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รายงานประจ าปี 2556 

บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากัด (มหาชน)        
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รายงานประจ าปี 2556 
บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากดั (มหาชน)        

ข้อมูลทั่วไป  

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

1.  กำรรับเหมำก่อสร้ำง (ออกแบบ จัดหำ ก่อสร้ำง ติดตั้งเครื่องจักร และกำรทดลองเดิน
ระบบ อย่ำงใดอย่ำงหน่ึงหรือครบวงจร) 

2. กำรรับบริหำรจัดกำรเดินระบบและบ ำรุงรักษำ 
3. กำรลงทุนโครงกำรผลิตน้ ำและบ ำบัดน้ ำเสีย 
โดยบริกำรของบริษัทสำมำรถแบ่งเป็น 4 ผลิตภัณฑ์ คือ 
1. ระบบผลิตน้ ำ (Water Treatment Plant) ได้แก่ กำรผลิตน้ ำประปำกำรผลิตน้ ำจืดจำก

น้ ำทะเล และกำรผลิตน้ ำบริสุทธ์ิหรือน้ ำปรำศจำกแร่ธำตุส ำหรับใช้ในโรงงำนอุตสำหกรร 
2. ระบบบ ำบัดน้ ำเสีย (Wastewater Treatment Plant) และระบบบ ำบัดน้ ำเสียเพื่อน ำ

กลับมำใช้ใหม่หรือระบบรีไซเคิล (Wastewater Recycle Plant)  
3. ระบบก ำจัดขยะ (Solid Waste Treatment Plant) คือ กำรน ำขยะไปฝังกลบให้เกิด

กำรย่อยสลำยเพื่อให้ได้ก๊ำซมีเทน แล้วน ำไปผลิตเป็นพลังงำนเชื้อเพลิง  
4. กำรแปรรูปวัสดุเหลือใช้ให้เป็นพลังงำนทดแทน (Waste to Energy) คือ กำรน ำน้ ำเสีย

ที่มีค่ำ COD (Chemical Oxygen Demand) สูง จำกโรงงำนอุตสำหกรรม มำผ่ำน
กระบวนกำรผลิตเพื่อให้ได้ก๊ำซชีวภำพและก๊ำซมีเทน แล้วน ำไปใช้เป็นพลังงำนเชื้อเพลิง 

ที่ตั งส านักงาน : 1363 ซอยลำดพร้ำว 94 ถนนลำดพร้ำว แขวงพลับพลำ  
เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310 ประเทศไทย 

โทรศัพท์ : (66) 2-559-2924-5, (66) 2-559-3657 
โทรสาร  : (66) 2-559-2719, (66) 2-949-0770 
เว็บไซด์  : www.hydrotek.co.th 
ทุนช าระแล้ว  : 194,984,380 บำท ประกอบด้วยหุ้นสำมัญจ ำนวน 194,984,380 หุ้น 
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น : 1 บำทต่อหุ้น 
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รายงานประจ าปี 2556 

บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากดั (มหาชน)        

บุคคลอ้างอิงอื่นๆ  

นายทะเบียนหลักทรัพย์ 
บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
Thailand Securities Depository Company Limited 
62 อำคำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดำภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110 
โทรศัพท์ (66) 2-229-2800 โทรสำร (66) 2-359-1259 

ผู้สอบบัญชี 
นำยสมยศ วิวรรธน์อภินัย 
บริษัท เอส พี ออดิท จ ำกัด 
SP Audit Company Limited 
503/21 อำคำร เค.เอส.แอล. ทำวเวอร์ ชั้น 12 ถนนศรีอยุธยำ แขวงพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10400 
โทรศัพท์ (66) 2-642-6172-4 โทรสำร (66) 2-642-6253 

ที่ปรึกษาทางการเงิน 
บริษัท แอสเซท โปร แมเน้จเม้นท์ จ ำกัด 
Asset Pro Management Company Limited 
999/9 ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัล เวิลด์ ชั้น 10 ห้อง 1011-1012 ถนนพระรำม 1 แขวงปทุมวัน เขคปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330 
โทรศัพท์ (66) 2-264-5674 โทรสำร (66) 2-264-5679 
หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทเพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) ของบริษัทที่
แสดงไว้ใน www.sec.or.th หรือเว็ปไซต์ของบริษัท www.hydrotek.co.th 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sec.or.th/
http://www.hydrotek.co.th/


 

                
     8          

รายงานประจ าปี 2556 
บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากดั (มหาชน)        

ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

ความเป็นมาและพัฒนาการที่ส าคัญ 
บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) ชื่อภำษำอังกฤษ Hydrotek Public Company Limtied จดทะเบียนก่อตั้ง

บริษัทเม่ือวันที่ 17 พฤศจิกำยน 2525 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 1,500,000 บำท ภำยใต้กำรควบคุมและบริหำรงำนของนำยสลิบ 
สูงสว่ำง และนำยพิชัย คล่องพิทักษ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อด ำเนินธุรกิจรับก่อสร้ำง รับบริหำรจัดกำรและกำรลงทุนงำนวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
ซ่ึงเป็นกำรด ำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้แก่  

1)  กำรรับเหมำก่อสร้ำง (ออกแบบ จัดหำ ก่อสร้ำง ติดตั้งเครื่องจักร และกำรทดลองเดินระบบอย่ำงใดอย่ำงหน่ึงหรือครบวงจร) 
2)  กำรรับบริหำรจัดกำรเดินระบบและบ ำรุงรักษำ 
3) กำรลงทุนโครงกำรผลิตน้ ำและบ ำบัดน้ ำเสีย 

โดยรูปแบบในกำรด ำเนินธุรกิจน้ีสำมำรถแบ่งเป็น 4 ผลิตภัณฑ์ คือ 
1. ระบบผลิตน้ ำ (Water Treatment Plant) ได้แก่ กำรผลิตน้ ำประปำ กำรผลิตน้ ำจืดจำกน้ ำทะเล และกำรผลิต  

น้ ำบริสุทธ์ิหรือน้ ำปรำศจำกแร่ธำตุส ำหรับใช้ในโรงงำนอุตสำหกรรม  
2. ระบบบ ำบัดน้ ำเสีย (Wastewater Treatment Plant) และระบบบ ำบัดน้ ำเสียเพื่อน ำกลับมำใช้ใหม่หรือระบบรีไซเคิล (Wastewater 

Recycle Plant)   
3. ระบบก ำจัดขยะ (Solid Waste Treatment Plant)  
4. กำรแปรรูปวัสดุเหลือใช้ให้เป็นพลังงำนทดแทน (Waste to Energy) 

บรกิาร 

 

 

 

ผลิตภัณฑ์ 

ระบบผลิตน  า ระบบบ าบัดน  าเสีย 
1. ระบบผลิตน้ ำประปำ 

2. ระบบผลิตน้ ำจืดจำกน้ ำทะเล 

3. ระบบผลิตน้ ำบริสุทธ์ิหรือระบบผลิตน้ ำปรำศจำกแร่ธำตุ 

1. ระบบบ ำบัดน้ ำเสียเพื่อน ำกลับมำใช้ใหม่ 
2. ระบบบ ำบัดน้ ำเสียเพื่อให้ได้มำตรฐำน 

ระบบก าจัดขยะ การแปรรูปวัสดุเหลือใช้ให้เปน็พลังงานทดแทน 
1. กำรฝังกลบตำมหลักสุขำภิบำล 
2. กำรฝังกลบอย่ำงปลอดภัย 

เป็นกระบวนกำรบ ำบัดน้ ำเสียหรือของเสียที่มีอยู่ตำม
โรงงำนอุตสำหกรรมต่ำงๆ อุตสำหกรรมทำงกำรเกษตร 
และชุมชนเข้ำสู่กระบวนกำรบ ำบัดด้วยวิธีทำงชีวภำพ 

 

การรับบริหารจัดการเดินระบบ / บ ารุงรักษา 

การรับ เหมาก่อสร้ า ง  

 

การลงทุน 

2525 2550 2554 
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รายงานประจ าปี 2556 

บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากดั (มหาชน)        

กลุ่มลูกค้ำของบริษัทมีทั้งหน่วยงำนรำชกำร ได้แก่ หน่วยงำนรำชกำรที่ท ำหน้ำที่บริหำรจัดกำรน้ ำ อำทิ กำรประปำ 
ส่วนภูมิภำค (กปภ.) กำรประปำนครหลวง (กปน.) เทศบำลต ำบล และเทศบำลอ ำเภอในจังหวัดต่ำงๆ ทั่วประเทศ และ  
หน่วยรำชกำรอ่ืนๆ เช่น กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย และมหำวิทยำลัย เป็นต้น และหน่วยงำนเอกชนที่ประกอบ  
ธุรกิจต่ำงๆ อำทิ ธุรกิจปิโตรเคมี ธุรกิจพลังงำน ธุรกิจเหล็ก และธุรกิจผลิตอำหำรและเครื่องดื่ม เป็นต้น ทั้งน้ี งำนรับเหมำก่อสร้ำง
ถือเป็นรำยได้หลักของบริษัท 

เป้าหมายการด าเนินธรุกิจ 
เป้ำหมำยในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท ได้แก่ กำรเป็นบริษัทวิศวกรรมและก่อสร้ำงชั้นน ำของประเทศไทยและภูมิภำค

อำเซียนในงำนวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม อำทิ กำรผลิตน้ ำจืดจำกน้ ำทะเล กำรผลิตน้ ำบริสุทธ์ิหรือกำรผลิตน้ ำปรำศจำกแร่ธำตุ และกำร
บ ำบัดน้ ำเสียเพื่อน ำกลับมำใช้ใหม่ รวมทั้งกำรขยำยฐำนกลุ่มลูกค้ำทั้งหน่วยงำนรำชกำรและเอกชนอย่ำงต่อเน่ือง ภำยใต้กำร
ก ำหนดแนวทำงกำรบริหำรที่ชัดเจนเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำย ดังน้ี  

1. กำรให้บริกำรแบบครบวงจร ตั้งแต่กำรออกแบบ จัดหำ ก่อสร้ำง ติดตั้ง และเดินระบบ ที่เน้นคุณภำพระดับสำกลและ
ประสิทธิภำพในกำรใช้งำนในรำคำที่สมเหตุสมผล รวมถึงกำรส่งมอบงำนที่ตรงต่อเวลำเป็นส ำคัญ  

2. กำรบริหำรและควบคุมต้นทุนก่อสร้ำงอย่ำงมีประสิทธิภำพ  

3. กำรพัฒนำและอบรมบุคลำกร รวมทั้งกำรศึกษำและพัฒนำเทคโนโลยีอย่ำงสม่ ำเสมอและต่อเน่ือง 

4. กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีกับลูกค้ำผ่ำนกำรบริกำรหลังกำรขำยที่ดีและน่ำประทับใจ 

5. กำรขยำยธุรกิจให้เติบโตอย่ำงม่ันคงและยั่งยืนภำยใต้กรอบกำรสร้ำงและพัฒนำองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภำพ 

6. กำรเป็นส่วนหน่ึงในกำรเสริมสร้ำงชีวิตควำมเป็นอยู่ที่ดีในสังคม 

ลักษณะบรกิาร 
1. รับก่อสร้าง (Engineering, Procurement  and  Construction: EPC) ได้แก่ กำรรับจ้ำงออกแบบ จัดหำ 

ก่อสร้ำง และติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ ตลอดจนกำรทดลองเดินระบบอย่ำงใดอย่ำงหน่ึงหรือให้บริกำรครบวงจร ซ่ึงรูปแบบ
ดังกล่ำวผู้ว่ำจ้ำงจะเป็นผู้รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทุนทั้งหมด โดยว่ำจ้ำงให้บริษัทเข้ำด ำเนินกำรก่อสร้ำงและช ำระค่ำ
ก่อสร้ำงให้แก่บริษัทตำมเงื่อนไขที่ระบุในสัญญำ ซ่ึงกำรให้บริกำรแบบครบวงจรช่วยให้ลูกค้ำได้รับบริก ำรที่ครบถ้วน 
สะดวกสบำย และลดภำระในกำรจัดหำอุปกรณ์ กำรสรรหำผู้ออกแบบและผู้รับเหมำที่มีประสบกำรณ์เพื่อด ำเนินกำร
ก่อสร้ำง ส ำหรับงำนก่อสร้ำงโครงสร้ำง อำทิ ก่อสร้ำงถังเก็บน้ ำ กำรขุดบ่อ และตอกเสำเข็ม บริษัทจะว่ำจ้ำงผู้รับเหมำ
ช่วงที่มีคุณภำพเป็นที่น่ำเชื่อถือ และเคยมีผลงำนกับบริษัทเพื่อด ำเนินกำรก่อสร้ำงดังกล่ำว  

2. รับบริหารจัดการเดินระบบและบ ารุงรักษา (Operation and Maintenance: O&M) ลูกค้ำที่ใช้บริกำร

ส่วนใหญ่เป็นลูกค้ำที่ว่ำจ้ำงบริษัทให้บริกำรด้ำน EPC มำก่อน โดยบริษัทมีหน้ำที่เดินระบบเพื่อผลิตน้ ำเพื่อให้ได้คุณภำพ
และปริมำณตำมที่ลูกค้ำต้องกำร ทั้งน้ี ระยะเวลำในกำรว่ำจ้ำงเดินระบบและบ ำรุงรักษำจะอยู่ระหว่ำง 3 ปี ถึง 6 ปี โดยผู้ว่ำจ้ำง
จะช ำระค่ำบริกำรให้กับบริษัทในรูปของค่ำจ้ำงเป็นรำยเดือน ซ่ึงค ำนวณจำกปริมำณน้ ำที่ผลิตได้คูณด้วยรำคำต่อหน่วย ทั้งน้ี 
บริษัทในฐำนะผู้รับจ้ำงต้องรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในกำรผลิตน้ ำทั้งหมด อำทิ ค่ำสำรเคมี ค่ำน้ ำดิบ และเงินเดือนบุคลำกร 

เป็นต้น 

 



 

                
     10          

รายงานประจ าปี 2556 
บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากดั (มหาชน)        

3. ลงทุนโครงการผลิตน  าและบ าบัดน  าเสีย (Water Operator of Water Treatment Plant and Wastewater 
Treatment Plant: Water Operator) ในรูปแบบ Build,  Own and Operate (BOO) และ Build, Operate 

and Transfer (BOT) โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อภำระค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจำกกำรลงทุนและกำรบริหำรโครงกำรทั้งหมด
โดยมีระยะเวลำประมำณ 10 - 30  ปี ซึ่งมูลค่ำเงินลงทุนโครงกำรขึ้นกับก ำลังกำรผลิตและขนำดโครงกำร ทั้งน้ี กำร
ให้บริกำรในรูปแบบดังกล่ำวช่วยลดควำมเสี่ยงให้กับผู้ว่ำจ้ำงจำกกำรลงทุนเดินระบบและกำรดูแลระบบ ทั้งน้ี ในปี 2554 
บริษัทได้ลงนำมสัญญำกับบริษัท ไทยพลำสติกและเคมีภัณฑ์ จ ำกัด (มหำชน) เพื่อลงทุนในระบบบ ำบัดน้ ำเสียเพื่อน ำ
กลับมำใช้ใหม่ โดยมีรูปแบบเป็น BOO รวมระยะเวลำ 10 ปี และในปี 2555 – 2556 บริษัทได้ลงนำมกับ 6 เทศบำลต ำบล
ของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อผลิตน้ ำประปำขำยให้กับเทศบำลต ำบล โดยมีรูปแบบเป็น BOO รวมระยะเวลำ 30 ปี ทั้งน้ี 
ลักษณะสัญญำงำนดังกล่ำวเม่ือมีกำรลงนำมสัญญำแล้ว ผู้ว่ำจ้ำงไม่สำมำรถว่ำจ้ำงผู้รับจ้ำงรำยอ่ืนเข้ำมำด ำเนินกำรใน
ลักษณะเดียวกันได้ตลอดอำยุสัญญำ 

โครงสร้างรายได้แยกตามรูปแบบการให้บริการ  
ประเภทรายได ้ ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
1. การรับเหมาก่อสร้าง 600.83 87.20 820.48 93.87 646.41 92.25 

2. การบริหารจัดการ 88.23 12.80 53.57 6.13 54.32 7.75 

3. การลงทุน  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

บริษัทใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยทั้งกำรผลิตและกำรควบคุมคุณภำพด้วยกำรใช้ระบบกำรกรองที่หลำกหลำย  เพื่อตอบสนอง
ควำมต้องกำรของลูกค้ำ  ตั้ งแต่ระบบน้ ำอย่ำงง่ำยที่ ใช้กระบวนกำรกรองเพียงผ่ำนถังกรองทรำยไปจนถึงระบบน้ ำ 
ที่ต้องใช้เทคโนโลยีชั้นสูง ได้แก่ กระบวนกำรแลกเปลี่ยนประจุเพื่อให้ได้น้ ำบริสุทธ์ิตำมระดับที่ลูกค้ำต้องกำร ซ่ึงบริษัทมีทีมงำนที่ท ำ
หน้ำที่ศึกษำค้นคว้ำและพัฒนำกำรออกแบบระบบ โดยอำศัยกำรศึกษำค้นคว้ำเพิ่มเติมควบคู่ไปกับกำรสอบถำมเก่ียวกับกำร
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีจำกบริษัทคู่ค้ำ เพื่อน ำมำพัฒนำกำรออกแบบระบบให้มีควำมหลำกหลำยและสำมำรถตอบสนองควำม
ต้องกำรของลูกค้ำได้เพิ่มมำกขึ้น โดยหำกเรียงล ำดับควำมซับซ้อนและควำมละเอียดในกำรกรองจำกน้อยไปหำมำก สำมำรถ
เรียงล ำดับได้ ดังน้ี 

1. Micro Filtation (MF) 
เป็นเทคโนโลยีกำรกรองด้วยเมมเบรนที่มีรูพรุนขนำด 0.1 ไมครอน ท ำให้สำมำรถกรองสำรปนเปื้อนที่มีขนำดใหญ่กว่ำ 

0.1 ไมครอนได้ อำทิ ทรำย สำรแขวนลอย และแบคทีเรียต่ำงๆ ได้เกือบหมด อีกทั้งยังสำมำรถกรองไวรัสได้บำงส่วน 

2. Ultra Filtration (UF) 
เป็นเทคโนโลยีกำรกรองด้วยเมมเบรนที่มีรูพรุนขนำด 0.01 ไมครอน ท ำให้สำมำรถกรองสำรปนเปื้อนที่มีขนำดใหญ่

กว่ำ 0.01 ไมครอนได้ ซ่ึงขนำดละเอียดกว่ำกำรกรองด้วยระบบ MF ท ำให้สำมำรถกรองทรำย สำรแขวนลอย และ
แบคทีเรีย ไวรัส และสำรอินทรีย์ทั้งหลำย อำทิ โปรตีนและไขมันต่ำงๆ ไว้ได้ทั้งหมด 

3. Reverse Osmosis (RO) 
เป็นเทคโนโลยีกำรกรองด้วยเมมเบรนที่มีรูพรุนขนำด 0.001 ไมครอน ท ำให้สำมำรถกรองสำรปนเปื้อนที่มีขนำด

ใหญ่กว่ำ 0.001 ไมครอนได้ ระบบกำรกรองด้วย RO สำมำรถกรองแบคทีเรีย ไวรัส และสำรละลำย อำทิ ปรอท ตะก่ัว หรือ
โลหะหนักชนิดต่ำงๆ ที่เจือปนอยู่ในน้ ำออกได้ 
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ลักษณะผลิตภณัฑ ์
1. ระบบผลิตน  า (Water Treatment Plant) 

ระบบผลิตน้ ำ หมำยถึง กำรน ำน้ ำผิวดินหรือน้ ำดิบจำกแหล่งน้ ำธรรมชำติต่ำงๆ อำทิ แม่น้ ำ คลอง ทะเลสำบ 
อ่ำงเก็บน้ ำ และทะเล เข้ำสู่กระบวนกำรผลิตเพื่อให้ได้น้ ำที่มีคุณภำพและปริมำณตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ ได้แก่ 
น้ ำประปำ น้ ำจืด และน้ ำบริสุทธ์ิ  เพื่อใช้ในกำรอุปภคบริโภค เกษตรกรรม และอุตสำหกรรม หรือใช้ในโรงงำนอุตสำหกรรม
ซ่ึงตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้ทะเลหรือพื้นที่ที่รำคำน้ ำสูง ซ่ึงน้ ำที่ผลิตได้แต่ละประเภทจะใช้เทคโนโลยีกำรผลิตที่มีควำมซับซ้อน
แตกต่ำงกัน ทั้งน้ี โดยหำกพิจำรณำกำรให้บริกำรระบบผลิตน้ ำของบริษัทสำมำรถแยกตำมประเภทผลผลิตน้ ำได้ดังน้ี 

1.1 ระบบผลิตน  าประปา (Portable Water Plant) 
เป็นกำรน ำน้ ำผิวดินหรือน้ ำดิบเข้ำสู่กระบวนกำรผลิตเพื่อให้ได้น้ ำประปำ ซ่ึงน้ ำที่ได้จะน ำไปใช้เพื่อกำร

อุปโภคบริโภค เกษตรกรรม และอุตสำหกรรมบำงประเภทที่ไม่ต้องใช้น้ ำที่มีคุณภำพสูง โดยน้ ำประปำที่ผลิตได้ต้อง
มีควำมเข้มข้นของสำรละลำยน้อยกว่ำ 500 มิลลิกรัมต่อลิตร และต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตำมมำตรฐำนที่กำรประปำ
ส่วนภูมิภำคและกำรประปำนครหลวงก ำหนด ได้แก่ คุณลักษณะทำงกำยภำพ อำทิ สี รส กลิ่น และควำมขุ่น 
คุณลักษณะทำงเคมี อำทิ ปริมำณสำรละลำย และควำมกระด้ำง คุณลักษณะทำงด้ำนสำรที่เป็นพิษ (โลหะหนัก) 
อำทิ สำรปรอท สำรตะก่ัว และสำรหนู ซ่ึงลูกค้ำที่ใช้บริกำรระบบผลิตน้ ำประปำ ได้แก่ ชุมชนต่ำงๆ  และโรงงำน
อุตสำหกรรรม ทั้งน้ี ขั้นตอนกำรผลิตน้ ำประปำ สำมำรถอธิบำยได้ดังภำพ 

ภาพแสดงขั นตอนการผลิตน  าประปา (ท่ีมา: การประปาสว่นภูมิภาค) 
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ขั นตอนการผลิตน  าประปา 
1. สูบน้ ำผิวดินหรือน้ ำดิบจำกแหล่งน้ ำธรรมชำติหรือแหล่งน้ ำอ่ืนที่จัดหำหรือจัดเตรียมไว้ ซ่ึงน้ ำดังกล่ำวจะมี

ควำมขุ่นและมีสำรละลำยต่ำงๆ รวมถึงโลหะหนักเจือปนอยู่ 
2. ปรับปรุงคุณภำพน้ ำดิบโดยกำรใส่สำรส้มหรือปูนขำวลงไปในน้ ำ เพื่อช่วยให้เกิดกำรตกตะกอนและปรับค่ำ

ควำมเป็นกรด - ด่ำงของน้ ำดิบ 

3. กำรตกตะกอนโดยน้ ำที่ผสมสำรส้มหรือปูนขำวแล้วจะไหลเข้ำสู่ถังตกตะกอน เพื่อให้ตะกอนที่มีขนำดเล็ก
รวมตัวกันเป็นตะกอนขนำดใหญ่และตกลงสู่ก้นถังจนได้น้ ำที่มีควำมใสสะอำด 

4. กรองเพื่อก ำจัดตะกอนหรือสิ่งปนเปื้อนที่มีขนำดเล็กมำกอีกครั้ง โดยกำรกรองด้วยทรำยกรอง กรวดกรอง 
เพื่อให้ได้น้ ำที่มีควำมใสสะอำดอย่ำงแท้จริง 

5. ฆ่ำเชื้อโดยกำรใส่คลอรีนในอัตรำส่วนที่พอเหมำะและไม่ก่อให้เกิดอันตรำยต่อร่ำงกำย แล้วน ำไปเก็บไว้ในถัง
น้ ำใสเพื่อรอกำรสูบจ่ำย 

6. ตรวจสอบและควบคุมคุณภำพน้ ำประปำที่ผลิตได้ 
7. ปล่อยน้ ำจำกหอถังสูงหรือสูบอัดน้ ำเข้ำไปในระบบท่อจ่ำยน้ ำเพื่อเพิ่มแรงดันน้ ำ  

ในกำรผลิตน้ ำประปำจะมีของเสียที่เหลือจำกกำรผลิต ได้แก่ ตะกอนของสำรแขวนลอยที่ปนมำกับน้ ำดิบ โดย
ส่วนใหญ่ก็คือดินซ่ึงไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพรำะเป็นสำรที่อยู่ในธรรมชำติ และในกระบวนกำรผลิตก็ไม่มีกำร

เติมสำรเคมีที่เป็นอันตรำย อีกทั้งสำรเคมีที่ใช้ในกระบวนกำรผลิตเป็นสำรเคมีที่ช่วยในการจบัตวัของตะกอนและ
ใช้ในปริมาณที่เลก็น้อย โดยบริษัทมีวิธีการในการก าจดัตะกอนเหล่านัน้โดยการฝังกลบ  

ภาพตัวอย่างงานให้บริการออกแบบ และก่อสรา้งระบบผลิตน  าประปา  
บริษัท กรุงเทพ โปรดิ๊วส จ ากัด (มหาชน) จังหวัดระยอง 

 

 

 

 
 

 

 

ภาพตัวอย่างงานให้บริการออกแบบ และก่อสรา้งระบบผลิตน  าประปา  

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) จังหวัดนครราชสมีา 
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UF RO 

น  าจืด น  าทะเล 

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

และโรงงำนอุตสำหกรรมที่ตั้งอยู่พื้นที่ใกล้หรือติดกับทะเลหรืออยู่ในพื้นที่ที่น้ ำจืดมีรำคำสูง หรือขำดแคลนน้ ำจืด 
โดยน้ ำทะเลที่น ำมำใช้ในกำรผลิตต้องผ่ำนกระบวนกำรกรองเอำสำรละลำยและควำมขุ่นออก เน่ืองจำกน้ ำทะเลจะ
มีควำมขุ่นและควำมเข้มข้นของสำรละลำยมำกถึง 35,000 – 45,000 มิลลิกรัมต่อลิตร (ส่วนใหญ่เป็นโซเดียมและ
คลอไรด์) ซ่ึงขั้นตอนกำรผลิตจะมีควำมคล้ำยคลึงกับขั้นตอนกำรผลิตน้ ำประปำ แต่ต้องใช้เทคโนโลยีที่มีควำม
ซับซ้อนมำกกว่ำ โดยใช้ระบบกำรกรองที่ใช้แรงดันผ่ำนตัวกรองที่มีควำมละเอียดสูง ได้แก่ กำรใช้ระบบกรองแบบ MF 
หรือ UF และ RO ซ่ึงเรียกว่ำ Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) 

 

 

 

 

 

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

ในกำรผลิตน้ ำจืดจำกน้ ำทะเลจะมีของเสียที่เหลือจำกกำรผลิต ได้แก่ น้ ำเกลือควำมเข้มข้นสูง เน่ืองจำกใน
กระบวนกำรผลิตน้ ำจืดจำกน้ ำทะเลเป็นกำรแยกสำรละลำยเกลือที่อยู่ในน้ ำทะเลออก ท ำให้ได้ผลผลิตออกมำ 2 
ส่วนได้แก่ น้ ำจืด และน้ ำเกลือที่มีควำมเข้มข้นสูงซ่ึงไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยสำรละลำยในน้ ำเกลือควำม
เข้มข้นสูง คือ เกลือซ่ึงเป็นสำรละลำยที่มีอยู่ในทะเล 

ทั้งน้ี น้ ำที่ได้จำกกำรผลิตดังกล่ำวสำมำรถน ำไปผลิตต่อเป็นน้ ำบริสุทธ์ิได้โดยกำรผ่ำนกระบวนกำรผลิตน้ ำ
บริสุทธ์ิที่จะได้กล่ำวต่อไป 

ภาพตัวอย่างงานให้บริการออกแบบ และก่อสรา้งระบบผลิตน  าจืดจากน  าทะเล  
บริษัท ปตท. เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) จังหวัดระยอง 
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MF UF RO MF 

กำรแลกเปลี่ยนประจุ

ไฟฟา้ น้ ำประปำ 
น้ ำบริสุทธิ์ 

Na+ 
Cl- 

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

ขั้นตอนกำรผลิตน้ ำบริสุทธ์ิต้องอำศัยเทคโนโลยีกำรผลิตที่ซับซ้อนกว่ำกำรผลิตน้ ำประปำ คือ กำรใช้วิธีแลกเปลี่ยน
ประจุไฟฟ้ำเพื่อให้ได้น้ ำที่มีควำมบริสุทธ์ิตำมระดับควำมต้องกำร ซ่ึงกลุ่มลูกค้ำระบบผลิตน้ ำบริสุทธ์ิ ได้แก่ โรงไฟฟ้ำ 
โรงงำนอุตสำหกรรมในธุรกิจกลั่นน้ ำมัน ธุรกิจผลิตแผงวงจรอิเล็คทรอนิคส์ และธุรกิจน้ ำดื่ม ซ่ึงหำกน้ ำมีคุณภำพไม่
เหมำะสมอำจก่อให้เกิดปัญหำด้ำนกำรผลิตกับอุตสำหกรรมได้ เน่ืองจำกสำรละลำยบำงชนิดท ำให้ป ระสิทธิภำพ
อุปกรณ์ในโรงงำนลดลง อำทิ หินปูน หรือซิลิกำ  

 

 

 

 

 

 

ขั นตอนการผลิตน  าบริสุทธิ์หรือน  าปราศจากแร่ธาต ุ
1. น ำน้ ำประปำที่ได้จำกกระบวนกำรผลิตเข้ำสู่กระบวนกำรกรองเกลือแร่ขนำดเล็กที่ยังคงค้ำงอยู่ในน้ ำประปำ

โดยผ่ำนระบบกำรกรองด้วยเมมเบรน เริ่มจำกระบบกำรกรองแบบ MF หรือระบบกำรกรองแบบ UF ก่อน
จะผ่ำนระบบกำรกรองแบบ RO  จนกระทั่งได้น้ ำที่เหลือเพียงโซเดียมไออน (Na+) และคลอไรด์ไอออน (Cl-)  

2. น ำน้ ำที่ผ่ำนกระบวนกำรกรองข้ำงต้นเข้ำสู่กระบวนกำรแลกเปลี่ยนประจุไฟฟ้ำเพื่อกรองอนุภำคขนำดเล็กดังกล่ำว 
โดยประจุบวกจำก Na+ และประจุลบจำก Cl- จะถูกจับด้วย Resin (polymer ที่ไม่ละลำยน้ ำและมีสมบัติ
แลกเปลี่ยนประจุได้) ท ำให้ได้น้ ำบริสุทธ์ิ 

3.  ตรวจสอบคุณภำพน้ ำที่ได้ 
4. เก็บไว้ในถังน้ ำใสเพื่อรอกำรใช้งำน 

ในกำรผลิตน้ ำบริสุทธ์ิจะมีของเสียที่เหลือจำกกำรผลิต ได้แก่  สำรเคมีที่ใช้ในกำรล้ำง Resin ซ่ึงไม่มี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพรำะเป็นสำรละลำยเกลือแต่มีควำมเข้มข้นสูง ต้องผ่ำนกำรเจือจำงให้อยู่ในควำมเข้มข้นที่
กฎหมำยอนุญำตให้ปล่อยทิ้งได้  

ทั้งน้ี น้ ำบริสุทธ์ิที่ได้เป็นน้ ำที่ไม่มีคุณประโยชน์ต่อร่ำงกำย เน่ืองจำกได้ผ่ำนขั้นตอนกำรกรองเกลือแร่ออกจน
หมด ดังน้ัน ผู้ประกอบกำรในธุรกิจน้ ำดื่มจึงเติมเกลือแร่ที่เป็นประโยชน์กับร่ำงกำยเข้ำไปในระหว่ำงกำรผลิต ซ่ึงท ำ
ให้ได้น้ ำที่มีคุณค่ำและเป็นประโยชน์กับร่ำงกำยมำกขึ้น อำทิ น้ ำแร่ ซ่ึงช่วยสร้ำงมูลค่ำให้กับน้ ำที่ผลิตได้ดังกล่ำว 
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ภาพตัวอย่างงานให้บริการออกแบบ และก่อสรา้งระบบผลิตน  าบริสุทธิ์ 
(บริษัท พีทีที ยูทิลิตี  จ ากัด จังหวัดระยอง) 

 

 
 

 

 

 

2. ระบบบ าบัดน  าเสีย (Wastewater Treatment Plant) 
หมำยถึง กำรก ำจัดสิ่งปนเปื้อนในน้ ำที่เกิดจำกกระบวนกำรผลิตของโรงงำนอุตสำหกรรม หรือเกิดจำกกิจวัตร

ประจ ำวันของประชำชนที่อยู่อำศัยในชุมชนหรือแหล่งที่อยู่อำศัยต่ำงๆ ให้หมดไป หรือมีปริมำณสิ่งปนเปื้อนในน้ ำลดลงจนมี
คุณภำพเป็นไปตำมมำตรฐำนน้ ำทิ้ งต ำมประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่ งแวดล้อม ฉบับที่  3  
(พ.ศ. 2539) เรื่องก ำหนดมำตรฐำนควบคุมกำรระบำยน้ ำทิ้งจำกแหล่งก ำเนิดประเภทต่ำงๆ อำทิ โรงงำนอุตสำหกรรมและ
นิคมอุตสำหกรรม อำคำรที่พักอำศัยต่ำงๆ และพื้นที่เกษตรกรรม เป็นต้น ซ่ึงน้ ำเสียที่เกิดขึ้นจำกแหล่งก ำเนิดต่ำงๆ  จะมี
ปริมำณสำรเคมีหรือสำรละลำยเข้มข้นผสมอยู่ในปริมำณที่แตกต่ำงกัน ทั้งน้ี สำมำรถแบ่งประเภทน้ ำเสียตำมสำรหลักที่ให้
ลักษณะเด่นของน้ ำเสียเป็น 5 ประเภท ดังน้ี 

1. น  าเสียประเภทที่มีสารอินทรีย์ ซ่ึงเกิดจำกน้ ำกินน้ ำใช้ โดยจะพิจำรณำจำกค่ำ BOD (Biochemical Oxygen 
Demand) ซ่ึงค่ำ BOD หมำยถึง ค่ำวัดควำมเน่ำเสียจำกน้ ำที่ใช้อุปโภคบริโภคที่ถูกทิ้งลงสู่แหล่งน้ ำสำธำรณะหรือ
จำกเศษใบไม้ ค่ำ BOD จะแสดงให้เห็นถึงปริมำณออกซิเจนที่แบคทีเรียต้องกำรใช้ในกำรย่อยสลำยสำรอินทรีย์  
กล่ำวคือ ถ้ำน้ ำเสียมีค่ำ BOD ต่ ำ เม่ือถูกทิ้งลงในแหล่งน้ ำจะไม่ส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ ำดังกล่ำว เน่ืองจำก
แบคทีเรียต้องกำรออกซิเจนในกำรย่อยสลำยน้อย แต่ถ้ำน้ ำเสียมีค่ำ BOD สูง เม่ือถูกทิ้งลงในแหล่งน้ ำจะท ำให้
ปริมำณออกซิเจนในแหล่งน้ ำลดลงมำกจนท ำให้ปลำหรือสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ ในแหล่งน้ ำน้ันตำย   

2. น  าเสียประเภทที่มีสารเคมี โดยจะพิจำรณำค่ำ COD (Chemical Oxygen Demand) ซ่ึงหมำยถึง ค่ำวัดควำมเน่ำเสีย
ของน้ ำเสียที่เกิดจำกสำรเคมี โดยค่ำ COD จะแสดงให้เห็นถึงปริมำณออกซิเจนที่ใช้ในกำรออกซิไดซ์ เพื่อให้
กลำยเป็นคำร์บอนไดออกไซด์และน้ ำ  

3. น  าเสียในรูปสารแขวนลอย โดยจะพิจำรณำค่ำ TDS (Total Dissolved Solid) ที่ต้องบ ำบัด คือ ปริมำณของแข็งที่
ละลำยในน้ ำและสำมำรถไหลผ่ำนกระดำษกรองใยแก้ว เม่ือกรองปริมำณสำรแขวนลอยออกจึงเอำน้ ำใสที่ผ่ำน
กระดำษกรองใยแก้วไประเหย จะท ำให้สำมำรถหำปริมำณสำรละลำยได้ 

4. น  าเสียที่มีส่วนผสมของโลหะหนัก 
5. น  าเสียจากสารเคมีอื่นๆ  

ดังน้ัน กำรให้บริกำรเก่ียวกับระบบบ ำบัดน้ ำเสียจึงขึ้นกับลักษณะน้ ำเสียและระดับกำรบ ำบัดน้ ำเสียที่ลูกค้ำต้องกำร 
ซ่ึงหมำยถึงกำรบ ำบัดน้ ำเสียเพื่อน ำกลับมำใช้หมุนเวียนใหม่หรือกำรบ ำบัดน้ ำเสียทั่วไป (บ ำบัดน้ ำเสียให้ได้คุณภำพตำม
มำตรฐำนน้ ำทิ้งที่กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมก ำหนด) โดยลูกค้ำที่บริษัทให้บริกำรมีทั้ง
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MF/UF RO 

น้ ำประปำ น้ ำเสีย 

Tank Tank 

หน่วยงำนรำชกำรและเอกชนซ่ึงเป็นโรงงำนอุตสำหกรรม ซ่ึงประเภทของระบบบ ำบัดน้ ำเสียที่บริษัทให้บริกำรแบ่งเป็น 2 
ประเภท ดังน้ี 

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

คุณสมบัติที่เหมำะสมกับกำรน ำไปใช้ในกระบวนกำรผลิต ซ่ึงกำรบ ำบัดน้ ำเสียเพื่อน ำกลับมำใช้ ใหม่ช่วยให้โรงงำน
อุตสำหกรรมสำมำรถลดค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกับน้ ำให้มีอัตรำที่ลดลงได้ เน่ืองจำกโดยส่วนมำกโรงงำนอุตสำหกรรมใน
นิคมอุตสำหกรรมต้องซื้อน้ ำดิบจำกทำงนิคมอุตสำหกรรมมำผ่ำนกระบวนกำรผลิตน้ ำ ซ่ึงท ำให้มีต้นทุนในเรื่อง
ของน้ ำดิบ แต่กระบวนกำรบ ำบัดน้ ำเสียเพื่อน ำกับมำใช้ใหม่ใช้น้ ำเสียที่ได้จำกโรงงำนมำผ่ำนกระบวนกำรบ ำบัด 
ท ำให้ไม่มีค่ำใช้จ่ำยในส่วนของน้ ำดิบส่งผลให้อัตรำค่ำน้ ำลดลง นอกจำกน้ี กำรน ำน้ ำเสียมำบ ำบัดและน ำกลับมำใช้
ใหม่ยังเป็นกำรช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและเป็นกำรลดปริมำณกำรใช้น้ ำจำกแหล่งน้ ำธรรมชำติอีกด้วย 

 

 

 

 

ขั นตอนการผลิตของระบบบ าบัดน  าเสียเพ่ือน ากลับมาใช้ใหม่  
1. น ำน้ ำเสียมำผ่ำนกระบวนกำรกรองด้วยระบบเมมเบรนแบบ MF หรือ UF เพื่อกรองอนุภำคสำรแขวนลอยออก 
2. น ำมำผ่ำนกระบวนกำรกรองด้วยระบบเมมเบรนแบบ RO เพื่อกรองสำรละลำยที่ปนเปื้อนในน้ ำออกเก็บน้ ำ

ไว้ในถังน้ ำเพื่อรอใช้งำน 

ภาพตัวอย่างงานให้บริการออกแบบ และก่อสรา้งระบบบ าบัดน  าเสียเพ่ือน ากลับมาใช้ใหม่ 
(Wastewater Recycle Plant) ของบริษัท 

 
 

 

 

 

 

 

ทั้งน้ี บริษัทได้ขยำยกำรด ำเนินธุรกิจเก่ียวกับระบบบ ำบัดน้ ำเสียเพื่อน ำกลับมำใช้ใหม่ โดยกำรลงทุนใน
ธุรกิจจ ำหน่ำยน้ ำที่เกิดจำกกำรบ ำบัดน้ ำเสียให้ กับลูกค้ำ โดยปี 2554 บริษัทได้ลงนำมสัญญำงำนกับบริษัท ไทย
พลำสติกและเคมีภัณฑ์ จ ำกัด (มหำชน) เพื่อลงทุนในระบบบ ำบัดน้ ำเสียเพื่อน ำกลับมำใช้ใหม่ โดยมีลักษณะเป็น
แบบ BOO รวมระยะเวลำ 10 ปี  
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2.2 ระบบบ าบัดน  าเสียเพ่ือให้ได้มาตรฐาน (Wastewater Treatment Plant) 
หมำยถึง ระบบบ ำบัดน้ ำเสียส ำหรับโรงงำนอุตสำหกรรมและแหล่งชุมชนเพื่อให้ได้น้ ำที่ มีคุณสมบัติ  

