก าหนด
งวดสดุทา้ยในวนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 

2. โครงการเทศบาลบึงกาฬ ตกลงช าระเงินจ านวนทั้งสิน้ 23,500,000 บาท ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจ านวน 
1,537,383.18 บาท  

เมื่อวนัที่ 27 มิถนุายน 2562 โจทยย์ื่นถอนฟ้อง และถอนการอายดับญัชีเงินฝาก และศาลไดม้ีค  าสั่งอนญุาตใหถ้อน
ฟอ้งและถอนอายดับญัชีแลว้ 

ปัจจบุนัอยูร่ะหวา่งการผอ่นช าระหนีต้ามบนัทกึขอ้ตกลงการรบัสภาพหนี ้

15. คดีแพ่ง ศาลแพ่ง คดหีมายเลขด าที่ พ.3500/2562  

ระหวา่ง บรษัิท ที.เอ.บี เอ็นจิเนียริง่ จ ากดั  โจทย ์

 บรษัิท บรษัิท ไฮโดรเท็ค จ ากดั (มหาชน)  จ าเลย 

บริษัท ที.เอ.บี เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด ยื่นฟ้องต่อศาลแพ่ง เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เพื่อเรียกรอ้งเงินค่าจ้างและ
ค่าเสียหาย จากโครงการการประปาส่วนภูมิภาคสิงหบ์ุรี โดยมีเงินตน้ค่าจา้ง 2,422,025.25 บาท ดอกเบีย้รอ้ยละ 7.5 ต่อปี
นบัตัง้แตถ่กูฟอ้ง ศาลแพง่ไดน้ดัชีส้องสถาน ไกลเ่กลีย่หรอืสบืพยานโจทย ์ 

วันที่ 19 สิงหาคม 2562 ทัง้นีบ้ริษัทไดร้บัหมายโดยปิดหมายเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2562 ซึ่งจะครบก าหนดยื่น
ค าใหก้ารในวนัท่ี 13 สงิหาคม 2562  

ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ศาลแพ่งนัดไกล่เกลี่ย โดยจ าเลยได้ตกลงช าระหนีแ้ก่โจทย์ ซึ่งมีเงินต้นจ านวน
2,422,025.25 บาท ดอกเบีย้ค้างจ่ายตามใบสั่งจ้าง  335,766.41 บาท รวมเป็นจ านวนทั้งสิน้ 2,757,791.66 บาท และ          
จ่ายดอกเบีย้ในอตัรารอ้ยละ 7.5 ตอ่ปีของเงินตน้นบัตัง้แตว่นัฟอ้ง  

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 วันนัดไกล่เกลี่ยคู่ความไดท้ าสญัญาประนีประนอมยอมความกันโดยตกลงช าระหนี ้ตามฟ้อง   
จ านวน 2,757,791.66 บาท โดยที่ 

1. ช าระในวนัท าสญัญา จ านวน 300,000 บาท 
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2. สว่นท่ีเหลอืจะช าระเป็นเดือนๆละไม่นอ้ยกวา่ 100,000 บาท เริม่ช าระงวดแรกภายในวนัท่ี 31 มกราคม 2563 
และงวดตอ่ไปช าระทกุวนัท่ีสิน้เดือนของเดือนถดัไป ก าหนดช าระใหเ้สรจ็สิน้ภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

หากผิดนดัยินยอมใหโ้จทกบ์งัคบัคดีในสว่นท่ีคงคา้งพรอ้มดอกเบีย้ในอตัรารอ้ยละ 7.5 ตอ่ปีนบัแตว่นัผิดนดัเป็นตน้ไป
จนกวา่จะช าระเสรจ็แก่โจทก ์

ปัจจบุนัอยูร่ะหวา่งการผอ่นช าระหนีต้ามค าพิพากษาตามยอม 

16. คดีแพ่ง ศาลแพ่ง คดหีมายเลขด าที่ พ.3073/2562  

ระหวา่ง บรษัิท ฟินิกซ ์เคมิคลั ซพัพลาย จ ากดั  โจทย ์

 บรษัิท บรษัิท ไฮโดรเท็ค จ ากดั (มหาชน)  จ าเลย 

บริษัท ฟินิกซ ์เคมิคลั ซพัพลาย จ ากดั ยื่นฟ้องต่อศาลแพ่ง เมื่อวนัที่ 12 มิถนุายน 2562 เพื่อเรียกรอ้งค่าจา้งท าของ
และเรียกเงินประกันผลงานคืน โดยมีเงินตน้ค่าจา้ง 194,526 บาท ดอกเบีย้ 52,107.27 บาท และเงินตน้เงินประกันผลงาน 
57,927.50 บาท รวมเป็นจ านวนทัง้สิน้ 304,560.77 บาท 