เพียงพอที่จะปล่อยสู่แหล่งน้ ำธรรมชำติ กรรมวิธีกำรบ ำบัดน้ ำเสียที่บริษัทให้บริกำรแก่ลูกค้ำ สำมำรถแยกได้เป็น 3 
ประเภทตำมควำมแตกต่ำงของระดับควำมเสียของน้ ำ (ลักษณะน้ ำเสีย) ดังน้ี 

1. การบ าบัดทางกายภาพ 

เป็นกระบวนกำรบ ำบัดน้ ำเสียพื้นฐำนที่ใช้ในกำรบ ำบัดขั้นต้นส ำหรับน้ ำเสียที่เกิดจำกโรงงำน
อุตสำหกรรมและชุมชนขนำดใหญ่ ได้แก่ กระบวนกำรดักขยะขนำดใหญ่  กระบวนกำรก ำจัดไขมัน และ
น้ ำมัน กระบวนกำรตกตะกอนโดยใช้สำรเคมี และกระบวนกำรก ำจัดสำรพิษจ ำพวกโลหะหนัก  

2. การบ าบัดทางชีวภาพ  

เป็นกรรมวิธีบ ำบัดน้ ำเสียซ่ึงใช้หลักกำรทำงชีวภำพ โดยบริษัทจะออกแบบก่อสร้ำงระบบบ ำบัด
ส ำหรับท ำกำรเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์เพื่อย่อยสลำยสำรมลพิษในน้ ำเสีย ซ่ึงกรรมวิธีน้ีเหมำะส ำหรับกำรบ ำบัดน้ ำ
เสียที่เกิดจำกแหล่งชุมชนหรือเทศบำลทั่วไป โรงงำนอุตสำหกรรม และนิคมอุตสำหกรรม 

3. การก าจัดตะกอน  

เป็นกรรมวิธีบ ำบัดตะกอนที่เกิดขึ้นจำกกำรบ ำบัดน้ ำเสียทั้งจำกกระบวนกำรบ ำบัดทำงกำยภำพ  

และกระบวนกำรบ ำบัดทำงชีวภำพ โดยใช้วิธีกำรรีดน้ ำออกจำกกำกตะกอนเพื่อท ำให้ตะกอนแห้งและลด
ปริมำตรของกำกตะกอน ท ำให้สะดวกต่อกำรขนส่งไปก ำจัด เครื่องจักรที่ใช้ในกำรรีดน้ ำออกจำกตะกอน 
ได้แก่ เครื่องอัดตะกอน เครื่องรีดตะกอน หรือเครื่องเหว่ียงตะกอน   เป็นต้น ซ่ึงกรรมวิธีน้ีจะถูกน ำไปใช้ใน
ขั้นตอนกำรก ำจัดตะกอนของระบบบ ำบัดน้ ำเสียทั้งจำกชุมชน เทศบำล และโรงงำนอุตสำหกรรม รวมไปถึง
ตะกอนที่เกิดจำกระบบผลิตน้ ำ 

โดยลูกค้ำที่ใช้บริกำรระบบบ ำบัดน้ ำเสียสำมำรถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม ตำมที่มำของแหล่งน้ ำเสีย ดังน้ี 

1. การบ าบัดน  าเสียจากแหล่งชุมชน 
ปริมำณน้ ำเสียจำกแหล่งชุมชนในประเทศไทยส่วนใหญ่จะมีปริมำณสำรอินทรีย์ปะปนอยู่ในแหล่ง

น้ ำซ่ึงสำมำรถวัดค่ำ BOD ได้ประมำณ 100 มิลลิกรัมต่อลิตร ส ำหรับกรรมวิธีในกำรบ ำบัดน้ ำเสียจะใช้วิธีกำร
ทำงชีวภำพ คือ กำรน ำแบคทีเรียมำใช้ประโยชน์ในกำรบ ำบัดน้ ำเสียซ่ึงสำมำรถแบ่งออกได้เป็น 2 ชนิด ได้แก่  

 แบบใช้ออกซิเจนในการก าจัดสารอินทรีย์ 

เป็นกำรบ ำบัดน้ ำเสียโดยกำรใช้แบคทีเรียเพื่อย่อยสำรอินทรีย์ที่อยู่ในน้ ำเสีย โดยกำรเพิ่มออกซิเจน
ให้กับน้ ำเพื่อให้แบคทีเรียสำมำรถขยำยตัวและย่อยสำรอินทรีย์ได้เร็วยิ่งขึ้น โดยแบคทีเรียจะจับตัวเป็นก้อน
และเม่ือมีจ ำนวนมำกก็จะตกตะกอน ท ำให้ได้น้ ำที่มีคุณภำพดีขึ้น  

 แบบไม่ใช้ออกซิเจน / ไร้ออกซิเจนในการก าจัดสารอินทรีย์  
เป็นกำรบ ำบัดน้ ำเสียที่ได้รับควำมนิยมในแหล่งชุมชน เน่ืองจำกเป็นวิธีกำรที่ง่ำยไม่ยุ่งยำกและเสีย

ค่ำใช้จ่ำยไม่สูงมำกนัก ซ่ึงวิธีกำรดังกล่ำวเป็นวิธีกำรบ ำบัดโดยกำรใช้แบคทีเรียเข้ำย่อยสำรอินทรีย์ซ่ึงถือเป็น
อำหำรของแบคทีเรียที่มีอยู่ในน้ ำเสียให้หมดไป แต่กำรด ำเนินกำรต้องอำศัยระยะเวลำค่อนข้ำงนำน เละ
ผลที่ได้จำกกระบวนกำรย่อยสำรอินทรีย์ของแบคทีเรีย คือ  ก๊ำซซ่ึงสร้ำงมลภำวะทำงกลิ่นให้กับชุมชน  
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เน่ืองจำกระบบบ ำบัดน้ ำเสียจำกแหล่งชุมชนมีขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยำก จึงท ำให้บริษัทมีคู่แข่งเป็นจ ำนวน
มำก ดังน้ัน เพื่อป้องกันและหลีกเลี่ยงจำกกำรแข่งขันดังกล่ำว บริษัทจึงเน้นให้บริกำรเก่ียวกับระบบบ ำบัด
น้ ำเสียส ำหรับโรงงำนอุตสำหกรรมที่ต้องอำศัยประสบกำรณ์ควำมช ำนำญและวิธีกำรทำงเคมีที่ยุ่งยำก
ซับซ้อนมำกกว่ำระบบบ ำบัดน้ ำเสียจำกแหล่งชุมชน  

2. การบ าบัดน  าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม 
น้ ำเสียจำกโรงงำนอุตสำหกรรมเป็นน้ ำเสียที่มีสิ่งสกปรกและสำรปนเปื้อนในปริมำณที่มำกกว่ำน้ ำ

เสียจำกแหล่งชุมชน ทั้งน้ี สิ่งสกปรกและสำรปนเปื้อนดังกล่ำวจะแตกต่ำงกันไปตำมประเภทธุรกิจของ
โรงงำนอุตสำหกรรมน้ันๆ ซ่ึงกำรบ ำบัดด้วยกรรมวิธีทำงชีวภำพเพียงอย่ำงเดียวไม่เพียงพอ เน่ืองจำก
สำรเคมีและสำรละลำยไม่สำมำรถก ำจัดให้หมดไปด้วยกรรมวิธีดังกล่ำวได้ ดังน้ัน ระบบกำรบ ำบัดน้ ำเสีย
ส ำหรับโรงงำนอุตสำหกรรมจึงต้องอำศัยวิธีกำรทำงเคมีที่มีควำมยุ่งยำกและซับซ้อนมำกยิ่งขึ้น โดย
จ ำเป็นต้องอำศัยกรรมวิธีกำรบ ำบัดทำงกำยภำพและกำรก ำจัดตะกอนประกอบด้วย 

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

เป็นกำรก ำจัดของแข็งที่มีขนำดใหญ่ออกจำกน้ ำเสียก่อนที่จะมีกำรปล่อยเข้ำสู่ระบบบ ำบัดน้ ำเสีย 
เพื่อป้องกันกำรอุดตันของท่อน้ ำและไม่ก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่เครื่องสูบน้ ำ โดยมีระดับขั้นตอนกำร
บ ำบัด ดังน้ี 

 การดักด้วยตะแกรง  เป็นกำรก ำจัดของแข็งที่ มีขนำดใหญ่โดยกำรใช้ตะแกรง ซ่ึงตะแกรง
โดยทั่วไปมี 2 ประเภท คือ ตระแกรงหยำบ และตะแกรงละเอียด 

 การบดตัด  เป็นกำรลดขนำดหรือปริมำตรของแข็งให้มีขนำดเล็กลง โดยของเสียที่มีขนำดใหญ่จะ
ผ่ำนเครื่องบดตัดเพื่อท ำกำรบดตัดให้ละเอียดก่อนที่จะแยกไปสู่ถังตกตะกอนเพื่อรอกำรแยกออก
ด้วยกำรตกตะกอน 

 การดักกรวยทราย  เป็นกำรก ำจัดกรวดทรำย ท ำให้เกิดกำรตกตะกอนในรำงดักกรวดทรำยโดยกำร
ลดควำมเร็วของน้ ำลง 

 การก าจัดไขมันและน  ามัน  เป็นกำรก ำจัดไขมันและน้ ำมันในน้ ำเสียที่มำจำกครัวเรือน โรงอำหำร 
ห้องน้ ำ ปั๊มน้ ำมัน และโรงงำนอุตสำหกรรมบำงชนิด ซ่ึงจะเป็นกำรกักน้ ำเสียไว้ในบ่อดักไขมันใน
ช่วงเวลำหน่ึงเพื่อให้น้ ำมันและไขมันลอยตัวขึ้นสู่ผิวน้ ำ แล้วท ำกำรใช้เครื่องตักหรือกวำดออกจำก
บ่อก ำจัด 

2. การบ าบัดน  าเสียขั นที่สอง (Secondary Treatment) 
เป็นกำรก ำจัดน้ ำเสียที่เป็นพวกสำรอินทรีย์อยู่ในรูปของสำรละลำยหรืออนุภำคคอลลอยด์ซ่ึง

โดยทั่วไปมักจะเรียกกำรบ ำบัดขั้นที่สองน้ีว่ำ “กำรบ ำบัดน้ ำเสียด้วยขบวนกำรทำงชีววิทยำ” เน่ืองจำกเป็น
ขั้นตอนที่ต้องอำศัยแบคทีเรียในกำรย่อยสลำยหรือท ำลำยควำมสกปรกในน้ ำเสีย โดยกำรบ ำบัดน้ ำเสียใน
ปัจจุบันจ ำเป็นต้องมีกำรบ ำบัดถึงขั้นที่สองเพื่อให้น้ ำเสียที่ผ่ำนกำรบ ำบัดแล้วมีคุณภำพตรงตำมมำตรฐำนน้ ำ
ทิ้งที่ทำงรำชกำรก ำหนด ซ่ึงกำรบ ำบัดน้ ำเสียด้วยขบวนกำรทำงชีววิทยำสำมำรถแบ่งได้เป็น  2 ประเภท 
ดังน้ี 
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 แบบใช้ออกซิเจน  คือ กำรเพิ่มออกซิเจนเข้ำไปในน้ ำเสียและจะต้องมีปริมำณออกซิเจนที่พอเพียง
ซ่ึงจะท ำให้น้ ำเสียไม่เน่ำเหม็น เพื่อให้แบคทีเรียขยำยตัวและท ำหน้ำที่ย่อยสลำยสำรอินทรีย์เร็วขึ้น 
โดยแบคทีเรียจะท ำกำรจับตัวกันเป็นกลุ่มก้อนจนกระทั่งรวมตัวกันเป็นจ ำนวนมำกและเกิดกำร
ตกตะกอน  

 แบบไม่ใช้ออกซิเจน / ไร้ออกซิเจน  คือ  เป็นขบวนกำรก ำจัดน้ ำเสียที่อำศัยแบคทีเรียไม่ใช้อำกำศ
ในกำรย่อยสลำยสำรอินทรีย์ที่เจือปนอยู่ในน้ ำเสีย ซ่ึงกำรบ ำบัดน้ ำเสียวิธีน้ีจะใช้ระยะเวลำในกำร
ย่อยสลำยเป็นเวลำนำน โดยหลังจำกกำรย่อยสลำยเสร็จสิ้นจะท ำให้แหล่งน้ ำมีกลิ่นเหม็น 

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

อำทิ โลหะหนัก หรือเชื้อโรคบำงชนิด เป็นต้น ก่อนที่จะระบำยสู่แหล่งน้ ำสำธำรณะ ซ่ึงกำรบ ำบัดน้ ำเสียในขั้น
น้ีจะไม่เป็นที่นิยมในกำรปฏิบัติ เน่ืองจำกมีขั้นตอนที่ยุ่งยำกและมีค่ำใช้จ่ำยสูง โดยผู้ที่จะบ ำบัดน้ ำเสียขั้นสูง
ส่วนใหญ่จะเป็นกำรบ ำบัดเพื่อน ำกลับมำใช้อีกครั้ง 

ภาพตัวอย่างงานให้บริการออกแบบและก่อสร้างระบบบ าบัดน  าเสียเพ่ือให้ได้มาตรฐานก่อนปล่อยสู่แหล่งน  า 
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) 

 

 

 

 

บริษัท ไทย ซี.อาร์.ที จ ากัด  
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บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จ ากัด 

 

 

 

 

 

 

 

3. ระบบก าจัดขยะ  (Solid Waste Treatment Plant)  
ขยะที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มีแหล่งที่มำจำกแหล่งชุมชนและโรงงำนอุตสำหกรรม ซ่ึงขยะในแต่ละวันประกอบด้วยเศษ

อำหำร กระดำษ เศษแก้ว เศษไม้ พลำสติก เศษดิน เศษหิน ใบไม้ ขี้เถ้ำ เป็นต้น โดยปริมำณขยะจะมีควำมแตกต่ำงกันตำม
แหล่งที่มำ ซ่ึงวิธีกำรก ำจัดขยะที่นิยมใช้ในปัจจุบัน ได้แก่ กำรน ำไปเผำในเตำเผำ กำรน ำไปหมักเพื่อท ำปุ๋ย กำรหมุนเวียน
เพื่อน ำกลับมำใช้ใหม่ กำรน ำไปเป็นอำหำรสัตว์ และกำรฝั่งกลบอย่ำงถูกหลักสุขำภิบำล  

บริษัทเน้นกำรให้บริกำรโดยใช้วิธีกำรฝังกลบเป็นหลัก เน่ืองจำกมีขั้นตอนในกำรก ำจัดที่ไม่ยุ่งยำก ต้นทุนต่ ำ และไม่
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทเป็นผู้ประมูลงำนโดยตรงจำกหน่วยงำนรำชกำรซ่ึงมีกำรก ำหนดพื้นที่ส ำหรับ
กำรวำงระบบก ำจัดขยะไว้เรียบร้อยแล้ว ทั้งน้ี กำรให้บริกำรระบบก ำจัดขยะแบบฝังกลบ บริษัทจ ำเป็นต้องค ำนึงถึง
องค์ประกอบที่ส ำคัญเก่ียวกับสถำนที่ตั้งของแหล่งฝังกลบให้ถูกสุขลักษณะตำมหลักเกณฑ์ของกรมควบคุมมลพิษ ซ่ึง
ประกอบด้วยระยะห่ำงจำกจุดก ำเนิดของแหล่งขยะ ขนำดของที่ดิน สภำพภูมิประเทศ ลักษณะของดิน และระดับน้ ำใต้ดิน 

โดยรูปแบบกำรฝังกลบแบ่งออกเป็น 2 วิธี ดังน้ี 

3.1 การฝังกลบตามหลักสุขาภิบาล ใช้ส ำหรับฝังกลบขยะมูลฝอยหรือของเสียที่ไม่เป็นอันตรำย โดยแบ่งวิธีฝังกลบ

ออกเป็น 2 แบบดังน้ี  

 แบบถมพื นดิน ได้แก่ กำรฝังกลบขยะในพื้นที่ที่เป็นหลุมเป็นบ่อหรือเป็นพื้นที่ที่ต่ ำและต้องกำรถมให้พื้นที่ น้ัน
สูงขึ้นกว่ำระดับเดิม อำทิ บริเวณบ่อดินลูกรัง ริมตลิ่ง หรือบริเวณที่ถูกขุดดินเพื่อออกไปท ำประโยชน์อย่ำงอ่ืน 
เป็นต้น โดยกำรฝังกลบพื้นที่แบบน้ีจะด ำเนินกำรเทขยะลงไปในหลุมแล้วเกลี่ยขยะให้กระจำยโดยรอบพร้อม
กับบดอัดให้แน่น หลังจำกน้ันก็ใช้ดินกลบแล้วบดอัดให้แน่นอีกครั้ง 

 แบบขุดเป็นร่อง ได้แก่ กำรก ำจัดขยะแบบฝังกลบในพื้นที่รำบซ่ึงต้องด ำเนินกำรขุดให้เป็นร่องก่อน โดยจะต้อง
มีควำมกว้ำงอย่ำงน้อยประมำณ 2 เท่ำของขนำดเครื่องจักรกลที่ใช้ เพื่อให้เกิดควำมสะดวกในกำรท ำงำนของ
เครื่องจักร ส่วนควำมลึกของร่องจะขึ้นอยู่กับระดับของน้ ำใต้ดิน ซ่ึงโดยส่วนใหญ่ร่องจะมีควำมลึกประมำณ  2 - 3 

เมตร และท ำให้ลำดเอียงไปด้ำนใดด้ำนหน่ึงเพื่อไม่ให้น้ ำขังในบ่อเม่ือเกิดฝนตก โดยดินที่ขุดเพื่อท ำบ่อจะถูก
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วำงกองไว้เพื่อใช้เป็นดินกลบต่อไป ต่อจำกน้ันจึงน ำขยะเทลงในบ่อแล้วเกลี่ยให้กระจำยและบดทับให้แน่นอีก
ครั้ง 

3.2 การฝังกลบอย่างปลอดภัย ใช้ส ำหรับฝังกลบกำกของเสียอันตรำยที่ผ่ำนกำรท ำลำยฤทธ์ิโดยปรับเสถียรแล้ว ซ่ึง

ขั้นตอนในกำรก ำจัดขยะแบบฝังกลบเป็นกำรน ำขยะมำกองรวมกันไว้ในบ่อดินแล้วเกลี่ยและบดอัดทับขยะให้แน่น
โดยรถแทรกเตอร์ หลังจำกน้ันน ำดินมำกลบทับหน้ำขยะพร้อมบดอัดทับให้แน่นอีกครั้ง ชั้นบนสุดจะต้องกลบดินบด
ทับให้แน่น โดยมีควำมหนำไม่น้อยกว่ำ 60  เซนติเมตร และร่องดินแต่ละร่องควรเว้นห่ำงกันไม่น้อยกว่ำ 60 
เซนติเมตร  ท ำเป็นชั้นๆ จนสำมำรถปรับระดับพื้นดินได้ตำมต้องกำร แล้วปล่อยให้ขยะสลำยตัว ซ่ึงระหว่ำงกำรรอ
เวลำสลำยตัวน้ันจะต้องท ำกำรตรวจสอบและก้ันรั้วบริเวณปฏิบัติกำรเพื่อป้องกันกำรบุกรุกอ่ืนๆ และขณะที่ ขยะ
ก ำลังสลำยตัวจะก่อให้เกิดน้ ำจำกกำรหมักของขยะ ซ่ึงน้ ำดังกล่ำวจะถูกน ำเข้ำสู่กระบวนกำรบ ำบัดน้ ำเสียก่อน
ปล่อยทิ้งลงสู่แหล่งน้ ำหรือก่อนน ำน้ ำที่ได้บ ำบัดน้ันกลับมำใช้ใหม่ 

บริษัทได้วำงแผนงำนส ำหรับระบบกำรก ำจัดขยะที่จะให้บริกำรในลักษณะ Waste to Energy ซ่ึงเป็นกำร
น ำขยะจำกบ่อก ำจัดขยะมำผลิตเป็นพลังงำนเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในโรงงำนอุตสำหกรรม โดยขยะที่ถูกฝังกลบอย่ำงถูก
สุขลักษณะจะเกิดกำรย่อยสลำยภำยใต้กระบวนกำรย่อยสลำยแบบไร้อำกำศและก่อให้เกิดก๊ำซชีวภำพจำกกำรฝัง
กลบ ซ่ึงจะประกอบด้วยก๊ำซมีเทน ก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ และก๊ำซอ่ืนๆ โดยก๊ำซมีเทนจะมีปริมำณมำกถึงร้อยละ 
45 – 60  ของปริมำณก๊ำซทั้งหมด ซ่ึงก๊ำซที่เกิดขึ้นดังกล่ำวสำมำรถน ำมำใช้ประโยชน์ในรูปของพลังงำนทดแทนได้
หลำยรูปแบบ อำทิ น ำไปใช้ผลิตกระแสไฟฟ้ำ น ำไปเป็นเชื้อเพลิงโดยตรง น ำไปใช้รวมกับท่อส่งก๊ำซ และน ำไปใช้
เป็นเชื้อเพลิงส ำหรับยำนพำหนะ ซ่ึงนอกจำกจะได้พลังงำนทดแทนที่เป็นประโยชน์โดยตรงแล้ว กำรก ำจัดขยะ
ดังกล่ำวยังก่อให้เกิดประโยชน์ในทำงอ้อม ได้แก่ ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จำกกำรลดปริมำณก๊ำซเรือน
กระจกซ่ึงก่อให้เกิดปรำกฏกำรณ์โลกร้อน เน่ืองจำกก๊ำซมีเทนเป็นส่วนประกอบส ำคัญในก๊ำซชีวภำพซ่ึงจะก่อให้เกิด
ผลกระทบมำกกว่ำก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ 21 เท่ำ 

4. การแปรรูปวัสดุเหลือใช้ให้เป็นพลังงานทดแทน (Waste to Energy) 
เป็นกระบวนกำรบ ำบัดน้ ำเสียหรือของเสียที่มีอยู่ตำมโรงงำนอุตสำหกรรม อุตสำหกรรมทำงกำรเกษตร และชุมชน 

อำทิ น้ ำเสียจำกโรงงำนอุตสำหกรรม โรงงำนน้ ำตำล โรงงำนแป้งมันส ำปะหลัง โรงงำนสกัดน้ ำมันปำล์ม มูลสุกร และขยะ
มูลฝอยจำกชุมชน เป็นต้น โดยจะน ำของเสียหรือวัสดุเหลือใช้เหล่ำน้ีเข้ำสู่กระบวนกำรบ ำบัดด้วยวิธีทำงชีวภำพ  โดยอำศัย
แบคทีเรียในกำรบ ำบัดน้ ำเสีย ซ่ึงสำมำรถแบ่งออกได้เป็น  2 กระบวนกำร ดังน้ี 

4.1 กระบวนการแบบใช้อากาศ สำรอินทรีย์ถูกย่อยสลำยเป็นก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์และมีกำรสร้ำงจุลินทรีย์ขึ้น

จ ำนวนมำกประมำณร้อยละ 50 ของสำรอินทรีย์ในน้ ำเสียถูกเปลี่ยนเป็นจุลินทรีย์ โดยกระบวนกำรบ ำบัดแบบน้ีมี
ข้อได้เปรียบ คือ ระบบมีประสิทธิภำพสูงและใช้ระยะเวลำในกำรบ ำบัดสั้น แต่มีข้อเสีย คือ ต้องเสียค่ำใช้จ่ำยในกำร
บ ำบัดสูง เน่ืองจำกต้องมีกำรพ่นอำกำศให้กับระบบและยังต้องก ำจัดตะกอนจุลินทรีย์ส่วนเกิน นอกจำกน้ี
กระบวนกำรบ ำบัดแบบน้ีไม่สำมำรถใช้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพกับน้ ำเสียที่มีปริมำณสำรอินทรีย์สูงมำกๆ เน่ืองจำกมี
ข้อจ ำกัดในกำรให้ออกซิเจนอย่ำงเพียงพอกับระบบ 

4.2  กระบวนการแบบไม่ใช้อากาศ / ไร้อากาศ กระบวนกำรน้ีสำรอินทรีย์ในน้ ำเสียประมำณร้อยละ 80 – 90 

ถูกย่อยสลำยเป็นก๊ำซมีเทน และก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ ซ่ึงรวมเรียกว่ำ ก๊ำซชีวภำพ โดยแบคทีเรียที่เก่ียวข้องกับ
กำรย่อยสลำยมีกำรเจริญเติบโตค่อนข้ำงช้ำท ำให้ระบบเริ่มต้นได้ช้ำ อีกทั้งประสิทธิภำพของระบบในกำรบ ำบัดต่ ำ
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จ ำเป็นต้องใช้ระยะเวลำในกำรกักเก็บของเหลวนำนขึ้น ระบบบ ำบัดจึงมีขนำดใหญ่ นอกจำกน้ีระบบยังมีกำร
ปรับตัวไม่ดีนักต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพแวดล้อม และในระหว่ำงก ำจัดบำงครั้งอำจมีก๊ำซไฮโดรเจนซัลไฟด์เกิดขึ้น 

ทั้งน้ี เทคโนโลยีที่ใช้อำกำศมักต้องอำศัยเครื่องจักรกลในกำรเติมอำกำศให้กับน้ ำเสีย  ท ำให้สิ้นเปลืองพลังงำนและ
ค่ำใช้จ่ำย โดยผลจำกกำรบ ำบัดจะได้ออกมำเป็นคำร์บอนไดออกไซด์และน้ ำ ส่วนเทคโนโลยีที่ไม่ใช้อำกำศหรือเรียกอีกอย่ำง
ว่ำเทคโนโลยีกำรบ ำบัดน้ ำเสียหรือของเสียโดยวิธีไร้อำกำศ จะท ำให้ได้ผลพลอยได้ออกมำเป็นก๊ำซชีวภำพซ่ึงเป็นผลิตภัณฑ์
จำกแบคทีเรียในระบบ 

ปริมำณก๊ำซชีวภำพที่ได้จำกกระบวนกำรบ ำบัดโดยพื้นฐำนจะขึ้นอยู่กับปริมำณและคุณภำพของของเสียที่ใช้เป็น

วัตถุดิบ หำกใช้มูลสัตว์จะได้ก๊ำซชีวภำพประมำณ 20 - 22 ลูกบำศก์เมตรต่อ 1 ตันของปริมำณมูลสัตว์ และหำกใช้น้ ำเสีย

จำกโรงงำนอุตสำหกรรมจะได้ก๊ำซชีวภำพ 2 - 200 ลูกบำศก์เมตรต่อ 1 ตันของปริมำณน้ ำเสีย ซ่ึงปริมำณก๊ำซชีวภำพจะมี

ค่ำสูงก็ต่อเม่ือค่ำ COD ในน้ ำเสียที่ใชเ้ป็นวัตถุดิบมีค่ำสูง มีกำรบ ำบดัในถังที่มีกำรให้ควำมร้อนและมีกำรปั่นหรือกวนน้ ำเสีย

อย่ำงต่อเน่ือง 
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ปัจจัยความเสี่ยง 

ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ 
1) ความเสี่ยงจากการพ่ึงพิงลูกค้ารายใหญ่  

บริษัทมีกลุ่มลูกค้ำ 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มลูกค้ำหน่วยงำนรำชกำร (หน่วยงำนรำชกำรที่ท ำหน้ำที่บริหำรจัดกำรน้ ำ) อำทิ 
กำรประปำส่วนภูมิภำค (กปภ.) เทศบำลต ำบล และเทศบำลอ ำเภอในจังหวัดต่ำงๆ ทั่วประเทศ และหน่วยงำนรำชกำรอ่ืนๆ 
อำทิ มหำวิทยำลัย เป็นต้น และกลุ่มลูกค้ำหน่วยงำนเอกชน อำทิ ธุรกิจปิโตรเคมี ธุรกิจพลังงำน ธุรกิจผลิตเหล็ก ธุรกิจผลิต
อำหำรและเครื่องดื่ม และนิคมอุตสำหกรรม เป็นต้น ซ่ึงบริษัทมีรำยได้จำกกำรให้บริกำรแก่หน่วยงำนรำชกำรและเอกชน 
(ทั้งรำยได้จำกกำรรับเหมำก่อสร้ำง และรำยได้จำกกำรรับบริหำรจัดกำรระบบ) ซ่ึงหน่วยงำนรำชกำรและเอกชนมีควำม
หลำกหลำยและไม่มีกำรพึ่งพำรำยใดรำยหน่ึงโดยเฉพำะ แต่เน่ืองจำกธุรกิจน้ีมีผู้ประกอบกำรรำยใหญ่ที่เป็นคู่แข่งขัน
โดยตรงกับบริษัท ดังน้ัน บริษัทจึงอำจได้รับควำมเสี่ยงจำกกำรที่ลูกค้ำหน่วยงำนเอกชนหันไปใช้บริกำรกับผู้ประกอบกำร
รำยอ่ืนหรือลดปริมำณกำรว่ำจ้ำงงำนของบริษัทลง และบริษัทไม่สำมำรถหำลูกค้ำรำยอ่ืนๆ มำทดแทนในมูลค่ำงำนที่หำยไป
ได้ ซ่ึงเหตุกำรณ์ดังกล่ำวอำจส่งผลกระทบต่อรำยได้และผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท 

เน่ืองจำก กปภ. และส ำนักงำนกรุงเทพมหำนคร (กทม.) มีระบบกำรจัดจ้ำงที่ก ำหนดหลักเกณฑ์ในกำรคัดเลือกผู้รับจ้ำง
ที่ชัดเจน ด้วยกำรก ำหนดให้ผู้รับจ้ำงงำนก่อสร้ำงทุกรำยต้องขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับจ้ำงของ กปภ. และกทม. จึงจะมีสิทธ์ิเข้ำ
ร่วมประกวดรำคำงำนจ้ำงได้ โดยบริษัทได้รับกำรจัดชั้นเป็นผู้รับจ้ำงชั้นที่ 1 ของกปภ. และกทม. (ทั้งประเภทงำนทำงอำทิ 
งำนวำงท่อ และงำนอำคำรอำทิงำนก่อสร้ำงถังพักน้ ำ) ซ่ึงถือว่ำเป็นกำรเปิดโอกำสให้บริษัทสำมำรถรับงำนจำกหน่วยงำน
ดังกล่ำวและเป็นกำรกระจำยกำรรับงำนจำกลูกค้ำอีกทำงหน่ึง รวมทั้งด้วยควำมที่บริษัทเป็นบริษัทเอกชนหน่ึงในไม่ก่ีรำยที่
สำมำรถให้บริกำรได้ทุกระดับควำมซับซ้อนของงำน ตั้งแต่งำนที่ต้องอำศัยเทคโนโลยีทำงวิศวกรรมพื้นฐำนไปจนถึงงำนที่
ต้องอำศัยเทคโนโลยีทำงวิศวกรรมชั้นสูง จึงท ำให้บริษัทสำมำรถเลือกให้บริกำรกับกลุ่มลูกค้ำที่หลำกหลำยได้ ตั้งแต่  
ธุรกิจปิโตรเคมี ธุรกิจพลังงำน (โรงไฟฟ้ำ) ไปจนถึงธุรกิจอำหำรและเครื่องดื่ม จึงท ำให้บริษัทมีควำมเสี่ยงจำกกำรพึ่งพิง
ลูกค้ำรำยใดรำยหน่ึงอยู่ในระดับต่ ำ 

2) ความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของรายได้ หรือความต่อเน่ืองของรายได้  
กำรให้บริกำรแบบครบวงจรของบริษัทผ่ำนช่องทำงกำรจ ำหน่ำย 2 ช่องทำง ได้แก่ กำรเข้ำร่วมกำรประมูลงำนจ้ำง

หรือกำรประกวดรำคำจ้ำงเหมำ และกำรได้รับกำรติดต่อจำกผู้ว่ำจ้ำงโดยตรง (ผ่ำนกำรแนะน ำจำกลูกค้ำเดิมของบริษัท  
คู่ค้ำของบริษัท และที่ปรึกษำโครงกำรของผู้ว่ำจ้ำงรวมถึงกำรมำติดต่อเพื่อใช้บริกำรเองโดยตรง)  ซ่ึงลักษณะกำรรับงำน
ผ่ำนกำรประกวดรำคำภำยใต้ข้อก ำหนดของผู้ว่ำจ้ำงจะเน้นกำรแข่งขันทำงด้ำนรำคำเป็นหลัก ดังน้ัน บริษัทจึงอำจได้รับ
ควำมเสี่ยงจำกควำมไม่แน่นอนหรือควำมไม่ต่อเน่ืองของรำยได้ หำกไม่สำมำรถชนะกำรประกวดรำคำส ำหรับโครงกำรใหม่ 
ซ่ึงอำจส่งผลท ำให้ผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ได้ 

บริษัทตระหนักถึงควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นดังกล่ำว จึงก ำหนดแนวทำงในกำรด ำเนินธุรกิจเพื่อรักษำควำมต่อเน่ือง
ของรำยได้ด้วยกำรรักษำคุณภำพงำนก่อสร้ำงให้ได้มำตรฐำน ซ่ึงบริษัทให้ควำมส ำคัญตั้งแต่ขั้นตอนกำรออกแบบระบบ  
กำรจัดหำวัสดุอุปกรณ์ กำรก่อสร้ำงและติดตั้งเพื่อให้กำรใช้งำนภำยหลังกำรก่อสร้ำงเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ กล่ำวคือ 
สำมำรถผลิตน้ ำหรือบ ำบัดน้ ำเสียให้ได้คุณภำพตำมมำตรฐำนและปริมำณที่ก ำหนด ทั้งน้ี เพื่อสร้ำงควำมพึงพอใจและท ำให้
ลูกค้ำหรือผู้ว่ำจ้ำงเกิดควำมเชื่อถือในผลงำนของบริษัท อันจะน ำมำซ่ึงโอกำสในกำรได้รับงำนอ่ืนๆ ส ำหรับโครงกำร
ในอนำคตของลูกค้ำ โดยในช่วง 5 ปีที่ผ่ำนมำ ลูกค้ำกว่ำร้อยละ 50 ของจ ำนวนลูกค้ำทั้งหมดในช่วงดังกล่ำวเป็นลูกค้ำที่เคย
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ใช้บริกำรของบริษัทมำแล้วในอดีต อำทิ บริษัท ปตท. เคมิคอล จ ำกัด (มหำชน) บริษัท พีทีที ยูทิลิตี้  จ ำกัด และ บริษัท 
เหล็กสยำมยำมำโตะ จ ำกัด จึงท ำให้ที่ผ่ำนมำบริษัทสำมำรถประมูลงำนและได้รับงำนอย่ำงต่อเน่ือง นอกจำกน้ี กำรที่บริษัท
ได้รับกำรขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับจ้ำงชั้นที่ 1 ส ำหรับงำนรับจ้ำงของกำรประปำส่วนภูมิภำค (กปภ.) และกำรได้รับขึ้นทะเบียน
เป็นผู้รับจ้ำงชั้นที่ 1 ประเภทงำนทำง และงำนอำคำรของกรุงเทพมหำนคร (กทม.) ยังเป็นส่วนช่วยสร้ำงควำมเชื่อม่ันใน
งำนบริกำรของบริษัทให้แก่ลูกค้ำหรือผู้ว่ำจ้ำงรำยอ่ืน ซ่ึงส่งผลให้สำมำรถสร้ำงควำมต่อเน่ืองของยอดรำยได้ของบริษัทได้ใน
ระดับหน่ึง  

3) ความเสี่ยงจากรับจ้างก่อสร้างท่ีมีรูปแบบสัญญาแบบเหมาครบวงจร (Turnkey) 
ลักษณะสัญญำรับเหมำก่อสร้ำงแบบครบวงจรเป็นสัญญำที่ให้อิสระแก่ผู้รับจ้ำงในกำรบริหำรจัดกำรต้นทุนและ

ค่ำใช้จ่ำยโครงกำร ซ่ึงหมำยถึงกำรเปิดโอกำสให้ผู้รับจ้ำงสำมำรถใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถและทักษะทำงวิศวกรรมเพื่อ
ควบคุมและบริหำรจัดกำรต้นทุนโครงกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น นอกจำกน้ี ด้วยประสบกำรณ์ที่บริษัทได้รับจำก
กำรรับจ้ำงก่อสร้ำงระบบน้ ำในธุรกิจปิโตรเคมี ซ่ึงถือเป็นหน่ึงในธุรกิจที่มีควำมซับซ้อนทำงเทคโนโลยีสูงมำก ปัจจุบันบริษัท
สำมำรถรับจ้ำงงำนระบบน้ ำได้ครอบคลุมทุกระดับเทคโนโลยี ตั้งแต่ระบบที่ใช้เทคโนโลยีขั้นพื้นฐำนไปจนถึงระบบที่ต้องใช้
เทคโนโลยีทำงวิศวกรรมชั้นสูง ซ่ึงท ำให้บริษัทเชื่อว่ำจะได้รับผลกระทบจำกควำมเสี่ยงดังกล่ำวน้อย 

4) ความเสี่ยงจากการแข่งขันในอุตสาหกรรม  
กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยที่เป็นลูกค้ำหน่วยงำนรำชกำร ได้แก่ กปภ. กทม. และ กปน.  ที่จัดซ้ือจัดจ้ำงต่อเน่ืองทุกปี โดย

มีลักษณะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงผ่ำนกำรประกวดรำคำจ้ำงเหมำ ซ่ึงผู้เข้ำร่วมกำรประกวดรำคำต้องได้รับกำรขึ้นทะเบียนกับ 
กปภ. กทม. เท่ำน้ัน จึงจะสำมำรถเข้ำร่วมกำรประกวดรำคำได้  

บริษัทตระหนักถึงกำรแข่งขันดังกล่ำว จึงได้ด ำเนินธุรกิจภำยใต้นโยบำยเสริมสร้ำงควำมแข็งแกร่งและจุดแข็งให้กับ
กำรให้บริกำรของบริษัท กล่ำวคือ ปัจจุบันบริษัทถือเป็นหน่ึงในผู้น ำในกำรให้บริกำรงำนระบบผลิตน้ ำ และด้วย
ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรที่ครอบคลุมงำนก่อสร้ำง ตั้งแต่งำนที่อำศัยเทคโนโลยีด้ำนวิศวกรรมขั้นพื้นฐำนไปจนถึงงำนที่
ต้องอำศัยเทคโนโลยีด้ำนวิศวกรรมระดับสูง อำทิ กำรให้บริกำรผลิตน้ ำประปำส ำหรับอุตสำหกรรมปิโตรเคมี กำรให้บริกำร
ระบบผลิตน้ ำจืดจำกน้ ำทะเล เป็นต้น กอปรกับกำรด ำเนินธุรกิจที่ยำวนำนกว่ำ 30 ปี ที่มีกำรรักษำคุณภำพงำนอย่ำง
ต่อเน่ืองจึงท ำให้บริษัทมีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับจำกผู้ว่ำจ้ำงด้วยดีมำโดยตลอด นอกจำกน้ี บริษัทยังด ำเนินนโยบำยเพื่อ
ลดควำมเสี่ยงจำกกำรแข่งขันในอุตสำหกรรม โดยให้ควำมส ำคัญกับกำรรับงำนที่ใช้เทคโนโลยีด้ำนวิศวกรรมที่มีควำม
ซับซ้อน มำกกว่ำกำรรับงำนที่ใช้เทคโนโลยีด้ำนวิศวกรรมขั้นพื้นฐำน เน่ืองจำกมีคู่แข่งขันน้อยรำยกว่ำและผู้ว่ำจ้ำงมี
ควำมสำมำรถในกำรว่ำจ้ำงค่อนข้ำงสูง อำทิ กลุ่มบริษัท ธุรกิจปิโตรเคมี และ กปภ. ที่มีหน่วยผลิตน้ ำจืดจำกน้ ำทะเล เป็นต้น  

5) ความเสี่ยงจากการพ่ึงพิงบุคลากรท่ีมีความช านาญ 
บริษัทประกอบธุรกิจก่อสร้ำงและรับบริหำรจัดกำรงำนด้ำนวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ซ่ึ งมีขั้นตอนส ำคัญส ำหรับกำร

ให้บริกำรด้ำนงำนก่อสร้ำง ได้แก่ กำรออกแบบและวำงระบบผลิตน้ ำและบ ำบัดน้ ำเสียให้มีคุณภำพและประสิทธิภำพที่
สอดคล้องกับควำมต้องกำรของลูกค้ำ ซ่ึงต้องอำศัยควำมรู้ที่เกิดจำกทักษะและประสบกำรณ์อันยำวนำนของบุคลำกรที่มี
ควำมรู้ควำมช ำนำญเฉพำะด้ำน  บริษัทจึงอำจได้รับควำมเสี่ยงจำกกำรสูญเสียบุคลำกรในส่วนงำนดังกล่ำว ซ่ึงอำจส่งผล
กระทบต่อควำมสำมำรถในกำรรับงำนของบริษัท อันจะส่งผลให้กำรด ำเนินงำนไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำยได้ 