ศาลแพง่ไดน้ดัไกลเ่กลีย่เมื่อวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2562 ซึง่ทัง้สองฝ่ายไมส่ามารถตกลงกนัได ้ศาลจึงไดก้ าหนดวนันดั
สืบพยานโจทยใ์นวนัที่ 25 กุมภาพนัธ์ 2563  นดัสืบพยานจ าเลยในวนัที่ 26 กุมภาพนัธ์ 2563  และศาลนดัฟังค าพิพากษา     
ในวนัท่ี 28 เมษายน 2563 

วนัที่ 30 มกราคม 2563 โจทกแ์ละจ าเลยสามารถเจราไกล่เกลี่ยและท าสญัญาประนีประนอมยอมความกนัที่ศาล 
โดยวนัท าสญัญาประนีประนอมยอมความจ าเลยจ่ายเงินเป็นเช็ค จ านวน 50,000 บาท ตามขอ้ตกลงโจทกใ์หจ้ าเลยผ่อนจ่าย
เดือนละ 50,000 บาท เป็นระยะเวลา 6 งวด เริ่มช าระงวดแรก วนัที่ 30 มกราคม 2563 และครบก าหนดช าระงวดสดุทา้ยวนัท่ี 
30 มิถนุายน 2563 

หากผิดนดัไมช่ าระหนีง้วดหนึง่งวดใด ใหถื้อวา่จ าเลยผิดนดัช าระหนีท้ัง้หมดและยินยอมใหโ้จทกด์ าเนินการบงัคบัคดี
ไดท้นัที 

อยูร่ะหวา่งการผอ่นช าระหนีต้ามค าพิพากษาตามยอม 

17. คดีแพ่ง ศาลแพ่ง คดหีมายเลขด าที่ พ.3211/2562  

ระหวา่ง บรษัิท ต.วรคณุ จ ากดั  โจทย ์

 บรษัิท บรษัิท ไฮโดรเท็ค จ ากดั (มหาชน)  จ าเลย 

บรษัิท ต.วรคณุ จ ากดั ยื่นฟอ้งตอ่ศาลแพง่ เมื่อวนัท่ี 19 มิถนุายน 2562 เพื่อเรยีกรอ้งเงินจากการซือ้ขาย โดยมีเงินตน้ 
919,178.37 บาท ดอกเบีย้ 22,714.63 บาท  

ศาลแพง่ไดน้ดัชีส้องสถาน และไกลเ่กลีย่ในวนัท่ี 2 ธนัวาคม 2562 

เมื่อวนัที่ 2 ธันวาคม 2562 นดัพรอ้มไกลเ่กลี่ยเกลี่ย คู่ความไดท้ าสญัญาประนีประนอมยิมความกนั โดยตกลงช าระ
หนีจ้ านวนเงิน 941,893 บาท 
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1. ช าระเป็นเช็คลงวนัท่ีในวนัท าสญัญายอม จ านวน 100,000 บาท 
2. ส่วนที่เหลือจ านวน 841,893 บาท ผ่อนช าระงวดละไม่นอ้ยกว่า 40,000 บาท ช าระใหเ้สร็จสิน้ภายใน 18 งวด 

ช าระทกุวนัท่ี 10 ของเดือน เริม่ช าระงวดแรกวนัท่ี 10 กมุภาพนัธ ์2563 และงวดถดัไปจกกวา่จะช าระเสรจ็  

โดยการโอนเข้าบัญชีโจทก์ หากผิดนัดจ าเลยยินยอมช าระหนีใ้ห้โจทก์ตามฟ้องของยอดเงินที่ยังไม่ช าระและ            
เสยีดอกเบีย้ในอตัรารอ้ยละ 7.5 ตอ่ปี ของเงินตน้ท่ีผิดนดัจนกวา่จะช าระเสรจ็สิน้ 

ปัจจบุนัอยูร่ะหวา่งการผอ่นช าระหนีต้ามค าพิพากษาตามยอม 

18. คดีแพ่ง ศาลแพ่ง คดหีมายเลขด าที่ พ.1636/2562  

ระหวา่ง นายเชิดชยั ปิยะพนัธุ ์ โจทย ์

 บรษัิท บรษัิท ไฮโดรเท็ค จ ากดั (มหาชน)  