จำกประสบกำรณ์ในกำรด ำเนินธุรกิจของฝ่ำยบริหำรของบริษัทที่อยู่ในอุตสำหกรรมน้ีมำยำวนำนกว่ำ 30 ปี ท ำให้มี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจในธุรกิจเป็นอย่ำงดี โดยได้ตระหนักถึงกำรให้ควำมส ำคัญเก่ียวกับกำรสร้ำงและกำรรักษำบุคลำกรของ
บริษัทเพื่อป้องกันและลดควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นดังกล่ำวบริษัทจึงได้ก ำหนดแนวทำงเพื่อพัฒนำคุณภำพพนักงำนบริษัท
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ด้วยกำรส่งเข้ำรับกำรอบรมในหลักสูตรต่ำงๆ เพื่อเพิ่มพูนควำมรู้ควำมสำมำรถให้แก่พนักงำนและลดกำรพึ่งพิงพนักงำน
รำยใดรำยหน่ึงโดยเฉพำะ ควบคู่ไปกับกำรส่งเสริมให้พนักงำนรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของบริษัท ด้วยกำรดูแลและจัดสวัสดิกำรที่
เหมำะสมให้แก่พนักงำนแต่ละระดับเพื่อสร้ำงขวัญและก ำลังใจในกำรท ำงำน นอกจำก น้ี บริษัทยังส่งเสริมกำรสร้ำง
ควำมสัมพันธ์ที่ดีภำยในบริษัทอย่ำงต่อเน่ืองทุกปี อำทิ กำรมีกิจกรรมสัมพันธ์ร่วมกัน กำรจัดสัมมนำภำยในบริษัท ซ่ึงจำก
แนวทำงที่บริษัทด ำเนินกำรอย่ำงต่อเน่ืองดังกล่ำว ท ำให้ที่ผ่ำนมำบริษัทมีอัตรำกำรลำออกของพนักงำนบริษัทค่อนข้ำงต่ ำ  

6) ความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการก่อสร้าง   
ในธุรกิจประเภทรับเหมำก่อสร้ำงงำนวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมของบริษัท บริษัทจ ำเป็นต้องมีมำตรกำรในกำรก ำหนด

ยืนรำคำของวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรก่อสร้ำงตลอดช่วงระยะเวลำด ำเนินงำน  เพื่อบริษัทจะไม่ต้องประสบปัญหำกำรท ำ
ก ำไรไม่ตรงตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด ซ่ึงส่งผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนและควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรของบริษัทได้ 
หำกรำคำวัสดุและอุปกรณ์เหล่ำน้ันเกิดกำรปรับตัวสูงขึ้น วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรก่อสร้ำงที่ส ำคัญ ได้แก่ เหล็ก คอนกรีต 
เสำเข็ม ปั๊ม และวำล์ว  

บริษัทได้ตระหนักถึงควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นดังกล่ำว จึงมีกำรก ำหนดนโยบำยเพื่อป้องกันและลดควำมเสี่ยงที่
อำจจะเกิดขึ้น โดยกำรประมำณกำรต้นทุนงำนก่อสร้ำงจำกแบบกำรก่อสร้ำงที่ได้รับเพื่อค ำนวณหำปริมำณและมูลค่ำวัสดุ
ก่อสร้ำงส ำหรับโครงกำรนั้นๆ โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้จัดจ ำหน่ำยเสนอรำคำอุปกรณ์แก่บริษัทเพื่อควบคุมต้นทุนวัสดุ
อย่ำงน้อยร้อยละ 50 ของต้นทุนวัสดุรวม บริษัทยังมีนโยบำยในกำรสั่งซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในปริมำณมำกโดยกำรรวบรวม
ปริมำณสั่งซ้ือจำกหลำยๆ โครงกำรเพื่อให้มีอ ำนำจในกำรเจรจำต่อรองและได้รำคำที่ลดลง รวมทั้งกำรเจรจำขอช ำระเงิน
ก่อนก ำหนดเพื่อที่จะได้รับส่วนลด ท ำให้สำมำรถควบคุมต้นทุนได้ระดับหน่ึง อีกทั้งในบำงโครงกำรบริษัทจะมีกำรว่ำจ้ำง
ผู้รับเหมำช่วงแบบเบ็ดเสร็จ คือ ก ำหนดให้ผู้รับเหมำรับผิดชอบทั ้ง ค่ำอุปกรณ์และค่ำแรง หรืออำจให้ผู้รับเหมำช่วง
รับผิดชอบเฉพำะค่ำแรง โดยบริษัทจะเป็นผู้ด ำเนินกำรสั่งซ้ือวัสดุอุปกรณ์เพื่อควบคุมต้นทุน ดังน้ัน จำกนโยบำยดังกล่ำว
ข้ำงต้น ท ำให้บริษัทสำมำรถเพื่อป้องกันและลดควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของรำคำวัสดุอุปกรณ์ได้ในระดับหน่ึง 

7) ความเสี่ยงจากลงทุนโครงการผลิตน  าและบ าบัดน  าเสีย  
ปัจจุบันบริษัทได้ขยำยกำรด ำเนินธุรกิจไปสู่รูปแบบลงทุนโครงกำรผลิตน้ ำและบ ำบัดน้ ำเสียให้กับหน่วยงำนรำชกำร

และเอกชนในภำคอุตสำหกรรมต่ำงๆ ซ่ึงกำรรับงำนดังกล่ำวเป็นกำรรับงำนจำกผู้ว่ำจ้ำงในลักษณะที่บริษัทต้องเป็น
ผู้รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจำกกำรลงทุนและกำรบริหำรโครงกำรทั้งหมด โดยมีระยะเวลำประมำณ 10 - 30 ปี ซ่ึงอำจ
ท ำให้บริษัทได้รับผลกระทบจำกควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรที่ผู้ว่ำจ้ำงไม่ช ำระค่ำบริกำรให้แก่บริษัท เนื่องจำก
ขำดสภำพคล่องทำงกำรเงินหรือผู้ว่ำจ้ำงล้มละลำยก่อนที่ระยะเวลำงำนตำมสัญญำจะสิ้นสุดลง ซ่ึงย่อมส่งผลกระทบต่อ
ผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทในอนำคตได้ 

เน่ืองจำกกำรให้บริกำรในลักษณะกำรลงทุนดังกล่ำวข้ำงต้น บริษัทจึงได้ก ำหนดนโยบำยป้องกันควำมเสี่ยงดังกล่ำว 
โดยก่อนกำรเข้ำรับงำนหรือกำรประมูลงำนบริษัทจะพิจำรณำคัดเลือกผู้ว่ำจ้ำงจำกฐำนะทำงกำรเงิน ควำมน่ำเชื่อถือของ
ผู้บริหำร ควบคู่ไปกับอัตรำกำรท ำก ำไรตำมนโยบำยที่ก ำหนด นอกจำกน้ี บริษัทยังได้ขยำยฐำนลูกค้ำไปยังหน่วยงำน
รำชกำรเพื่อเป็นกำรป้องกันควำมเสี่ยงจำกกำรไม่ได้รับช ำระค่ำบริกำร ดังน้ัน บริษัทจึงเชื่อว่ำจะได้รับผลกระทบจำก
ควำมเสี่ยงดังกล่ำวค่อนข้ำงต่ ำ 
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ความเสี่ยงด้านการก่อสร้าง 
1) ความเสี่ยงจากการด าเนินงานโครงการล่าช้ากว่าก าหนด  

ในสัญญำว่ำจ้ำงงำนที่บริษัทรับจ้ำงด ำเนินกำรให้กับผู้ว่ำจ้ำงแต่ละรำยจะระบุระยะเวลำกำรให้บริกำรที่แน่นอนที่
บริษัทในฐำนะผู้รับจ้ำงจะต้องส่งมอบ ซ่ึงอำจจะมีบำงโครงกำรอำจเกิดปัญหำควำมล่ำช้ำในกำรด ำเนินกำร โดยส่วนใหญ่
ปัญหำดังกล่ำวมีสำเหตุมำจำกฝ่ำยผู้ว่ำจ้ำง อำทิ กำรเปลี่ยนแปลงแบบก่อสร้ำง และกำรเตรียมพื้นที่เพื่อให้ผู้รับจ้ำงเข้ำ
ท ำงำนได้ทันตำมก ำหนด เป็นต้น หรือมีสำเหตุมำจำกฝ่ำยผู้รับจ้ำง อำทิ กำรไม่สำมำรถควบคุมงำนก่อสร้ำงให้แล้วเสร็จตำม
ระยะเวลำที่ก ำหนด หรือมีสำเหตุมำจำกปัจจัยภำยนอกที่ไม่สำมำรถควบคุมได้ อำทิ ภัยธรร มชำติ และกำรประท้วง
ของผู้ที่อยู่ในบริเวณพื้นที่โดยรอบโครงกำร เป็นต้น ซ่ึงหำกควำมล่ำช้ำดังกล่ำวมีสำเหตุมำจำกบริษัทในฐำนะผู้รับจ้ำงแล้ว 
บริษัทจะมีภำระค่ำใช้จ่ำยเพิ่มขึ้นจำกเงินค่ำปรับที่ผู้ว่ำจ้ำงสำมำรถเรียกร้องได้ตำมเงื่อนไขที่ระบุในสัญญำ  ซึ่งจะ
ส่งผลกระทบต่ออัตรำกำรท ำก ำไรในโครงกำร  

บริษัทตระหนักถึงปัญหำดังกล่ำวจึงมีกำรก ำหนดนโยบำยที่ชัดเจนเก่ียวกับกำรจัดวำงระบบกำรด ำเนินงำน และวิธี
ป้องกันควำมเสี่ยง โดยกำรให้ควำมส ำคัญกับกำรบริหำรจัดกำรและควบคุมในส่วนของต้นทุนและค่ำใช้จ่ำย 

2) ความเสี่ยงจากภาระผูกพันในโครงการภายหลังการส่งมอบงาน 

บริษัทให้บริกำรด้ำนวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมที่เก่ียวกับน้ ำแบบครบวงจร ตั้งแต่กำรออกแบบ ก่อสร้ำง จัดหำ ติดตั้ง 
และทดลองเดินระบบ และบ ำบัดน้ ำเสีย ซ่ึงในสัญญำจะระบุว่ำบริษัทจะต้องรับผิดชอบค่ำควำมเสียหำย ควำมช ำรุดและ
ควำมบกพร่องที่อำจจะเกิดขึ้นภำยหลังกำรส่งมอบงำนให้กับผู้ว่ำจ้ำงโดยมีระยะเวลำประมำณ 1 – 2 ปี ดังน้ัน บริษัทอำจ
ได้รับควำมเสี่ยงจำกภำระผูกพันในช่วงระยะเวลำดังกล่ำว  

อย่ำงไรก็ตำม บริษัทได้ก ำหนดมำตรกำรในกำรด ำเนินกำรก่อสร้ำงที่เข้มงวดด้วยกำรควบคุมคุณภำพของงำนให้ได้
ตรงตำมมำตรฐำนตั้งแต่กำรออกแบบ กำรสั่งซ้ือวัสดุอุปกรณ์ที่มีมำตรฐำน ตลอดจนจัดให้มีกำรตรวจสอบจำกวิศวกร
ควบคุมงำนระหว่ำงกำรก่อสร้ำงเป็นประจ ำทุกงวดงำน และให้ฝ่ำยวิศวกรส่งผลรำยงำนดังกล่ำวแก่ผู้บริหำรที่ควบคุม
โครงกำรก่อนด ำเนินกำรส่งมอบงำนให้แก่ผู้ว่ำจ้ำง ซ่ึงที่ผ่ำนมำบริษัทยังไม่เคยได้รับควำมเสี่ยงดังกล่ำวข้ำงต้น แต่อย่ำงไรก็
ตำม บริษัทมีกำรท ำประกันภัยควำมเสียหำยที่อำจจะเกิดขึ้นหลังกำรส่งมอบงำนส ำหรับทุกโครงกำร 

3) ความเสี่ยงจากการได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
บริษัทตระหนักถึงควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นจำกภัยพิบัติทำงธรรมชำติ บริษัทได้ก ำหนดแนวทำงป้องกันควำมเสี่ยง

จำกกำรเกิดภัยพิบัติทำงธรรมชำติ ทั้งภัยพิบัติที่เกิดจำกอุทกภัย ฟ้ำผ่ำ แผ่นดินไหว และลมพำยุ โดยบริษัทมีนโยบำย
พิจำรณำควำมเหมำะสมในกำรท ำประกันกำรเสี่ยงภัยทุกชนิดจำกงำน ก่อสร้ำง (Construction Erection All Risks 
Insurance) ส ำหรับแต่ละโครงกำรกับบริษัทประกันภัยชั้นน ำในประเทศ ด้วยเงื่อนไขควำมคุ้มครองที่ครอบคลุมควำมเสียหำย
จำกเหตุอุทกภัยและภัยธรรมชำติทุกชนิด และทุนประกันที่ชดเชยควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึ้นทั้งกับงำนก่อสร้ำงและทรัพย์สิน
ของบริษัทตำมที่เกิดขึ้นจริงทั้งจ ำนวน  

นอกจำกกำรป้องกันควำมเสี่ยงดังกล่ำวแล้ว บริษัทยังก ำหนดนโยบำยเพื่อรักษำสิทธิเรื่องระยะเวลำกำรก่อสร้ำงกับ
ผู้ว่ำจ้ำง โดยกำรออกหนังสือเพื่อแจ้งขอขยำยระยะเวลำงำนออกไปให้ครอบคลุมกับระยะเวลำที่เสียไปจำกกำรไม่สำมำรถ
เข้ำพื้นที่เพื่อด ำเนินงำนก่อสร้ำงได้  
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ความเสี่ยงด้านการเงิน 
1) ความเสี่ยงจากการไม่ได้รับช าระเงินจากเจ้าของโครงการ  

บริษัทมีรำยได้จำกงำนก่อสร้ำง งำนบริกำรและงำนลงทุนโครงกำรผลิตน้ ำและบ ำบัดน้ ำเสีย ซ่ึงรูปแบบกำรรับช ำระ
เงินส ำหรับงำนก่อสร้ำงเป็นไปตำมงวดงำนที่ก ำหนดหรือเป็นไปตำมควำมส ำเร็จของงำนที่ระบุไว้ในสัญญำ โดยส ำหรับ
งำนบริกำรและงำนลงทุนโครงกำรผลิตน้ ำและบ ำบัดน้ ำเสีย บริษัทจะรับช ำระเป็นรำยเดือนโดยคิดจำกปริมำณน้ ำที่ผลิตและ
จ ำหน่ำยหรือบ ำบัดน้ ำเสียได้จริงคูณด้วยค่ำจ้ำงผลิตน้ ำหรือบ ำบัดน้ ำเสียต่อหน่วย ซ่ึงหำกพิจำรณำแยกตำมประเภทลูกค้ำ
แล้ว ลูกค้ำหน่วยงำนรำชกำรจะเป็นกลุ่มลูกค้ำที่ได้รับอนุมัติงบประมำณจำกรัฐบำลเรียบร้อยแล้วแต่อำจจะเกิดควำมล่ำช้ำใน
กำรเบิกจ่ำยบ้ำง ในขณะที่ลูกค้ำหน่วยงำนเอกชน หำกประสบปัญหำขำดสภำพคล่องทำงกำรเงินอำจส่งผลต่อควำมสำมำรถ
ในกำรจ่ำยช ำระค่ำบริกำรให้กับบริษัทได้  

บริษัทได้ตระหนักถึงควำมเสี่ยงดังกล่ำวจึงได้ก ำหนดแนวทำงในกำรป้องกันควำมเสี่ยงที่อ ำจจะเกิดขึ้น โดยกำร
ก ำหนดนโยบำยก่อนกำรเข้ำรับงำนทั้งงำนก่อสร้ำง งำนบริกำรและงำนลงทุนโครงกำรผลิตน้ ำและบ ำบัดน้ ำเสีย ด้วยกำร
พิจำรณำคัดเลือกผู้ว่ำจ้ำงอย่ำงรัดกุม โดยกำรพิจำรณำข้อมูลด้ำนต่ำงๆ ของผู้ว่ำจ้ำง โดยเฉพำะข้อมูลด้ำนฐำนะทำงกำรเงิน 
ผลกำรด ำเนินงำน ควำมน่ำเชื่อถือและควำมม่ันคงของธุรกิจผู้ว่ำจ้ำง ซ่ึงกำรด ำเนินกำรดังกล่ำวช่วยท ำให้บริษัทไม่มีปัญหำ
กำรรับช ำระค่ำก่อสร้ำงและค่ำบริกำรจำกผู้ว่ำจ้ำง นอกจำกน้ี ถ้ำเป็นงำนต่ำงประเทศ บริษัทจะคัดเลือกผู้ว่ำจ้ำงที่เป็น
หน่วยงำนรำชกำรซ่ึงจะมีควำมม่ันคง โดยเสนอรำคำที่สมเหตุสมผลเพื่อให้ผู้ว่ำจ้ำงสำมำรถน ำก ำไรที่ได้จำกกำรขำยต่อ
ให้กับประชำชนมำช ำระค่ำบริกำรให้กับบริษัท 

2) ความเสี่ยงจากการต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ระยะยาว 
โครงกำรลงทุนของบริษัทต้องปฏิบัติตำมเงื่อนไขทำงกำรเงินบำงประกำรตำมที่ ระบุในสัญญำเงินกู้ เพื่อให้เป็นไป

ตำมสัญญำที่ได้มีกำรก ำหนดไว้ ท ำให้บริษัทมีควำมเสี่ยงหำกไม่สำมำรถปฏิบัติตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญำกู้ยืมเงิน โดย
อำจส่งผลให้ถูกเรียกร้องให้ช ำระคืนเม่ือผู้ให้กู้ยืมทวงถำมเป็นหน้ีสินหมุนเวียน และเน่ืองจำกผลประกอบกำรขำดทุนท ำให้
อัตรำส่วนทำงกำรเงินบำงรำยกำรไม่เป็นไปตำมเงื่อนไขในกำรด ำรงอัตรำส่วนทำงกำรเงินตำมที่ก ำหนดไว้ในสัญญำเงินกู้
ระยะยำว บริษัทจึงได้จัดประเภทเงินกู้ยืมระยะยำวซ่ึงอำจถูกเรียกร้องให้ช ำระคืนเป็นหน้ีสินหมุนเวียน แต่อย่ำงไรก็ตำม 
หำกบริษัทสำมำรถด ำรงอัตรำส่วนทำงกำรเงินให้เป็นไปตำมเงื่อนไขสัญญำเงินกู้ระยะยำวได้ หน้ีสินดังกล่ำวจะกลับไปเป็น
หน้ีสินระยะยำวตำมเดิม 

 บริษัทได้ตระหนักถึงควำมเสี่ยงที่อำจท ำให้ไม่สำมำรถปฏิบัติตำมเงื่อนไขของสัญญำเงินกู้ระยะยำวได้ ซ่ึงเป็นควำม
เสี่ยงที่มีควำมเก่ียวข้องกับประสิทธิภำพในกำรบริหำรกำรจัดกำรด้ำนต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน บริษัทจึงได้มี
กำรก ำหนดแนวทำงในกำรด ำเนินกำรกับควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้น โดยกำรให้ควำมส ำคัญกับกำรบริหำรจัดกำรและควบคุม
ต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน เพื่อไม่ให้ต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจริงสูงกว่ำงบประมำณที่บริษัทตั้งไว้ 

3) ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี ย 
ควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบี้ยเป็นกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำดอกเบี้ยในตลำด บริษัทจึงมีควำมเสี่ยงจำกอัตรำ

ดอกเบี้ยที่อำจปรับเพิ่มขึ้นในอนำคต เน่ืองจำกบริษัทมีกำรกู้ยืมเพื่อใช้ในโครงกำรลงทุนและมีกำรก ำหนดอัตรำดอกเบี้ย
แบบลอยตัว โดยอ้ำงอิงกับอัตรำ MLR ของธนำคำรที่ให้กู้ยืมเงิน ดังน้ัน หำกธนำคำรมีกำรปรับเพิ่มขึ้นของอัตรำดอกเบี้ย
ดังกล่ำว จะท ำให้ส่งผลกระทบต่อต้นทุนทำงกำรเงิน กระแสเงินสด และผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทในอนำคต และเพื่อ
เป็นกำรลดควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบี้ย บริษัทตระหนักถึงควำมจ ำเป็นต้องติดตำมกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงใกล้ชิ ด แต่
เน่ืองจำกหน้ีสินของบริษัทส่วนใหญ่เป็นหน้ีสินระยะสั้นและหนังสือค้ ำประกันประเภทต่ำงๆ ท ำให้บริษัทมีควำมเสี่ยงจำก
อัตรำดอกเบี้ยค่อนข้ำงต่ ำ  
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ความรับผิดชอบต่อสังคม 

 บริษัทเป็นผู้ด ำเนินธุรกิจด้ำนรับก่อสร้ำง บริหำรจัดกำร และกำรลงทุนงำนวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ซ่ึงเป็นธุรกิจที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมมำเป็นเวลำมำกกว่ำ 30 ปี บริษัทจึงมีควำมม่ันใจว่ำกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทจะช่วยสร้ำงประโยชน์ต่อสังคม 
สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจของประเทศได้อย่ำงยั่งยืน โดยตลอดระยะเวลำในกำรด ำเนินธุรกิจบริษัทค ำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุก
ฝ่ำยให้อยู่ภำยใต้กำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีโดยด ำเนินตำมแนวทำงควำมรับผิดชอบต่อสังคมของกิจกำร เพื่อเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้สังคม
และสิ่งแวดล้อมเกิดกำรพัฒนำอย่ำงยั่นยืน เพรำะควำมเจริญของสังคมอำจส่งทั้งผลดีหรือผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทซ่ึงเป็นส่วน
หน่ึงของสังคมจึงตระหนักดีว่ำกำรพัฒนำให้เกิดควำมเจริญในสังคมไปในทำงดีที่น้ันจ ำเป็นที่จะต้องได้รับควำมร่วมมือกันทุกฝ่ำยไม่
ว่ำจะเป็นรัฐบำล บริษัท ชุมชนใกล้เคียง โรงเรียน ครอบครัว และกำรด ำเนินธุรกิจภำคใต้หลักจริยธรรมและกำรจัดกำรที่ดี ดังน้ัน 
เพื่อให้เกิดกำรพัฒนำอย่ำงยั่นยืน บริษัทจึงได้มีนโยบำยส่งเสริมให้มีกิจกรรมต่ำงๆ ที่จะช่วยท ำให้คนในสังคมได้ตระหนักรับรู้เรื่อง
ของสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบๆ ตัว โดยบริษัทยังคงยึดม่ันในหลักกำรเดียวกันกับปี 2555 ที่จะเป็นผู้ปลูกจิตส ำนึกในกำรรักษำคุณภำพ
น้ ำให้กับคนในสังคมภำยใต้ 3 พันธกิจหลักของบริษัท คือ 

1. Create: กำรพัฒนำองค์กรให้เติบโตได้อย่ำงต่อเน่ืองเพื่อก้ำวสู่กำรเป็นบริษัทชั้นน ำของประเทศไทยและภูมิภำคอำเซียน

ในงำนด้ำนวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

 พัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถ และทักษะของบุคลำกรให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้นเพื่อกำรให้บริกำรที่มีประสิทธิภำพและ
สร้ำงควำมพึงพอใจให้กับลูกค้ำ 

 พัฒนำด้ำนวิทยำกำรและเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ 

 เตรียมควำมพร้อมของบริษัทเพื่อก้ำวเข้ำสู่สังคมเศรษฐกิจอำเซียนในปี 2558  

2. Treat: กำรเป็นส่วนหน่ึงของสังคมที่มุ่งม่ันพัฒนำคุณภำพน้ ำของชุมชน โดยใช้ควำมรู้ควำมช ำนำญ ประสบกำรณ์และ

เทคโนโลยีของบริษัทในกำรด ำเนินโครงกำรเพื่อพัฒนำคุณภำพน้ ำที่ดีและคุณภำพชีวิตที่ดีของคนในชุมชน  

3. Recycle: กำรเป็นส่วนหน่ึงของสังคมในกำรริเริ่มกิจกรรมต่ำงๆ เพื่อปลูกจิตส ำนึกควำมรับผิดชอบของสังคมในกำรรักษำ

คุณภำพน้ ำและใช้ทรัพยำกรน้ ำอย่ำงรู้คุณค่ำ เพื่อจะได้มีน้ ำที่มีคุณภำพในกำรอุปโภคบริโภคอย่ำงยั่งยืน 

 เพื่อให้ผู้เข้ำร่วมโครงกำรเกิดควำมตระหนักด้วยตนเอง ไม่ใช่แค่เพียงกำรบอกเล่ำและปลูกจิตส ำนึกเก่ียวกับ
มลภำวะทำงน้ ำและปัญหำกำรใช้ทรัพยำกรน้ ำอย่ำงไม่รู้คุณค่ำ 

 เพื่อใช้สิ่งที่ได้จำกกำรประกวดน ำประกอบไปกับสื่อต่ำงๆ เพื่อจะท ำให้สังคมในวงกว้ำงเข้ำใจและตระหนักถึงปัญหำ
เก่ียวกับมลภำวะทำงน้ ำที่ก ำลังเป็นอยู่ในปัจจุบัน เพื่อปลูกจิตส ำนึกกำรอนุรักษ์น้ ำและกำรใช้ทรัพยำกรน้ ำอย่ำงรู้คุณค่ำ 

ทั้ง 3 พันธกิจที่บริษัทมุ่งม่ันที่จะท ำเพื่อมุ่งสู่จุดหมำยในกำรเป็นธุรกิจที่เป็นมิตรกับสังคม เสมือน 3 สิ่งที่ทำงบริษัทต้องสร้ำง
ให้เกิดขึ้นในอนำคต และเรียกแนวคิดน้ีว่ำ “TRIBUILD: มุ่งม่ันพัฒนาคุณภาพน  า ส่งเสริมคุณภาพชีวิต”  
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 ในปี 2556 กำรด ำเนินงำนของบริษัทยึดม่ันภำยใต้แนวทำงกำรรับผิดชอบต่อสังคมของกิจกำร ตั้งแต่กระบวนกำรออกแบบ 
กำรก่อสร้ำง กำรจัดหำ กำรติดตั้ง และกำรเดินระบบให้กับลูกค้ำ เพื่อให้กำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทครอบคลุมกับผู้มีส่วนได้เสีย 
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่ำงมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณตั้งแต่เริ่มต้นกำรด ำเนินงำน บริษัทจึงตระหนักและ
มุ่งม่ันในกำรสร้ำงให้พนักงำนในองค์กรมีแนวทำงกำรรับผิดชอบต่อสังคม ดังน้ี  

1.  การประกอบกิจการอย่างเป็นธรรม ซ่ึงจะมีส่วนเก่ียวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย เช่น ลูกค้ำ คู่แข่ง และคู่ค้ำของ
บริษัท โดยบริษัทจะด ำเนินธุรกิจตำมนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีที่ได้มีกำรอธิบำยรำยละเอียดกำรด ำเนินงำน
ในส่วนของผู้มีส่วนได้เสีย เช่น บริษัทจะไม่มีกำรเปิดเผยข้อมูลที่จะท ำให้ลูกค้ำเสียหำย หรือกำรปกปิดบิดเบือน
ข้อมูลที่เป็นจริง บริษัทไม่แสวงหำข้อมูลที่เป็นควำมลับของคู่แข่งด้วยวิธีกำรที่ไม่สุจริต บริษัทจะท ำกำรคัดเลือกคู่ค้ำ
จำกควำมรับผิดชอบต่อสังคมที่คู่ค้ำได้ปฏิบัติ เช่น คู่ค้ำที่ไม่ใช้แรงงำนเด็ก และไม่มีกำร ละเมิดสิทธิมนุษยชน  

2. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม บริษัทให้ควำมส ำคัญกับกำรเคำรพสิทธิกำรท ำงำนตำมหลักสิทธิมนุษยชน และ
ตำมสิทธิขั้นพื้นฐำนในกำรท ำงำนขององค์กรแรงงำน ซ่ึงจะไม่มีกำรกีดกัน หรือล ำเอียงในกำรจ้ำงงำน ไม่มีกำรบีบบังคับ 
และเคำรพในสิทธิเสรีภำพของพนักงำนที่จะรวมกลุ่มเพื่อเจรจำต่อรองทั้งนำยจ้ำงและลูกจ้ำง กำรให้ควำมคุ้มครอง
สภำพกำรท ำงำน สุขภำพและควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน ซ่ึงสอดคล้องกับนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของ
บริษัท อีกทั้งมีกำรส่งเสริมให้พนักงำนเข้ำร่วมกำรอบรมทั้งกับหน่วยงำนภำยในและภำยนอกบริษัทเป็นประจ ำอย่ำง
ต่อเน่ือง เช่น กำรอบรมเก่ียวกับควำมเสี่ยงของประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงในหัวข้อ “กลยุทธ์บริหำรควำม
เสี่ยง” ซ่ึงกำรอบรมในครั้งน้ีประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงเข้ำร่วมเพื่อให้มีควำมเชี่ยวชำญในกำรวำงแผนควำม
เสี่ยงของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยำวเพิ่มเติม และสำมำรถน ำมำประยุกต์ใช้กับกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทได้ 
กำรอบรม Director Accreditation Program (DAP) ของกรรมกำรบริหำร ซ่ึงจะช่วยส่งเสริมให้กรรมกำรบริหำร
ปฏิบัติหน้ำที่กรรมกำรได้ตำม Fiduciary Duties และหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี และในปี 2556 บริษัทได้เริ่มจัดท ำ
สถิติกำรเกิดอุบัติเหตุ และกำรลำต่ำงๆ เพื่อดูแลคุณภำพชีวิตของพนักงำนบริษัทได้อย่ำงเต็มที่ และในปี 2556 บริษัท
ไม่มีจ ำนวนพนักงำนที่เกิดอุบัติเหตุจำกกำรท ำงำน เน่ืองจำกบริษัทได้มีกำรอบรมกำรใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่ำงๆ 
ให้กับพนักงำนก่อนเข้ำท ำงำน และมีสถำนที่ที่มีควำมปลอดภัยตำมมำตรฐำนในกำรท ำงำน 

3.  การช่วยพัฒนาชุมชนและสังคม ในปี 2556 บริษัทเปิดให้ควำมรู้กับสถำนศึกษำ บริษัท และคณะบุคลำกรที่มี
ควำมสนใจในระบบบริหำรจัดกำรทำงน้ ำและกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อกำรพัฒนำและส่งเสริม โดยกิจกรรมที่
บริษัทได้เปิดให้เข้ำศึกษำครั้งน้ีเป็นระบบกำรผลิตน้ ำจืดจำกน้ ำทะเล ซ่ึงเป็นโครงกำรที่มีขนำดใหญ่ที่สุดของบริษัท 
ณ ปัจจุบัน โดยในโครงกำรน้ีบริษัทเป็นผู้ก่อสร้ำงและผลิตน้ ำ จืดจำกน้ ำทะเล กิจกรรมน้ีจะช่วยให้ผู้เข้ำมำศึกษำ
ดูงำนเข้ำใจระบบบริหำรจัดกำรทำงน้ ำและกระบวนกำรผลิตน้ ำจืดจำกน้ ำทะเล เพื่อสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้กับ
รูปแบบของแต่ละคณะได้ โดยหน่วยงำนที่ได้เข้ำมำศึกษำดูงำนกับบริษัทในหน่วยงำน SWRO Plant อำทิเช่น   

1. คณะจำกกำรประปำนครหลวง หลักสูตร กำรพัฒนำผู้บริหำรระดับต้น  
2. คณะ Operator หน่วยงำน Utilities บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ำกัด (มหำชน)  
3. คณะนักศึกษำหลักสูตรกำรบริหำรจัดกำรน้ ำ รุ่นที่ 3 จำกสภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย 
4. มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ คณะวิศวกรรมศำสตร์ สำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ  
5. สภำอุตสำหกรรม และโครงกำรชลประทำนระยอง และคณะท ำงำนปฏิบัติกำรน้ ำ (War room) ระยอง 
6. คณะนำยทหำร  
7. คณะเทศบำลต ำบลบำงชัน อ ำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี  
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หำกกำรด ำเนินงำนของบริษัทมีควำมเก่ียวข้องกับคนในชุมชน บริษัทจะมีกำรให้ข้อมูลก่อนกำรด ำเนินกำร
ก่อสร้ำง โดยกำรส่งวิศวกรผู้เชี่ยวชำญเข้ำไปให้ควำมรู้ต่ำงๆ ที่เก่ียวข้องกับกำรด ำเนินงำน กับชุมชนที่เก่ียวข้อง
โดยตรงและชุมชนข้ำงเคียง เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจที่ตรงกันถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่อำจเกิดขึ้นกับชุมชน
อย่ำงแท้จริง 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 
 

  

 

4.  การจัดการส่ิงแวดล้อม บริษัทเป็นส่วนหน่ึงในกำรบริหำรจัดกำรและควบคุมกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดมลพิษทำงน้ ำ
ของโรงงำนอุตสำหกรรมต่อชุมชนใกล้เคียง โดยบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบดูแลระบบน้ ำเสียของโรงงำนด้วยวิธีกำร
ชีวภำพและทำงเคมี เพื่อที่จะก ำจัดสิ่งปนเปื้อนในน้ ำที่เกิดขึ้น และบริษัทยังมีส่วนร่วมในกำรเพิ่มคุณภำพชีวิตของ
คนในชนบทที่ห่ำงไกล และมีกำรขำดแคลนน้ ำในกำรอุปโภคบริโภคให้กลับมำอุดมสมบูรณ์ โดยกำรเข้ำไป
ด ำเนินงำนของบริษัทจะช่วยสร้ำงชีวิตควำมเป็นอยู่ของคนในชุมชนและชุมชนข้ำงเคียงมีคุณภำพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น   
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การเปลีย่นแปลงและพัฒนาการที่ส าคญัในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา 

ปี พ.ศ. พัฒนาการท่ีส าคัญ 
2554 - ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2554 เม่ือวันที่ 25 มีนำคม 2554 มีมติพิเศษให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจำก         

100,000,000 บำท เป็น 130,000,000 บำท และมีมติให้เปลี่ยนแปลงมูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้จำกมูลค่ำหุ้นละ 
10 บำท เป็นมูลค่ำหุ้นละ 1 บำท โดยมีทุนจดทะเบียนที่ช ำระแล้วจ ำนวน 100,000,000 บำท แบ่งเป็น
หุ้นสำมัญจ ำนวน 100,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท และหุ้นสำมัญที่ยังไม่ได้เรียกช ำระ
จ ำนวน 30,000,000 หุ้น ซ่ึงหุ้นสำมัญเพิ่มทุนที่ยังไม่ได้เรียกช ำระจ ำนวน 30,000,000 หุ้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
มีมติให้จัดสรรไว้ส ำหรับกำรเสนอขำยกับประชำชนทั่วไป  

- ณ วันที่ 1 เมษำยน 2554 บริษัทด ำเนินกำรแปรสภำพจำกบริษัทจ ำกัดเป็นบริษัทมหำชนจ ำกัด 
- บริษัทก ำหนดนโยบำยขยำยขอบเขตกำรด ำเนินธุรกิจไปสู่กำรลงทุนโครงกำรผลิตน้ ำและบ ำบัดน้ ำเสีย 
- ณ วันที่ 15 ธันวำคม 2554 บริษัทได้เข้ำซ้ือขำยในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เป็นครั้งแรก 

2555 - วันที่ 29 กุมภำพันธ์ 2555 บริษัทได้เซ็นสัญญำร่วมทุนกับบริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์  

เคมิคัลส์ จ ำกัด (มหำชน)  โดยลงทุนในบริษัท  ยูเอซี ยูทิลิตี จ ำกัด  (ภำยหลังเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ยูเอซี 
ไฮโดรเท็ค จ ำกัด)  ในสัดส่วน ร้อยละ 49.997  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจประเภทผลิตและ
จ ำหน่ำยน้ ำประปำ และธุรกิจที่เก่ียวข้อง  โดยทั้ง 2 บริษัทร่วมกันบริหำรงำนในบริษัทน้ี  

- ผู้บริหำรและพนักงำนร่วมท ำกิจกรรมเพื่อสังคมเน่ืองในโอกำสครบรอบกำรก่อตั้งบริษัทครบ 30 ปี ด้วยกำร
ก่อสร้ำงและติดตั้งอำคำรผลิตน้ ำดื่มระบบ Reverse Osmosis ให้แก่โรงเรียนซ่ึงมีนักเรียนประมำณ 2,500 
คน รวมทั้งกิจกรรมเลี้ยงอำหำร มอบหนังสือ และอุปกรณ์กำรศึกษำให้แก่เด็กพิกำร กำรทำสีก ำแพงวัด ซ่ึง

กิจกรรมทั้งหมดจัดขึ้นในจังหวัดน่ำน โดยมีชื่อโครงกำรว่ำ The Water Road No.1 
2556 - ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 1/2556 เม่ือวันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2556 ได้มีมติที่ส ำคัญสรุปได้

ดังต่อไปน้ี 
1. กำรจัดสรรก ำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำยและกำรจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 2555 โดยมี

รำยละเอียดดังน้ี 
1.1   จัดสรรก ำไรสุทธิเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำยจ ำนวน 2,890,000 บำท ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 5 ของ

ก ำไรสุทธิประจ ำปี 2555 รวมเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำยทั้งสิ้นจ ำนวน 9,620,000 บำท คิด
เป็นร้อยละ 7.40 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท 

1.2   จ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 2555 ดังน้ี 
1.2.1 เป็นหุ้นสำมัญ ในอัตรำ 2 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท รวม

เป็นหุ้นปันผลทั้งสิ้นจ ำนวนไม่เกิน 65,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท คิด
เป็นมูลค่ำทั้งสิ้นไม่เกิน 65,000,000 บำท หรือคิดเป็นอัตรำกำรจ่ำยปันผล 0.5000 
บำทต่อหุ้น ทั้งน้ี ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรำยใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังจำกกำรจัดสรรหุ้นปัน
ผลแล้วให้จ่ำยเป็นเงินสดแทนกำรจ่ำยเป็นหุ้นปันผลในอัตรำหุ้นละ 0.5000 บำท 

1.2.2  เป็นเงินสด ในอัตรำหุ้นละ 0.0556 บำท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้นจ ำนวนไม่เกิน 
7,222,223 บำท 

1.2.3 กำรจ่ำยหุ้นปันผลและเงินปันผลรวมทั้งสิ้นในอัตรำหุ้นละ 0.5556 บำท โดยเงินปันผล
ทั้งหมดจะถูกหักภำษี ณ ที่จ่ำยตำมอัตรำที่กฎหมำยก ำหนด 
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ปี พ.ศ. พฒันาการที่ส าคัญ 
2556 1.2.4 กำรจ่ำยหุ้นปันผลและเงินปันผลดังกล่ำวข้ำงต้นจะจ่ำยให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรำยชื่อปรำกฏ

อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 18 เมษำยน 2556 ซ่ึงเป็นวันก ำหนด

รำยชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) และให้รวบรวมรำยขื่อผู้ถือหุ้น

ตำมมำตรำ 225 ของพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 

(รวมฉบับแห้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักกำรโอนในวันที่ 19 

เมษำยน 2556 และก ำหนดจ่ำยเงินปันผลในวันที่ 3 พฤษภำคม 2556 และให้น ำเรื่อง

ดังกล่ำวเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำและอนุมัติต่อไป   
 2. อนุมัติกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับกำรจ่ำยหุ้นปันผลจำกจ ำนวน 130,000,000 บำท มูลค่ำที่

ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท เป็นจ ำนวน 195,000,000 บำท แบ่งออกเป็น 195,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้

หุ้นละ 1  บำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญใหม่จ ำนวน 65,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท และ

อนุมัติกำรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับ

กำรเพิ่มทุนจดทะเบียน และให้น ำเรื่องดังกล่ำวเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำและอนุมัติต่อไป 

3. อนุมัติกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับกำรจ่ำยหุ้นปันผลจ ำนวน 65,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้

หุ้นละ 1 บำท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท และให้น ำเรื่องดังกล่ำวเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำ

และอนุมัติต่อไป 
2557 

 
- ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 1/2557 ซ่ึงประชุมเม่ือวันที่ 27 กุมภำพันธ์ 2557 และครั้งที่ 2/2557 

ซ่ึงประชุมเม่ือวันที่ 7 มีนำคม 2557 ได้มีมติที่ส ำคัญสรุปได้ดังต่อไปน้ี 

1. อนุมัติกำรลดทุนจดทะเบียน จำกทุนจดทะเบียนเดิม 195,000,000 บำท เป็นทุนจดทะเบียน 

194,984,380 บำท โดยกำรยกเลิกหุ้นสำมัญที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว แต่ยังไม่ได้ออกจ ำหน่ำย

จ ำนวน 15,620 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท และอนุมัติกำรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์

สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับกำรลดทุนจดทะเบียน และให้น ำ

เรื่องดังกล่ำวเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำและอนุมัติต่อไป 

2. อนุมัติกำรเพิ่มทุนจดทะเบียน จำกทุนจดทะเบียนเดิม 194,984,380 บำท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 

389,968,760 บำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญใหม่ จ ำนวน 194,984,380 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 

บำท และอนุมัติกำรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้

สอดคล้องกับกำรเพิ่มทุนจดทะเบียน และให้น ำเรื่องดังกล่ำวเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำ

และอนุมัติต่อไป 

3. อนุมัติกำรจัดสรรหุ้นสำมัญใหม่จำกกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจ ำนวน 194,984,380 หุ้น  

มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท เพื่อเสนอขำยครั้งเดียวเต็มจ ำนวนหรือแต่บำงส่วนก็ได้ โดยจะออกและ

เสนอขำยในครำวเดียวกันทั้งจ ำนวนหรือเป็นครำวๆ ไป ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตำมสัดส่วนกำร

ถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตรำส่วน 1 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นสำมัญใหม่ โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่จะจองซ้ือ

หุ้นในจ ำนวนที่เกินกว่ำสิทธิของตนได้ ในรำคำที่เสนอขำยหุ้นละ 1 บำท และก ำหนดวันเสนอขำย  
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ปี พ.ศ. พฒันาการที่ส าคัญ 
2557 