บรษัิท ศรดีามา เอ็นจิเนียริง่ จ ากดั 

นางสาวสจิุรา ศรดีามา 

จ าเลยที่ 1 

จ าเลยที่ 2 

จ าเลยที่ 3 

นายเชิดชยั ปิยะพนัธุ ์ยื่นฟอ้งตอ่ศาลแพง่ เมื่อวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2562 เพื่อเรยีกรอ้งเงินจากการซือ้ขาย โดยมีเงินตน้ 
1,582,704 บาท ดอกเบีย้ 259,949.66 บาท 

ศาลแพ่งนัดพรอ้มเพื่อก าหนดวนัสืบพยานในวนัที่ 19 พฤศจิกายน 2562 และเลื่อนนัดไต่สวนค ารอ้งขออนุญาต       
ยื่นค าใหก้ารในวนัท่ี 15 มกราคม 2563 

 

 



เลขที่ใบจอง / Subscription No........................................... 
ใบจองซ้ือหุนสามัญเพ่ิมทุนบริษัท ไฮโดรเท็ค จํากัด (มหาชน)   ใบจองซื้อ 1 ใบตอ  1 เลขทะเบียนผูถือหุนเทานั้น

  Subscription Form for New Ordinary Shares of HYDROTEK PUBLIC COMPANY LIMITED 
การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ�มทุน จํานวน156,993,752 หุ้น มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิในอัตรา 5 หุ้นสามัญเดมิมีสิทธิซื �อหุ้นสามัญเพิ�มทุนใหม่ได้ 1 หุ้น (อัตราส่วน 5:1) ราคาจองซื �อหุ้นละ 0.29 บาท 

Offering New Ordinary Shares (the “Shares”) 156,993,752 shares with a par value of Baht 1.00 per share to the existing shareholders at a ratio of 5 existing share for 1 new share at the offering price of Baht 0.29 per share 

วนัที�จองซื �อ / Date 9 ม.ีค.2563 / 9 Mar. 2020 10 มี.ค. 2563 /10 Mar. 2020 11 ม.ีค. 2563 / 11 Mar. 2020 12 ม.ีค. 2563 / 12 Mar. 2020 13 มี.ค. 2563 / 13 Mar. 2020 

ข้อมลูผู้จองซื �อหุ้นสามญัเพิ�มทนุ โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนี �ให้ครบถ้วน ชัดเจน ตวับรรจง (Subscriber’s details – please fill in the completed information) 

ชื่อ/Name นาย/Mr. นาง/Mrs. นางสาว/Miss นติิบุคคล/Corporate ...........................................................................................เลขทะเบียนผูถอืหุนเลขที/่Shareholder’s Register No........................................ 
บุคคลธรรมดาสัญชาตไิทยเลขประจําตัวประชาชน............................................................................ บุคคลธรรมดาสัญชาตติางดาว เลขที่ใบตางดาว/หนังสือเดินทาง  .................................................... 

Natural Person of Thai Nationality    ID Card No. Natural Person of Alien Nationality   Alien Card/ Passport No. 
นิติบุคคลสญัชาติไทย เลขทะเบียนนิติบุคคล………………………………………………………......... นิติบุคคลสญัชาติตางดาว เลขทะเบียนนิตบิุคคล………………………………….....….……............ 

Juristic Person of Thai Nationality    Company Registration No. Juristic Person of Alien Nationality Company Registration No. 
ที่อยูใหเปนไปตามที่ปรากฏในฐานขอมลูผูถือหุนของบริษัทฯ ณ วันกําหนดรายชื่อผูถือหุนท่ีมสีิทธใินการจองซื้อหุนสามัญเพิม่ทุนตามสัดสวนการถือหุน (Record Date) (วันที่ 17 กุมภาพันธ 2563) ซึ่งบริษัทฯไดรับจาก บริษัท 
ศูนยรับฝากหลักทรพัย   )ประเทศไทย (  จํากัด (“ฐานขอมลูผูถือหุนของบริษัทฯ”) / shareholders database in accordance with the share register book (Record Date) as of  17 th  February 2020  that  the Company 
obtains from Thailand Securities Depository Co., Ltd. (“Company’s Shareholders Database”)                        โทรศพัท์ที�ตดิต่อได้ / Telephone ...................................... 
ขาพเจามีหุนเดมิของบริษัทฯ ณ วันกําหนดรายชื่อผูถือหุนท่ีมีสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนตามสดัสวนการถือหุน(Record Date)   ในวันที่ 17 กุมภาพันธ 2563 จํานวน / According to the Share Register Book (Record 
Date) as of  17th  February 2020, I/We own …….......................................……….....หุน   / shares 
มสีิทธใินการจองซื้อหุนสามัญเพิม่ทุนของบริษัทฯ  จํานวน / and have the rights to subscribe to the ordinary shares of the Company for ………....……....................................... หุน / shares มีความประสงคขอจองซื้อ 
และขอใหจัดสรรหุนสามัญเพิม่ทุนของบริษัท ไฮโดรเท็ค จํากดั (มหาชน) ดงัน้ี Hereby subscribe for and request allotment of new ordinary shares of HYDROTEK PUBLIC COMPANY LIMITED 

ประเภทการจองซือ้ 
Subscription type 

จํานวนหุนทีจ่องซือ้ )หุน(                 
No. of shares subscribed (shares) 

ราคาเสนอขาย (บาท/หุน) 
Offering Price (Baht per share) 

รวมเปนเงนิทัง้สิน้ )บาท(  
Amount (Baht) 

 จองซื้อนอยกวาสิทธ ิ/ Subscription for less than the entitlement 
0.29  จองซื้อตามสิทธิทัง้จาํนวน /Subscription for full entitlement 

รวม / Total 
หากขาพเจาไดรับการจัดสรรหุนดงักลาวแลว ขาพเจาตกลงใหดําเนินการดังตอไปนี้ (ผูจองซื้อโปรดเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งเทาน้ัน) 
If the share are allotted to me, I hereby agree and instruct the Company to proceed as follows (Please mark in front of your choice) 

นําหุ้นเข้าบัญชซีื �อขายหลกัทรัพย์ของตนเอง          โดยใหออกหุนสําหรับหุนที่ไดรบัการจัดสรรในนามของ      “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรพัย )ประเทศไทย   จํากดั   เพือ่ผูฝาก”          และดําเนินการใหบรษิัทหลักทรพัย  
    ..........................................................................................สมาชิกผูฝากเลขที.่........................................นําหุนเขาฝากไวกบั บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย จํา  )ประเทศไทย ( กัด     เพื่อบัญชซีื้อขายหลักทรพัย   ซึ่งขาพเจา 

มีอยูกับบริษัทนั้น บัญชีเลขที ่......................................................       (ชื�อผู้จองซื �อต้องตรงกับชื�อบัญชซีื �อขายหลักทรัพย์ มิฉะนั �นจะดาํเนินการนําหุ้นเข้าบญัชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชกิเลขที� 600)  
Issue a share for the allotted shares in the name of “Thailand Securities Depository Company Limited for Depositors” and have (name of broker) ………………………………………Participant No. …….....…….……....... 
(Please specify name and participant number from the list as shown on the back of this form), deposit the said shares with for Thailand Securities Depository Company Limited for my/our securities trading account No. 
…………….…………. (The subscriber’s name must correspond with the trading a/c name, otherwise the securities will be deposited into the account of Securities Issuer Member No.600) 

นําหุ้นเข้าฝากบญัชขีองบริษทัผู้ออกหลักทรัพย์   โดยใหออกหุนสําหรับหุนที่ไดรับการจัดสรรในนามของ “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย)  จํากัด เพื่อผูฝาก” และนําหุนเขาฝากไวกับ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย )ประเทศไทย(   จํากัด 
โดยเขาบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกผูฝากเลขที่ 600 เพ่ือขาพเจา ทั้งนี้ผูจองซื้อตองกรอกเอกสารเพ่ิมเติมประกอบการจองซื้อหลักทรัพยเฉพาะผูที่ประสงคนาํหลักทรัพยฝากเขาบัญชีบริษัทผูออกหลักทรัพย  (Issuer Account) 
และเอกสารตรวจสอบสถานะ FATCA ใหครบถวนและยื่นพรอมใบจองซื้อหุนฉบับนี้ ารถอนเปนใบหุนในภายหลังก( ผูจองซื้อตองเสียคาธรรมเนียมตามท่ี บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด กําหนด) 
Issue a share for the allotted shares in the name of “Thailand Securities Depository Company Limited for Depositors” and deposit the said shares with Thailand Securities Depository Company Limited under the issuer 
account number 600 for my/our name. The subscriber must fill in additional details for depositing shares in Issuer’s Account No. 600 and FATCA documents and submit together with this subscription form (For issuing 
a share certificate later, subscriber will be subject to a fee specified by Thailand Securities Depository Company Limited) 

แบบรับใบหุ้น (Script)        ใหออกใบหุนสําหรับหุนที่ไดรับการจัดสรรในนามของขาพเจา และสงใบหุนใหกับขาพเจาตามชื่อและที่อยู ที่ระบุไว ในทะเบียนผูถอืหุนทางไปรษณียลงทะเบียน โดยขาพเจาอาจไดรับใบหุนภายหลังจากท่ีตลาดหลักทรัพย 
แหงประเทศไทยรับหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาวเขาเปนหลักทรัพยจดทะเบียนและขออนุญาตใหทําการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
Issue a share certificate in my/our name and deliver it to me/us as per the name and address specified in the shareholder register by registered mail. I/we agree that I/we may obtain the share certificate after the Stock 
Exchange of Thailand has approved the listing of the said new shares and the trading thereof in the Stock Exchange of Thailand. 