 

ระหว่ำงวันที่ 26 พฤษภำคม ถึง 30 พฤษภำคม 2557 ในกรณีที่มีหุ้นสำมัญใหม่เหลืออันเน่ืองมำจำก
กำรจองซ้ือของผู้ถือหุ้นเดิมข้ำงต้น ให้คณะกรรมกำรบริษัทมีอ ำนำจและดุลยพินิจในกำรจัดสรรหุ้น
สำมัญใหม่ที่เหลือดังกล่ำวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตำมสัดส่วนได้อีก และให้คณะกรรมกำร
บริษัทเป็นผู้มีอ ำนำจในกำรพิจำรณำก ำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก ำหนด เงื่อนไข และ
รำยละเอียดต่ำงๆ ในกำรเสนอขำย เช่น วันปิดสมุดทะเบียนพักกำรโอนหุ้นเพื่อก ำหนดสิทธิของผู้ถือ
หุ้นในกำรจองซ้ือหุ้นสำมัญใหม่ (XR) วันและเวลำในกำรเสนอขำย รำคำเสนอขำย อัตรำส่วนกำร
จองซ้ือหุ้น วิธีกำรหรือเงื่อนไขในกำรช ำระเงิน รำยละเอียดอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับกำรเสนอขำยหุ้น
สำมัญใหม่ (รวมตลอดถึงหุ้นสำมัญใหม่ที่ผู้ถือหุ้นเดิมไม่ประสงค์จะจองซ้ือ) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม 
รวมถึงอ ำนำจในกำรด ำเนินกำรใดๆ อันจ ำเป็นและเก่ียวเน่ืองกับกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญใหม่ให้แก่ผู้
ถือหุ้นเดิมดังกล่ำวได้ทุกประกำร และให้มีอ ำนำจแต่งตั้งผู้รับมอบอ ำนำจช่วงให้กระท ำกำรดังกล่ำว 
เป็นต้น  
โดยให้น ำเรื่องดังกล่ำวเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำและอนุมัติต่อไป 

 4.   อนุมัติกำรเพิ่มจ ำนวนกรรมกำรของบริษัทอีก 2 ท่ำน จำก 6 ท่ำน เป็น 8 ท่ ำน โดยแต่งตั้ง 
นำยไพฑูรย์ โกสียรักษ์วงศ์ และนำยดนัย อมรพัชระ เป็นกรรมกำรบริษัทคนใหม่ และให้น ำเรื่อง
ดังกล่ำวเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำและอนุมัติต่อไป 
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ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก (ณ 24 กุมภาพันธ์ 2557) 

 จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1. กลุ่มนายสลิบ สูงสว่าง 29,801,355 15.28 

 - นำยสลิบ สูงสว่ำง 28,747,425 14.74 

 - นำงสำวสุจินต์ ศรีชัยพำณิชย์ 719,790 0.37 

 - นำงสำวสุดำ ศรีชัยพำณิชย์ 298,140 0.15 

 - นำงสำวศศิวิมล สูงสว่ำง 12,000 0.01 

 - นำงกอบกุล พัฒนำภรณ์ 24,000 0.01 

2. นำยกิตติ ชีวะเกตุ 25,662,327 13.16 

3. นำงสำววิลำวัลย์ จำรุมโนภำส 12,495,000 6.41 

4. นำงวรำณี เสรีวิวัฒนำ 7,861,400 4.03 

5. นำงศัลยำ จำรุจินดำ 6,153,000 3.16 

6. นำยพิชัย คล่องพิทักษ์ 6,098,265 3.13 

7. นำยเจียรนัย เลิศรัชต์กุล 5,251,100 2.69 

8. นำงสำวชวิษศำ ชีวะเกตุ 4,845,000 2.48 

9. นำยเชน ฦำไชย 4,750,000 2.44 

10. นำงลัดดำ เลิศรัชต์กุล 3,717,950 1.91 

รวม 106,634,397 54.69 

 

หมำยเหตุ: กลุ่มนำยสลิบ สูงสว่ำง ประกอบด้วยนำยสลิบ สูงสว่ำง น้องสำวภรรยำนำยสลิบ สูงสว่ำง พ่ีสำวและน้องสำวนำยสลิบ สูงสว่ำง 

ข้อจ ากัดการถือหุ้นของชาวต่างชาติ 
ผู้ถือหุ้นที่เป็นชำวต่ำงชำติสำมำรถถือครองหุ้นของบริษัทรวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 49.00 ของจ ำนวนหุ้นที่ออกและช ำระแล้ว 

โดย ณ 24 กุมภำพันธ์ 2557 หุ้นของบริษัทที่ถือครองโดยชำวต่ำงชำติมีจ ำนวนร้อยละ 0.00 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
บริษัทมีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลในอัตรำไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 40 ของก ำไรสุทธิหลังจำกหักภำษีและส ำรองตำมกฎหมำยแล้ว

ในแต่ละปี ทั้งนี้ กำรจ่ำยเงินปันผลดังกล่ำวอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับแผนกำรลงทุน ควำมจ ำเป็น และ
ควำมเหมำะสมอ่ืนๆ ในอนำคต โดยอยู่ภำยใต้เงื่อนไขที่กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น อำทิ ใช้
เป็นทุนส ำรองส ำหรับกำรช ำระคืนเงินกู้ ใช้เป็นเงินลงทุนเพื่อขยำยธุรกิจของบริษัท หรือกรณีมีกำรเปลี่ยนแปลงสภำวะตลำดซ่ึงอำจ
มีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทในอนำคต โดยให้อ ำนำจคณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้พิจำรณำ ทั้งน้ี มติของคณะกรรมกำร
บริษัทที่อนุมัติให้จ่ำยเงินปันผลจะต้องถูกน ำเสนอเพื่อขออนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลซ่ึง
คณะกรรมกำรบริษัทมีอ ำนำจอนุมัติให้จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลได้ แล้วให้รำยงำนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทรำบในกำรประชุมครำว
ต่อไป 
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2. โครงสร้างคณะกรรมการและผู้บริหาร 

โครงสร้ำงกำรจัดกำรของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมกำรทั้งหมด 5 ชุด โดยเป็นคณะกรรมกำรเดิมจ ำนวน 3 ชุด 
ได้แก่ คณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบริหำร และเป็นคณะกรรมกำรชุดใหม่ที่ ได้
แต่งตั้งจ ำนวน 2 ชุด ได้แก่ คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง และคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ซ่ึง
คณะกรรมกำรในแต่ละชุดจะเป็นผู้ ได้รับกำรพิจำรณำด้ำนคุณสมบัติอย่ำงครบถ้วน มีควำมรู้ควำมสำมำรถและ
ประสบกำรณ์ที่เก่ียวข้องกับกำรด ำเนินงำนของบริษัท เป็นผู้มีคุณธรรม ควำมรับผิดชอบ มีประวัติกำรท ำงำนที่โปร่งใส 
และยึดม่ันในหลักกำรและมำตรฐำนที่ดี  

2.1 คณะกรรมการบริษัท 
ณ วันที่ 27 กุมภำพันธ์ 2557 บริษัทมีคณะกรรมกำรบริษัทจ ำนวน 6 ท่ำน ประกอบด้วย 
1. นำยประยูร วิเวชภูวนนท์   ประธำนกรรมกำร / กรรมกำรอิสระ  
2. นำยสลิบ สูงสว่ำง   รองประธำนกรรมกำร 
3. นำยพิชัย คล่องพิทักษ์   กรรมกำร 
4. พลอำกำศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต  ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ 
5. นำยอนันต์ เกตุพิทยำ   กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ 
6. นำยก ำพล ปัญญำโกเมศ   กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ 

โดยมีนำงสำวศุภรดำ อมรมนัส เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริษัทและเลขำนุกำรบริษัท 
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงลำยมือชื่อแทนบริษัท: นำยสลิบ สูงสว่ำง และนำยพิชัย คล่องพิทักษ์ ลงลำยมือชื่อ

ร่วมกันและประทับตรำส ำคัญของบริษัท 
ข้อจ ำกัดอ ำนำจของกรรมกำร: ไม่มี 

ขอบเขตอ านาจหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
1) ก ำหนดหรือเปลี่ยนแปลงช่ือกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงลำยมือชื่อผูกพันบริษัท 

2) ก ำหนดนโยบำย กลยุทธ์ และทิศทำงกำรด ำเนินงำนของบริษัท และกำรก ำกับดูแลให้ฝ่ำยบริหำรด ำเนินกำร
ให้เป็นไปตำมนโยบำย กลยุทธ์ และทิศทำงที่ก ำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่ำ
ทำงเศรษฐกิจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน ยกเว้นนโยบำยหรือกำรด ำเนินงำนที่ต้องได้รับ
ควำมเห็นชอบและอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

3) พิจำรณำตัดสินใจในเรื่องที่มีสำระส ำคัญ เช่น แผนธุรกิจ งบประมำณ โครงกำรลงทุนขนำดใหญ่ อ ำนำจกำร
บริหำร และรำยกำรอ่ืนใดตำมที่กฎหมำยก ำหนด 

4) ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนและก ำหนดค่ำตอบแทนของฝ่ำยบริหำร 

5) รับผิดชอบต่อผลประกอบกำรและกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยบริหำร โดยมีควำมตั้งใจและควำมระมัดระวังใน
กำรปฏิบัติงำน 

6) จัดให้มีระบบบัญชี กำรรำยงำนทำงกำรเงิน และกำรสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนกำรใน
กำรประเมินควำมเหมำะสมของกำรควบคุมภำยใน และกำรตรวจสอบภำยในให้มีประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผล กำรบริหำรกำรจัดกำรควำมเสี่ยง กำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรติดตำมผล 

7) ดูแลไม่ให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ระหว่ำงผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัท 

8) ก ำหนดข้อบังคับหรือระเบียบภำยในของบริษัทในเรื่องต่ำงๆ 
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9) รำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัทในกำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงิน โดยแสดงควบคู่กับ
รำยงำนของผู้สอบบัญชีไว้ในรำยงำนประจ ำปี และครอบคลุมเรื่องส ำคัญต่ำงๆ ตำมนโยบำยข้อพึงปฏิบัติที่ดี
ส ำหรับกรรมกำรบริษัทจดทะเบียนของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

10) อ ำนำจในกำรด ำเนินกำรดังต่อไปน้ีจะกระท ำได้ ก็ต่อเม่ือได้รับอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งน้ี 
ก ำหนดให้รำยกำรที่กรรมกำรหรือบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออำจมีควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์อ่ืนใดของบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ำมี) ให้กรรมกำรที่มีส่วนได้เสียในเรื่องน้ันไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในเรื่องน้ัน  

(ก) เรื่องที่กฎหมำยก ำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

(ข) กำรท ำรำยกำรที่กรรมกำรมีส่วนได้เสีย และอยู่ในข่ำยที่กฎหมำยหรือข้อก ำหนดของตลำด
หลักทรัพย์ระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

นอกจำกน้ัน ในกรณีต่อไปน้ีจะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรด้วยคะแนน
เสียงข้ำงมำกของกรรมกำรที่เข้ำร่วมประชุม และที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของ
จ ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้ำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
(ก) กำรขำยหรือโอนกิจกำรของบริษัททั้งหมดหรือบำงส่วนที่ส ำคัญให้แก่บุคคลอ่ืน 

(ข) กำรซ้ือหรือรับโอนกิจกำรของบริษัทอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมำเป็นของบริษัท 

(ค) กำรท ำแก้ไขหรือเลิกสัญญำเก่ียวกับกำรให้เช่ำกิจกำรของบริษัททั้งหมดหรือบำงส่วนที่ส ำคัญ กำร
มอบหมำยให้บุคคลอ่ืนเข้ำจัดกำรธุรกิจของบริษัท หรือกำรรวมกิจกำรกับบุคคลอ่ืนโดยมี
วัตถุประสงค์จะแบ่งก ำไรขำดทุนกัน 

(ง) กำรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ 

(จ) กำรเพิ่มทุน กำรลดทุน กำรออกหุ้นกู้ กำรควบหรือเลิกบริษัท 

(ฉ) กำรอ่ืนใดที่ก ำหนดไว้ภำยใต้บทบัญญัติของกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์ และ/หรือ ข้อก ำหนดของ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรและที่
ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงดังกล่ำวข้ำงต้น 

11) คณะกรรมกำรบริษัทอำจแต่งตั้งกรรมกำรจ ำนวนหน่ึงตำมที่เห็นสมควรให้เป็นคณะกรรมกำรบริหำร เพื่อ
ปฏิบัติงำนตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท  

ทั้งน้ี กำรมอบอ ำนำจแก่กรรมกำรดังกล่ำวข้ำงต้นจะไม่รวมถึงกำรมอบอ ำนำจที่ท ำให้กรรมกำรบริหำร
สำมำรถอนุมัติรำยกำรที่ตนหรือบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ใน
ลักษณะอ่ืนใดท ำกับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ำมี) รวมทั้งก ำหนดให้ต้องขอควำมเห็นชอบจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นใน
กำรท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกัน และกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซ่ึงสินทรัพย์ที่ส ำคัญของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องตำม
ข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 
ณ วันที่ 27 กุมภำพันธ์ 2557 บริษัทมีคณะกรรมกำรตรวจสอบจ ำนวน 3 ท่ำน ประกอบด้วย 
1. พลอำกำศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต    ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ 
2. นำยอนันต์ เกตุพิทยำ   กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ 
3. นำยก ำพล ปัญญำโกเมศ   กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ 

โดยมีนำยวิทยำ อ ำนำจศฤงคำร เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

หมำยเหตุ:  -  กรรมกำรตรวจสอบที่มีควำมรู้และประสบกำรณ์ในกำรสอบทำนควำมน่ำเชื่อถือของงบกำรเงินคือ 
นำยอนันต์ เกตุพิทยำ 

ขอบเขตอ านาจหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1) สอบทำนให้บริษัทมีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้องและเปิดเผยอย่ำงเพียงพอ โดยกำรประสำนงำนกับ

ผู้สอบบัญชีภำยนอกและผู้บริหำรที่รับผิดชอบจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินทั้งรำยไตรมำสและประจ ำปี ทั้งน้ี 
คณะกรรมกำรตรวจสอบอำจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทำนหรือตรวจสอบรำยกำรใดๆ ที่เห็นว่ำจ ำเป็น
และเป็นเรื่องส ำคัญในระหว่ำงกำรตรวจสอบบัญชีของบริษัทก็ได้ 

2) สอบทำนให้บริษัทมีระบบกำรควบคุมภำยใน (Internal Control) และระบบกำรตรวจสอบภำยใน 
(Internal Audit) ที่เหมำะสมและมีประสิทธิผล โดยสอบทำนร่วมกับผู้สอบบัญชีภำยนอกและผู้ตรวจสอบ
ภำยใน และพิจำรณำควำมเป็นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจนให้ควำมเห็นชอบในกำร
พิจำรณำแต่งตั้ง โยกย้ำย เลิกจ้ำงหัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน หรือหน่วยงำนอ่ืนใดที่รับผิดชอบเก่ียวกับ
กำรตรวจสอบภำยใน 

3) สอบทำนกำรปฏิบัติงำนของบริษัทให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 
ข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์ และกฎหมำยที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

4) พิจำรณำ คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีควำมเป็นอิสระเพื่อท ำหน้ำที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึง
พิจำรณำเสนอค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยค ำนึงถึงควำมน่ำเชื่อถือ ควำมเพียงพอของทรัพยำกร และ
ปริมำณงำนตรวจสอบของส ำนักงำนตรวจสอบบัญชีน้ัน รวมถึงประสบกำรณ์ของบุคลำกรที่ได้รบัมอบหมำยให้
ท ำกำรตรวจสอบบัญชีของบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อขอรับกำรแต่งตั้งจำกที่ประชุมใหญ่ผู้
ถือหุ้น นอกจำกน้ี คณะกรรมกำรตรวจสอบมีหน้ำที่เข้ำร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรเข้ำร่วม
ประชุมด้วยอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง 

5) พิจำรณำรำยกำรที่เก่ียวโยงกันหรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ รวมทั้งพิจำรณำอนุมัติ
รำยกำรดังกล่ำวเพื่อน ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำร และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทต่อไป โดย
ให้เป็นไปตำมกฎหมำยและข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์ ทั้ง น้ี เพื่อให้ ม่ันใจว่ำรำยกำรดังกล่ำว
สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท 

6) พิจำรณำทบทวนนโยบำยกำรบริหำรทำงกำรเงิน และกำรบริหำรควำมเสี่ยงตำมที่คณะกรรมกำรบริษัท
มอบหมำยและคณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นชอบ 

7) จัดท ำรำยงำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ ำปีของ
บริษัท โดยให้ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบลงนำมในรำยงำนดังกล่ำว  และต้องประกอบด้วยข้อมูล
ดังต่อไปน้ี  
(ก) ควำมเห็นเก่ียวกับควำมถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัท 
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(ข) ควำมเห็นเก่ียวกับควำมพอเพียงของระบบควบคุมภำยในของบริษัท 

(ค) ควำมเห็นเก่ียวกับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์  ข้อก ำหนดของ
ตลำดหลักทรัพย์ หรือกฎหมำยที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

(ง) ควำมเห็นเก่ียวกับควำมเหมำะสมของผู้สอบบัญชี 
(จ) ควำมเห็นเก่ียวกับรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ 

(ฉ) จ ำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเข้ำร่วมประชุมของกรรมกำรตรวจสอบแต่ละ
ท่ำน 

(ช) ควำมเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมกฎบัตรน้ี  

(ซ) รำยกำรอ่ืนที่เห็นว่ำผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทรำบ ภำยใต้ขอบเขตหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
ที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท  

8) ปฏิบัติกำรอ่ืนใดตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยด้วยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

ในกำรปฏิบัติงำนตำมขอบเขต หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบมีอ ำนำจเชิญให้ฝ่ำย
บริหำร ผู้บริหำร หรือพนักงำนของบริษัทที่เก่ียวข้องมำรำยงำน ให้ควำมเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสำรที่เห็นว่ำ
เก่ียวข้องและจ ำเป็น 

ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมรับผิดชอบต่อ
คณะกรรมกำรบริษัทโดยตรง และคณะกรรมกำรบริษัทยังคงมีควำมรับผิดชอบในกำรด ำเนินงำนของบริษัทต่อ
บุคคลภำยนอก ทั้ง น้ี คณะกรรมกำรบริษัทมีอ ำนำจในกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ตำมที่จ ำเป็นหรือเห็นสมควร 

2.3  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
เพื่อให้เป็นไปตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและข้อพึงปฏิบัติที่ดีส ำหรับกรรมกำรบริษัทจดทะเบียนของ

ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมกำรบริษัทได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง เพื่อมีแนว
ทำงกำรด ำเนินกำรบริหำรควำมเสี่ยง โดยที่สำมำรถควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้และเป็นไปอย่ำงต่อเน่ือง 

ณ วันที่ 7 มีนำคม 2557 บริษัทมีคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงจ ำนวน 7 ท่ำน ประกอบด้วย 

1. นำยอนันต์ เกตุพิทยำ   ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง / กรรมกำรอิสระ 
2. นำยพิชัย คล่องพิทักษ์   กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง  
3. นำยดนัย อมรพัชระ   กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง  
4. นำยวำสิทธ์ิ พณิชวรพงศำ   กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง  
5. นำยธนัท ศุภจำรุนันท์   กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง  
6. นำงพนำลี นรจิตต์   กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
7. นำงสำวศุภรดำ อมรมนัส   กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

โดยมีนำยวิทยำ อ ำนำจศฤงคำร เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
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นโยบายการบริหาความเส่ียง 
1)  ส่งเสริมและพัฒนำให้ผู้บริหำรและพนักงำน มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ และตระหนักถึงควำมส ำคัญในกำรบริหำร

ควำมเสี่ยง เพื่อให้มีกรอบกำรจัดกำรและกำรลดควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นได้อย่ำงเป็นระบบและต่อเน่ือง
อย่ำงมีประสิทธิภำพทั้งบริษัท 

2)  ก ำหนดให้มีกำรบริหำรควำมเสี่ยงในเชิงป้องกัน แก้ไข และปรับปรุง อย่ำงถูกต้องโปร่งใสเป็นประจ ำ
สม่ ำเสมอ  

3)  ส่งเสริมให้กำรบริหำรควำมเสี่ยงเป็นส่วนหน่ึงของแผนปฏิบัติงำนภำยในองค์กร ทั้งทำงด้ำนกำรวำงแผนงำน 
กลยุทธ์ กำรปฏิบัติงำน กำรบริหำรเงิน และกำรลงทุน 

4)  ส่งเสริมให้มีกำรพัฒนำกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงอย่ำงต่อเน่ือง รวมทั้งกำรติดตำม ประเมินผล สรุปผล
และจัดท ำรำยงำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท 

5)  ก ำหนดให้กระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงมีมำตรฐำนเดียวกันทั่วทั้งองค์กร 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
1)  ก ำหนดหลักเกณฑ์ที่ใช้ในกำรประเมินระดับควำมเสี่ยงของโครงกำรกำรก่อสร้ำง กำรให้บริกำร และกำร

ลงทุนของบริษัท ทั้งปริมำณและคุณภำพอย่ำงเหมำะสมและมีประสิทธิภำพ รวมทั้งก ำหนดระดับควำมเสี่ยง
ที่ยอมรับ (Risk Limited) ได้ 

2)  พิจำรณำปัจจัยควำมเสี่ยง กระบวนกำรและแผนงำนบริหำรควำมเสี่ยงเพื่อให้สอดคล้องกับกำรด ำเนินงำน
ของ บริษัท โดยให้ครอบคลุมควำมเสี่ยงด้ำนเครดิต (Credit Risk) ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติกำร 
(Operation Risk) ควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่อง (Liquidity Risk) และควำมเสี่ยงด้ำนอ่ืนๆ   

3) ประเมินระดับควำมเสี่ยง จัดอันดับ ก ำหนดแนวทำง และกลยุทธ์กำรบริหำรควำมเสี่ยง เพื่อให้ควำมเสี่ยง
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้   

4) รำยงำนกำรประเมินควำมเสี่ยง และกำรด ำเนินงำนเพื่อลดควำมเสี่ยงต่อคณะกรรมกำรทุกครั้ งที่ มีกำร
ประชุม   

5) พิจำรณำและทบทวนแนวทำงในกำรบริหำรควำมเสี่ยงให้มีประสิทธิภำพ 
6) ติดตำมผลกำรประเมินควำมเสี่ยงทั้งในภำวะปกติและเกิดวิกฤต 
7) คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงมีอ ำนำจเชิญผู้บริหำร หรือผู้เก่ียวข้อง เข้ำร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อมูล

เพิ่มเติมได้ 
8) คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงมีสิทธิขอค ำปรึกษำจำกผู้เชี่ยวชำญเพื่อช่วยในกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมกฎบัตร

อย่ำงมีประสิทธิภำพด้วยค่ำใช้ของบริษัท 
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2.4  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
เพื่อให้เป็นไปตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและข้อพึงปฏิบัติที่ดีส ำหรับกรรมกำรบริษัทจดทะเบียนของ

ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมกำรบริษัทได้อนุมัติ จัดตั้งคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน  

ณ วันที่ 7 มีนำคม 2557  บริษัทมีคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนจ ำนวน 5 ท่ำน ประกอบด้วย 

1. พลอำกำศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต  ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน /  
กรรมกำรอิสระ                      

2. นำยอนันต์ เกตุพิทยำ   กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน / กรรมกำรอิสระ 
3. นำยก ำพล ปัญญำโกเมศ   กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน / กรรมกำรอิสระ 
4. นำยสลิบ สูงสว่ำง   กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 
5. นำยพิชัย คล่องพิทักษ์   กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน  

โดยมีนำยดนัย อมรพัชระ เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ด้านการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง  
บริษัทมีแผนกำรคัดเลือกบุคลำกรอย่ำงเหมำะสมและโปร่งใส เพื่อท ำให้บริษัทได้ผู้บริหำรที่มีควำมเป็นมือ

อำชีพและบริหำรได้โดยเป็นอิสระจำกผู้ถือหุ้นรำยใหญ่หรือรำยใดรำยหน่ึง โดยคณะกรรมกำรสรรหำเป็นผู้จัดท ำ
แผนสืบทอดต ำแหน่งประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ และผู้บริหำรระดับสูงของบริษัท เพื่อเสนอ
ให้คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้พิจำรณำ   

1)  ก ำหนดคุณสมบัติของบุคคลที่จะด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท และกระบวนกำรสรรหำเพื่อแทนกรรมกำร
ที่ครบวำระ หรือในกรณีอ่ืนๆ โดยพิจำรณำจำกด้ำนทักษะ ประสบกำรณ์ และควำมสำมำรถเฉพำะด้ำน  

2)  พิจำรณำสรรหำบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมำะสมมำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท ทดแทนกรรมกำรที่ครบ
วำระหรือกรณีอ่ืนๆ เพื่อเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติ  

3)  จัดท ำแผนสืบทอดต ำแหน่งประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร กรรมกำรผู้จัดกำร และผู้บริหำรระดับสูงของบริษัท
เพื่อเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนุมัติ 

4)  ปฏิบัติหน้ำที่ในเรื่องอ่ืนๆ ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย  

ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน 
1) เสนอแนวทำงและวิธีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนให้แก่คณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชุดย่อยที่

คณะกรรมกำรบริษัทแต่งตั้ง ซ่ึงรวมถึงค่ำตอบแทนรำยเดือน และค่ำตอบแทนพิเศษหรือโบนัสประจ ำปี 
2)  ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร กรรมกำรผู้จัดกำร เพื่อก ำหนดค่ำตอบแทนก่อน

น ำเสนอขออนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัท 
3)  ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้บริหำรระดับสูงเป็นรำยบุคคลตำมข้อเสนอของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 

และ/หรือ กรรมกำรผู้จัดกำร เพื่อก ำหนดค่ำตอบแทนก่อนน ำเสนอขออนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัท 
4)  พิจำรณำงบประมำณกำรขึ้นค่ำจ้ำง กำรเปลี่ยนแปลงค่ำจ้ำงและผลตอบแทน เงินประจ ำปีของผู้บริหำร

ระดับสูงก่อนเสนอคณะกรรมกำรบริษัท 
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5)  รำยงำนควำมคืบหน้ำและผลกำรปฏิบัติงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัททุกครั้งหลังมีกำรประชุมคณะกรรมกำร
พิจำรณำค่ำตอบแทน 

6) ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย 
7) คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนมีอ ำนำจเชิญผู้บริหำร หรือผู้เก่ียวข้อง เข้ำร่วมประชุมเพื่อ

ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมได้ 
8) คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนมีสิทธิขอค ำปรึกษำจำกผู้เชี่ยวชำญเพื่อช่วยในกำรปฏิบัติ

หน้ำที่ตำมกฎบัตรอย่ำงมีประสิทธิภำพด้วยค่ำใช้ของบริษัท 

2.5 คณะกรรมการบริหาร 

ณ วันที่ 27 กุมภำพันธ์ 2557  บริษัทมีคณะกรรมกำรบริหำรจ ำนวน 6 ท่ำน ประกอบด้วย 
1.  นำยสลิบ สูงสว่ำง   ประธำนกรรมกำรบริหำร  
2.  นำยพิชัย คล่องพิทักษ์  กรรมกำรบริหำร 
3.  นำยดนัย อมรพัชระ  กรรมกำรบริหำร 

4.  นำยวำสิทธ์ิ พณิชวรพงศำ  กรรมกำรบริหำร 
5.  นำยธนัท ศุภจำรุนันท์  กรรมกำรบริหำร 
6.  นำงพนำลี นรจิตต์  กรรมกำรบริหำร 

ขอบเขตอ านาจหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร  
1) วำงแผน และก ำหนดนโยบำย ทิศทำง กลยุทธ์ และโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนหลักในกำรด ำเนินธุรกิจของ

บริษัท เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนต่อสภำพเศรษฐกิจและสภำวะกำรแข่งขันในตลำด เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนุมัติ 

2) ก ำหนดแผนธุรกิจ งบประมำณ และอ ำนำจกำรบริหำรต่ำงๆ ของบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท
พิจำรณำอนุมัติ 

3) ควบคุมดูแลกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตำมนโยบำยธุรกิจ แผนธุรกิจ และกลยุทธ์ทำงธุรกิจที่
คณะกรรมกำรบริษัทได้อนุมัติแล้ว 

4) พิจำรณำกำรเข้ำท ำสัญญำเก่ียวกับธุรกิจของบริษัท และสัญญำเก่ียวกับกำรซ้ือทรัพย์สินหรือท ำให้ได้มำซ่ึง
สิทธิเพื่อน ำมำใช้ประโยชน์ในกิจกำรของบริษัท ตลอดจนกำรก ำหนดขั้นตอนและวิธีกำรเจรจำเพื่อท ำสัญญำ
ดังกล่ำว 

5) อนุมัติกำรก ำหนดรำคำในกำรประมูลงำนที่มีมูลค่ำไม่เกิน 800,000,000 บำทต่อโครงกำร 

6) อนุมัติกำรใช้จ่ำยเงินลงทุนที่ได้ก ำหนดไว้ในงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีที่ได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำร
บริษัทแล้ว หรือตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทได้มีมติอนุมัติในหลักกำรไว้แล้ว 

7) ด ำเนินกำรจัดท ำแผนธุรกรรมทำงกำรเงินกับสถำบันกำรเงินในกำรเปิดบัญชี กำรให้กู้ยืม กำรกู้ยืม กำร
จัดหำวงเงินสินเชื่อ รวมถึงกำรให้หลักประกัน จ ำน ำ จ ำนอง ค้ ำประกัน และกำรอ่ืนๆ รวมถึงกำรซ้ือขำย
แลกเปลี่ยน รับจ ำนอง ขำยฝำก รับซ้ือฝำก เช่ำ หรือให้เช่ำ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง และจดทะเบียน
กรรมสิทธ์ิที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำงใดๆ ตำมวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในกำรด ำเนินกิจกำรของบริษัท เพื่อขอ
อนุมัติต่อคณะกรรมกำรบริษัท 

8) พิจำรณำผลก ำไรและขำดทุนของบริษัท และกำรเสนอจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล หรือเงินปันผลประจ ำปี 
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท 
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9) มีอ ำนำจจ้ำง แต่งตั้ง โยกย้ำย ปลดออก เลิกจ้ำง ก ำหนดอัตรำค่ำจ้ำง ให้บ ำเหน็จรำงวัล ปรับขึ้น เงินเดือน 
ค่ำตอบแทน เงินโบนัส ของพนักงำนระดับตั้งแต่กรรมกำรผู้จัดกำรขึ้นไป 

10) ด ำเนินกำรอ่ืนๆ เพื่อสนับสนุนกำรด ำเนินกำรดังกล่ำวข้ำงต้น หรือตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร
บริษัทในแต่ละครำวไป 

ทั้งน้ี คณะกรรมกำรบริหำรอำจมอบอ ำนำจช่วงให้พนักงำนระดับบริหำรของบริษัทมีอ ำนำจอนุมัติทำง
กำรเงินในเรื่องใดเรื่องหน่ึงหรือหลำยเรื่องตำมที่คณะกรรมกำรบริหำรพิจำรณำเห็นสมควรก็ได้ 

อน่ึง กำรอนุมัติรำยกำรดังกล่ำวข้ำงต้นจะต้องไม่มีลักษณะเป็นกำรอนุมัติรำยกำรที่ท ำให้คณะกรรมกำร
บริหำรหรือผู้รับมอบอ ำนำจจำกคณะกรรมกำรบริหำรสำมำรถอนุมัติรำยกำรที่ตนหรือบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง มี
ส่วนได้เสีย หรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์อ่ืนใดที่จะท ำกับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ำมี) ทั้งน้ี ตำมที่
คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนหรือหน่วยงำนที่เก่ียวข้องประกำศก ำหนด 

ทั้งน้ี คณะกรรมกำรบริษัทมีอ ำนำจในกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำร
บริหำรได้ตำมที่จ ำเป็นหรือเห็นสมควร 

คณะผู้บริหาร 
ณ วันที่ 27 กุมภำพันธ์ 2557 บริษัทมีผู้บริหำรจ ำนวน 7 ท่ำน ประกอบด้วย  
1. นำยสลิบ สูงสว่ำง   ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
2. นำยพิชัย คล่องพิทักษ์   กรรมกำรผู้จัดกำร 
3. นำยดนัย อมรพัชระ   รองกรรมกำรผู้จัดกำร 
4. นำยวำสิทธ์ิ พณิชวรพงศำ   ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยปฏิบัติกำร 
5. นำยธนัท ศุภจำรุนันท์   ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำธุรกิจ 
6. นำงพนำลี นรจิตต์   ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน 
7. นำงสำวศุภรดำ อมรมนัส   ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยนักลงทุนสัมพันธ์ 

ขอบเขตอ านาจหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
1) ก ำกับดูแลและอนุมัติเรื่องเก่ียวกับกำรด ำเนินงำนตำมปกติของบริษัท และอำจมอบอ ำนำจให้กรรมกำรผู้จัดกำร 

ผู้บริหำร หรือบุคคลอ่ืนใดด ำเนินกำรเก่ียวกับกำรด ำเนินงำนตำมปกติประจ ำวันของบริษัท เพื่อปฏิบัติหน้ำที่
แทนประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรเฉพำะเรื่อง ภำยใต้กำรควบคุมประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร และภำยในระยะเวลำที่
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรเห็นสมควร และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรอำจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือ
แก้ไขอ ำนำจน้ันๆ ได้ 

2) ด ำเนินกำรตำมที่คณะกรรมกำรบริษัท หรือคณะกรรมกำรบริหำรได้มอบหมำย  

3) รับผิดชอบด้ำนกำรจัดกำรทำงกำรเงิน ภำษี ควำมเสี่ยง และกำรจัดกำร และน ำเสนองบประมำณประจ ำปี
ต่อคณะกรรมกำรบริษัท และดูแลกำรจัดกำร และจัดสรรทรัพยำกรองค์กรให้เป็นไปตำมกรอบ และ
แนวทำงของงบประมำณ ภำยใต้กฎหมำยและกฎระเบียบ รวมทั้งข้อบังคับของบริษัท 

4) พิจำรณำอนุมัติกำรก ำหนดรำคำในกำรประมูลงำนที่มีมูลค่ำไม่เกิน 600,000,000 บำทต่อโครงกำร 
5) มีอ ำนำจอนุมัติและมอบอ ำนำจช่วงอนุมัติกำรเบิกจ่ำยเพื่อกำรจัดซ้ือ จัดจ้ำง ซ่ึงทรัพย์สินและบริกำร เพื่อ

ประโยชน์ของบริษัท ที่มีมูลค่ำไม่เกิน 200,000,000 บำท รวมทั้งอนุมัติกำรด ำเนินกำรทำงกำรเงินเพื่อ
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ธุรกรรมต่ำงๆ ของบริษัท โดยอยู่ภำยใต้กรอบงบประมำณที่ผ่ำนกำรอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัทในแต่
ละปี 

6) มีอ ำนำจกระท ำกำรและแสดงตนเป็นตัวแทนบริษัท ต่อบุคคลภำยนอกในกิจกำรที่เก่ียวข้องและเป็น
ประโยชน์ต่อบริษัท 

7) อนุมัติกำรแต่งตั้งที่ปรึกษำด้ำนต่ำงๆ ที่จ ำเป็นต่อกำรด ำเนินงำนของบริษัท 

8) ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทหรือคณะกรรมกำรบริหำรเป็นครำวๆ ไป 

ทั้งน้ี ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร จะอยู่ภำยใต้กำรบังคับบัญชำและรำยงำนโดยตรงต่อคณะกรรมกำรบริหำร 

และให้ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรปฏิบัติตำมแนวทำงและนโยบำยที่คณะกรรมกำรบริหำรก ำหนดไว้ 

อน่ึง ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรไม่มีอ ำนำจในกำรด ำเนินกำรใดๆ ในหรือเก่ียวกับรำยกำรหรือเรื่องที่ประธำน

จ้ำหน้ำที่บริหำร หรือบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ใน

ลักษณะอ่ืนใดที่จะท ำขึ้นกับบริษัท หรือบริษัทย่อย (ถ้ำมี) ทั้งน้ี ตำมที่คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนหรือหน่วยงำนที่

เก่ียวข้องประกำศก ำหนด 

ทั้งน้ี คณะกรรมกำรบริษัทมีอ ำนำจในกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ของประธำนเจ้ำหน้ำที่

บริหำรได้ตำมที่จ ำเป็นหรือเห็นสมควร 

ขอบเขตอ านาจหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ  
1) ก ำกับ ดูแล และอนุมัติเรื่องที่เก่ียวกับกำรด ำเนินงำนตำมปกติของบริษัท และอำจมอบอ ำนำจให้ผู้บริหำร 

หรือบุคคลอ่ืนใดด ำเนินกำรเก่ียวกับกำรด ำเนินงำนตำมปกติประจ ำวันของบริษัท 
2) เป็นผู้บริหำรจัดกำร และควบคุมดูแลกำรด ำเนินกิจกำรที่เก่ียวข้องกับกำรบริหำรงำนทั่วไปของบริษัท  
3) ด ำเนินกำรตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทหรือคณะกรรมกำรบริหำรหรือประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรได้

มอบหมำย 
4) มีอ ำนำจจ้ำง แต่งตั้ง โยกย้ำย ปลดออก เลิกจ้ำง ก ำหนดอัตรำค่ำจ้ำง ให้บ ำเหน็จรำงวัล ปรับขึ้น เงินเดือน 

ค่ำตอบแทน เงินโบนัส ของพนักงำนทั้งหมดของบริษัท ในต ำแหน่งต่ ำกว่ำกรรมกำรผู้จัดกำร ตลอดจน
แต่งตั้งตัวแทนฝ่ำยนำยจ้ำงในคณะกรรมกำรกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพของบริษัท 

5) พิจำรณำอนุมัติกำรก ำหนดรำคำในกำรประมูลงำนที่มีมูลค่ำไม่เกิน 300,000,000 บำทต่อโครงกำร 
6) มีอ ำนำจอนุมัติและมอบอ ำนำจช่วงอนุมัติกำรเบิกจ่ำยเพื่อกำรจัดซ้ือ จัดจ้ำง ซ่ึงทรัพย์สินและบริกำร เพื่อ

ประโยชน์ของบริษัท ที่มีมูลค่ำไม่เกิน 50,000,000 บำท รวมทั้งอนุมัติกำรด ำเนินกำรทำงกำรเงินเพื่อธุรกรรม
ต่ำงๆ ของบริษัท โดยอยู่ภำยใต้กรอบงบประมำณที่ผ่ำนกำรอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัทในแต่ละปี 

7) มีอ ำนำจออกค ำสั่ง ระเบียบ ประกำศ บันทึก เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนเป็นไปตำมนโยบำยและผลประโยชน์
ของบริษัท และเพื่อรักษำระเบียบวินัยกำรท ำงำนภำยในองค์กร 

8) มีอ ำนำจกระท ำกำรและแสดงตนเป็นตัวแทนบริษัท ต่อบุคคลภำยนอกในกิจกำรที่เก่ียวข้องและเป็น
ประโยชน์ต่อบริษัท 

9) อนุมัติกำรแต่งตั้งที่ปรึกษำด้ำนต่ำงๆ ที่จ ำเป็นต่อกำรด ำเนินงำนของบริษัท 
10) ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทหรือคณะกรรมกำรบริหำรหรือประธำน

เจ้ำหน้ำที่บริหำรเป็นครำวๆ ไป 
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ทั้งน้ี กรรมกำรผู้จัดกำรจะอยู่ภำยใต้กำรบังคับบัญชำและรำยงำนโดยตรงต่อประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร  

และให้กรรมกำรผู้จัดกำรปฏิบัติตำมแนวทำงและนโยบำยที่คณะกรรมกำรบริหำรก ำหนดไว้ 

อน่ึง กรรมกำรผู้จัดกำรไม่มีอ ำนำจในกำรด ำเนินกำรใดๆ ในหรือเ ก่ียวกับรำยกำรหรือเรื่องที่กรรมกำร

ผู้จัดกำร หรือบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ในลักษณะอ่ืนใด

ที่จะท ำขึ้นกับบริษัท หรือบริษัทย่อย (ถ้ำมี) ทั้งน้ี ตำมที่คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนหรือหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง

ประกำศก ำหนด 

ทั้งน้ี คณะกรรมกำรบริษัทมีอ ำนำจในกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ของกรรมกำรผู้จัดกำรได้

ตำมที่จ ำเป็นหรือเห็นสมควร 
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3. การสรรหากรรมการและผูบ้ริหาร 

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริษัท 
1. คณะกรรมกำรของบริษัทประกอบด้วยกรรมกำรอย่ำงน้อย 5 คน และกรรมกำรไม่น้อยกว่ำก่ึงหน่ึงของจ ำนวนกรรม

กำรทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในรำชอำณำจักร และกรรมกำรของบริษัทต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตำมที่กฎหมำยก ำหนด  
2. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมกำรโดยใช้เสียงข้ำงมำก ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรดังต่อไปน้ี 