    พรอมกันนี้ ขาพเจาขอสงเงินคาจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนดงักลาวโดย  I/We enclose here with my/our payment by 
โอนเงนิสดผ่านระบบ Bill Payment  ธนาคาร กสกิรไทย จาํกัด (มหาชน) Comp Code: 32379 (โดยชําระไดที่เคานเตอรของธนาคารกสิกรไทย จํากดั (มหาชน) ทุกสาขา 

ชื�อบญัช ี“ บริษัทหลกัทรัพย์ คันทรี�  กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) เพื�อจองซื �อหุ้น ” หรือ ”Country Group Securities PCL For Subscription”   
Money transfer through Bill Payment System (Payable at all branches of Kasikornbank Public Company Limited) Comp Code: 32379
นําฝากเช็ค/ แคชเชียรเชค็ / ดราฟท ผานระบบ  Bill Payment  โดยชาํระที�เคาน์เตอร์ ธนาคาร กสกิรไทย จ ํากัด  (มหาชน) ทุกสาขา ลงวันที�ไม่เกิน 11 มี.ค.2563 และสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร 
ภายในวนัที� 11 มี.ค.2563  (เช็คลงวนัที� 9 – 11 มีนาคม 2563) โดยสัง่จาย “ บริษัทหลักทรพัย คันทรี่ กรุป จํากัด (มหาชน) เพือ่จองซือ้หุน ” หรือ ”Country Group Securities PCL For Subscription”  
Cheque/cashier cheque/draft through Bill Payment System (Payable at all branches of Kasikornbank Public company  Limited Comp Code: 32379) (Such cheque/cashier cheque/draft must be dated no later than March 11,2020 
and can be collected from clearing house in Bangkok  within March11,2020), payable to “Country Group Securities PCL For Subscription” 

  เลขที่เชค็ Cheque No…………….......………..............วนัท่ีDate……………………….............ธนาคารBank….………….......…………………………….………  สาขาBranch……………….…….……………………… 
ขาพเจาขอรับรองและตกลงวาจะจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวนดังกลาว และจะไมยกเลิกรายการจองซื้อหุนเพิ่มทุนนี้ แตหากขาพเจาไมสงใบจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนท่ีไดกรอกรายละเอียดครบถวนและเอกสารประกอบการจองซื้อที่ถูกตองเรียบรอยพรอม 
เช็ค/ เช็คธนาคาร /ดราฟท  ใบโอนเงินมาถึงบริษัทฯภายในระยะเวลาการจองซื้อ หรือหาก เช็ค/ /เช็คธนาคาร/ ดราฟท  ท่ีส ั่งจายแลวนั้นไมผานการเรียกเก็บใหถือวาขาพเจาสละสิทธิใ์นการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน 

I/We hereby undertake to buy the said shares in the number allotted by the Company and shall not revoke this subscription. If I/We do not return this duly completed subscription form and the supporting documents for share subscription 
together with Cheque/ Cashier Cheque/ Draft/ Pay-in slip or the Cheque/Cashier Cheque/Draft has not been honored  within the subscription period. I may be deemed to have not exercised my/our subscription rights.  

         การลงทุนในหุนยอมมคีวามเสี่ยงผูจองซือ้ควรศึกษาขอมลูในสารสนเทศอยางรอบคอบกอนตดัสนิใจจองซื้อหุน            ลงชื่อ X…………………………………………….................. ผูจองซื้อ / Subscriber 
      Please be aware that there is a risk involved in securities investment and make sure that you have thoroughly studied            (………………………………………..…………..........) 
     all information before deciding on the share subscription

            

หลักฐานการรับฝากการจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุน Receipt for subscription for Right Issued Shares (ผูจองซื้อ โปรดกรอกขอความในสวนนี้ดวยThis section must be filled by the subscriber) 

วันที่จองซื้อ / Date  9 ม.ีค.2563 / 9 Mar. 202010 ม.ีค. 2563 /10 Mar. 202011 มี.ค. 2563 / 11 Mar. 202012 ม.ีค. 2563 / 12 Mar. 202013 ม.ีค. 2563 / 13 Mar. 2020      เลขที่ใบจอง / Subscription No................................. 
บริษัท ไฮโดรเท็ค จํากัด (มหาชน)ไดร ัับเง ินจาก )ชื่อตามใบจอง(  /  HYDROTEK PUBLIC COMPANY LIMITED received money from (name subscriber)........................................................................................................................ 
 เพ่ือจองซื้อหุนสามัญของ บริษัท ไฮโดรเท็ค จํากัด  ในราคาหุนละ)มหาชน( 0.29 บาท/ For a subscription of new ordinary shares of  HYDROTEK PUBLIC COMPANY LIMITED at Baht 0.29 per share. 