2.1 ผู้ถือหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ำกับหน่ึงหุ้นต่อหน่ึงเสียง 
2.2 ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคล 
2.3 บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตำมล ำดับลงมำเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมกำรเท่ำจ ำนวนกรรมกำรที่จะพึง

มีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งน้ัน ในกรณีที่บุคคลซ่ึงได้รับกำรเลือกตั้งในล ำดับถัดลงมำมีคะแนนเสียงเท่ำกันเกิน
จ ำนวนกรรมกำรที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งน้ัน ให้ประธำนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้ออกเสียงชี้ขำด 

3. ในกำรประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจ ำปีทุกครั้ง ให้กรรมกำรออกจำกต ำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้ำจ ำนวนกรรมกำรที่จะแบ่ง
ออกให้ตรงเป็นสำมส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ ำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ทั้งน้ี กรรมกำรที่จะต้องออกจำกต ำแหน่ง
ในปีแรกและปีที่สองภำยหลังจดทะเบียนบริษัทน้ัน ให้ใช้วิธีจับสลำกกันว่ำผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้
กรรมกำรคนที่อยู่ในต ำแหน่งนำนที่สุดเป็นผู้ออกจำต ำแหน่ง โดยกรรมกำรที่ออกตำมวำระอำจได้รับเลือกเข้ำมำ
ด ำรงต ำแหน่งใหม่ก็ได้  

4. นอกจำกพ้นต ำแหน่งตำมวำระแล้ว กรรมกำรจะพ้นจำกต ำแหน่งเม่ือ ตำย ลำออก ขำดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ
ต้องห้ำมตำมกฎหมำย ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก และศำลมีค ำสั่งให้ออก 

5. กรรมกำรคนใดจะลำออกจำกต ำแหน่งให้ยื่นใบลำออกต่อบริษัท โดยกำรลำออกน้ันจะมีผลนับแต่วันที่ใบลำออกไป
ถึงบริษัท 

6. ในกรณีที่ต ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุอ่ืนนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ ให้คณะกรรมกำรเลือกบุคคลซ่ึงมี
คุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยเข้ำเป็นกรรมกำรแทนในกำรประชุมคณะกรรมกำรครำวถัดไป 
เว้นแต่วำระของกรรมกำรจะเหลือน้อยกว่ำ 2 เดือน โดยบุคคลซ่ึงเข้ำเป็นกรรมกำรแทนดังกล่ำวจะอยู่ในต ำแหน่ง
กรรมกำรได้เพียงเท่ำวำระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมกำรที่ตนแทน โดยมติของคณะกรรมกำรตำมควำมข้ำงต้นจะต้อง
ประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของจ ำนวนกรรมกำรที่ยังเหลืออยู่ 

7. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอำจลงมติให้กรรมกำรคนใดออกจำกต ำแหน่งก่อนถึงครำวออกตำมวำระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของจ ำนวนผู้ถือหุ้นซ่ึงมำประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำก่ึงหน่ึง
ของจ ำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

8. ให้คณะกรรมกำรเลือกกรรมกำรหน่ึงคนเป็นประธำนกรรมกำร และในกรณีที่คณะกรรมกำรพิจำรณำเห็นสมควร 
จะเลือกกรรมกำรคนหน่ึงหรือหลำยคนเป็นรองประธำนกรรมกำรก็ได้ คณะกรรมกำรอำจมอบหมำยให้กรรมกำรคน
หน่ึงหรือหลำยคนปฏิบัติกำรอย่ำงใดอย่ำงหน่ึงแทนคณะกรรมกำรก็ได้ 

นอกจากนี  ตามข้อบังคับของบริษัทยังระบุข้อก าหนด เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ดังนี   

1.  ห้ำมมิให้กรรมกำรเข้ำเป็นหุ้นส่วนในห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จ ำกัดควำมรับผิดในห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด 
ประกอบกิจกำรหรือเข้ำเป็นกรรมกำรในบริษัทเอกชนหรือบริษัทอ่ืนที่ประกอบกิจกำรอันมีสภำพอย่ำงเดียวกัน และ
เป็นกำรแข่งขันกับกิจกำรของบริษัท เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทรำบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง 

2. กรรมกำรต้องปฏิบัติหน้ำที่ให้เป็นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ด้วยควำมซ่ือสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษำผลประโยชน์ของบริษัท 
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3. กรรมกำรต้องแจ้งให้บริษัททรำบโดยมิชักช้ำ ในกรณีที่กรรมกำรมีส่วนได้สวนเสียไม่ว่ำโดยตรงหรือโดยอ้อมใน
สัญญำใดๆ ที่บริษัทท ำขึ้นระหว่ำงรอบปีบัญชี หรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัทและบริษัทในเครือ โดยระบุจ ำนวน
ทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในระหว่ำงรอบปีบัญชี 

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัท จะต้องเป็นกรรมกำรบริษัทซ่ึงได้รับกำรแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรบริษัทและ

เห็นชอบโดยผู้ถือหุ้นของบริษัท และมีคุณสมบัติตำมที่กฎหมำยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ รวมถึงประกำศ ข้อบังคับ 
และ/หรือ ระเบียบของตลำดหลักทรัพย์ก ำหนด โดยคณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซ่ึง
ประกอบด้วยสมำชิกอย่ำงน้อย 3 รำย โดยทุกรำยต้องเป็นกรรมกำรอิสระ ทั้งน้ี กรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้อย 1 รำย ต้อง
เป็นผู้มีควำมรู้และประสบกำรณ์เพียงพอที่จะสำมำรถท ำหน้ำที่ในกำรสอบทำนควำมน่ำเชื่อถือของงบกำรเงินได้ โดย
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี เว้นแต่เป็นกรณีที่ออกตำมวำระตำมข้อบังคับของบริษัทซ่ึง
อำจได้รับเลือกตั้งเข้ำมำด ำรงต ำแหน่งใหม่ได้ 

คุณสมบัติคณะกรรมการอิสระ 
1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1  ของจ ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น

รำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท ทั้งน้ี นับรวมกำรถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของกรรมกำรอิสระรำยน้ันๆ ด้วย 
2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ที่ปรึกษำที่ได้เงินเดือนประจ ำ หรือผู้มีอ ำนำจ

ควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล ำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือของผู้มี
อ ำนำจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปีก่อนวันที่ยื่นค ำขอ
อนุญำตต่อส ำนักงำน ทั้งน้ี ลักษณะต้องห้ำมดังกล่ำว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมกำรอิสระเคยเป็นข้ำรำชกำร หรือที่
ปรึกษำของส่วนรำชกำรซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท 

3) ไม่เป็นบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำยในลักษณะที่เป็น บิดำมำรดำ คู่
สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มีอ ำนำจควบคุม หรือบุคคลที่จะ
ได้รับกำรเสนอให้เป็นผู้บริหำรหรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย 

4) ไม่มี หรือเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจ
ควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อำจเป็นกำรขัดขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้
ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของผู้ที่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือ
หุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี ก่อน
วันที่ยื่นค ำขออนุญำตต่อส ำนักงำน 

5) ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจ
ควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ ำนำจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส ำนักงำนสอบบัญชี ซ่ึงมีผู้สอบ
บัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้น
แต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปีก่อนวันที่ยื่นค ำขออนุญำตต่อส ำนักงำน 

6) ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงกำรให้บริกำรเป็นที่ปรึกษำกฎหมำยหรือที่ปรึกษำทำงกำร
เงิน ซ่ึงได้รับค่ำบริกำรเกินกว่ำ 2 ล้ำนบำทต่อปีจำกบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือ
ผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ ำนำจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพ
น้ัน เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปีก่อนวันที่ยื่นค ำขออนุญำตต่อส ำนักงำน  
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7) ไม่เป็นกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมกำรของบริษัท ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซ่ึงเป็น
ผู้ที่เก่ียวข้องกับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่  

8) ไม่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันที่มีนัยกับกิจกำรของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรื อไม่
เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้ำงหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ที่ปรึกษำที่รับ
เงินเดือนประจ ำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจกำร
ที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันที่มีนัยกับกิจกำรของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

9) ไม่มีลักษณะอ่ืนใดที่ท ำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระเก่ียวกับกำรด ำเนินงำนของบริษัท  
10) กรรมกำรอิสระตำมคุณสมบัติข้ำงต้น อำจได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท ให้ตัดสินใจในกำรด ำเนิน

กิจกำรของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล ำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่หรือผู้มีอ ำนำจ
ควบคุม โดยมีกำรตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้ 

คุณสมบัติคณะกรรมการตรวจสอบ 
1) ไม่เป็นกรรมกำรที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร ให้ตัดสินใจในกำรด ำเนินกิจกำรของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท

ย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล ำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท  
2) ไม่เป็นกรรมกำรของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยล ำดับเดียวกัน เฉพำะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
3) มีควำมรู้และประสบกำรณ์เพียงพอที่จะสำมำรถท ำหน้ำที่ในฐำนะกรรมกำรตรวจสอบ  ทั้งน้ี ต้องมีกรรมกำร

ตรวจสอบอย่ำงน้อยหน่ึงคนที่มีควำมรู้และประสบกำรณ์เพียงพอที่จะสำมำรถท ำหน้ำที่ในกำรสอบทำนควำม
น่ำเชื่อถือของงบกำรเงินได้ 

4) มีหน้ำที่ในลักษณะเดียวกับที่ก ำหนดไว้ในประกำศตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่ำด้วยคุณสมบัติและขอบเขต
กำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ  

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงจะต้องเป็นกรรมกำรบริษัท ซ่ึงได้รับกำรแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรบริษัท โดยมี

จ ำนวนตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทเห็นสมควร ผู้ด ำรงต ำแหน่งเป็นประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงจะเป็น
กรรมกำรอิสระ โดยจัดให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยกรรมกำรบริหำรควำม
เสี่ยงมีวำระอยู่ในต ำแหน่งครำวละ 3 ปี เม่ือครบก ำหนดออกตำมวำระอำจได้รับกำรพิจำรณำแตง่ตั้งใหด้ ำรงต ำแหน่งต่อไปได้ 

คุณสมบัติคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

1) ได้รับกำรแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรบริษัท 

2) มีควำมรู้และประสบกำรณ์เพียงพอที่จะสำมำรถท ำหน้ำที่ในฐำนะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง  

3) ไม่มีลักษณะที่จะถูกจ ำกัดขอบเขตกำรให้ควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระเก่ียวกับกำรพิจำรณำควำมเสี่ยง  

องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนจะต้องเป็นกรรมกำรบริษัท ซ่ึงได้รับกำรแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำร
บริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยมีกรรมกำรอิสระเป็นส่วนใหญ่ และจัดให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนมีวำระอยู่ในต ำแหน่งครำวละ 3 ปี เม่ือครบ
ก ำหนดออกตำมวำระอำจได้รับพิจำรณำแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งต่อไปได้ 
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คุณสมบัติคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

1) ได้รับกำรแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท 
2) ไม่มีลักษณะที่จะถูกจ ำกัดขอบเขตกำรให้ควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระเก่ียวกับกำรพิจำรณำรูปแบบและหลักเกณฑ์กำร

จ่ำยค่ำตอบแทนของกรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูง 

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริหาร  
คณะกรรมกำรบริหำรจะต้องเป็นกรรมกำรบริษัท และ/หรือ ผู้บริหำรของบริษัท ซ่ึงได้รับกำรแต่งตั้งจำก

คณะกรรมกำรบริษัท โดยมีจ ำนวนตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทเห็นสมควร และโดยที่คณะกรรมกำรบริษัทจะแต่งตั้ง
กรรมกำรบริหำรคนหน่ึงเป็นประธำนกรรมกำรบริหำร 
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4. การประชุมคณะกรรมการ  

4.1  คณะกรรมการบริษัท 
รายชื่อคณะกรรมการ ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

จ านวน
ครั งการ
ประชุม 

จ านวนครั งที่
เข้าประชุม 

จ านวนครั ง
การประชุม 

จ านวนครั งที่
เข้าประชุม 

จ านวน
ครั งการ
ประชุม 

จ านวนครั งที่
เข้าประชุม 

1. นำยประยูร วิเวชภูวนนท์ 9 9 7 7 11 11 
2. นำยสลิบ สูงสว่ำง 9 9 7 7 11  9 
3. นำยพิชัย คล่องพิทักษ์ 9 9 7 7 11  8 
4. พลอำกำศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต 9 9 7 7 11 11 
5. นำยอนันต์ เกตุพิทยำ 9 8 7 7 11 11 
6. นำยก ำพล ปัญญำโกเมศ 2 2 7 7 11  9 

4.2  คณะกรรมการตรวจสอบ 
รายชื่อคณะกรรมการ ปี 2556 

จ านวนครั งการประชุม จ านวนครั งที่เข้าประชุม 

1. พลอำกำศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต 5 5 
2. นำยอนันต์ เกตุพิทยำ 5 5 
3. นำยก ำพล ปัญญำโกเมศ 5 4 
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5. ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร  

5.1 ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน  
ก) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท  

รายชื่อคณะกรรมการ ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

1. นำยประยูร วิเวชภูวนนท์ 131,940 480,000 330,000 
2. นำยสลิบ สูงสว่ำง 168,060 420,000 120,000 
3. นำยพิชัย คล่องพิทักษ์ 120,000 420,000 120,000 
4. พลอำกำศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต 120,000 420,000 120,000 
5. นำยอนันต์ เกตุพิทยำ 120,000 420,000 120,000 
6. นำยก ำพล ปัญญำโกเมศ 23,870 300,000 120,000 

รวม 683,870 2,460,000 930,000 

ข) ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 
รายชื่อคณะกรรมการ ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

1. นำยประยูร วิเวชภูวนนท์ 144,190 - - 

2. พลอำกำศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต 131,940 180,000 360,000 
3. นำยอนันต์ เกตุพิทยำ 120,000 120,000 220,000 
4. นำยก ำพล ปัญญำโกเมศ 23,870 120,000 220,000 

รวม 420,000 420,000 800,000 

ค) ค่าตอบแทนผู้บริหาร  
ค่าตอบแทนผู้บริหาร รอบบัญชีปี 2554 รอบบัญชีปี 2555 รอบบัญชีปี 2556 

จ านวน 
(คน) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

จ านวน 
(คน) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

จ านวน 
(คน) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

เงินเดือน 6 9,055,000 6 9,772,000 8 12,711,000 
โบนัส 5 674,000 6 1,646,000 - - 
เงินสมทบกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ 6 105,160 6 195,440 8 244,220 
อ่ืนๆ (ไม่รวมเบี้ยประชุม) 6 1,510,310 6 424,606 8 333,669 

รวม  11,344,470  12,038,046  13,288,889 

5.2 ค่าตอบแทนอ่ืน  
- ไม่มี – 
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6. บุคลากร 

6.1 จ านวนพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร)  
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 บริษัทมีจ ำนวนพนักงำน ดังต่อไปน้ี  

 
รอบบัญชีปี 2554 รอบบัญชีปี 2555 รอบบัญชีปี 2556 

จ านวน (คน) จ านวน (คน) จ านวน (คน) 

1. พนักงานประจ า 140 113 125 
 - ฝ่ำยพัฒนำธุรกิจ 4 6 5 

 - ฝ่ำยปฏิบัติกำร 111 82 95 

 - ฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน 4 7 6 

 - แผนก Commissioning 1 2 2 

 - แผนกจัดซ้ือ 1 2 2 

 - แผนกทรัพยำกรบุคคล 18 13 14 

 - หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน 1 1 1 

2. พนักงานรายวัน - 7 14 

รวม 140 120 139 

6.2 ผลตอบแทนรวมของพนักงาน ลูกจ้างบริษัท และลักษณะผลตอบแทน 
หน่วย : บาท ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

ค่ำตอบแทนของพนักงำนประจ ำในรูปเงินเดือน 
โบนัส และเงินสมทบกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ 

34,938,841 48,176,561 53,917,884 

ค่ำตอบแทนของลูกจ้ำงในรูปค่ำจ้ำง - 997,273 1,374,017 
ค่ำอบรมสัมมนำ 243,207 191,255 169,764 

รวม 35,182,048 49,365,089 55,461,665 

6.3 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน 
บริษัทมีนโยบำยในกำรพัฒนำบุคลำกรเพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้และพัฒนำศักยภำพควำมสำมำรถในกำรท ำงำน

ของบุคลำกรอย่ำงต่อเน่ือง โดยกำรจัดให้มีกำรฝึกอบรมทั้งภำยในและจัดส่งเข้ำรับกำรอบรมภำยนอกบริษัทกับ
หน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งหน่วยงำนรำชกำรและเอกชน ควบคู่ไปกับกำรเรียนรู้ ปรับปรุง และพัฒนำจำกกำรได้ปฏิบัติงำน
จริง นอกจำกน้ี บริษัทยังให้ควำมส ำคัญกับกำรสร้ำงขวัญและก ำลังใจให้กับบุคลำกรของบริษัท โดยกำรพิจำรณำ
ปรับปรุงสวัสดิกำรของพนักงำนอย่ำงต่อเน่ืองตำมควำมเหมำะสม 
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การก ากับดูแลกิจการ 

การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นของบริษัท 
บริษัทให้ควำมส ำคัญเก่ียวกับกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงถูกต้องและเป็นธรรมกับทุกฝ่ำย จึงให้ควำมส ำคัญกับเรื่องควำมโปร่งใส

ในกำรด ำเนินกำร สำมำรถตรวจสอบได้ ดังน้ัน เม่ือพนักงำนคนใดพบควำมผิดปกติในกำรปฏิบัติงำนสำมำรถแจ้งเบำะแสได้ บริษัท
จะไม่เปิดเผยข้อมูลของพนักงำนผู้ให้ข้อมูลแต่อย่ำงใด โดยมีแนวทำงในกำรปฏิบัติ ดังน้ี 

นโยบายและแนวทางการปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นของบริษัท 
1) เม่ือพนักงำนพบเห็นกำรกระท ำที่เข้ำข่ำยกำรทุจริต ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชำ หรือบุคคลที่รับผิดชอบทรำบ โดยกำร

ร้องเรียนและทำงบริษัทจะเก็บเป็นควำมลับเพื่อคุ้มครองผู้ที่ ให้ข้อมูล แต่อย่ำงไรก็ตำมบริษัทจะให้ควำมเป็นธรรมแก่
พนักงำนที่เป็นผู้แจ้งและพนักงำนที่ถูกร้องเรียนก่อนมีกำรตรวจสอบข้อเท็จจริง 

2) ผู้ที่กระท ำกำรทุจริตต้องได้รับกำรพิจำรณำทำงวินัยตำมระเบียบของบริษัทที่ได้ก ำหนดไว้ แต่หำกกำรกระท ำน้ันผิด
กฎหมำยอำจได้รับโทษตำมกฎหมำย 

บริษัทมุ่งม่ันในกำรสร้ำงให้บุคลำกรของบริษัทเข้ำใจว่ำกำรทุจริตเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ไม่ว่ำกับองค์กรใด โดยท ำให้เกิดควำม
ชัดเจนในกำรด ำเนินกำรที่มีโอกำสเป็นควำมเสี่ยงและเข้ำไปเก่ียวข้องกับกำรทุจริต ซ่ึงต้องระมัดระวังในเรื่องของกำรรับของก ำนัล 
กำรเลี้ยงรับรอง และค่ำใช้จ่ำย รวมทั้งกำรมอบหรือรับเงินบริจำคเพื่อกำรกุศล หรือเงินสนับสนุนต้องเป็นไปอย่ำงโปร่งใสและ
ถูกต้องตำมกฎหมำย 

คณะกรรมกำรบริษัทเข้ำใจบทบำท หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรที่มีต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น และได้อนุมัติ
นโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรเป็นลำยลักษณ์อักษร โดยมีหลักกำรและแนวทำงปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี
ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลำดหลักทรัพย์ฯ”) เพื่อก ำหนดนโยบำยสนับสนุนกำรก ำกับดูแลกิจกำรส ำหรับเป็น
แนวทำงในกำรปฏิบัติ ซ่ึงมีสำระส ำคัญแบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังน้ี 

หมวดที่ 1: สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)  
สิทธิของผู้ถือหุ้นครอบคลุมสิทธิพื้นฐำนต่ำงๆ ของผู้ถือหุ้น เช่น สิทธิในกำรซ้ือ ขำย โอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในกำรที่

จะได้รับส่วนแบ่งผลก ำไรจำกบริษัท สิทธิในกำรได้รับข่ำวสำรข้อมูลของกิจกำรอย่ำงเพียงพอ สิทธิในกำรเข้ำร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิ
ออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมกำร แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น กำรจัดสรร
เงินปันผล กำรก ำหนดหรือกำรแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ กำรลดทุนหรือเพิ่มทุน และกำรอนุมัติรำยกำรพิเศษ เป็นต้น 

นอกเหนือจำกสิทธิพื้นฐำนต่ำงๆ ข้ำงต้นแล้ว บริษัทมีนโยบำยในกำรด ำเนินกำรในเรื่องต่ำงๆ ที่เป็นกำรส่งเสริม และอ ำนวย
ควำมสะดวกในกำรใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังน้ี 

1) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทจะเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถมอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระหรือ
บุคคลใดๆ เข้ำร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหน่ึงแบบใดที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม  

2) เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถส่งควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อซักถำมได้ล่วงหน้ำก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 
3) กำรส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสำมำรถก ำหนดทิศทำงกำรลงคะแนนเสียงได้ และเสนอชื่อ

กรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 1 คนเป็นทำงเลือกในกำรมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น           
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4) ในกำรประชุม บริษัทจะจัดสรรเวลำให้เหมำะสม และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกำสแสดงควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือตั้ง
ค ำถำมต่อที่ประชุมในเรื่องที่เก่ียวข้องกับบริษัทได้ก่อนกำรลงมติในวำระใดๆ ทั้งน้ี ในกำรประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะให้ข้อมูล
รำยละเอียดในเรื่องดังกล่ำวอย่ำงเพียงพอแก่ผู้ถือหุ้น  

5) กำรส่งเสริมให้มีกำรใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวำระกำรประชุมผู้ถือหุ้นที่ส ำคัญ เช่น กำรท ำรำยกำรเก่ียวโยง กำรท ำรำยกำร
ได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซ่ึงสินทรัพย์ เป็นต้น เพื่อควำมโปร่งใสและตรวจสอบได้ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภำยหลัง    

6) กรรมกำรทุกคนจะเข้ำร่วมประชุมเว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุจ ำเป็น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถซักถำมในเรื่องที่เก่ียวข้องได้ 

หมวดที่ 2: การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)  
บริษัทมีนโยบำยกำรปฏิบัติและกำรคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกัน เพื่อสร้ำงเครื่องมือที่ช่วยให้เกิดควำม

เท่ำเทียมกันอย่ำงแท้จริง โดยเฉพำะกับผู้ถือหุ้นส่วนน้อย เช่น  

1) เผยแพร่ข้อมูลประกอบวำระกำรประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้ำในเว็บไซต์ของบริษัทก่อนจัดส่งเอกสำร และแจ้งกฎเกณฑ์ต่ำงๆ ที่
ใช้ในกำรประชุม สิทธิของผู้ถือหุ้นในกำรเข้ำประชุม และสิทธิออกเสียงลงมติของผู้ถือหุ้นล่วงหน้ำ   

2) กำรปฏิบัติและอ ำนวยควำมสะดวกต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน และไม่กระท ำกำรใดๆ ที่เป็นกำรจ ำกัดหรือละเมิดหรือ
ลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น 

3) กำรก ำหนดให้กรรมกำรอิสระเป็นผู้มีหน้ำที่ดูแลผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสำมำรถเสนอแนะ แสดงควำม
คิดเห็นหรือข้อร้องเรียนไปยังกรรมกำรอิสระ โดยกรรมกำรอิสระจะเป็นผู้พิจำรณำด ำเนินกำรให้เหมำะสมในแต่ละเรื่อง 
เช่น หำกเป็นข้อร้องเรียน กรรมกำรอิสระจะด ำเนินกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงและหำวิธีกำรเยียวยำที่เหมำะสม หรือกรณี
เป็นข้อเสนอแนะที่กรรมกำรอิสระพิจำรณำแล้วมีควำมเห็นว่ำเป็นเรื่องส ำคัญที่มีผลต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยรวมหรือมีผลต่อ
กำรประกอบธุรกิจของบริษัท กรรมกำรอิสระจะเสนอเรื่องดังกล่ำวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำก ำหนดเป็นวำระกำร
ประชุมในกำรประชุมผู้ถือหุ้น 

4) กำรส่งเสริมกำรใช้สิทธิ เช่น กำรเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสำมำรถเสนอเพิ่มวำระกำรประชุมก่อนวันประชุม กำรเปิด
โอกำสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสำมำรถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรล่วงหน้ำในเวลำอันสมควร พร้อมข้อมูล
ประกอบกำรพิจำรณำด้ำนคุณสมบัติและกำรให้ควำมยินยอมของผู้ได้รับกำรเสนอชื่อ 

5) ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหำรจะไม่เพิ่มวำระกำรประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นกำรล่วงหน้ำโดยไม่จ ำเป็น โดยเฉพำะวำระส ำคัญที่ผู้ถือหุ้น
ต้องใช้เวลำในกำรศึกษำข้อมูลก่อนตัดสินใจ 

6) กำรก ำหนดมำตรกำรป้องกันกำรใช้ข้อมูลภำยในโดยมิชอบ ( Insider Trading) ของบุคคลที่เก่ียวข้องซ่ึงรวมถึง กรรมกำร 
และผู้บริหำรของบริษัทที่เก่ียวข้องกับข้อมูล (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะของบุคคลดังกล่ำว)  

7) เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในกำรแต่งตั้งกรรมกำรเป็นรำยคน 
8) กำรก ำหนดแนวทำงในกำรเก็บรักษำและป้องกันกำรใช้ข้อมูลภำยในเป็นลำยลักษณ์อักษร และแจ้งแนวทำงดังกล่ำวให้ทุก

คนในองค์กรถือปฏิบัติ และก ำหนดให้กรรมกำรทุกคนและผู้บริหำรที่มีหน้ำที่รำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์ตำมกฎหมำย
จัดส่งรำยงำนดังกล่ำวให้แก่คณะกรรมกำรเป็นประจ ำ 

9) เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมกำรเพื่อพิจำรณำผ่ำนทำงเลขำนุกำรบริษัท หรือ E-mail suparada@hydrotek.co.th  
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หมวดที่ 3: บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders)   
บริษัทให้ควำมส ำคัญในกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงครอบคลุมต่อผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่ำย เพื่อให้ได้ประโยชน์ร่วมกันอย่ำงยั่งยืน 

โดยคณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้ก ำกับดูแลระบบบริหำรจัดกำร เพื่อสร้ำงควำมเชื่อม่ันว่ำผู้มีส่วนได้เสียต้องได้รับสิทธิต่ำงๆ ตำมที่
กฎหมำยก ำหนด และสิทธิดังกล่ำวต้องได้รับกำรปฏิบัติอย่ำงเสมอภำคกัน โดยผู้มีส่วนได้เสียสำมำรถมีส่วนร่วมในกำรแสดงควำม
คิดเห็น กำรตัดสินใจหรือด ำเนินกำรในเรื่องที่มีผลกระทบต่อกลุ่มของผู้มีส่วนได้เสีย และมีสิทธิในกำรร้องเรียนกับทำงบริษัทได้ 
บริษัทจึงตระหนักและให้ควำมส ำคัญแก่ผู้มีส่วนได้เสียเพิ่มมำกขึ้น บริษัทจึงได้จัดท ำนโยบำยและแนวทำงกำรปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้
เสีย เพื่อให้บุคลำกรในบริษัทมีแนวทำงในกำรด ำเนินงำนที่ชัดเจน โดยสำมำรถแบ่งได้เป็น 7 กลุ่ม ดังน้ี  

นโยบายและแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น 
กำรด ำเนินกำรของบริษัทให้ควำมส ำคัญต่อกำรสร้ำงประโยชน์สูงสุดและเพิ่มมูลค่ำให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยำว โดยมีแนวทำง

ในกำรปฏิบัติ ดังน้ี 

1) บริหำรจัดกำรองค์กรเป็นไปตำมหลักบรรษัทภิบำลที่ดี โดยกำรบริหำรจัดกำรด้วยควำมซ่ือสัตย์สุจริตและปรำศจำกควำม
ขัดแย้งทำงผลประโยชน์ส่วนตัว เพื่อสร้ำงผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นสูงสุด 

2) เคำรพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียม โดยไม่กระท ำกำรใดที่เป็นกำรละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น 
3) ให้รำยละเอียดต่ำงๆ ที่เก่ียวข้องกับกำรประชุมผู้ถือหุ้นอย่ำงเหมำะสม โดยให้เวลำแก่ผู้ถือหุ้นเพื่อตัดสินใจอย่ำงเพียงพอ 
4) จัดให้มีกรรมกำรอิสระมีหน้ำที่ดูแลและรับข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะต่ำงๆ จำกผู้ถือหุ้นรำยย่อยผ่ำนช่องทำงที่สะดวก

และเข้ำถึงได้รวดเร็ว 
5) ก ำหนดมำตรกำรควบคุมภำยใน กำรตรวจสอบภำยใน และกำรบริหำรควำมเสี่ยงอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
6) ท ำกำรเปิดเผยข้อมูลส ำคัญของบริษัท รำยงำนทำงกำรเงิน และผลกำรด ำเนินงำนอย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลำ และ

โปร่งใสน่ำเชื่อถือ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทรำบสถำนกำรด ำเนินงำนของบริษัทอย่ำงสม่ ำเสมอ  

นโยบายและแนวทางในการปฏิบัติต่อพนักงาน 
บริษัทให้ควำมส ำคัญกับพนักงำนซ่ึงเป็นทรัพยำกรที่มีคุณค่ำของบริษัท เพรำะพนักงำนเป็นผู้ขับเคลื่อนกำรด ำเนินธุรกิจให้มี

ควำมม่ันคง ดังน้ันกำรปฏิบัติต่อพนักงำนจึงเป็นไปอย่ำงเป็นธรรมอยู่บนหลักสิทธิมนุษยชน เพื่อให้พนักงำนและบริ ษัทมี
ควำมสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน อีกทั้งบริษัทยังค ำนึงถึงควำมต้องกำรของพนักงำน และส่งเสริมให้มีกำรพัฒนำศักยภำพในกำรท ำงำนอย่ำง
ตอ่เน่ือง โดยมีแนวทำงในกำรปฏิบัติ ดังน้ี   

1) บริษัทให้ควำมส ำคัญกับกำรดูแลพนักงำนอย่ำงเป็นธรรม โดยเคำรพในสิทธิเสรีภำพส่วนบุคคลและกำรแสดงควำมคิดเห็น
ของพนักงำนอย่ำงอิสระ 

2) พัฒนำทักษะกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนให้มีควำมเหมำะสมต่อหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ เพื่อเสริมสร้ำงให้เกิดควำม
ปลอดภัยในกำรกำรด ำเนินงำน และเพิ่มพูนควำมรู้ควำมสำมำรถให้กับพนักงำนของบริษัท 

3) ส่งเสริมให้รู้จักกำรท ำงำนร่วมกันภำยในองค์กร เพื่อสร้ำงให้พนักงำนในองค์กรมีควำมสำมัคคี และมีวินัยในกำรปฏิบัติงำน
ร่วมกันเป็นทีม  

4) บริหำรจัดกำรภำยในองค์กรมีระบบควำมปลอดภัยและกำรจัดกำรอำชีวอนำมัยตำมมำตรฐำนสำกล เพื่อให้กำรท ำงำน
เป็นไปอย่ำงปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ 

5) พิจำรณำค่ำตอบแทนในกำรปฏิบัติงำนประเมินตำมควำมเหมำะสมของหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ และควำมสำมำรถของ
พนักงำน รวมทั้งมีกำรให้สวัสดิกำรที่เหมำะสมแก่พนักงำนอย่ำงสม่ ำเสมอ 
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6) ส่งเสริมให้มีสภำพแวดล้อมในกำรปฏิบัติงำนร่วมกันอย่ำงอบอุ่น ควบคู่ไปกับกำรส่งเสริมให้พนักงำนรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของ
บริษัท เพื่อลดอัตรำกำรลำออกของพนักงำนบริษัท 

นโยบายและแนวทางในการปฏิบัติต่อลูกค้า 
บริษัทมีนโยบำยกำรด ำเนินงำนเพื่อให้บริกำรกับลูกค้ำแบบครบวงจร ตั้งแต่กำรออกแบบ จัดหำ ก่อสร้ำง ติดตั้ง และ

เดินระบบ โดยเน้นคุณภำพระดับสำกลและประสิทธิภำพในกำรใช้งำนให้เกิดประโยชน์สูงสุด อีกทั้งยังมุ่งรักษำสัมพันธภำพอันดีกับ
ลูกค้ำผ่ำนบริกำรหลังกำรขำยที่ดีและน่ำประทับใจ โดยมีแนวทำงในกำรปฏิบัติ ดังน้ี 

1) ส่งมอบงำนที่ตรงต่อเวลำและตรงกับควำมต้องกำรของลูกค้ำ  
2) สร้ำงควำมม่ันใจให้กับลูกค้ำโดยกำรมีทีมงำนที่มีประสบกำรณ์และมีควำมช ำนำญทำงวิศวกรรมระดับสูงเพิ่มมำกขึ้น 
3) ก ำหนดรำคำของงำนที่ได้รับกำรว่ำจ้ำงโดยวิธีกำรอ้ำงอิงตำมมูลค่ำต้นทุนงำนก่อสร้ำง งำนบริกำรและค่ำใช้จ่ำยที่ประมำณ

กำรไว้ในอัตรำที่เป็นธรรม 
4) บริษัทเน้นกำรรักษำคุณภำพและมำตรฐำนกำรก่อสร้ำงที่ดี เพื่อระบบงำนที่มีประสิทธิภำพและสร้ำงควำมพึงพอใจแก่ลูกค้ำ 

และเน้นกำรให้บริกำรกำรปรึกษำหลังกำรขำยที่ดีและน่ำประทับใจต่อลูกค้ำ เพื่อสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีให้กับลูกค้ำ 
5) พัฒนำเทคโนโลยีที่ใช้ในกำรด ำเนินงำนอย่ำงสม่ ำเสมอ 

นโยบายและแนวทางในการปฏิบัติต่อคู่ค้า 
บริษัทปฏิบัติตำมกรอบกำรแข่งขันทำงกำรค้ำอย่ำงสุจริต และยึดถือค ำม่ันที่ให้ไว้กับคู่ค้ำอย่ำงเคร่งครัด โดยมีแนวทำงใน

กำรปฏิบัติ ดังน้ี 

1) พิจำรณำรำคำซ้ือและรำคำจัดจ้ำงที่เหมำะสมและยุติธรรม โดยค ำนึงถึงควำมสมเหตุสมผลด้ำนรำคำ คุณภำพ และบริกำรที่
ได้รับจำกคู่ค้ำ 

2) บริษัทด ำเนินธุรกิจแบบยั่งยืนและโปร่งใส โดยปฏิบัติตำมเงื่อนไขทำงกำรค้ำและสัญญำที่ก ำหนดไว้ และมีควำมเป็นธรรมแก่
ผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้อง  

3) หลีกเลี่ยงกำรซ้ือสินค้ำที่คู่ค้ำละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือทรัพย์สินทำงปัญญำ 
4) ไม่เปิดเผยข้อมูลของคู่ค้ำให้กับผู้อ่ืน เว้นแต่ได้รับกำรยินยอมจำกคู่ค้ำ 

นโยบายและแนวทางในการปฏิบัติต่อคู่แข่ง 
บริษัทด ำเนินธุรกิจโดยมีนโยบำยในกำรปฏิบัติต่อคู่แข่งอย่ำงยุติธรรมตำมกรอบกำรแข่งขันทำงกำรค้ำอย่ำงสุจริต โดยมี

แนวทำงในกำรปฏิบัติ ดังน้ี 

1) บริษัทมีช่องทำงกำรให้บริกำรผ่ำน 2 ช่องทำง คือ กำรเข้ำร่วมประกวดรำคำงำน และกำรติดต่อผ่ำนผู้ว่ำจ้ำงโดยตรง ซ่ึง
บริษัทได้ปฏิบัติภำยใต้กรอบกติกำของกำรแข่งขันที่ดี มีจริยธรรม โปร่งใส รวมทั้งไม่มีกำรเอำเปรียบคู่แข่งด้วยวิธีอันมิชอบ
ตำมกฎหมำย 

2) บริษัทไม่แสวงหำข้อมูลที่เป็นควำมลับของคู่แข่งด้วยวิธีกำรที่ไม่สุจริต 
3) บริษัทไม่กระท ำกำรใดๆ อันเป็นสิ่งที่ละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำของคู่แข่ง 
4) บริษัทไม่ท ำลำยชื่อเสียงของคู่แข่ง โดยปรำศจำกข้อมูลควำมเป็นจริง 
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นโยบายและแนวทางในการปฏิบัติต่อเจ้าหนี  
บริษัทมีนโยบำยในกำรปฏิบัติตำมเงื่อนไขกำรกู้ยืมเงินตำมข้อตกลง และหน้ำที่ที่พึงมีต่อเจ้ำหน้ำที่ โดยยึดควำมเสมอภำค 

เป็นธรรม และโปร่งใสในกำรปฏิบัติ มีแนวทำงในกำรปฏิบัติ ดังน้ี 

1) จัดท ำสัญญำกับเจ้ำหน้ีอย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำยทุกประกำร เพื่อให้เกิดควำมเสมอภำค และโปร่งใส  
2) ไม่ท ำกำรทุจริต ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริง อันท ำให้เกิดควำมเสียหำยแก่เจ้ำหน้ี 
3) ช ำระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยแก่เจ้ำหน้ีอย่ำงครบถ้วน และตรงตำมเวลำที่ก ำหนด 

นโยบายและแนวทางในการปฏิบัติต่อสังคม 
บริษัทมีจิตส ำนึกและตระหนักในควำมเป็นส่วนหน่ึงของสังคม ซ่ึงมีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรช่วยเหลือสังคม สนับสนุนกิจกรรม

สำธำรณประโยชน์แก่ชุมชน ตลอดจนพัฒนำสภำพแวดล้อมของชุมชนและสังคม เพื่อชีวิตควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เน่ืองจำกบริษัทได้
ด ำเนินธุรกิจเก่ียวกับกำรออกแบบ และกำรก่อสร้ำงระบบรวบรวมและบ ำบัดน้ ำเสีย ตลอดจนระบบผลิตน้ ำประปำให้แก่บริษัทเอกชน 
และหน่วยงำนภำครัฐต่ำงๆ เพื่อช่วยในกำรลดกำรปล่อยน้ ำเสียลงสู่แหล่งน้ ำ และกำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำซ่ึงเป็นทรัพยำกรอันมีค่ำ
ของประเทศ บริษัทจึงมุ่งสนับสนุนกิจกรรมต่ำงๆ ที่ช่วยพัฒนำคุณภำพชีวิตของคนในสังคม โดยมีแนวทำงในกำรปฏิบัติ ดังน้ี 

1) เป็นส่วนหน่ึงของสังคมโดยกำรมุ่งม่ันพัฒนำคุณภำพน้ ำของชุมชน ใช้ควำมรู้ควำมช ำนำญ และเทคโนโลยีของบริษัทในกำร
ด ำเนินโครงกำรเพื่อพัฒนำคุณภำพน้ ำและคุณภำพชีวิตของคนในชุมชน 

2) เป็นส่วนหน่ึงในกำรสร้ำงจิตส ำนึกควำมรับผิดชอบของสังคมในกำรรักษำคุณภำพน้ ำและใช้ทรัพยำกรน้ ำอย่ำงรู้คุณค่ำ  
3) ส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมต่ำงๆ เช่น กิจกรรมกำรประกวด เพื่อท ำให้สังคมในวงกว้ำงเข้ำใจและตระหนักถึง

ปัญหำมลภำวะที่ก ำลังเป็นอยู่ในปัจจุบัน โดยกำรท ำผ่ำนทำงภำพถ่ำย เรื่องสั้น และเรียงควำม 
4) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้ำนกำรพัฒนำระบบน้ ำประปำสู่ชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีน้ ำประปำที่สะอำดในกำรอุปโภคบริโภค 

หมวดที่ 4: การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)  
นอกเหนือไปจำกกำรเปิดเผยรำยงำนทำงกำรเงินหรือสำรสนเทศอ่ืนๆ ต่อสำธำรณะผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ตำมเงื่อนไขที่กฎหมำย

ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด ครบถ้วน และตรงเวลำแล้วน้ัน บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลต่อไปน้ีเพื่อแสดงถึงควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินธุรกิจ คือ 

1) เปิดเผยข้อมูลกำรปฏิบัติหน้ำที่ในคณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรตรวจสอบ เช่น จ ำนวนครั้งของกำรประชุมและ
จ ำนวนครั้งที่กรรมกำรแต่ละท่ำนเข้ำร่วมประชุมในปีที่ผ่ำนมำ 

2) เปิดเผยวิธีกำรประเมินและผลประเมินกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำร 
3) เปิดเผยนโยบำยกำรจ่ำยค่ำตอบแทนแก่กรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูง รวมทั้งรูปแบบหรือลักษณะของค่ำตอบแทน 
4) รำยงำนนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรและผลกำรปฏิบัติงำนตำมนโยบำย 
5) เปิดเผยข้อมูลที่เป็นกำรคำดกำรณ์เก่ียวกับทิศทำงในกำรด ำเนินธุรกิจ รวมถึงผลประกอบกำรในอนำคตของบริษัท 