จํานวน / No. of shares ............ .............. .......................หุน  / shares        รวมเปนเงิน/ Amount ....................... ......... ...........................บาท / baht        โดยชาํระเปน / made payable by 

โอนเงินสดผ่านระบบ Bill Payment  ธนาคาร กสกิรไทย จํากัด (มหาชน) CompCode : 32379

นําฝากเช็ค/ แคชเชียรเช็ค/ดราฟท ผานระบบ Bill Payment เลขที่เช็ค/ChequeNo..................…………………วันท่ี/ Date……………..................ธนาคาร/ Bank….…….......................สาขา/ Branch……………………….................................................. 
หากได้รับการจัดสรรหุ้นดงักล่าวแล้วข้าพเจ้าตกลงให้ดาํเนินการดงันี � /If the share are allotted to me. I hereby agree and instructtheCompany toproceed as follows : 
  นําหุนเขาบัญชีซื้อขายตนเองในนาม บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย )ประเทศไทย จํากัดเพื่อผูฝาก/Issueasharecertificatein thenameofTSDfor เลขที่สมาชิกผูฝาก/Participant No.…………เลขที่บัญช/ีAccount …………………………………………. 
  นําหุนเขาฝากบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกผูฝากเลขที่ 600 ในนาม บจ. ศูนยรับฝากฯ เพื่อขาพเจาฯ /Issue a share certificate in the name of TSD and deposit the shares with TSD in the issuer account No.600 
  แบบรับใบหุน(Script) ออกเปนใบหุนในนามผูจองซื้อ/ Issue the share certificate in the name of subscriber. 

   ลงชื่อ………………………………………………เจาหนาที่ผูรับมอบอํานาจ/AuthorizedOfficer 

จัดทํา20/02/2020 

สิ�งที�แนบมาดว้ยลาํดบัที� 2



 
 
 

BROKER 

Participant No. Company Name Participant No. Company Name 

002 บริษัทหลักทรัพยทิสโก จํากัด 032 บริษัทหลักทรัพยเคทีบี )ประเทศไทย(  จํากัด (มหาชน) 

 
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED 

 
KTB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

003 บริษัทหลักทรัพย คันทรี่กรุป จํากัด  (มหาชน) 034 บริษัทหลักทรัพยฟลลิป (ประเทศไทย  (จํากัด ) มหาชน) 

 
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC CO.,LTD. 

 
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

004 บริษัทหลักทรัพย ดีบีเอสวิคเคอรส (ประเทศไทย)    จํากัด 038 บริษัทหลักทรัพยเออีซี จํากัด )มหาชน(  

 
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD 

 
AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

005 บริษัทหลักทรัพยแลนด แอนด เฮาส จํากัด )มหาชน(  048 บริษัทหลักทรัพย ไอราจํากัด )มหาชน(  

 
LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

 
AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

006 บริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด  (มหาชน) 050 บริษัทหลักทรัพย เอเอสแอล จํากัด 

 
PHATRA  SECURITIES PUBLIC COMPANY  LIMITED 

 
ASL SECURITIES COMPANY LIMITED 

007 บริษัทหลักทรัพยซีจ ีเอส-ซีไอเอ็มบี  )ประเทศไทย ( จํากัด 051 บริษัทหลักทรัพยเอสบีไอ ไทย ออนไลน จํากัด 

 
CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

 
SBI THAI ONLINE SECURITIES COMPANY LIMITED 

008 บริษัทหลักทรัพย เอเซีย พลัส จํากัด 052 บริษัทหลักทรัพย จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จํากัด 

 
ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED 

 
GMO-Z  COM SECURITIES (THAILAND)  LIMITED 

010 บริษัทหลักทรัพย เมอรริล ลินช (ประเทศไทย) จํากัด 200 บริษัทหลักทรัพย เมยแบงกกิมเอ็ง )ประเทศไทย( จํากัด (มหาชน) 

 
MERRILLl LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

 
MAYBANK  KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

011 บริษัทหลักทรัพย กสิกรไทย จํากัด )มหาชน(  211 บริษัทหลักทรัพย ยูบีเอส )ประเทศไทย (  จํากัด 

 
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

 
UBS SECURITIES  (THAILAND)  LTD. 

013 บริษัทหลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย )  จํากัด (มหาชน) 213 บริษัทหลักทรัพยเอเชีย เวลท จํากัด 

 
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

 
ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED 

014 บริษัทหลักทรัพย โนมูระพัฒนสิน จํากัด )มหาชน(  221 บริษัทหลักทรัพย เมอรชั่นพารทเนอร จํากัด )มหาชน(  

 
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

 
MERCHANT PARTNERS SECURITIES LIMITED 

015 บริษัทหลักทรัพย คิงส ฟอรด จํากัด  )มหาชน(  224 บริษัทหลักทรัพยบัวหลวง จํากัด )มหาชน(  

 
KINGSFORD SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

 
BUALUANG SECURITIES  PUBLIC COMPANY LIMITED 

016 บริษัทหลักทรัพยธนชาต จํากัด  (มหาชน) 225 บริษัทหลักทรัพยซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากัด 

 
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

 
CLSA SECURITIES (THAILAND) LTD. 

019 บริษัทหลักทรัพย หยวนตา  )ประเทศไทย (     จํากัด 229 บริษัทหลักทรัพยเจพีมอรแกน )ประเทศไทย (   จํากัด 

 
YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

 
JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

022 บริษัทหลักทรัพย ทรีนิตี้ จํากัด 230 บริษัทหลักทรัพย โกลเบล็ก จํากัด 

 
TRINITY SECURITIES CO.,LTD. 

 
GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED 

023 บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากัด 244 บริษัทหลักทรัพย แมคควอรี (ประเทศไทย)  จํากัด 

 
SCB SECURITIES COMPANY LIMITED 

 
MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

026 บริษัทหลักทรัพยยูโอบีเคยเฮียน  ประเทศไทย( ) จํากัด (มหาชน) 247 บริษัทหลักทรัพย เครดิต สว ิส  (ประเทศไทย) จํากัด  

 
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

 
CREDIT SUISSE  SECURITIES (THAILAND) LTD. 

027 บริษัทหลักทรัพยอารเอชบ ี      )ประเทศไทย(  จํากัด (มหาชน) 248 บริษัทหลักทรัพย กรุงไทย ซีมิโก จํากัด 

 
RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

 
KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED 

029 บริษัทหลักทรัพยกรุงศรีจํากัด )มหาชน(  924 บริษัทหลักทรัพยฟนันเซีย ไซรัส จํากัด )มหาชน(  

 
KRUNGSRI SECURITIES  PUBLIC COMPANY LIMITED 

 
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

030 บริษัทหลักทรัพย ไอ วีโกลบอล จํากัด )มหาชน(  242 บริษัทหลักทรัพย ซิตี้คอรป )ประเทศไทย (   จํากัด 

 
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

 
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMTED) 

SUB-BROKER 

Participant No. Company Name Participant No. Company Name 

236 ธนาคาร ทิสโก จํากัด (มหาชน) 245 ธนาคารธนชาต จาํกัด )มหาชน(  

 
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

 
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

243 บริษัทหลักทรัพยเพ่ือธุรกิจหลักทรัพย จํากัด )มหาชน(  
  

 
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

  
CUSTODIAN 

Participant No. Company Name Participant No. Company Name 

301 ธนาคารซิตีแ้บงกเอ็น .เอ). CUSTODY SERVICES) 329 ธนาคารทหารไทย จํากัด )มหาชน(  

 
CITIBANK, N.A. - CUSTODY SERVICES 

 
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

302 ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 330 ธนาคารฮองกงและเซี่ยงไฮแบงกิ้งคอรปอเรชั่นจํากัด )เพ่ือตราสารหน้ี(  

 
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

 
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.-BOND 

303 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)  (–  ผูรับฝากทรัพยสิน) 334 บริษัทหลักทรัพย เพ่ือธุรกิจหลักทรัพย  )คัสโตเดี้ยน(  จํากัด (มหาชน)   

 
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODY 

 
TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN 

304 ธนาคารฮองกงและเซี่ยงไฮแบงกิ้ง คอรปอเรชั่น จํากัด 336 ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) 

 
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK. 