(Forward-Looking Information) 
6) เปิดเผยข้อมูลส ำคัญที่ได้เปิดเผยสู่สำธำรณะแล้ว (Material Public Information) โดยเปิดเผยอย่ำงชัดเจน ครบถ้วน เพื่อ

ไม่ให้เกิดควำมสับสนและเข้ำใจผิดเก่ียวกับข้อมูลที่ได้เปิดเผย 
7) เปิดเผยข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส ำคัญอ่ืนๆ (Non-material Information) โดยเปิดเผยข้อมูลที่เป็นจริง และต้องไม่มีเจตนำให้

ผู้อ่ืนเข้ำใจผิดในข้อเท็จจริงเก่ียวกับฐำนะกำรเงิน ผลกำรด ำเนินงำน รำคำหลักทรัพย์ หรือกำรเปิดเผยที่อำจท ำให้ผู้ อ่ืน
เข้ำใจรำคำหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นหรือลดลง 
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ทั้งนี้ ข้อมูลต่ำงๆ เหล่ำนี้นอกจำกจะได้เปิดเผยสู่สำธำรณะผ่ำนทำงส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ (“ส ำนักงำน ก.ล.ต.”) หรือตลำดหลักทรัพย์ฯ แล้ว จะเปิดเผยผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัทด้วย 

หมวดที่ 5: ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities) 
คณะกรรมกำรของบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์จำกหลำกหลำยอำชีพ ทั้ง

ด้ำนวิศวกรรม กำรบริหำรจัดกำร และประสบกำรณ์ด้ำนอ่ืนๆ ที่เป็นประโยชน์ในกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำร และมีควำมเป็น
อิสระในกำรตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม คณะกรรมกำรบริษัทมีส่วนร่วมในกำรก ำหนด (หรือให้
ควำมเห็นชอบ) วิสัยทัศน์ ภำรกิจ กลยุทธ์ เป้ำหมำย แผนธุรกิจ และงบประมำณของบริษัทตลอดจนก ำกับดูแลให้ฝ่ำยจัดกำร
ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนธุรกิจและงบประมำณที่ก ำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่ำทำงเศรษฐกิจ
สูงสุดให้แก่กิจกำรและควำมม่ันคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนกำรประเมินควำมเหมำะสมของกำรควบคุมภำยใน 
กำรตรวจสอบภำยใน กำรบริหำรควำมเสี่ยง กำรรำยงำนทำงกำรเงิน และมีกำรติดตำมผลกำรด ำเนินกำรอย่ำงสม่ ำเสมอ 

คณะกรรมกำรบริษัทมีจ ำนวน 6 ท่ำน ประกอบด้วยกรรมกำรบริษัทที่มำจำกฝ่ำยบริหำรจ ำนวน 2 ท่ำน กรรมกำรบริษัทที่
ไม่เป็นผู้บริหำรจ ำนวน 4 ท่ำน โดยมีกรรมกำรที่มีคุณสมบัติเป็นอิสระจ ำนวน 4 ท่ำน ซ่ึงเกินกว่ำ 1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทั้ง
คณะ จึงถือเป็นกำรถ่วงดุลของกรรมกำรที่เป็นผู้บริหำรอย่ำงเหมำะสม โดยได้ก ำหนดขอบเขตและอ ำนำจในกำรด ำเนินกำรของ
คณะกรรมกำรดังกล่ำวไว้อย่ำงชัดเจนในกฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบ นอกจำกน้ี บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง และคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน วำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี  

ค่าตอบแทนกรรมการ 
บริษัทมีนโยบำยในกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรที่เป็นตัวเงินไว้อย่ำงชัดเจนและโปร่งใส และน ำเสนอขออนุมัติจำกที่

ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประจ ำทุกปี โดยมีหลักเกณฑ์ในกำรก ำหนดค่ำตอบแทนของกรรมกำรดังน้ี  

1) มีควำมเหมำะสมและสอดคล้องกับขอบเขตภำระหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของกรรมกำรแต่ละคน  
2) ค่ำตอบแทนอยู่ในระดับที่สำมำรถจูงใจเพื่อรักษำกรรมกำรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ และมีคุณภำพในกำรปฏิบัติหน้ำที่ให้กับ

บริษัทได้ 
3) องค์ประกอบของค่ำตอบแทนมีควำมชัดเจน โปร่งใส และง่ำยต่อกำรเข้ำใจ 
4) เป็นอัตรำที่เทียบเคียงได้กับค่ำตอบแทนกรรมกำรในอุตสำหกรรมเดียวหรือใกล้เคียงกัน 

การประชุมคณะกรรมการ 
บริษัทจะจัดให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรและด ำเนินกำรประชุมให้เป็นไปตำมข้อบังคับของบริษัท กฎหมำยที่เก่ียวข้องกับ

บริษัทมหำชนจ ำกัด และกฎระเบียบของตลำดหลักทรัพย์ฯ และจะจัดกำรประชุมพิเศษเพิ่มตำมควำมจ ำเป็น โดยประธำนกรรมกำร
ในฐำนะประธำนในที่ประชุมจะส่งเสริมให้มีกำรใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบและจัดสรรเวลำให้อย่ำงเพียงพอในกำรประชุม เพื่อที่จะให้
ฝ่ำยจัดกำรเสนอเรื่องและสำมำรถอภิปรำยปัญหำส ำคัญได้อย่ำงรอบคอบโดยทั่วกัน โดยบริษัทจะน ำส่งหนังสือนัดประชุมพร้อม
ระเบียบวำระกำรประชุมและเอกสำรกำรประชุมให้แก่คณะกรรมกำรล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 7 วันก่อนวันประชุม พร้อมทั้งก ำหนดให้
กรรมกำรมีหน้ำที่ต้องเข้ำประชุมคณะกรรมกำรทุกครั้ง เว้นแต่กรณีที่มีเหตุจ ำเป็น นอกจำกน้ี บริษัทจะมีกำรบันทึกกำรประชุม
อย่ำงถูกต้องและครบถ้วนเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถตรวจสอบได้  
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รายงานของคณะกรรมการ 
คณะกรรมกำรเป็นผู้รับผิดชอบในกำรจัดกำรให้มีกำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงิน ซ่ึงรวมถึงงบกำรเงินของบริษัท งบกำรเงิน

รวมของบริษัท และบริษัทย่อย (ถ้ำมี) และสำรสนเทศทำงกำรเงินที่ปรำกฏในรำยงำนประจ ำปี ทั้งน้ี รำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำว
จัดท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบำยบัญชีที่เหมำะสมและเป็นที่ยอมรับและถือปฏิบัติ
อย่ำงสม่ ำเสมอ รวมทั้งได้ใช้ดุลยพินิจอย่ำงระมัดระวังในกำรจัดท ำและดูแลให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลส ำคัญอย่ำงเพียงพอในหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงิน 

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำร บริษัทได้จัดให้คณะกรรมกำรท ำกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน

ของตนเอง โดยให้กรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรโดยรวม เพื่อให้คณะกรรมกำรร่วมกันพิจำรณำผลงำนและ
ปัญหำ ซ่ึงผลกำรประเมินน้ันคณะกรรมกำรจะได้ท ำกำรวิเครำะห์และหำข้อสรุปเพื่อก ำหนดมำตรกำรในกำรปรับปรุงประสิทธิภำพ
กำรท ำงำนของคณะกรรมกำรต่อไป  

การพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูง 
บริษัทจะสนับสนุนให้คณะกรรมกำรบริษัทและผู้บริหำรระดับสูงเข้ำร่วมสัมมนำหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติ

หน้ำที่ รวมทั้งพบปะแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นกับคณะกรรมกำรบริษัท และผู้บริหำรระดับสูงขององค์กรต่ำงๆ อยู่เ สมอ โดย
หลักสูตรที่กรรมกำรบริษัทควรเข้ำร่วมสัมมนำอย่ำงน้อยจะเป็นหลักสูตรของสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย ( IOD) ซ่ึง
ได้แก่ หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) หรือ Directors Accreditation Program (DAP) หรือหลักสูตร Audit 
Committee Program (ACP) ทั้งน้ี เพื่อน ำควำมรู้และประสบกำรณ์มำพัฒนำบริษัทต่อไป 

ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน 

คณะกรรมกำรให้ควำมส ำคัญต่อกำรเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่ำย โดยข้อมูลที่
เปิดเผยจะต้องมีควำมถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทั่วถึง และทันเวลำ ซ่ึงรวมถึงรำยงำนทำงกำรเงิน ผลกำรด ำเนินงำน ข้อมูลอ่ืนๆ ที่
เก่ียวข้อง ตลอดจนข้อมูลที่มีผลกระทบต่อรำคำหลักทรัพย์ของบริษัทตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี โดยจะเผยแพร่ข้อมูลและ
ข่ำวสำรต่ำงๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เก่ียวข้องได้ใช้ประกอบกำรตัดสินใจลงทุน โดยผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ทั้งจำกกำรจัดส่ง
เอกสำรทำงไปรษณีย์ สื่อกำรเผยแพร่ข้อมูลของตลำดหลักทรัพย์ และส ำนักงำน ก.ล.ต. รวมถึงเว็บไซด์ของบริษัท 

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน 
บริษัทมีระเบียบข้อบังคับของบริษัทในกำรน ำข้อมูลภำยในของบริษัทไปใช้ดังน้ี 

1. ให้ก ำหนดระเบียบข้อบังคับในกำรน ำข้อมูลภำยในของบริษัทไปใช้ เพื่อให้เป็นไปตำมหลักกำรกำรก ำกับดูแลกิจกำร
ที่ดีของบริษัท (Corporate Governance) ดังน้ี 
(1) กรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำน และลูกจ้ำงของบริษัทจะต้องรักษำควำมลับ และ/หรือ ข้อมูลภำยในของ

บริษัท 
(2) กรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำน และลูกจ้ำงของบริษัทจะต้องไม่น ำควำมลับ และ/หรือ ข้อมูลภำยในของ

บริษัทไปเปิดเผย หรือแสวงหำผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอ่ืนใดไม่ว่ำโดยทำงตรง
หรือทำงอ้อม และไม่ว่ำจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตำม 

(3) กรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำน และลูกจ้ำงของบริษัทจะต้องไม่ท ำกำร ซ้ือขำย โอน หรือรับโอน หลักทรัพย์
ของบริษัทโดยใช้ควำมลับ และ/หรือ ข้อมูลภำยในบริษัท และ/หรือ เข้ำท ำนิติกรรมอ่ืนใดโดยใช้ควำมลับ 
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และ/หรือ ข้อมูลภำยในของบริษัทอันอำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อบริษัทไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม 
ทั้งน้ี กรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำน และลูกจ้ำงของบริษัทซ่ึงอยู่ในหน่วยงำนที่ได้รับทรำบข้อมูลภำยในของ
บริษัทควรหลีกเลี่ยงหรืองดกำรซ้ือขำยหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลำ 1 เดือนก่อนกำรเปิดเผยงบ
กำรเงินต่อสำธำรณชน โดยข้อก ำหนดน้ีให้รวมควำมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะของกรรมกำร 
ผู้บริหำร พนักงำน และลูกจ้ำงของบริษัทด้วย ผู้ใดที่ฝ่ำฝืนระเบียบข้อบังคับดังกล่ำวจะถือว่ำได้กระท ำผิด
อย่ำงร้ำยแรง 

(4) กรรมกำร และผู้บริหำร รวมถึงผู้สอบบัญชีของบริษัทจะต้องรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือหลักทรัพย์ของ
ตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ ต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ ตำมมำตรำ 59 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 

2. ให้ประกำศระเบียบข้อบังคับดังกล่ำวให้ทรำบโดยทั่วกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

การถือครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร (ณ 24 กุมภาพันธ์ 2557) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

หมายเหตุ: วันที่ 3 พฤษภาคม 2556 บริษัทมีการจ่ายหุ้นปันผล  2 : 1      โดย  นายสลิบ  สูงสว่าง  ได้หุน้ปนัผลเท่ากับ  9,582,475  หุ้น 

               นายพิชัย  คล่องพิทักษ์ ได้หุน้ปนัผลเท่ากับ  2,032,755  หุ้น

ชื่อ – สกุล  หุ้นสามัญ (หุ้น) 

31 ธ.ค. 54 
ปี 2555 

31 ธ.ค. 55 
ปี 2556 

 31 ธ.ค. 56 
ปี 2557 

24 ก.พ. 57 
ซื อ ขาย ซื อ ขาย ซื อ ขาย 

1. นายประยูร วิเวชภูวนนท ์ - - - - - - - - - - 

2. นายสลิบ สูงสว่าง 19,164,950 - - 19,164,950 - - 28,747,425 - - 28,747,425 

3. นายพิชัย คล่องพิทักษ์ 19,165,510 - 4,700,000 14,465,510 - 10,400,000 6,098,265 - - 6,098,265 
4. พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต  - - - - - - - - - - 
5. นายอนันต์ เกตุพิทยา - - - - - - - - - - 
6. นายก าพล ปัญญาโกเมศ - - - - - - - - - - 
7. นายดนัย  อมรพัชระ - - - - - - - - - - 
8. นายวาสิทธิ์  พณิชวรพงศา  - - - - - - - - - - 
9. นายธนัท ศุภจารุนันท ์ - - - - - - - - - - 
10. นางพนาลี นรจิตต ์ - - - - - - - - - - 
11. นางสาวศุภรดา อมรมนัส - - - - - - - - - - 

รายงานประจ าปี 2556 
บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากดั (มหาชน)        

 

61 
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รายงานประจ าปี 2556 
บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากดั (มหาชน)        

รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการและผู้บรหิาร 

นายประยูร วิเวชภูวนนท์ 
ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ 

อายุ (ปี)                                           71 
คุณวุฒิทางการศึกษา บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต (กำรจัดกำร) สถำบันบัณฑิตบริหำรธุรกิจ 
 (ศศินทร์) จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
 เนติบัณฑิต เนติบัณฑิตสภำกระทรวงยุติธรรม 

 
นิติศำสตร์บัณฑิต มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 

 
บัญชีบัณฑิต มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 

การอบรมที่เกี่ยวข้องจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน  Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 35/2005 
กรรมการบริษัทไทย (IOD)  
ประสบการณ์การท างาน 5 ปีย้อนหลัง 

 2555 – ปัจจุบัน   ประธำนกรรมกำร บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ำกัด (มหำชน) 

 
ที่ปรึกษำ บริษัท ผลธัญญะ จ ำกัด (มหำชน) 

 
กรรมกำรตรวจสอบ บริษัท สหมิตรเครื่องกล จ ำกัด (มหำชน) 

 
กรรมกำร บริษัท โรงสีข้ำว วิเวชพัฒนำ จ ำกัด 

2554   ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ำกัด (มหำชน) 
2550 – 2553    ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ำกัด 

การด ารงต าแหน่งเปน็กรรมการ /  ผู้บริหารในกิจการอื่น  
ก. กิจกำรที่เป็นบริษัทจดทะเบียน  กรรมกำรตรวจสอบ  
 บริษัท สหมิตรเครื่องกล จ ำกัด (มหำชน)                            
ข. กิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  กรรมกำร                            

 บริษัท โรงสีข้ำววิเวชพัฒนำ จ ำกัด 
การด ารงต าแหน่งเปน็กรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นทีแ่ข่งขัน หรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท อันอาจท าให้เกิด 
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 
 ไม่มี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวของผู้บริหารกับบริษัท ไม่มี 

สัดส่วนการถือหุน้ในบริษทั (ร้อยละ) (ณ วนัที ่24 กุมภาพันธ ์2557)             ไม่มี 
จ านวนปทีี่เป็นกรรมการ 6  
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัททั งหมดในปี 2556 11 / 11 
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รายงานประจ าปี 2556 

บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากดั (มหาชน)        

นายสลิบ สูงสว่าง 
รองประธานกรรมการ / กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม / กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
อายุ (ปี)                                           61 
คุณวุฒิทางการศึกษา บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 
 วิศวกรรมศำสตร์บัณฑิต (วิศวกรรมเคมี) จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

การอบรมที่เกี่ยวข้องจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน  Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 25/2011 
กรรมการบริษัทไทย (IOD) Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 117/2009 
 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 37/2005 
ประสบการณ์การท างาน 5 ปีย้อนหลัง 

 ปัจจุบัน กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน  
 บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ำกัด (มหำชน) 
2554 – ปัจจุบัน รองประธำนกรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 

 
บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ำกัด (มหำชน) 

2525 – 2553    ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผู้จัดกำร 
 บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ำกัด 

การด ารงต าแหน่งเปน็กรรมการ /  ผู้บริหารในกิจการอื่น  
ก. กิจกำรที่เป็นบริษัทจดทะเบียน  ไม่มี 
ข. กิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  กรรมกำร                            

 บริษัท ยูเอซี ไฮโดรเท็ค จ ำกัด 
การด ารงต าแหน่งเปน็กรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นทีแ่ข่งขัน หรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท อันอาจท าให้เกิด 
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

 ไม่มี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวของผู้บริหารกับบริษัท   ไม่มี 

สัดส่วนการถือหุน้ในบริษทั (ร้อยละ) (ณ วนัที ่24 กุมภาพันธ ์2557)             14.74 
จ านวนปทีี่เป็นกรรมการ 31 
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัททั งหมดในปี 2556 9 / 11 
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รายงานประจ าปี 2556 
บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากดั (มหาชน)        

นายพิชัย คลอ่งพิทักษ ์
กรรมการ / กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ 
อายุ (ปี)                                           60 
คุณวุฒิทางการศึกษา วิศวกรรมศำสตร์บัณฑิต (วิศวกรรมเคมี) จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

การอบรมที่เกี่ยวข้องจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน  Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 71/2008 
กรรมการบริษัทไทย (IOD)  
ประสบการณ์การท างาน 5 ปีย้อนหลัง 

 ปัจจุบัน กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ำกัด (มหำชน) 

2554 – ปัจจุบัน กรรมกำรและกรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ำกัด (มหำชน) 
2525 – 2553    กรรมกำรและรองกรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ำกัด 

การด ารงต าแหน่งเปน็กรรมการ /  ผู้บริหารในกิจการอื่น  
ก. กิจกำรที่เป็นบริษัทจดทะเบียน  ไม่มี 
ข. กิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  กรรมกำร                            

 บริษัท ยูเอซี ไฮโดรเท็ค จ ำกัด 
การด ารงต าแหน่งเปน็กรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นทีแ่ข่งขัน หรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท อันอาจท าให้เกิด 
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

 ไม่มี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวของผู้บริหารกับบริษัท   ไม่มี 

สัดส่วนการถือหุน้ในบริษทั (ร้อยละ) (ณ วนัที ่24 กุมภาพันธ ์2557)             3.13 
จ านวนปทีี่เป็นกรรมการ 31 
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัททั งหมดในปี 2556 8 / 11 
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รายงานประจ าปี 2556 

บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากดั (มหาชน)        

พลอากาศเอกชัยนนัท์ ธรรมสุจรติ 
กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / 
กรรมการอิสระ 
อายุ (ปี)                                           64 
คุณวุฒิทางการศึกษา วิทยำลัยป้องกันรำชอำณำจักร กองบัญชำกำรทหำรสูงสุด 
 โรงเรียนเสนำธิกำรทหำรเรือ สถำบันทหำรเรือขั้นสูง 
 ศิลปศำสตร์บัณฑิต (บริหำรรัฐกิจ) มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง 
 D.Eng.(Candidate) Asian Institute of Technology (A.I.T.) 
 บริหำรธุรกิจบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหน่ึง) 
 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 
 บริหำรธุรกิจบัณฑิต มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง 
 M. Eng. Asian Institute of Technology (A.I.T.) 
 วิศวกรรมศำสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) 
 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

การอบรมที่เกี่ยวข้องจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน  Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 22/2008 
กรรมการบริษัทไทย (IOD) Director Accreditation Program (DAP)  รุ่นที่ 67/2007 
ประสบการณ์การท างาน 5 ปีย้อนหลัง  

ปัจจุบัน ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน  
 บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ำกัด (มหำชน) 
2555 – ปัจจุบัน ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ำกัด (มหำชน) 
2554    กรรมกำรตรวจสอบ บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ำกัด (มหำชน) 
2550 – 2553 กรรมกำรตรวจสอบ บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ำกัด 
2550 – ปัจจุบัน วิศวกรโครงสร้ำงอิสระ ข้ำรำชกำรบ ำนำญ 
 ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองบัญชำกำรทหำรสูงสุด 
 ผู้ช่วยหัวหน้ำนำยทหำรฝ่ำยเสนำธิกำร  
 ประจ ำรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหม 
 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนยุทธโยธำทหำร กรมยุทธบริกำรทหำร  
 กองบัญชำกำรทหำรสูงสุด 
 ผู้อ ำนวยกำรกองแบบแผน ส ำนักงำนยุทธโยธำทหำร 
 หัวหน้ำแผนกวิศวกรรม กองแบบแผน ส ำนักงำนยุทธโยธำทหำร  
 กองบัญชำกำรทหำรสูงสุด 
 หัวหน้ำแผนกวิทยำกำร กองวิทยำกำร กรมช่ำงโยธำทหำรอำกำศ  
 กองทัพอำกำศ 

การด ารงต าแหน่งเปน็กรรมการ /  ผู้บริหารในกิจการอื่น  
ก. กิจกำรที่เป็นบริษัทจดทะเบียน  กรรมกำรตรวจสอบ 
 บริษัท พลังงำนบริสุทธ์ิ จ ำกัด (มหำชน) 
ข. กิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  ไม่มี                            
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รายงานประจ าปี 2556 
บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากดั (มหาชน)        

การด ารงต าแหน่งเปน็กรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นทีแ่ข่งขัน หรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท อันอาจท าให้เกิด 
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

 ไม่มี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวของผู้บริหารกับบริษัท   ไม่มี 

สัดส่วนการถือหุน้ในบริษทั (ร้อยละ) (ณ วนัที ่24 กุมภาพันธ ์2557)             ไม่มี 
จ านวนปทีี่เป็นกรรมการ 6 
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัททั งหมดในปี 2556 11 / 11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

             67 
รายงานประจ าปี 2556 

บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากดั (มหาชน)        

นายอนนัต์ เกตพุิทยา 
กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ 
อายุ (ปี)                                           63 
คุณวุฒิทางการศึกษา บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต (กำรจัดกำร) สถำบันบัณฑิตบริหำรธุรกิจ 
 (ศศินทร์) จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
 พำณิชยศำสตร์มหำบัณฑิต (บริหำรธุรกิจ) มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 
 สถิติศำสตร์บัณฑิต คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี  
 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

การอบรมที่เกี่ยวข้องจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน  The Improving The Quality of Financial Reporting 
กรรมการบริษัทไทย (IOD) (QFR) รุ่นที่ 1/2006 
 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 7/2004 
 Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 2/2004 
 Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 17/2002 
ประสบการณ์การท างาน 5 ปีย้อนหลัง  

ปัจจุบัน ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทน บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ำกัด (มหำชน) 

2554 – ปัจจุบัน กรรมกำรตรวจสอบ บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ำกัด (มหำชน) 
2550 – 2553 กรรมกำรตรวจสอบ บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ำกัด 
2551 – ปัจจุบัน กรรมกำรตรวจสอบ บริษัท เซียร์ พร็อพเพอร์ตี้ จ ำกัด (มหำชน) 
2550 – ปัจจุบัน กรรมกำรตรวจสอบ บริษัท ท่ำเรือรำชำเฟอร์รี่ จ ำกัด (มหำชน) 
2547 – ปัจจุบัน กรรมกำรตรวจสอบ บริษัท ฟอร์จูนพำร์ท อินดัสตรี จ ำกัด (มหำชน) 
 กรรมกำรตรวจสอบ บริษัท ซีเอ็มโอ จ ำกัด (มหำชน) 
2543 – ปัจจุบัน กรรมกำรตรวจสอบและประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 บริษัท ศุภำลัย จ ำกัด (มหำชน) 
 ประธำนกรรมกำร บริษัท จัดหำงำน เดอะบิลเลี่ยน โซลูชั่น จ ำกัด 

การด ารงต าแหน่งเปน็กรรมการ /  ผู้บริหารในกิจการอื่น  
ก. กิจกำรที่เป็นบริษัทจดทะเบียน  1. กรรมกำรตรวจสอบและประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง   
 บริษัท ศุภำลัย จ ำกัด (มหำชน) 
 2. กรรมกำรตรวจสอบ 
     บริษัท ฟอร์จูนพำร์ท อินดัสตรี จ ำกัด (มหำชน) 
 3. กรรมกำรตรวจสอบ 
     บริษัท ซีเอ็มโอ จ ำกัด (มหำชน) 
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รายงานประจ าปี 2556 
บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากดั (มหาชน)        

ข. กิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  1. ประธำนกรรมกำร 
  บริษัท จัดหำงำน เดอะบิลเลี่ยน โซลูชั่น จ ำกัด 
 2. กรรมกำรตรวจสอบ 
 บริษัท เซียร์ พร็อพเพอร์ตี้ จ ำกัด (มหำชน) 
 3. กรรมกำรตรวจสอบ 
    บริษัท ท่ำเรือรำชำเฟอร์รี่ จ ำกัด (มหำชน) 

การด ารงต าแหน่งเปน็กรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นทีแ่ข่งขัน หรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท อันอาจท าให้เกิด 
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

 ไม่มี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวของผู้บริหารกับบริษัท   ไม่มี 

สัดส่วนการถือหุน้ในบริษทั (ร้อยละ) (ณ วนัที ่24 กุมภาพันธ ์2557)             ไม่มี 
จ านวนปทีี่เป็นกรรมการ 6 
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัททั งหมดในปี 2556 11 / 11 
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รายงานประจ าปี 2556 

บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากดั (มหาชน)        

นายก าพล ปญัญาโกเมศ 
กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน / กรรมการอิสระ 
อายุ (ปี)                                           42 
คุณวุฒิทางการศึกษา บริหำรธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (บริหำรกำรเงิน) 
 Schulich School of Business,York University Canada 
 บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต (บริหำรกำรเงิน)  
 สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ 
 วิทยำศำสตรบัณฑิต สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี 

การอบรมที่เกี่ยวข้องจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน  Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 90/2011 
กรรมการบริษัทไทย (IOD)  
ประสบการณ์การท างาน 5 ปีย้อนหลัง  

ปัจจุบัน กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 
 บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ำกัด (มหำชน) 
2556 – ปัจจุบัน รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจัยและบริกำรวิชำกำร  
 สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ 
 กรรมกำรตรวจสอบ บริษัทไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกัด (มหำชน) 
2554 – ปัจจุบัน กรรมกำรตรวจสอบ บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ำกัด (มหำชน) 
 กรรมกำรตรวจสอบและประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 บริษัท สตำร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 
 คณะกรรมกำรบริหำรเงินกองทุน สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ 
2553 – ปัจจุบัน รองศำสตรำจำรย์ประจ ำคณะบริหำรธุรกิจ 
 สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ 

การด ารงต าแหน่งเปน็กรรมการ /  ผู้บริหารในกิจการอื่น  
ก. กิจกำรที่เป็นบริษัทจดทะเบียน  1. กรรมกำรตรวจสอบและประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
  บริษัท สตำร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 
 2. กรรมกำรตรวจสอบ 
  บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกัด (มหำชน) 
ข. กิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจัยและบริกำรวิชำกำร 
 สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ 

การด ารงต าแหน่งเปน็กรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นทีแ่ข่งขัน หรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท อันอาจท าให้เกิด 
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

 ไม่มี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวของผู้บริหารกับบริษัท   ไม่มี 

สัดส่วนการถือหุน้ในบริษทั (ร้อยละ) (ณ วนัที ่24 กุมภาพันธ ์2557)             ไม่มี 
จ านวนปทีี่เป็นกรรมการ 2 
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัททั งหมดในปี 2556 9 / 11 
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รายงานประจ าปี 2556 
บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากดั (มหาชน)        

นายดนัย อมรพัชระ 
กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการ / เลขานกุาร
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
อายุ (ปี)                                           51 
คุณวุฒิทางการศึกษา วิศวกรรมศำสตร์มหำบัณฑิต (สิ่งแวดล้อม)  
 University of Akron Ohio สหรัฐอเมริกำ 
 วิศวกรรมศำสตร์บัณฑิต (สุขำภิบำล) จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

การอบรมที่เกี่ยวข้องจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน  Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 107/2014 
กรรมการบริษัทไทย (IOD)  
ประสบการณ์การท างาน 5 ปีย้อนหลัง  

ปัจจุบัน กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและเลขำนุกำรคณะกรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทน บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ำกัด (มหำชน) 

2556 – ปัจจุบัน รองกรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ำกัด (มหำชน) 
2547 – 2556 Senior Vice President บริษัท ส.นภำ (ประเทศไทย) จ ำกัด 

การด ารงต าแหน่งเปน็กรรมการ /  ผู้บริหารในกิจการอื่น  
ก. กิจกำรที่เป็นบริษัทจดทะเบียน  ไม่มี 
ข. กิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งเปน็กรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นทีอ่าจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

 ไม่มี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวของผู้บริหารกับบริษัท   ไม่มี 

สัดส่วนการถือหุน้ในบริษทั (ร้อยละ) (ณ วนัที ่24 กุมภาพันธ ์2557)             ไม่มี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

             71 
รายงานประจ าปี 2556 

บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากดั (มหาชน)        

นายวาสิทธิ์ พณิชวรพงศา 
กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร / ผู้อ านวยการฝ่ายปฏิบัติการ 

อายุ (ปี)                                           48 
คุณวุฒิทางการศึกษา วิศวกรรมศำสตร์บัณฑิต (เครื่องกล) 
 สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี 

การอบรมที่เกี่ยวข้องจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน  - 
กรรมการบริษัทไทย (IOD)  
ประสบการณ์การท างาน 5 ปีย้อนหลัง  

ปัจจุบัน กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ำกัด (มหำชน) 
2556 – ปัจจุบัน ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยปฏิบัติกำร บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ำกัด  (มหำชน) 
2547 - 2556 ผู้จัดกำรโครงกำรอำวุโส บริษัท ส. นภำ (ประเทศไทย) จ ำกัด 

การด ารงต าแหน่งเปน็กรรมการ /  ผู้บริหารในกิจการอื่น  
ก. กิจกำรที่เป็นบริษัทจดทะเบียน  ไม่มี 
ข. กิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งเปน็กรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นทีอ่าจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 
 ไม่มี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวของผู้บริหารกับบริษัท   ไม่มี 

สัดส่วนการถือหุน้ในบริษทั (ร้อยละ) (ณ วนัที ่24 กุมภาพันธ ์2557)             ไม่มี 
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รายงานประจ าปี 2556 
บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากดั (มหาชน)        

นายธนัท ศุภจารนุันท ์
กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร / ผู้อ านวยการพัฒนาธุรกิจ 
อายุ (ปี)                                           43 
คุณวุฒิทางการศึกษา บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ 
 วิศวกรรมศำสตร์บัณฑิต  
 สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำร ลำดกระบัง 

การอบรมที่เกี่ยวข้องจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน  Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 96/2012 
กรรมการบริษัทไทย (IOD)  
ประสบการณ์การท างาน 5 ปีย้อนหลัง  

ปัจจุบัน กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ำกัด (มหำชน) 
2555 – ปัจจุบัน ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำธุรกิจ บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ำกัด  (มหำชน) 
2551 - 2554 ผู้จัดกำรฝ่ำยวำงแผน บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ำกัด 

การด ารงต าแหน่งเปน็กรรมการ /  ผู้บริหารในกิจการอื่น  
ก. กิจกำรที่เป็นบริษัทจดทะเบียน  ไม่มี 
ข. กิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งเปน็กรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นทีอ่าจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 
 ไม่มี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวของผู้บริหารกับบริษัท   ไม่มี 

สัดส่วนการถือหุน้ในบริษทั (ร้อยละ) (ณ วนัที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557)             ไม่มี 
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นางพนาลี นรจิตต ์
กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร / ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน 
อายุ (ปี)                                           49 
คุณวุฒิทางการศึกษา บัญชีมหำบัณฑิต จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
 บัญชีบัณฑิต จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

การอบรมที่เกี่ยวข้องจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน  Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 90/2011 
กรรมการบริษัทไทย (IOD)  
ประสบการณ์การท างาน 5 ปีย้อนหลัง  

ปัจจุบัน กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ำกัด (มหำชน) 
2554 – ปัจจุบัน ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ำกัด (มหำชน) 
2553 ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ำกัด 
2543 – 2552 ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบัญชี บริษัท จี.เอ็ม.ทัวร์ แอนด์ ทรำเวิล จ ำกัด 

การด ารงต าแหน่งเปน็กรรมการ /  ผู้บริหารในกิจการอื่น  
ก. กิจกำรที่เป็นบริษัทจดทะเบียน  ไม่มี 
ข. กิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งเปน็กรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นทีอ่าจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

 ไม่มี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวของผู้บริหารกับบริษัท   ไม่มี 

สัดส่วนการถือหุน้ในบริษทั (ร้อยละ) (ณ วนัที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557)             ไม่มี 
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นางสาวศุภรดา อมรมนสั 
กรรมการบริหารความเสี่ยง / ผู้อ านวยการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ / เลขานุการบริษัท 
อายุ (ปี)                                           47 
คุณวุฒิทางการศึกษา บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต (บริหำรกำรเงิน) 
 สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ 

การอบรมที่เกี่ยวข้องจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน  Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 90/2011 
กรรมการบริษัทไทย (IOD) Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 40/2011 
ประสบการณ์การท างาน 5 ปีย้อนหลัง  

ปัจจุบัน กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ำกัด (มหำชน) 
2554 – ปัจจุบัน ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยนักลงทุนสัมพันธ์และเลขำนุกำรบริษัท 
 บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ำกัด (มหำชน) 
2550 – 2553 ผู้จัดกำรฝ่ำยนักลงทุนสัมพันธ์และเลขำนุกำรบริษัท 
 บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ำกัด 

การด ารงต าแหน่งเปน็กรรมการ /  ผู้บริหารในกิจการอื่น  
ก. กิจกำรที่เป็นบริษัทจดทะเบียน  ไม่มี 
ข. กิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งเปน็กรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นทีอ่าจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

 ไม่มี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวของผู้บริหารกับบริษัท   ไม่มี 

สัดส่วนการถือหุน้ในบริษทั (ร้อยละ) (ณ วนัที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557)             ไม่มี 
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การควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเสีย่ง 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ ให้ควำมส ำคัญต่อกำรสร้ำงระบบควบคุมภำยในเพื่อให้เกิดกำรปฏิบัติ งำนที่มีประสิทธิภำพ ซ่ึง
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนและประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยใน โดยบริษัทมีระบบกำรควบคุมภำยใน
ที่ครอบคลุมทั้งด้ำนกำรเงิน กำรบริหำร ให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล มุ่งเน้นกำรพัฒนำอย่ำงต่อเน่ือง ซ่ึงคณะกรรมกำร
ตรวจสอบได้มีกำรติดตำมประเมินผลกำรควบคุมภำยในอย่ำงต่อเน่ือง โดยไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสำระส ำคัญของระบบกำร
ควบคุมภำยในที่จะส่งผลกระทบต่อควำมถูกต้องและควำมน่ำเชื่อถือของรำยงำนทำงกำรเงิน ซึ่งคณะกรรมกำรบริษัทและ
ฝ่ำยบริหำรได้ให้ควำมส ำคัญกับกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี กำรบริหำรควำมเสี่ยงอย่ ำงต่อเน่ือง และมีระบบกำรควบคุมภำยในที่
เพียงพอครอบคลุมทั้ง 5 ด้ำน (1 ) องค์กรและสภำพแวดล้อม (2) กำรบริหำรควำมเสี่ยง (3) กำรควบคุมกำรปฏิบัติงำนของ
ฝ่ำยบริหำร (4) ระบบสำรสนเทศและ (5) กำรสื่อสำรข้อมูล สรุปสำระส ำคัญได้ดังน้ี 

1. องค์กรและสภาพแวดล้อม 
บริษัทมีกำรก ำหนดเป้ำหมำยและแผนกำรด ำเนินธุรกิจ เพื่อสร้ำงควำมม่ันคงทำงธุรกิจ และมีกำรพัฒนำ

กระบวนกำรท ำงำนให้มีประสิทธิภำพ ตลอดจนมีกำรพัฒนำบุคลำกรอย่ำงต่อเน่ือง เพื่อตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงทำง
ธุรกิจ และมีกำรปรับผังองค์กรเพื่อให้กำรปฏิบัติงำนคล่องตัว โดยเริ่มตั้งแต่คณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรบริหำร
ควำมเสี่ยง คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน คณะกรรมกำรบริหำร และมีหน่วยงำนตรวจสอบภำยในแยก
เป็นหน่วยงำนอิสระ รำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ ให้มีควำมชัดเจนโปร่งใส มีกำรก ำหนดนโยบำยและแผนกำร
ปฏิบัติงำน ค ำนึงถึงควำมเป็นธรรมต่อพนักงำน ลูกค้ำ คู่ค้ำ รวมถึงรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น สังคมและสิ่งแวดล้อม ในส่วนของ
กำรจัดผังองค์กรกำรบริหำรงำน บริษัทได้แบ่งแยกหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในงำนสำมด้ำนที่เป็นพื้นฐำนของระบบควบคุม
ภำยใน อันได้แก่ หน้ำที่ในกำรอนุมัติ หน้ำที่ในกำรบันทึกรำยกำรบัญชีและข้อมูลสำรสนเทศ และหน้ำที่ในกำรตรวจสอบ
ดูแลทรัพย์สินออกจำกกันอย่ำงชัดเจน โดยก ำหนดตั้งแต่ระดับผู้บริหำรและพนักงำนปฏิบัติตำมอ ำนำจอนุมัติและ
ด ำเนินกำร และขั้นตอนปฏิบัติงำนของแต่ละฝ่ำยซ่ึงก ำหนดไว้เป็นลำยลักษณ์อักษร 

 

2. การบริหารความเส่ียง 
บริษัทจัดตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง เพื่อประเมินถึงควำมเสี่ยงในกำรด ำเนินธุรกิจทั้งปัจจัยภำยในและ

ภำยนอก ตลอดจนวิเครำะห์ถึงสำเหตุและปัจจัยที่ท ำให้เกิดควำมเสี่ยง เพื่อลดควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่รับได้ รวมทั้งมีกำร
ก ำหนดผู้รับผิดชอบควำมเสี่ยงในหน่วยงำนต่ำงๆ จัดท ำนโยบำยและก ำหนดแผนงำน ด ำเนินกำรมำตรกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
ตลอดจนมีกำรติดตำมกำรบริหำรควำมเสี่ยงของหน่วยงำนต่ำงๆ ภำยในองค์กร รวมทั้งได้มีกำรจัดอบรมให้ควำมรู้เรื่อง
แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยงขององค์กรยุคใหม่ โดยให้ผู้บริหำรและพนักงำนเข้ำอบรม เพื่อให้มีควำมรู้และควำมเข้ำใจ
มำกขึ้น 
 

3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
บริษัทได้ก ำหนดขอบเขตหน้ำที่และวงเงินอนุมัติของฝ่ำยบริหำรในแต่ละระดับไว้อย่ำงชัดเจนเป็นลำยลักษณ์อักษร 

อีกทั้งได้ก ำหนดควำมรับผิดชอบในแต่ละหน้ำที่ให้เหมำะสมตำมหลักกำรกระจำยอ ำนำจและเกิดประสิทธิผลในกำร
ปฏิบัติงำน  ติดตำมดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษัทร่วมอย่ำงสม่ ำเสมอ นอกจำกน้ี คณะกรรมกำรตรวจสอบได้มีกำรพิจำรณำ
ทบทวนและอนุมัติแผนกำรตรวจสอบประจ ำปี เพื่อให้ครอบคลุมกระบวนกำรปฏิบัติงำนที่มีควำมเสี่ยง ท ำให้ม่ันใจว่ำ
หน่วยงำนต่ำงๆ มีกำรก ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนอย่ำงเพียงพอทั้งด้ำนกำรเงิน กำรปฏิบัติงำน กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย 
ระเบียบ ข้อบังคับต่ำงๆ โดยกรณีที่มีกำรท ำธุรกรรมกับผู้ที่เก่ียวข้องในลักษณะที่มีผลผูกพันบริษัทในระยะยำว บริษัทก ำหนดให้
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ต้องมีกำรติดตำมกำรปฏิบัติตำมเงื่อนไข และต้องรำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบได้ทรำบเป็นระยะ เพื่อสอบทำนควำม
เหมำะสมของรำยกำรตลอดระยะเวลำของสัญญำ อีกทั้งเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้เก่ียวข้องน ำผลประโยชน์ของบริษัทไปใช้ในกำร
ส่วนตัว  

 

4. ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล 
บริษัทจัดส่งข้อมูลที่ส ำคัญต่ำงๆ อย่ำงเพียงพอเพื่อให้คณะกรรมกำรบริษัทใช้ประกอบกำรพิจำรณำพร้อมเอกสำร