 
KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

305 ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 337 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 

 
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

 
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

308 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 339 ธนาคาร ทิสโก จํากัด )มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพยสิน(  

 
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

 
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 

312 ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด  (ไทย)   จํากัด (มหาชน) 340 ธนาคาร เจพีมอรแกน เชส )เพ่ือคาตราสารหน้ี(  

 
STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED 

 
JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING) 

316 ธนาคารไอซีบซีี )ไทย (จํากัด )มหาชน(  343 ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด )มหาชน(  

 

INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY 

LIMITED  

CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMTED 

320 ธนาคารดอยซแบงก เอจีสาขากรุงเทพฯ - เพื่อรับฝากทรัพยสิน  345 ธนาคารธนชาต จาํกัด )มหาชน(  

 

DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY 

SERVICES  

THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

328 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 425 ธนาคารกรุงไทย จํากัด )มหาชน) (เพ่ือลูกคา(  

 
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED 

 
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER) 
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หนงัสอืมอบอ ำนำจ

ส ำหรบัใชด้ ำเนินกำรจองซ้ือหุน้สำมญัเพิ่มทนุ 

เขยีนที ่

วนัที ่  เดอืน  พ.ศ. 

ขา้พเจา้  บตัรประจ าตวัประชาชน/เลขทะเบยีนนิตบิคุคล 

อยู่บา้นเลขที ่  ถนน  ต าบล/แขวง 

อ าเภอ/เขต  จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์

เป็นผูถ้อืหุน้ของบริษทั ไฮโดรเทค็ จ ำกดั (มหำชน) จ านวน  หุน้ เลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้เลขที ่ 

มสีทิธใินการจองซื้อหุน้เพิม่ทนุ จ านวน  หุน้ ปรากฏตามใบรบัรองสิทธิในการจองซื้อหุน้สามญัเพิ่มทุนซึ่งออกโดย 

บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั ทีแ่นบมานี้ 

ขา้พเจา้ขอมอบอ านาจให ้  บตัรประจ าตวัประชาชน 

อยู่บา้นเลขที ่  ถนน  ต าบล/แขวง   

อ าเภอ/เขต  จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์

เป็นผูร้บัมอบอ านาจของขา้พเจา้ (“ผูร้บัมอบอ ำนำจ”) ในการจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทนุ จ านวน    หุ น้  แทนหรือใน

นามของขา้พเจา้ ลงนาม ยืน่เอกสาร ท าการแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ความในใบจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทนุ ช าระค่าจองซื้อ ช าระเงนิใดๆ รวมถงึกระท าการ

อืน่ใดทีจ่  าเป็นดงักลา่วทกุประการเพือ่ใหก้ารจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทนุเสร็จสิ้นสมบูรณ์ 

หนงัสอืมอบอ านาจฉบบันี้มผีลใชบ้งัคบัต ัง้แต่วนัทีร่ะบใุนหนงัสอืฉบบันี้ การกระท าใดๆ ทีผู่ร้บัมอบอ านาจไดก้ระท าไปภายใตห้นงัสอืมอบอ านาจ

ฉบบันี้ใหม้ผีลผูกพนัขา้พเจา้เสมอืนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าดว้ยตนเองทกุประการ เพือ่เป็นหลกัฐานจงึไดล้งลายมอืชื่อไวเ้ป็นส  าคญั 

ลงชื่อ ผูม้อบอ านาจ ลงชื่อ ผูร้บัมอบอ านาจ 

( ) ( ) 

ลงชื่อ พยาน ลงชื่อ พยาน 

( ) ( ) 

หมำยเหต ุ 1. กรุณาแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูม้อบอ านาจ หรือส  าเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนนิตบิุคคลผูม้อบอ านาจ (อายุไม่  

เกนิ 6 เดอืน) และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูม้อี  านาจลงนาม พรอ้มลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

2. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูร้บัมอบอ านาจ พรอ้มลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้ง

อากร

แสตมป์ 

30 บาท

ิ่ ี่ ่ ้ ํ ั ี่สงทสงมาดวยลาดบท 4

Minton
Rectangle



 

แผนทีแ่สดงทีต่ั้งสถานที่รับจองซ้ือหุ้นสามัญเพิม่ทุน 

บริษัทหลกัทรัพย์ คันทร่ี กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
 

 

 

 

 

 
 

ฝ่ายทะเบียนหุ้น 

บริษัทหลักทรัพย ์คันทร่ี กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
เลขที่ 132  อาคารสนิธรทาวเวอร ์1 ชัน้ 3 
ถนนวิทย ุ แขวงลมุพินี  เขตปทมุวนั  กรุงเทพฯ 10330 
โทรศพัท ์: 0-2205-7000 ตอ่ 2300, 2305, 2310, 2311 
โทรสาร   : 0-2252-7553 

 

ส่ิงท่ีแนบมาดว้ยล าดบัท่ี 5 