ประกอบในวำระต่ำงๆ โดยจัดส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำเพื่อประกอบกำรตัดสินใจล่วงหน้ำไม่
น้อยกว่ำ 7 วัน โดยมีเลขำนุกำรบริษัทประสำนงำนส่งข้อมูลให้คณะกรรมกำรบริษัททรำบ และบันทึกรำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริษัท ตลอดจนข้อซักถำมและข้อสังเกตของกรรมกำรในเรื่องที่พิจำรณำ รวมทั้งควำมเห็นของกรรมกำรใน
กำรประชุม ในส่วนด้ำนกำรจัดเก็บเอกสำรทำงบัญชีและเอกสำรประกอบน้ัน บริษัทได้มีกำรจัดเก็บไว้อย่ำงครบถ้วนเป็น
หมวดหมู่ทุกรำยกำร ซ่ึงสะดวกต่อกำรตรวจสอบ นอกจำกน้ี บริษัทยังมีระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ำยภำยในองค์กรที่
สำมำรถเชื่อมต่อจำกหน่วยงำนภำยนอกเข้ำมำในบริษัท อันจะท ำให้กำรติดต่อสื่อสำรและส่งข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำนทั้ง
ภำยในและภำยนอกของบริษัทเป็นไปอย่ำงรวดเร็วและมีประสิทธิภำพ โดยที่ระบบดังกล่ำวมีกำรก ำหนดระบบกำรรักษำ
ควำมปลอดภัยของข้อมูลที่เพียงพอและเหมำะสม 
 

5. ระบบการติดตาม 
ในปี 2556 บริษัทมีกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบรวม 5 ครั้ง โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบท ำหน้ำที่รำยงำน

ผลกำรตรวจสอบต่อคณะกรรมกำรบริษัททุกไตรมำส นอกจำกน้ี ในกำรบริหำรงำนตำมแผนงำนจะมีกำรตรวจสอบติดตำม
ผลกำรด ำเนินกำร และวิเครำะห์ผลกระทบทำงด้ำนกำรเงินอย่ำงต่อเน่ือง โดยบริษัทได้จัดให้มีกำรประชุมรวมของพนักงำน
ระดับจัดกำรของทุกฝ่ำยเพื่อรำยงำนควำมคืบหน้ำของกำรด ำเนินกำรตำมแผนงำนดังกล่ำวทุกเดือน อย่ำงไรก็ตำม หำกมี
กำรตรวจพบข้อบกพร่องที่เป็นสำระส ำคัญ จะมีกำรรำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมกำรบริษัท 
เพื่อพิจำรณำสั่งกำรแก้ไขต่อไป อีกทั้งบริษัทได้ก ำหนดให้หน่วยงำนตรวจสอบภำยในติดตำมกำรควบคุมภำยในอย่ำง
สม่ ำเสมอ เพื่อให้บริษัทโปร่งใสและมีกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 

 

นโยบายและการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมกำรบริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ซ่ึงประกอบด้วยผู้บริหำรระดับสูงของหน่วยงำนหลักของ
บริษัท เพื่อก ำหนดกรอบนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง โดยประเมินจำกควำมเสี่ยงที่เกิดจำกปัจจัยภำยนอกและภำยในที่ส่งผล
กระทบต่อบริษัท และบริหำรควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซ่ึงกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงจะต้องได้รับกำรพัฒนำอย่ำง
ต่อเน่ือง ให้ม่ันใจว่ำกำรบริหำรควำมเสี่ยงเหมำะสมกับธุรกิจที่ด ำเนินอยู่ และสอดคล้องกับเป้ำหมำย ภำรกิจหลักขององค์กร 
กำรบริหำรควำมเสี่ยงถือเป็นควำมรับผิดชอบของทุกคนในองค์กร มีกำรอบรมให้ทุกคนมีควำมรับผิดชอบและเข้ำใจหลักกำรของ
ควำมเสี่ยงภำยใต้ขอบเขตงำนที่รับผิดชอบ เพื่อบริหำรควำมเสี่ยงอย่ำงเหมำะสม ทั้งน้ีคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ ยงมีบทบำท
หน้ำที่ในกำรอนุมัติแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง สอบทำนและปรับปรุงนโยบำยให้เหมำะสมกับสภำพแวดล้อมของบริษัท 

 

 



 

 
 

รายการระหว่างกัน 

บริษัทท่ีเกี่ยวข้อง ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ ปี 2555 ปี 2556 ความจ าเป็นและ 
ความสมเหตุสมผลของรายการ 

บริษัท ยูเอซี ไฮโดรเท็ค 
จ ำกัด (บริษัทร่วม) 
 
 

บ ริ ษั ท  ไ ฮ โ ด ร เ ท็ ค  จ ำ กั ด 
(มหำชน) ถือหุ้น 49.997% และ
บริษัท ยูนิเวอร์ แซลแอดซอร์บ
เบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์ จ ำกัด 
(มหำชน) ถือหุ้น 50.003%  
บริษัท ยูเอซี ไฮโดรเท็ค จ ำกัด มี
กรรมกำรลงนำมร่วมกันระหว่ำง 
บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ำกัด (มหำชน) 
และ บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอด
ซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์  
จ ำกัด (มหำชน) 

ลูกหน้ีกำรค้ำ 
มูลค่ำงำนเสร็จที่ยังไม่เรียกเก็บ  
เงินรับล่วงหน้ำตำมสัญญำก่อสร้ำง  
รำยได้จำกกำรก่อสร้ำง  
 

- 
62,797.91 

14,155,000.00 
62,797.91 

2,040,146.00 
15,542,648.41 

- 
71,997,934.50 

 

บริษัทลงทุนในบริษัท ยูเอซี ไฮโดรเท็ค จ ำกัด 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในกำรขยำยฐำน
ลูกค้ำ ซ่ึงบริษัทเป็นผู้รับเหมำช่วงของงำน 
GLOW จำกบริษัท ยูเอซี ไฮโดรเท็ค จ ำกัด 
โ ด ย อั ต ร ำก ำ ไ ร ขั้ นต้ น ร้ อย ละ  9.70 
คณะกรรมกำรบริ ษัทพิจำรณำถึงควำม
สมเหตุสมผลของกำรรับงำนโครงกำร
ดังกล่ำวแล้ว 

บริ ษั ท  ยู นิ เ วอร์ แ ซล 
แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ 
เคมิคัลส์ จ ำกัด (มหำชน) 

คุณกิตติ ชีวะเกตุ ผู้ถือหุ้นรำย
ใหญ่ของบริษัท ไฮโดรเท็ค จ ำกัด 
(มหำชน) เป็นกรรมกำรบริษัท 
บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บ
เบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์ จ ำกัด 
(มหำชน) 

ลูกหน้ีกำรค้ำ 
มูลค่ำงำนเสร็จที่ยังไม่เรียกเก็บ  
รำยได้จำกกำรก่อสร้ำง  
ต้นทุนค่ำวัสดุ – ภำยนอก 
ต้นทุนค่ำใช้จ่ำยทั่วไป – ภำยนอก 

- 
- 
- 

38,000,000.00 
70,673.50 

4,614,375.00 
8,709,078.32 

42,517,993.46 
154,560.00 
65,146.00 

บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ 
เคมิคัลส์ จ ำกัด (มหำชน) ว่ำจ้ำงให้บริษัท 
ไฮ โดร เท็ ค จ ำ กัด  (มหำชน)  รับ งำน
โครงกำรบำงจำก อัตรำก ำไรขั้นต้นร้อยละ 
10 โดยคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำถึง
ควำมสมเหตุสมผลของกำรรับงำนแล้ว 
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บริษัทท่ีเกี่ยวข้อง ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ ปี 2555 ปี 2556 ความจ าเป็นและ 
ความสมเหตุสมผลของรายการ 

บริษัท เอส.พี.ซี ดีไซน์ 
จ ำกัด 

เป็นญำติประธำนกรรมกำรบริหำร  
(นำยสลิบ สูงสว่ำง) 

ต้นทุนผู้รับเหมำช่วง – ภำยนอก - 230,000.00 งำนออกแบบมีคุณภำพได้มำตรฐำนและ
รำคำใกล้เคียงกับรำคำตลำด 

คณะกรรมกำรบริษัท  กรรมกำรบริษัทและกรรมกำร
ตรวจสอบ  

ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย (โบนัส) 900,000 470,000 ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ซ่ึงประชุมเม่ือวันที่ 
5 เมษำยน 2555 และวันที่4 เมษำยน 
2556 ได้อนุมัติให้ให้มีกำรมอบอ ำนำจให้
คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้มีอ ำนำจในกำร
ก ำหนดรำยละเอียดต่ำงๆ ที่เก่ียวข้องกับ
จ ำนวนเงินค่ำตอบแทนที่กรรมกำรแต่ละ
รำยจะได้รับ และที่ประชุมคณะกรรมกำร
บริษัท ครั้งที่ 1/2557 ซ่ึงประชุมเม่ือวันที่ 
27 กุมภำพันธ์ 2257 มีมติอนุมัติให้ จ่ำย
โบนัสกรรมกำร 

บริ ษัท สหกำรวิศวกร 
จ ำกัด 
 

บริษัท สหกำรวิศวกร จ ำกัด ได้
ว่ำจ้ำงบริษัทเป็นผู้รับเหมำช่วง 
เพื่อออกแบบจัดหำ ก่อสร้ำง 
ติ ด ตั้ ง  ร ะ บบ เ ต รี ยม น้ ำ เสี ย
ส ำหรับโครงกำรอุบลไบโอเอทำ
นอล (น้ ำเสีย)  

รำยได้จำกกำรก่อสร้ำง   66,773,054.61 - บริษัทได้ปฏิบัติตำมนโยบำยกำรก ำหนด
รำคำในกำรประมูล / รับงำน ที่ระบุว่ำต้อง
มีอัตรำก ำไรขั้นต้นไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 10 ซ่ึง
เป็นข้อตกลงทำงกำรค้ำที่บริษัทปฏิบัติกับ
คู่สัญญำทั่วไป 
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รายงานประจ าปี 2556 
บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากดั (มหาชน)        

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ในกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบครั้งที่ 1/2557 เม่ือวันที่ 27 กุมภำพันธ์ 2557 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำ

ให้ควำมเห็นเก่ียวกับรำยกำรระหว่ำงกันของบริษัทกับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออำจมีควำม
ขัดแย้งทำงผลประโยชน์ในอนำคต ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ซ่ึงในที่ประชุมได้พิจำรณำ
แล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ควำมเห็นว่ำ รำยกำรระหว่ำงกันต่ำง ๆ ดังกล่ำว เป็นรำยกำรที่มีควำมสมเหตุสมผล มีกำรก ำหนดเงื่อนไข
อ่ืนๆ ที่เป็นธรรม และไม่มีกำรถ่ำยเทผลประโยชน์ระหว่ำงบริษัท และบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งดังกล่ำว  

นโยบายหรือแนวโน้มการเข้าท ารายการระหว่างกัน รวมทั งการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทในอนาคต 
ที่ประชุมพิจำรณำแล้วและมีมติเป็นเอกฉันท์ก ำหนดนโยบำยกำรเข้ำท ำรำยกำรระหว่ำงกันในอนำคตว่ำ จะต้องมี

กำรตรวจสอบโดยคณะกรรมกำรตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมกำรบริษัทเก่ียวกับควำมสมเหตุสมผลในกำรเข้ำท ำรำยกำร  
กำรตรวจสอบรำคำและเงื่อนไขต่ำงๆ ของรำยกำรว่ำ เป็นไปตำมเงื่อนไขทำงธุรกิจปกติหรือไม่ และคณะกรรมกำรบริษัทจะดูแลให้
บริษัทปฏิบัติให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ประกำศของคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน รวมถึง
ข้อบังคับ ประกำศ ค ำสั่ง หรือข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงกำรปฏิบัติตำมข้อก ำหนดเก่ียวกับกำร
เปิดเผยข้อมูลกำรท ำรำยกำรเก่ียวโยง และกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยซ่ึงสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ำมี) รวมทั้งปฏิบัติต ำม
มำตรฐำนบัญชีที่ก ำหนดโดยสภำวิชำชีพบัญชี 

ทั้งน้ี หำกมีรำยกำรระหว่ำงกันของบริษัทหรือบริษัทย่อย เกิดขึ้นกับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย 
หรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ในอนำคต บริษัทจะได้ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผู้ให้ควำมเห็นเก่ียวกับควำมจ ำเป็น
ของกำรเข้ำท ำรำยกำรและควำมเหมำะสมด้ำนรำคำของรำยกำรน้ัน โดยพิจำรณำดูเงื่อนไขต่ำงๆ ให้เป็นไปตำมลักษณะ
กำรด ำเนินกำรค้ำปกติในตลำด และมีกำรเปรียบเทียบรำคำที่เกิดขึ้นกับบุคคลภำยนอก ในกรณีที่คณะกรรมกำรตรวจสอบไม่มี
ควำมช ำนำญในกำรพิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกันที่อำจเกิดขึ้น บริษัทจะได้ให้ผู้เชี่ยวชำญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็น
ผู้ให้ควำมเห็นเก่ียวกับรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำวเพื่อน ำไปใช้ประกอบกำรตัดสินใจของคณะกรรมกำรตรวจสอบ และ/หรือ 
คณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้น ตำมแต่กรณี ทั้งน้ี บริษัทจะเปิดเผยรำยกำรระหว่ำงกันไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
ที่ได้รับกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบัญชีของบริษัท 

การอนุมัติในหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าท่ีมีเงื่อนไขการค้าโดยท่ัวไป ในการท าธุรกรรมระหว่างบริษัท
และบริษัทย่อย (ถ้ามี) กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเกี่ยวข้อง 

บริษัทและบริษัทย่อยอำจมีรำยกำรระหว่ำงกัน กับกรรมกำร ผู้บริหำร หรือบุคคลที่มีควำมเก่ียวข้องในอนำคต ซ่ึงบริษัท
สำมำรถท ำธุรกรรมดังกล่ำวได้ หำกธุรกรรมเหล่ำน้ันมีข้อตกลงทำงกำรค้ำในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระท ำกับคู่สัญญำ
ทั่วไปในสถำนกำรณ์เดียวกัน ด้วยอ ำนำจต่อรองทำงกำรค้ำที่ปรำศจำกอิทธิพลในกำรที่ตนมีสถำนะเป็นกรรมกำร ผู้บริหำรหรือ
บุคคลที่มีควำมเก่ียวข้อง   

มาตรการคุ้มครองผู้ลงทุน 
เพื่อเป็นกำรคุ้มครองผู้ลงทุนในอนำคตถ้ำมีรำยกำรระหว่ำงกันของบริษัทเกิดขึ้นกับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งทำง

ผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ในอนำคต บริษัทจะจัดให้มีกำรน ำเสนอรำยกำรดังกล่ำว
ผ่ำนที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทที่มีกรรมกำรตรวจสอบเข้ำร่วมประชุม ทั้งน้ี เพื่อดูแลให้รำยกำรระหว่ำงกันเป็นไปอย่ำงยุติธรรม
และมีนโยบำยกำรก ำหนดรำคำที่เหมำะสม โดยคณะกรรมกำรบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้ำที่ให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกำศ ข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงกำรปฏิบัติตำมข้อก ำหนด
เก่ียวกับกำรเปิดเผยข้อมูลกำรท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกันและกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไป 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจ าปี 2556 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ำกัด (มหำชน) ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระจ ำนวน 3 ท่ำนคือพล

อำกำศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต เป็นประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ และนำยอนันต์ เกตุพิทยำและนำยก ำพล ปัญญำโกเมศ เป็น
กรรมกำรตรวจสอบซ่ึงนำยอนันต์ เกตุพิทยำ เป็นกรรมกำรผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ด้ำนบัญชีกำรเงิน สำมำรถ
ท ำหน้ำที่สอบทำนควำมน่ำเชื่อถือของงบกำรเงินได้ โดยกรรมกำรทุกท่ำนมีคุณสมบัติเป็นอิสระตำมประกำศ ตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ปฏิบัติตำมกฎบัตร ซ่ึงสอดคล้องตำมประกำศของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในปี 
2556 คระกรรมกำรตรวจสอบได้มีกำรจัดประชุมรวม 5 ครั้ง และได้รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทเป็นประจ ำ
ทุกไตรมำส โดยผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบมีสำระส ำคัญ สรุปได้ดังน้ี 

 สอบทำนงบกำรเงินรำยไตรมำส และงบกำรเงินประจ ำปี 2556 ของบริษัท เพื่อน ำเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำ
อนุมัติ โดยพิจำรณำงบกำรเงินที่ผ่ำนกำรสอบทำนและตรวจสอบจำกผู้สอบบัญชี  เพื่อให้ม่ันใจได้ว่ำงบกำรเงินจัดท ำขึ้นตำม
มำตรฐำนบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีกำรเปิดเผยข้อมูลอย่ำงเพียงพอ เป็นประโยชน์ต่อกำรตัดสินใจของผู้ใช้งบกำรเงินของ
บริษัท พร้อมทั้งพิจำรณำข้อเสนอแนะต่อระบบกำรควบคุมภำยในจำกผู้สอบบัญชี เพื่อให้ม่ันใจได้ว่ำข้อสังเกตส ำคัญที่พบ
จำกกำรตรวจสอบได้รับกำรพิจำรณำด ำเนินกำรจำกฝ่ำยบริหำรอย่ำงเหมำะสม 

 สอบทำนรำยกำรที่เก่ียวโยงกัน หรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ เพื่อให้ม่ันใจว่ำกำรตกลงเข้ำท ำรำยกำรมี
ควำมสมเหตุสมผล และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ตำมนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที ่ดี ตำมหลักเกณฑ์ของ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

 สอบทำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์  ข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์ และ
คณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และกฎหมำยอ่ืนที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท มีกำรปฏิบัติตำม
กฎหมำย และระเบียบของทำงกำรที่เก่ียวข้องให้เป็นไปอย่ำงถูกต้อง 

 สอบทำนควำมเพียงพอและควำมเหมำะสมของระบบกำรควบคุมภำยใน โดยพิจำรณำรำยงำนกำรตรวจสอบภำยในและ
ควำมเห็นของผู้สอบบัญชีในระบบงำนและกำรปฏิบัติงำนที่ส ำคัญ ไม่พบประเด็นปัญหำที่เป็นสำระส ำคัญ คณะกรรมกำร
ตรวจสอบมีควำมเชื่อม่ันอย่ำงสมเหตุสมผลว่ำ บริษัทมีระบบกำรควบคุมภำยในที่เหมำะสม เพียงพอและมีประสิทธิผล 
นอกจำกน้ีคณะกรรมกำรตรวจสอบยังให้ควำมเห็นชอบต่อแผนงำนตรวจสอบภำยในประจ ำปี 

 สอบทำนคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี คุณภำพ มำตรฐำนกำรท ำงำน ทีมงำน ควำมเชี่ยวชำญ ควำมเป็นอิสระในกำร
ปฏิบัติงำน และค่ำสอบบัญชี จำกกำรพิจำรณำคณะกรรมกำรตรวจสอบมีมติเป็นเอกฉันท์เสนอขอควำมเห็นชอบต่อ
คณะกรรมกำรบริษัท เพื่อขออนุมัติที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2557 ให้แต่งตั้งบริษัท เอส พี ออดิท จ ำกัด เป็น
ผู้สอบบัญชีส ำหรับปี 2557 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงดีเสมอมำ และมีคุณสมบัติถูกต้องตำมประกำศของ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 ควำมเห็นต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมกฎบัตรของคณะกรรมกำรตรวจสอบจำกกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนตนเองของ
คณะกรรมกำรบริษัทประจ ำปี 2556 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ประเมินในเรื่ององค์ประกอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
กำรฝึกอบรมและทรัพยำกร กำรประชุม ควำมสัมพันธ์กับผู้สอบบัญชีและผู้บริหำร  ตลอดจนบทบำทของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบในอนำคต ซ่ึงผลกำรประเมินโดยรวมสรุปว่ำได้ปฏิบัติงำนอย่ำงเพียงพอ ในระดับที่ดีเยี่ยม 
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โดยภำพรวมได้พิจำรณำแล้วเห็นว่ำในรอบปี 2556 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้ำที่ครบถ้วน โดยใช้ควำมรู้
ควำมสำมำรถอย่ำงเต็มที่ และท ำหน้ำที่ได้โดยอิสระ ทั้งน้ีได้รับข้อมูลในกำรพิจำรณำจำกกรรมกำร ผู้บริหำรและผู้ที่เก่ียวข้อง
ทุกฝ่ำยอย่ำงดี คณะกรรมกำรตรวจสอบควำมเชื่อม่ันอย่ำงสมเหตุสมผลว่ำ บริษัทมีระบบกำรควบคุมภำยใน กำรตรวจสอบภำยในที่
เหมำะสมและมีประสิทธิผล มีกำรบริหำรควำมเสี่ยงอย่ำงรัดกุมเพียงพอ และปฏิบัติตำมกฎหมำยและระเบียบทำงกำรที่เก่ียวข้อง
เป็นไปโดยถูกต้อง บริษัทถือนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีเป็นส ำคัญ เป็นไปตำมหลักบรรษัทภิบำล มีควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำน ตรวจสอบได้ และรักษำผลประโยชน์ของผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่ำย และมีกำรรำยงำนข้อมูลทำงกำรเงินและกำร
ด ำเนินงำนอย่ำงถูกต้อง ส ำหรับงบกำรเงินรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 ไม่มีเหตุกำรณ์แสดงถึงปัญหำหรือรำยกำรที่มี
ผลกระทบต่องบกำรเงินอย่ำงมีนัยส ำคัญ 

 

 

(พลอำกำศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต) 

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

27 กุมภำพันธ์ 2557 
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 
 คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบกำรเงินของบริษัท ไฮโดรเท็ค จ ำกัด (ม หำชน) ประจ ำปีสิ้นสุดวันที่ 
31 ธันวำคม 2556 ซ่ึงจัดท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ตำมข้อก ำหนดของคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ว่ำด้วยกำรจัดท ำและน ำเสนอรำยงำนทำงกำรเงิน โดยได้มีกำรเลือกใช้นโยบำยที่เหมำะสมและถือปฏิบัติอย่ำง
สม่ ำเสมอ มีกำรประมำณกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่จ ำเป็นตำมมำตรฐำนกำรบัญชีใหม่ ตลอดจนใช้ดุลยพินิจอย่ำงระมัดระวังและ
สมเหตุสมผลในกำรจัดท ำงบกำรเงิน รวมทั้งกำรเปิดเผยข้อมูลที่ส ำคัญอย่ำงเพียงพอในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน โดย
ผู้สอบบัญชีเป็นผู้สอบทำน ตรวจสอบงบกำรเงินและแสดงควำมเห็นในรำยกำรของผู้สอบบัญชี เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและ
ผู้ลงทุนทั่วไปที่จะได้รับทรำบข้อมูลที่แสดงฐำนะทำงกำรเงิน และผลกำรด ำเนินงำนที่ถูกต้อง ทันเวลำ และสมเหตุสมผล 

 คณะกรรมกำรได้ตระหนักถึงควำมรับผิดชอบในกำรก ำกับดูแลรำยงำนทำงกำรเงินให้มีประสิทธิภำพ โดยได้แต่งตั้ง
คณะกรรมกำรตรวจสอบ ซ่ึงประกอบด้วยกรรมกำรอิสระที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นผู้สอบทำนคุณภำพของงบกำรเงินให้ถูกต้อง
ครบถ้วน มีกำรใช้นโยบำยที่เหมำะสม ตลอดจนสอบทำนให้บริษัทมีระบบกำรควบคุมภำยในที่เพียงพอและเหมำะสม และ
ร่วมประเมินควำมเสี่ยงของบริษัท เพื่อป้องกันหรือลดควำมเสี่ยงที่อำจจะเกิดขึ้นจำกกำรด ำเนินกำรที่ผิดปกติอย่ำงมีสำระส ำคัญ
และเพียงพอที่จะรักษำทรัพย์สินของบริษัท นอกจำกน้ี บริษัทมีหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ซ่ึงขึ้นตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
เพื่อให้ม่ันใจว่ำบริษัทมีกำรบันทึกข้อมูลทำงบัญชีอย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลำ และมีระบบควบคุมภำยในที่ดีสำมำรถ
ป้องกันไม่ให้เกิดกำรทุจริตหรือกำรด ำเนินกำรที่ผิดปกติ ซ่ึงควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบได้แสดงในรำยงำนคณะกรรมกำร
ตรวจสอบในรำยงำนประจ ำปี 

 คณะกรรมกำรบริษัทมีควำมเห็นว่ำระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัทมีควำมเพียงพอสำมำรถให้ควำมเชื่อม่ัน ได้ว่ำ
งบกำรเงินของบริษัท ไฮโดรเท็ค จ ำกัด (มหำชน) ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556  ได้แสดงฐำนะกำรเงิน ผลกำรด ำเนินงำน และกระแส
เงินสด รวมถึงหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ได้ถูกต้องเชื่อถือได้ เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและถูกต้องใน
สำระส ำคัญ  
 

 

 
 
 
 
 

นำยประยูร วิเวชภูวนนท์ นำยสลิบ  สูงสว่ำง 

ประธำนกรรมกำร ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
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รายงานประจ าปี 2556 
บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากดั (มหาชน)        

ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน 
งบการเงิน 
(ก) สรุปรายงานการสอบบัญชี   

   งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสียและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัท ในงวดบัญชีปี 2556 สิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวำคม 2556 ของบริษัท ตรวจสอบโดยบริษัท เอส พี ออดิท จ ำกัด ซ่ึงมีนำยสมยศ วิวรรธน์อภินัย ผู้สอบบัญชีอนุญำตเลขที่ 
5476 เป็นผู้สอบบัญชี ได้ปฏิบัติงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยให้ควำมเห็นอย่ำงไม่มีเงื่อนไขว่ำ  
งบกำรเงินของบริษัทได้แสดงฐำนะกำรเงิน ผลกำรด ำเนินงำน และกระแสเงินสดได้อย่ำงถูกต้องตำมที่ควรในสำระส ำคัญตำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน   

  ข้อมูลและเหตุกำรณ์ที่เน้นในรำยงำนผู้สอบบัญชี 

  ตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2556 บริษัทได้เปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชีเก่ียวกับภำษีเงินได้เพื่อให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำร
บัญชีฉบับที่ 12 เรื่อง ภำษีเงินได้ โดยบริษัทได้ท ำกำรปรับปรุงย้อนหลังข้อมูลเปรียบเทียบส ำหรับกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชี
ดังกล่ำว โดยมิได้แสดงควำมเห็นอย่ำงมีเงื่อนไขในเรื่องน้ี  ตำมที่กล่ำวไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 2 และ 4   

  เรื่องอ่ืน 

  งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสียและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัท ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2555 
ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอ่ืนในส ำนักงำนเดียวกัน ซ่ึงได้แสดงควำมเห็นอย่ำงไม่มีเงื่อนไขตำมรำยงำนลงวันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2556 

 งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสียและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัท ในงวดบัญชีปี 2555 สิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวำคม 2555 ของบริษัท ตรวจสอบโดยบริษัท เอส พี ออดิท จ ำกัด ซ่ึงมีนำงซูซำน เอ่ียมวณิชชำ ผู้สอบบัญชีอนุญำตเลขที่ 4306 
เป็นผู้สอบบัญชี ได้ปฏิบัติงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยให้ควำมเห็นอย่ำงไม่มีเงื่อนไขว่ำ งบกำรเงิน
ของบริษัทได้แสดงฐำนะกำรเงิน ผลกำรด ำเนินงำน และกระแสเงินสดได้อย่ำงถูกต้องตำมที่ควรในสำระส ำคัญตำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน   

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัท ในงวดบัญชีปี 2554 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2554 ของบริษัท ตรวจสอบโดยบริษัท 
เอส พี ออดิท จ ำกัด ซ่ึงมีนำงสำวซูซำน เอ่ียมวณิชชำ ผู้สอบบัญชีอนุญำตเลขที่ 4306 เป็นผู้สอบบัญชี ได้ปฏิบัติงำนตรวจสอบตำม
มำตรฐำนกำรสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยให้ควำมเห็นอย่ำงไม่มีเงื่อนไขว่ำ งบกำรเงินของบริษัทได้แสดงฐำนะกำรเงิน ผ ลกำร
ด ำเนินงำน และกระแสเงินสดได้อย่ำงถูกต้อง ตำมที่ควรในสำระส ำคัญตำมหลักกำรบัญชีที่รับรองทั่วไป ทั้งน้ี งบกำรเงินในงวด
ดังกล่ำว บริษัทได้ใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ ซ่ึงออกโดยสภำวิชำชีพบัญชีฯ ซ่ึงก ำหนดให้ถือ
ปฏิบัติกับงบกำรเงินส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกรำคม 2554 เป็นต้นไป 
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รายงานประจ าปี 2556 
บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากดั (มหาชน)        

(ข)  ตารางสรุปฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

สรุปรายการงบแสดงฐานะการเงิน 
 

ตรวจสอบแล้ว 
สิ นสุด 31 ธ.ค. 54 สิ นสุด 31 ธ.ค. 55   

(ปรับปรุงใหม)่ 
สิ นสุด 31 ธ.ค. 56 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด 128.51 24.58% 156.55 28.79%     44.40 7.43% 
เงินลงทุนระยะสั้น 0.11 0.02% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อ่ืน 184.64 35.31% 109.71 20.17% 142.76 23.88% 
มูลค่ำงำนเสร็จที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ 81.84 15.65% 109.13 20.07%  197.28 33.01% 
ลูกหนี้เงินประกันผลงำน 12.77 2.44% 28.71 5.28%  8.87 1.48% 
ภำษีซื้อยังไม่ครบก ำหนดช ำระ 2.07 0.40% 2.44 0.45% 3.07 0.51% 
งำนระหว่ำงก่อสร้ำง 6.24 1.19% 2.57 0.47% 0.00 0.00% 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 416.18 79.59% 409.11 75.23% 396.38 66.32% 
เงินฝำกธนำคำรทีต่ิดภำระค้ ำประกัน 66.82 12.78% 46.61 8.57% 59.69 9.99% 
เงินลงทุนในบริษัทร่วม 0.00 0.00% 3.79 0.70% 3.81 0.64% 
อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน 1.39 0.27% 1.98 0.36% 1.98 0.33% 
ที่ดินและอุปกรณ์ - สุทธ ิ 31.86 6.09% 64.28 11.82% 112.75 18.86% 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธ ิ 0.73 0.14% 0.48 0.09% 0.29 0.05% 
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญช ี 0.00 0.00% 2.26 0.42% 0.00 0.00% 
ภำษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ำย - สทุธ ิ 5.37 1.03% 14.77 2.72% 21.92 3.67% 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน - สุทธ ิ 0.53 0.10% 0.53 0.10% 0.89 0.15% 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 106.70 20.41% 134.71 24.77% 201.33 33.68% 
สินทรัพย์รวม 522.89 100.00% 543.82 100.00% 597.71 100.00% 

เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน 0.00 0.00% 0.00 0.00% 51.00 8.53% 
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อ่ืน 133.56 25.54% 130.27 23.95% 132.89 22.23% 
รำยได้ค่ำก่อสร้ำงรับล่วงหน้ำ 8.09 1.55% 12.44 2.29% 20.39 3.41% 
เงินรับล่วงหน้ำตำมสัญญำก่อสร้ำง 78.87 15.08% 83.12 15.28% 62.18 10.40% 
ภำษีขำยรอน ำส่ง 10.19 1.95% 5.09 0.94% 7.95 1.33% 
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยำวที่ถึงก ำหนด 0.00 0.00% 3.24 0.60% 33.96 5.68% 
ส่วนของเจ้ำหนี้ตำมสัญญำเช่ำกำรเงินระยะยำวที่ถึงก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี 1.28 0.24% 1.71 0.31% 1.83 0.31% 
ประมำณกำรรับประกันคุณภำพ 1.97 0.38% 2.93 0.54% 1.80 0.30% 
ประมำณกำรต้นทุนจำกงำนบริกำร 20.98 4.01% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 
หนี้สินที่เกิดจำกกำรประมำณกำรขำดทุนจำกงำนก่อสร้ำง 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 
หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 254.94 48.76% 238.80 43.91% 312.00 52.50% 
เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน 0.00 0.00% 10.60 1.95% 7.36 1.23% 
เจ้ำหนี้ตำมสัญญำเช่ำกำรเงินระยะยำว - สทุธ ิ 4.81 0.92% 4.33 0.80% 2.50 0.42% 
ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน 6.85 1.31% 8.85 1.63% 11.70 1.96% 
หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.47 0.08% 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 11.66 2.23% 23.79 4.37% 22.04 3.69% 
รวมหนี สิน 266.60 50.99% 262.58 48.28% 334.01 55.88% 

ทุนจดทะเบียน 130.00 24.86% 130.00 23.90% 195.00 32.62% 
ทุนที่ออกและเรียกช ำระแล้ว 130.00 24.86% 130.00 23.90% 194.98 32.62% 
ส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมัญ 67.21 12.85% 67.21 12.36% 67.21 11.24% 
ส ำรองตำมกฎหมำย 6.73 1.29% 9.62 1.77% 9.62 1.61% 
ก ำไร (ขำดทุน) สะสม 52.35 10.01% 74.40 13.68% -8.14 -1.36% 

รวมส่วนของผูถ้ือหุ้น 256.29 49.01% 281.24 51.72% 263.67 44.11% 

 หมำยเหตุ: งบกำรเงินปี 2555 บริษัทได้เปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชีเก่ียวกับภำษเีงินได้เพ่ือให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 12 เร่ือง ภำษีเงนิได้ 
ซ่ึงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม2556 เป็นต้นไป โดยบริษัทได้ท ำกำรปรับปรุงย้อนหลังข้อมูลเปรียบเทียบ ส ำหรับกำรเปลี่ยนแปลง
นโยบำยกำรบัญชีดังกล่ำว 
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รายงานประจ าปี 2556 
บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากดั (มหาชน)        

สรุปรายการงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
 
 

ตรวจสอบแล้ว 
ปี 2554 ปี 2555          

(ปรับปรุงใหม)่ 
ปี 2556 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รำยได้จำกกำรก่อสร้ำง 600.83 87.20 820.48 93.87 646.41 92.25 
รำยได้จำกกำรให้บริกำร 88.23 12.80 53.57 6.13 54.32 7.75 

รวมรายได้ 689.06 100.00 874.05 100.00 700.73 100.00 
ต้นทุนในกำรก่อสร้ำง 510.07 74.02 720.05 82.38 609.48 86.98 
ต้นทุนกำรให้บริกำร 86.71 12.58 47.08 5.39 51.39 7.33 

รวมต้นทุน 596.78 86.61 767.13 87.77 660.87 94.31 
ก ำไรขั้นต้น 92.28 13.39 106.92 12.23 39.86 5.69 

รำยได้อ่ืน 2.19 0.32 7.52 0.86 4.03 0.58 
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำย 94.46 13.71 114.44 13.09 43.89 6.26 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร 39.76 5.77 44.60 5.10 50.07 7.15 
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน 54.70 7.94 69.84 7.99 -6.18 -0.88 

ต้นทุนทำงกำรเงิน 0.27 0.04 0.41 0.05 1.44 0.21 
ภำษีเงินได้ 6.52 0.95 16.14 1.85 2.73 0.39 

ก ำไรสุทธิก่อนส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทุน) จำกเงินลงทุน 39.76 6.95 53.29 6.10 -10.35 -1.48 
ส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทุน) จำกเงินลงทุน 0.00 0.00 -1.20 -0.14 0.01 0.00 

ก าไร/(ขาดทุน) สุทธ ิ 47.91 6.95 52.09 5.96 -10.34 -1.48 
ก าไรตอ่หุ้น (บาท/หุ้น) 0.47   0.27  -0.05  
มูลค่ำหุ้นสำมัญที่ตรำไว้ (บำท/หุ้น) 1.00   1.00   1.00  
จ ำนวนหุ้นสำมัญถั่วเฉลี่ย (ล้ำนหุ้น) 101.81   194.98   194.98  

 หมำยเหตุ: /1 รำยได้อ่ืน  
- ปี 2556 รำยได้อ่ืนที่มีสำระส ำคัญ ได้แก่ รำยได้ดอกเบ้ียรับ 1.32 ล้ำน บำท และค่ำขำยเศษวัสดุ 1.75 ล้ำนบำท 
- ปี 2555  รำยได้อ่ืน ได้แก่ ดอกเบ้ียรับ 2.9 ล้ำนบำท รำยกำรเรียกค่ำเสียหำยจำกผู้รับเหมำจ ำนวน 1.76 ล้ำนบำท รำยได้จำกกำรขำยเศษ

วัสดุจ ำนวน 0.60 ล้ำนบำท และ โอนกลับส ำรองจำกกำรประมำณกำรต้นทุนบริกำร 0.92  ล้ำนบำท   
- ปี 2554 รำยได้อ่ืน ได้แก่ รำยได้ดอกเบ้ีย 1.76 ล้ำนบำท และรำยได้อ่ืน  0.43 ล้ำนบำท 
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รายงานประจ าปี 2556 
บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากดั (มหาชน)        

 

 

สรุปรายการงบกระแสเงินสด                               ตรวจสอบแล้ว 
ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน     
ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษีเงินได ้ 54.43 68.23 -7.61 
รำยกำรปรับปรุงกระทบก ำไร (ขำดทุน) สุทธ ิ    
เป็นเงินสดรับ / (จ่ำย) จำกกิจกรรมด ำเนินงำน    

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ(โอนกลับ) 2.00 -2.00 0.03 
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนระยะสั้น 0.05 -0.00 0.00 
ส่วนแบ่งขำดทุนจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วม 0.00 1.20 -0.01 
ค่ำเส่ือมรำคำ 1.69 2.72 2.88 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจ่ำย 0.21 0.23 0.22 
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย์ถำวร 0.31 0.04 -0.21 
ขำดทุนจำกกำรด้อยคำ่ทีด่ิน / (โอนกลับ) 0.00 -0.59 0.00 
ประมำณกำรรับประกันคุณภำพ 0.53 3.10 2.50 
ขำดทุนจำกกำรขอคืนภำษีถูกหัก ณ ที่จ่ำย 0.00 0.00 0.21 
ขำดทุนจำกกำรตดัจ ำหน่ำย 0.00 0.00 0.03 
ประมำณกำรต้นทุนจำกงำนบริกำร / (โอนกลับ) 4.61 1.62 0.00 
ประมำณกำรค่ำปรับโครงกำร 0.63 -0.63 0.00 
รำยได้จำกำรหักกลบลบหนี้กับเจ้ำหนี้ 0.00 -1.38 0.00 
ขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยนที่ยงัไม่เกิดขึ้น 0.55 0.06 0.00 
ประมำณกำรหนี้สินจำกกำรลงทุนในกิจกำรที่ควบคุมร่วมกัน 0.00 0.00 0.00 
ประมำณกำรหนี้สินผลประโยชน์พนักงำน 0.39 1.93 2.91 
ดอกเบ้ียรับ -1.76 -2.91 -1.32 
ดอกเบ้ียจ่ำย 0.27 0.41 1.44 

ก าไร (ขาดทนุ) จากกิจกรรมด าเนินงานกอ่นการเปลี่ยนแปลง 63.82 72.03 1.08 
        ในสินทรัพย์และหนี สินด าเนนิงาน    

ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อ่ืน -99.95 73.56 -32.98 
มูลค่ำงำนเสร็จที่ยังไม่เรียกเก็บ -65.74 -27.29 -88.15 
ลูกหนี้เงินประกันผลงำน -3.40 -13.94 19.84 
ภำษีซื้อยังไม่ครบก ำหนดช ำระ -0.17 -0.37 -0.63 
งำนระหว่ำงก่อสร้ำง 0.00 3.67 2.57 
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อ่ืน 57.59       -0.06 2.05 
รำยได้จำกกำรก่อสร้ำงรับล่วงหน้ำ 8.09 4.35 7.94 
เงินรับล่วงหน้ำตำมสัญญำก่อสร้ำง -25.29 4.25 -20.94 
ภำษีขำยรอน ำส่ง 6.37 -5.10 2.87 
ประมำณกำรรับประกันคุณภำพ -0.61 -2.15 -3.63 
ประมำณกำรต้นทุนงำนบริกำร 0.00 -22.60 0.00 

เงินสดรับ / (จ่าย) การการด าเนินงาน -59.29 86.36 -109.99 
เงินสดจ่ำยผลประโยชน์พนักงำน 0.00 0.00 -0.26 
เงินสดรับ / (จ่ำย) ภำษีเงินได ้ -4.06 -21.14 -7.36 

เงินสดสุทธไิด้มาจาก (ใช้ไป) กิจกรรมด าเนนิงาน -63.35 65.22 -117.61 
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สรุปรายการงบกระแสเงินสด ตรวจสอบแล้ว 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน    
เงินลงทุนระยะสั้น(เพ่ิมขึ้น)/ลดลง 25.00 0.11 0.00 
เงินสดจ่ำยซ้ือเงินลงทุนในบริษัทร่วม 0.00 -5.00 0.00 
เงินฝำกธนำคำรทีต่ิดภำระค้ ำประกันเพ่ิมขึ้น / (ลดลง) -4.23 20.21 -13.08 
เงินสดรับจำกกำรขำย / (จ่ำยซ้ือ) สินทรัพย์ถำวร -7.95 -33.65 -50.76 
เงินสดรับจำกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย์ถำวร 1.06 0.52 0.20 
เงินสดรับจำกกำรขำย / (จ่ำยซ้ือ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน -0.18 -0.03 -0.03 
(เพ่ิมขึ้น) ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน -0.36 0.00 -0.36 
เงินสดรับ / (จ่ำย) คืนทุนจำกกิจกำรร่วมค้ำเลิกกิจกำร 0.00 0.00 0.00 
เงินสดรับค่ำดอกเบ้ีย 1.42 3.00 1.26 

เงินสดสุทธไิด้มาจาก (ใช้ไป) กจิกรรมลงทุน 14.76 -14.83 -62.76 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน    
        เงินสดรับจำกเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน 0.00                   0.00 51.00 
        เงินสดจ่ำยช ำระหนี้สินภำยใต้สัญญำเช่ำเงิน   -0.68 -1.98 -1.71 
        เพ่ิมขึ้นในเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน 0.00 13.84 27.48 
        เงินสดรับค่ำหุ้น / (จ่ำยคืนทุน) 97.21 0.00 0.00 
        เงินกู้ยืมระยะสั้น - กิจกำรอ่ืนลดลง 0.00 0.00 0.00 
        เงินปันผลจ่ำย -15.00 -33.80                -72.3 
        เงินสดจ่ำยค่ำดอกเบ้ีย -0.27 -0.41 -1.33 
เงินสดสุทธไิด้มาจาก (ใช้ไป) กจิกรรมจดัหาเงิน 81.26 -22.35 68.22 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ น (ลดลง) สุทธิ 32.67 28.04 -112.15 
เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสดต้นงวด 95.85 128.50 156.55 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 128.50 156.55 44.40 
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อัตราส่วนทางการเงิน   ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 
อัตราส่วนสภาพคล่อง  (Liquidity ratio) 

อัตรำส่วนสภำพคล่อง เท่ำ 1.63 1.71 1.27 
อัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ว เท่ำ 1.17 1.02 0.53 
อัตรำส่วนสภำพคล่องกระแสเงินสด เท่ำ -0.28 0.26 -0.43 
อัตรำส่วนหมุนเวียนลูกหนี้กำรค้ำ เท่ำ 5.83 6.75 6.66 
ระยะเวลำเก็บหนี้เฉลี่ย วัน 63 54 55 
อัตรำส่วนหมุนเวียนสินค้ำคงเหลือ เท่ำ 0.00 0.00 0.00 
ระยะเวลำขำยสินค้ำเฉลี่ย วัน 0.00 0.00 0.00 
อัตรำส่วนหมุนเวียนเจ้ำหนี้ เท่ำ 7.15 7.52 6.86 
ระยะเวลำช ำระหนี ้ วัน 51 49 53 
Cash cycle วัน 12 5 2 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร  (Profitability ratio) 
อัตรำก ำไรขั้นต้น % 13.32  12.23  5.69 
อัตรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน % 7.94 7.99 -0.88 
อัตรำก ำไรอ่ืน % 0.0 0.0 0.00 
อัตรำส่วนเงินสดต่อกำรท ำก ำไร % -115.80 93.37 - 
อัตรำก ำไรสุทธ ิ % 6.95 5.96 -1.48 
อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น % 24.64 19.38 -3.79% 

อัตราส่วนแสดงประสิทธภิาพในการด าเนินงาน  (Efficiency ratio) 
อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ % 12.89 12.87 -1.08 
อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ถำวร % 196.49 114.01 -8.42 
อัตรำกำรหมุนของสินทรัพย์ เท่ำ 1.63 1.65 1.23 

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน  (Financial policy ratio) 
อัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ำ 1.04 0.93 1.27 
อัตรำส่วนควำมสำมำรถช ำระดอกเบ้ีย เท่ำ -247.84 155.85 -46.70 
อัตรำส่วนควำมสำมำรถช ำระภำระผูกพัน - Cash basis เท่ำ -2.65 0.87 -1.90 
อัตรำกำรจ่ำยเงินปันผล % 70.55 138.63 0.00 

หมำยเหตุ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2556 เมื่อวันที่ 4 เมษำยน 2556  มีมติเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือจ่ำยปันผลส ำหรับผลกำร
ด ำเนินงำนประจ ำปี 2555  เป็นหุ้นสำมัญจ ำนวน 65,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ หุ้นละ 1 บำท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ในอัตรำ    
2 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่ำทั้งสิ้นไม่เกิน 65,000,000.00 บำท หรือคิดเป็นกำรจ่ำยปันผลในอัตรำ 0.50 บำทต่อหุ้น  ในกรณีที่ผู้
ถือหุ้นรำยใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังกำรจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ำยปันผลเป็นเงินสดแทนกำรจ่ำยเป็นหุ้นปันผลในอัตรำ 0.50 บำทต่อหุ้น  
และจ่ำยปันผลเป็นเงินสดในอัตรำหุ้นละ 0.0556 บำท หรือคิดเป็นจ ำนวนเงินไม่เกิน 7,222,223.00 บำท รวมเป็นกำรจ่ำยปันผลทั้งใน
รูปแบบของหุ้นปันผล และเงินสด ทั้งปีเท่ำกับอัตรำหุ้นละ 0.556 บำท คิดเป็นจ ำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 72,222,223บำท โดยก ำหนด
จ่ำยเงินปันผลในวันที่ 3 พฤษภำคม 2556 
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ค าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

ภาพรวมของผลการด าเนินงานที่ผ่านมา  

 บริษัทด ำเนินธุรกิจรับก่อสร้ำงและรับบริหำรจัดกำรงำนวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ระบบผลิตน้ ำ (Water Treatment 
Plant) อำทิ กำรผลิตน้ ำประปำ กำรผลิตน้ ำบริสุทธ์ิส ำหรับใช้ในโรงงำนอุตสำหกรรม และกำรผลิตน้ ำจืดจำกน้ ำทะเล  ระบบบ ำบัด
น้ ำเสีย (Wastewater Treatment Plant) ระบบบ ำบัดน้ ำเสียเพื่อน ำกลับมำใช้ใหม่ หรือระบบรีไซเคิล (Wastewater Recycle 
Plant) ระบบก ำจัดขยะ (Solid Waste Treatment Plant) และกำรแปรรูปวัสดุเหลือใช้ให้เป็นพลังงำนทดแทน (Waste to 
Energy) โดยกลุ่มลูกค้ำของบริษัทได้แก่หน่วยงำนรำชกำรและเอกชนภำยในประเทศ 

 ตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมำ บริษัทได้เริ่มลงทุนในโครงกำรผลิตน้ ำเพื่อจ ำหน่ำยให้กับภำครัฐและเอกชน ในรูปแบบ  Build  
Own and Operate (BOO) และ Build Operate and Transfer (BOT) โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อภำระค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้น
จำกกำรลงทุนและกำรบริหำรโครงกำรทั้งหมดโดยมีระยะเวลำ10-30  ปี  โดยเริ่มจำกงำนลงทุนระบบบ ำบัดน้ ำเสียในรูปแบบ BOO  
ของภำคเอกชนขนำดเล็ก ระยะเวลำโครงกำร 10 ปี  ซ่ึงปัจจุบันอยู่ระหว่ำงทดรองเดินระบบและยังไม่มีกำร รับรู้รำยได้จนถึง
ปัจจุบัน เม่ือปลำยปี 2555 – ต้นปี 2556 บริษัทได้เซ็นสัญญำกับหน่วยงำนของรำชกำร เพื่อผลิตน้ ำประปำจ ำหน่ำยให้แก่ประชำชน
ในเขตเทศบำลจังหวัดเชียงใหม่  รวมทั้งสิ้น 6 เทศบำลระยะเวลำโครงกำร 30 ปี  ซ่ึงพื้นที่ดังกล่ำวไม่อยู่ในเขตกำรให้บริกำรของ
กำรประปำส่วนภูมิภำค  เน่ืองจำกมีขนำดเล็กเกินไป  ในกำรลงทุนดังกล่ำวเป็นลักษณะ BOO  ในปี 2556 ได้ซื้อที่ดินเพื่อกำรลงทุน
โครงกำรน้ี จ ำนวนเงิน 21.06  ล้ำนบำท  และจะเริ่มด ำเนินกำรก่อสร้ำงภำยในปี 2557 น้ี   

นอกจำกน้ีตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมำ บริษัทเริ่มศึกษำกำรลงทุนในภูมิภำคอำเซ่ียน  โดยเฉพำะในเมียนมำร์  ซ่ึงสถำนกำรณ์

ทำงกำรเมืองเริ่มคลี่คลำยลง  รัฐบำลได้ให้ควำมสนใจในกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมมำกขึ้น  โดยเฉพำะด้ำนสำธำรณูปโภคของ

รัฐ  ซ่ึงมีนโยบำยที่จะก่อสร้ำงระบบน้ ำประปำและระบบบ ำบัดน้ ำเสียในนิคมอุตสำหกรรม  โดยในปี 2556 บริษัทได้จัดท ำ 

Feasibility Study เพื่อเข้ำร่วมประมูลงำนโครงกำรลงทุนระบบบ ำบัดน้ ำเสียในนิคมอุตสำหกรรม  กับ Mandalay City 

Development Committee (MCDC)  และอยู่ในระหว่ำงกำรติดตำมผล 

ความสามารถในการท าก าไร 

 รายได้ 
 รำยได้รวมของบริษัทในงวดบัญชีปี 2554 เท่ำกับ 689.06 ล้ำนบำท งวดบัญชีปี 2555 เท่ำกับ 874.05 ล้ำนบำท และงวด
บัญชีปี 2556 เท่ำกับ 700.74 ล้ำนบำท โดยแบ่งเป็นรำยได้จำกกำรก่อสร้ำงเท่ำกับ 600.83 ล้ำนบำท 820.48  ล้ำนบำท และ 
646.41 ล้ำนบำท ส่วนรำยได้จำกกำรให้บริกำรเท่ำกับ 88.23 ล้ำนบำท 53.57 ล้ำนบำท และ 54.33  ล้ำนบำท ตำมล ำดับ ดัง
รำยละเอียดที่แสดงตำมตำรำงด้ำนล่ำงน้ี   

ประเภทรายได้  

(ล้านบาท) 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รำยได้จำกกำรก่อสร้ำง 600.83 87.20 820.48 93.87 646.41 92.25 
รำยได้จำกกำรให้บริกำร 88.23 12.80 53.57 6.13 54.33 7.75         
รำยได้จำกกำรลงทุนโครงกำรผลิตน้ ำและบ ำบัดน้ ำเสีย 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

รวมรายได ้ 689.06 100.00 874.05 100.00 700.74 100.00 
รำยได้อื่น 2.19  7.52  4.03  



 

                
    90       

รายงานประจ าปี 2556 
บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากดั (มหาชน)        

กำรลดลงของยอดรำยได้ในปี 2556 เกิดจำกกำรลดลงของรำยได้จำกกำรก่อสร้ำง ซ่ึงมีสำเหตุมำจำก  
 1.  กำรเปลี่ยนนโยบำยทบทวนงบประมำณโครงกำรก่อสร้ำงทุกไตรมำส  ซ่ึงเริ่มตั้งแต่ไตรมำส 2/56 เป็นต้นมำ เพื่อให้
ต้นทุนใกล้เคียงควำมเป็นจริง จำกเดิมจะมีกำรปรับงบประมำณเม่ือมีกำรเปลี่ยนแปลงเกินกว่ำร้อยละ 3 ทั้งน้ีเน่ืองจำกกำรขยำย
ระยะเวลำกำรก่อสร้ำงโครงกำรของรัฐบำลจำกผลกระทบของอุทกภัยปลำยปี 2554 ประกอบกับต้นทุนค่ำแรงงำนในปัจจุบันที่เพิ่ม
สูงขึ้น เป็นผลให้อัตรำก ำไรขั้นต้น และรำยได้จำกกำรก่อสร้ำงลดต่ ำลง  
 2.  งำนโครงกำรใหม่ที่ได้รับในปี 2556 จ ำนวน 7 โครงกำร มูลค่ำ 882.18 ล้ำนบำท รับรู้ในปี 2556 เพียงร้อยละ 33 ของ
มูลค่ำโครงกำร ในขณะที่ ปี 2555 มีงำนโครงกำรใหม่ จ ำนวน 6 โครงกำร มูลค่ำรวม 495.22 ล้ำนบำท แต่สำมำรถรับรู้เป็นรำยได้
ในปี 2555 คิดเป็นร้อยละ 67 ของมูลค่ำโครงกำร 

 รำยได้จำกกำรให้บริกำร ถือเป็นธุรกิจเสริมเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำหรือผู้ว่ำจ้ำงที่ต้องกำรบริกำรแบบครบ
วงจร ตั้งแต่กำรก่อสร้ำงไปจนถึงกำรบริหำรจัดกำรระบบ ทั้งน้ีรำยได้จำกกำรให้บริกำรลดลง 88.23 ล้ำนบำทในปี 2554 เป็น 
53.57 ล้ำนบำท ในปี 2555  และ 54.33 ล้ำนบำท ในปี 2556   เน่ืองจำกกำรครบก ำหนดสัญญำกำรให้บริกำรบริหำรจัดกำรระบบ
ของหน่วยงำนรำชกำรบำงแห่ง  และไม่มีกำรต่อสัญญำ โดยหน่วยงำนรำชกำรดังกล่ำวจะเข้ำมำด ำเนินกำรในด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
ระบบเอง  ทั้งน้ีบริษัทยังคงด ำเนินนโยบำยในกำรรักษำยอดรำยได้จำกกำรบริกำรเพื่อสร้ำงควำมม่ันคงของรำยได้ รวมทั้งเป็นกำร
รักษำควำมสัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้ำให้เกิดควำมต่อเน่ือง ซ่ึงเป็นกำรป้องกันและลดควำมเสี่ยงที่เกิดขึ้นจำกปริมำณงำนก่อสร้ำงที่อำจ
ลดลง ทั้งน้ี กำรให้บริกำรดังกล่ำวส่วนใหญ่มีระยะเวลำประมำณ 2 ปี ถึง 6 ปี  

 ทั้งน้ีปี 2556 ยังคงไม่มีรำยได้จำกกำรลงทุนโครงกำรผลิตน้ ำและบ ำบัดน้ ำเสีย เน่ืองจำกอยู่ในระหว่ำงกำรด ำเนินกำร
ก่อสร้ำง ซ่ึงจะกล่ำวต่อไป    

 ต้นทุนและก าไรขั นต้น 
 บริษัทมีต้นทุนรวมในงวดบัญชีปี 2554 เท่ำกับ 596.78 ล้ำนบำท งวดบัญชีปี 2555 เท่ำกับ 767.13 ล้ำนบำท และงวด
บัญชีปี 2556 เท่ำกับ 660.87 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 86.61 ร้อยละ 87.77 และร้อยละ 94.31 ของยอดรำยได้รวมของ
บริษัท ตำมล ำดับ โดยมีอัตรำส่วนก ำไรขั้นต้นเท่ำกับ 13.39%  12.23%  และ 5.69% ตำมล ำดับ ซ่ึงหำกพิจำรณำต้นทุนงำนแยก
ตำมประเภทรำยได้ จะเห็นได้ว่ำกิจกำรมีต้นทุนงำนก่อสร้ำงในงวดบัญชีปี 2554 ปี 2555 และปี2556  เท่ำกับ 510.07 ล้ำนบำท 
720.05 ล้ำนบำท และ 609.48 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ คิดเป็นร้อยละ 84.89 ร้อยละ 87.76 และร้อยละ 94.29 ของรำยได้จำกกำร
ก่อสร้ำง ซ่ึงในปี 2556  อัตรำก ำไรขั้นต้นในกำรก่อสร้ำงลดลง  เน่ืองจำกกำรขยำยระยะเวลำงำนก่อสร้ำงอันเป็นผลจำกอุทกภัย
ปลำยปี 2554  ท ำให้มีกำรขยำยระยะโครงกำรที่เป็นของภำครัฐบำล  อันท ำให้ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน  (overhead cost) เพิ่ม
สูงขึ้น  ส ำหรับงำนบริกำร บริษัทมีต้นทุนงำนบริกำรในงวดบัญชีปี 2554 ปี 2555 และปี 2556 เท่ำกับ 87.22 ล้ำนบำท 47.08 
ล้ำนบำท และ 51.39 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 98.86 ร้อยละ 87.87 และร้อยละ 94.59  ของยอดรำยได้จำกกำรให้บริกำร 
โดยมีอัตรำก ำไรขั้นต้นเท่ำกับร้อยละ 1.14 ร้อยละ 12.13 และร้อยละ 5.41 ตำมล ำดับ  ทั้งน้ีอัตรำก ำไรปี 2556 ลดลงจำกปี 2555 
เน่ืองจำกมีค่ำใช้จ่ำยในกำรซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำท่อของโครงกำรหน่ึงจ ำนวน 1.8 ล้ำนบำท และในปีปัจจุบันกำรบริหำรโครงกำร
ผลิตน้ ำประปำจำกน้ ำทะเลต้องใช้กระแสไฟฟ้ำจ ำนวนมำกจึงท ำให้ต้นทุนสูงว่ำปีก่อน 2.5 ล้ำนบำท  

 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
 บริษัทมีค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรในงวดบัญชีปี 2554 ปี 2555 และปี 2556 เท่ำกับ 39.76 ล้ำนบำท 44.60 ล้ำนบำท และ 
50.07 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 5.77  ร้อยละ 5.10 และร้อยละ 7.15 ของรำยได้รวมของบริษัท ซ่ึงอัตรำค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร 
ที่เพิ่มขึ้นในปีปัจจุบันที่มีสำระส ำคัญ  คือค่ำใช้จ่ำยที่ปรึกษำกำรวำงแผนร่วมกิจกำรกับบริษัท ยูนิเวอร์แซลแอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์  
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เคมีคัลส์ จ ำกัด (มหำชน)  ประมำณ 2.0 ล้ำนบำท และส ำรองเผื่อผลขำดทุนโครงกำรก่อสร้ำงเน่ืองจำกมี 2 โครงกำรซ่ึงได้รับผลกระทบ
จำกขยำยระยะเวลำสัญญำและค่ำแรงที่สูงขึ้นท ำให้มีประมำณกำรว่ำต้นทุนจะสูงกว่ำมูลค่ำโครงกำร จ ำนวนรวม 2.65 ล้ำนบำท 

 ก าไร(ขาดทุน)สุทธแิละอตัราก าไรสุทธิ  
 บริษัทมีก ำไร(ขำดทุน)สุทธิในงวดบัญชีปี 2554 เท่ำกับ 47.91 ล้ำนบำท งวดบัญชีปี 2555 เท่ำกับ 52.09 ล้ำนบำท และ
งวดบัญชีปี 2556 เท่ำกับ -10.34 ล้ำนบำท คิดเป็นอัตรำก ำไรสุทธิเท่ำกับ 6.95%  5.96% และ -1.48% ตำมล ำดับ  ส ำหรับผล
ประกอบกำรขำดทุนปี 2556 เน่ืองจำกกำรลดลงของรำยได้จำกกำรก่อสร้ำง  ในขณะที่มีต้นทุนในกำรก่อสร้ำงเพิ่มสูงขึ้น ดังกล่ำว
แล้วข้ำงต้น  ประกอบกับกำรปรับลดสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี จ ำนวนเงิน 2.76 ล้ำนบำท เน่ืองจำกมีผลประกอบกำรขำดทุน
ท ำให้ไม่อำจแน่ใจได้ว่ำจะสำมำรถใช้ประโยชน์จำกสินทรัพย์ดังกล่ำวในอนำคต  

 อัตรำส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) ปี 2554 ปี 2555และปี 2556 คือ 24.64%  19.38%  และ -3.79%  
ตำมล ำดับ  ทั้งน้ีเป็นไปในทิศทำงเดียวกับอัตรำก ำไรสุทธิที่ติดลบ  ด้วยสำเหตุดังกล่ำวแล้ว  

ความสามารถในการบริหารสินทรัพย์  

 สินทรัพย์รวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2554 เท่ำกับ 522.88 ล้ำนบำท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 เท่ำกับ 543.82 
ล้ำนบำท และ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 เท่ำกับ 597.71 ล้ำนบำท โดยรำยกำรสินทรัพย์ที่ส ำคัญของบริษัท มีดังน้ี 

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  
 ณ สิ้นปี 2554 บริษัทมีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเท่ำกับ 128.51 ล้ำนบำท 156.55 ล้ำนบำท  ณ สิ้นปี 
2555  และ 44.40 ล้ำนบำท ณ สิ้นปี 2556  ในปี 2556  มีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ลดลงจำกปี 2555 112
.15 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 71.64 ทั้งน้ีเน่ืองจำกกำรมีต้นทุนที่สูงขึ้น  และผลประกอบกำรที่ขำดทุน ท ำให้ต้องใช้
เงินทุนหมุนเวียนในกำรด ำเนินงำนสูงขึ้น  พร้อมกันน้ีมีกำรซ้ือสินทรัพย์เพิ่มขึ้น โดยเฉพำะงำนระหว่ำงก่อสร้ำงโครงกำร
ลงทุนใหญ่ 2 โครงกำร  ที่เพิ่มขึ้นในปี 2556  50.90  ล้ำนบำท  ซ่ึงเป็นกำรซ้ือที่ดินเพื่อกำรก่อสร้ำง21.03 ล้ำนบำท 
ส่วนที่เหลือเป็นงำนที่อยู่ระหว่ำงก่อสร้ำง และ ยังไม่มีกำรรับรู้รำยได้ในปีปัจจุบัน   ในขณะที่ปี 2555  มี รำยกำรที่มี
นัยส ำคัญที่ท ำให้มีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดสูงขึ้นคือ เงินรับล่วงหน้ำตำมสัญญำก่อสร้ำงซ่ึงได้รับเพิ่มขึ้น
จ ำนวน 80.61 ล้ำนบำท  อันเป็นทุนหมุนเวียนที่บริษัทจะน ำมำด ำเนินงำนในโครงกำรต่ำงๆ  ส่วนปี 2554 คือ เงินเพิ่ม
ทุน โดยกำรออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนเพื่อจ ำหน่ำยให้กับประชำชนทั่วไป จำกกำรเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์
ฯ ในเดือน ธันวำคม  จ ำนวน  97.21 ล้ำนบำท   

- ลูกหนี การค้าและลูกหนี อืน่ 
 ณ สิ้นปี 2554 บริษัทมีลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีอ่ืนเท่ำกับ 184.64 ล้ำนบำท  ณ สิ้นปี 2555 บริษัทมีลูกหน้ี

กำรค้ำและลูกหน้ีอ่ืนเท่ำกับ 109.71 ล้ำนบำท  และสิ้นปี 2556 คือ  142.76 ล้ำนบำท  โดยแบ่งเป็นสัดส่วนของลูกหน้ี
กำรค้ำและลูกหน้ีอ่ืนดังน้ี  ปี 2554  สัดส่วน 93 : 7 ปี 2555  สัดส่วน 80 : 20  และปี 2556 สัดส่วน 86 : 14  หรือคิด
เป็นจ ำนวนเงิน  (ล้ำนบำท) คือ  ปี 2554   170.80 : 13.84  ปี 2555    88.15 :  21.56  และ ปี 2556  122.37 :  20.40  
ทั้งน้ีในปี 2556 กำรเพิ่มขึ้นของลูกหน้ีกำรค้ำจำกปี 2555 จ ำนวน 34.22 ล้ำนบำท  เป็นกำรเพิ่มของลูกหน้ีกำรค้ำที่ยังไม่ถึง
ก ำหนดช ำระ 30.63 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 60.33 จำกปี 2555  ในขณะที่ปี 2555 มีกำรเก็บเงินจำกลูกหน้ีกำรค้ำได้
เป็นจ ำนวนมำกโดยเรียกเก็บตำมควำมก้ำวหน้ำของงำน ท ำให้ลูกหน้ีกำรค้ำลดลงจำกปี 2554 69.55 ล้ำนบำท  
นอกจำกน้ีในปลำยปี 2555 ยังไม่ถึงก ำหนดเวลำออกใบแจ้งหน้ีเพื่อเรียกเก็บเงิน ดังจะเห็นได้จำกกำรเพิ่มขึ้นของมูลค่ำ
งำนเสร็จที่ยังไม่ได้เรียกเก็บที่เพิ่มขึ้น   ส ำหรับคุณภำพของลูกหน้ีกำรค้ำจำกกำรแยกอำยุหน้ีคงค้ำง ปี 2554 ปี 2555 และ
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ปี2556 เป็นลูกหน้ีกำรค้ำยังไม่ถึงก ำหนดช ำระร้อยละ 70.44  ร้อยละ 57.60 และ ร้อยละ 66.52 ตำมล ำดับ   เป็นลูกหน้ี
กำรค้ำที่เกินก ำหนดช ำระร้อยละ 29.56  42.40 และ 33.48 ตำมล ำดับ  ลูกหน้ีกำรค้ำที่เกินก ำหนดช ำระส่วนใหญ่จะเก็บ
เงินได้ในไตรมำสถัดไป เน่ืองจำกลูกหน้ีกำรค้ำส่วนใหญ่เป็นหน่วยงำนรำชกำรและบริษัทเอกชนในตลำดหลักทรัพย์ทั้งสิ้น       

 ส ำหรับอัตรำหมุนเวียนของลูกหน้ีกำรค้ำ ปี 2554 ปี 2555 และปี2556 มีอัตรำ 5.83 เท่ำ  6.75 เท่ำ และ 6.66 
เท่ำ และมีระยะเวลำกำรเก็บหน้ีเฉลี่ย 63 วัน 54 วัน และ 55 วันตำมล ำดับ  แม้ว่ำในปี 2556 จะมีรำยได้ลดลงจำกปี 
2555 แต่อัตรำกำรหมุนเวียนของลูกหน้ีกำรค้ำถือว่ำไม่แตกต่ำงกันมำกนัก 

 ลูกหน้ีอ่ืน ประกอบด้วย เงินมัดจ ำค่ำสินค้ำ เงินจ่ำยล่วงหน้ำแก่ผู้รับเหมำช่วง  และลูกหน้ีอ่ืน อันได้แก่  เงินทดรอง
จ่ำย  ค่ำใช้จ่ำยล่วงหน้ำ  ซ่ึงในปี 2556 ลูกหน้ีอ่ืนส่วนใหญ่คือ  เงินจ่ำยล่วงหน้ำจ ำนวน 5.53 ล้ำนบำท และเครดิต
ภำษีมูลค่ำเพิ่มที่จะยกไปใช้ในเดือนถัดไป จ ำนวน 7.14 ล้ำนบำท  ทั้งน้ีในปี 2556 มีกำรตั้งค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ
ส ำหรับเงินจ่ำยล่วงหน้ำแก่ผู้รับเหมำช่วงรำยหน่ึงที่คำดว่ำจะไม่สำมำรถเรียกคืนเงินได้ จ ำนวน  0.03 ล้ำนบำท   

- มูลค่างานเสร็จที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ 

 บริษัทมีมลูค่างานเสร็จที่ยงัไม่ได้เรียกเก็บ ณ สิน้ปี 2554 ปี 2555 และปี 2556 เท่ากบั 81.84 ล้านบาท 109.13 
ล้านบาท และ 197.28  ล้านบาทตามล าดบั หรือคิดเป็นสดัสว่นต่อสนิทรัพย์รวมเท่ากบัร้อยละ 15.65 ร้อยละ 20.07 
และร้อยละ 33.01 ตามล าดบั ทัง้นี ้มีการเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่องของมูลค่างานเสร็จที่ยงัไม่ได้เรียกเก็บตัง้แต่ปี 2554 
เนื่องจากเพิ่มของรายได้  แต่ในปี 2556 รายได้จากการก่อสร้างลดต ่าลงแต่มี มลูค่างานเสร็จที่ยังไม่ได้เรียกเก็บเพิ่ม
สงูขึน้ทัง้นีเ้นื่องจากโครงการก่อสร้างใหม่ 2 โครงการที่เพิ่งได้รับงานและเร่ิมด าเนินงานในช่วงปลายปี 2556 ยงัไม่
ถึงก าหนดเรียกเก็บรวมเป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 62 .35 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 31.60 ของ  มูลค่ำงำนเสร็จที่ยัง
ไม่ได้เรียกเก็บ ณ สิ้นปี 2556  

- เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค  าประกัน 
 ณ สิ้นปี 2554 ปี 2555 และปี 2556 บริษัทมีรำยกำรเงินฝำกธนำคำรที่ติดภำระค้ ำประกันเท่ำกับ 66.82 ล้ำนบำท 
46.61 ล้ำนบำท และ 59.69 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 12.78 ร้อยละ 8.57 และร้อยละ 9.99 ของสินทรัพย์รวมของ
กิจกำร ซ่ึงเงินฝำกดังกล่ำวใช้เป็นหลักประกันเพื่อค้ ำประกันวงเงินสินเชื่อประเภทหนังสือค้ ำประกันกับเจ้ำหน้ีสถำบัน
กำรเงิน 3 แห่ง โดยหนังสือค้ ำประกันดังกล่ำวใช้เพื่อค้ ำประกันกำรยื่นประมูลงำน ค้ ำประกันตำมสัญญำ ค้ ำประกันผลงำน 
ค้ ำประกันเงินรับล่วงหน้ำ และค้ ำประกันวงเงินซ้ือสินค้ำ   ส ำหรับกำรเพิ่มขึ้นของเงินฝำกธนำคำรที่ติดภำระค้ ำประกันในปี 
2556 คือเงินฝำกค้ ำประกันในสถำบันกำรเงินแห่งใหม่ จ ำนวน 13.00 ล้ำนบำท เพื่อค้ ำประกันวงเงินสินเชื่อประเภทหนังสือ
ค้ ำประกันและตั๋วสัญญำใช้เงิน   ส ำหรับกำรลดลงของเงินฝำกธนำคำรที่ติดภำระค้ ำประกันในปี 2555 เน่ืองจำกกำรครบ
ก ำหนดภำระค้ ำประกันผลงำนจึงได้รับคืนหนังสือค้ ำประกันและลดเงินฝำกค้ ำประกันจำกธนำคำรจ ำนวน 20.21 ล้ำนบำท 

- เงินลงทุนในบริษัทร่วม  
 ณ สิ้นปี 2555 และ 2556  บริษัทมีรำยกำรเงินลงทุนในบริษัทร่วมจ ำนวน 3.79 ล้ำนบำท และ 3.81 ล้ำนบำท
ตำมล ำดับ  เป็นกำรลงทุนในบริษัท ยูเอซี ไฮโดรเท็ค  จ ำกัด ในสัดส่วนกำรลงทุน 49.997% ร่วมกับบริษัท ยูนิเวอร์แซล 
แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์ จ ำกัดมหำชน  โดยบริษัทได้มอบหมำยตัวแทนเข้ำร่วมเป็นกรรมกำรของบริษัทร่วม
ด้วย วัตถุประสงค์ของบริษัทร่วมคือกำรด ำเนินโครงกำรลงทุนเพื่อผลิตและจ ำหน่ำยน้ ำบริสุทธ์ิเพื่อใช้ในกำรบริโภคและ
อุตสำหกรรม  ทั้งน้ีจะเพิ่มศักยภำพในกำรรับงำนและขยำยฐำนลูกค้ำของบริษัทให้เพิ่มมำกขึ้น  โดยในปี 2555 บริษัท
ได้รับรู้ผลขำดทุนจำกกำรลงทุนในบริษัทร่วมจ ำนวน 1.20 ล้ำนบำท  เน่ืองจำกเป็นกำรลงทุนในปีแรก  บริษัทร่วม
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ดังกล่ำวยังไม่มีรำยได้จำกกำรด ำเนินงำน  และในปี 2556 บริษัทร่วมดังกล่ำว มีผลประกอบกำรก ำไรท ำให้มูลค่ำเงิน
ลงทุนดังกล่ำวเพิ่มสูงขึ้นจำกปี 2555 0.02 ล้ำนบำท  

- ที่ดนิ และอุปกรณ์สุทธิ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 
 ณ สิ้นปี 2554 ปี 2555 และปี 2556 บริษัทมีรำยกำรที่ดินและอุปกรณ์สุทธิ เท่ำกับ 31.86 ล้ำนบำท  64.28 ล้ำน
บำท และ 112.75 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.09 ร้อยละ 11.82 และร้อยละ 18.86 ของสินทรัพย์รวมของกิจกำร 
ทั้งน้ี รำยกำรสินทรัพย์ที่เป็นสำระส ำคัญคือที่ดิน ซ่ึงมีมูลค่ำสุทธิ ณ สิ้นปี 2556 เท่ำกับ 32.57 ล้ำนบำท เพิ่มจำกปี 2555 
21.03 ล้ำนบำท เน่ืองจำกกำรซ้ือที่ดินเพิ่มเพื่อใช้ในโครงกำรลงทุนก่อสร้ำงระบบผลิตและจ ำหน่ำยน้ ำในจังหวัดเชียงใหม่  
ซ่ึงที่ดินทั้งหมดบริษัทได้ใช้เป็นหลักประกันในกำรค้ ำประกันวงเงินสินเชื่อกับสถำบันกำรเงิน  นอกจำกน้ีสินทรัพย์ปี 2556 
ที่เพิ่มสูงขึ้นคือ งำนระหว่ำงก่อสร้ำงของโครงกำรลงทุนระบบบ ำบัดน้ีเสีย  และโครงกำรลงทุนผลิตและจ ำหน่ำยน้ ำ  
จ ำนวนรวมทั้งสิ้น 28.62 ล้ำนบำท  ซ่ึงปัจจุบันอยู่ระหว่ำงก่อสร้ำงคำดว่ำจะแล้วเสร็จปลำยปี 2557 – ต้นปี 2558  

 ส่วนอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน เป็นรำยกำรที่ดินที่บริษัทรับโอนช ำระหน้ีจำกลูกหน้ีกำรค้ำรำยหน่ึง ซ่ึงปีปัจจุบัน
ได้มีกำรประเมินโดยผู้ประเมินอิสระว่ำมีมูลค่ำคงเดิม โดยที่ดินมีมูลค่ำสุทธิ ณ สิ้นปี 2556 จ ำนวน 1.98 ล้ำนบำท  

จำกกำรบริหำรสินทรัพย์ข้ำงต้นบริษัทมีอัตรำผลตอบแทนสินทรัพย์ ปี 2554ปี 2555 และปี 2556 คือ 12.89% 
12.87% และ -1.08%  ตำมล ำดับ และมีอัตรำผลตอบแทนของสินทรัพย์ถำวร ปี 2554 ปี 2555 และปี 2556 คือ 
196.49% 114.01% และ-8.42% ตำมล ำดับ ส่วนอัตรำหมุนของสินทรัพย์ปี 2554 ปี 2555 และปี 2556 คือ 1.63 เท่ำ 
1.65 เท่ำ และ 1.23 เท่ำ  ตำมล ำดับ  จะเห็นว่ำอัตรำดังกล่ำวในปี 2556 ต่ ำกว่ำปี 2555 และ 2554  เน่ืองจำกผล
ประกอบกำรขำดทุน และ รำยได้ที่ค่ำก่อสร้ำงที่ลดลงจำกปี 2555  

ความเพียงพอของเงินทุน  

บริษัทมีแหล่งที่มำของเงินทุนจำกหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้นดังน้ี   

 หนี สนิ 

หน้ีสินรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2554 เท่ำกับ 266.60 ล้ำนบำท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 เท่ำกับ 262.58 
ล้ำนบำท และ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 เท่ำกับ 334.01 ล้ำนบำท โดยรำยกำรหน้ีสินที่ส ำคัญ ของบริษัท มีดังน้ี 

-   เงินกู้ยืมระยะสั นจากสถาบันการเงิน 
 ณ 31 ธันวำคม 2556 บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน จ ำนวน 51 ล้ำนบำท ซ่ึงเป็นเงินกู้ยืมในรูปตั๋ว
สัญญำใช้เงินจำกสถำบันกำรเงินแห่งหน่ึง เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกำรด ำเนินธุรกิจ  

-   เจ้าหนี การค้าและเจ้าหนี อื่น 
 บริษัทมีรำยกำรเจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจ้ำหน้ีอ่ืน ณ สิ้นปี 2554 เท่ำกับ 133.56 ล้ำนบำท  ปี 2555 เท่ำกับ 130.27 
ล้ำนบำท และปี 2556 เท่ำกับ 132.89 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 25.54 ร้อยละ 23.95 และร้อยละ 22.23 ของ
สินทรัพย์รวมของบริษัท ตำมล ำดับ  โดยมีสัดส่วนของเจ้ำหน้ีกำรค้ำต่อเจ้ำหน้ีอ่ืนปี 2554 ปี 2555 และปี 2556 มี
ดังน้ี  83 : 17 , 72 : 28 และ  74 : 26  หรือเป็นจ ำนวนเงิน (ล้ำนบำท) คือ 110.30 : 23.25 , 93.82 : 37.45 และ 98.92 : 
33.97 ตำมล ำดับ  ส ำหรับเจ้ำหน้ีอ่ืนได้แก่ เจ้ำหน้ีเงินประกันผลงำน ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำยและภำษีค้ำงจ่ำย  ณ 31 
ธันวำคม 2556 เจ้ำหน้ีกำรค้ำส่วนใหญ่กว่ำร้อยละ 60 เป็นเจ้ำหน้ีผู้ รับเหมำช่วง ส่วนที่เหลือคือ เจ้ำหน้ีกำรค้ำค่ำวัสดุ 
ซ่ึงบริษัทสั่งซ้ือจำกในประเทศเป็นหลัก ทั้งน้ี กำรเปลี่ยนแปลงในรำยกำรเจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจ้ำหน้ีอ่ืนปี 2556 เพิ่มขึ้น 
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2.62 ล้ำนบำทจำกปี 2555 หรือคิดเป็นอัตรำเพิ่มร้อยละ 2.01 โดยรำยกำรที่เพิ่มขึ้นจำกปี 2555 คือ ประมำณกำรผล
ขำดทุนจำกงำนก่อสร้ำง  เน่ืองจำก มีโครงกำรก่อสร้ำง 2 โครงกำรซ่ึงได้รับผลกระทบจำกขยำยระยะเวลำสัญญำและ
ค่ำแรงที่สูงขึ้นท ำให้มีประมำณกำรว่ำต้นทุนจะสูงกว่ำมูลค่ำโครงกำร จ ำนวนรวม 2.65 ล้ำนบำท ส ำหรับปี 2555 แม้มี
รำยได้ที่สูงขึ้นแต่มีกำรลดลงของเจ้ำหน้ีกำรค้ำ ซ่ึงเป็นไปในทิศทำงเดียวกับลูกหน้ีกำรค้ำ  น่ันคือเม่ือได้รับช ำระจำก
ลูกหน้ีกำรค้ำก็น ำเงินดังกล่ำวมำช ำระเจ้ำหน้ีกำรค้ำด้วย    

 อัตรำกำรหมุนเวียนของเจ้ำหน้ีกำรค้ำ ปี 2554 2555 และ 2556 คือ 7.15 เท่ำ , 7.52 และ 6.86 ตำมล ำดับ โดยมี
ระยะเวลำช ำระหน้ี  51 วัน 49 วัน และ 53 วัน  อัตรำที่ลดลงในปี 2556 เน่ืองจำกกำรลดลงของรำยได้จำกกำร
ก่อสร้ำง  ท ำให้ต้นทุนกำรก่อสร้ำงลดลงตำมไปด้วย  ส ำหรับอัตรำ Cash Cycle ปี 2554 ปี 2555 และ ปี 2556 คือ   
12 วัน , 5 วัน และ 2 วัน ตำมล ำดับ  น่ันคือท ำให้ต้องน ำเงินที่ได้รับจำกลูกหน้ีมำช ำระให้เจ้ำหน้ีเร็วขึ้นตำมไปด้วย 

-   รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า 
 บริษัทมีรำยกำรรำยได้ค่ำก่อสร้ำงรับล่วงหน้ำ ปี 2554  ปี 2555 และ ปี 2556 เท่ำกับ 8.09 ล้ำน 12.44 ล้ำนบำท  
และ 20.39 ล้ำนบำท  ตำมล ำดับทั้งน้ี กำรเกิดรำยกำรรำยได้ค่ำก่อสร้ำงรับล่วงหน้ำ เกิดจำกลักษณะกำรรับช ำระเงิน
ค่ำก่อสร้ำงตำมกำรส่งมอบงำนตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด (Milestone) โดยกำรเบิกเงินค่ำก่อสร้ำง สำมำรถรวมเบิกครั้ง
ละหลำย Milestone ในครำวเดียวกันซ่ึงมำกกว่ำกำรรับรู้รำยได้ตำมผลส ำเร็จของงำนในโครงกำรน้ันๆ  ส ำหรับปี 
2556 รำยได้ค่ำก่อสร้ำงรับล่วงหน้ำเกิดจำกโครงกำร 2 โครงกำร ซ่ึงมีลักษณะกำรเรียกเก็บเงินตำมงวดงำนที่กล่ำวแล้ว 

-   เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้าง 
 บริษัทมีรำยกำรเงินรับล่วงหน้ำตำมสัญญำก่อสร้ำง ณ สิ้นปี 2554 ปี 2555 และปี 2556 เท่ำกับ 78.87 ล้ำนบำท 
83.12 ล้ำนบำท และ 62.18 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ ทั้ งน้ี ในปี 2556 บริษัทมีเงินรับล่วงหน้ำตำมสัญญำก่อสร้ำงจำกผู้
ว่ำจ้ำงรำยใหม่ 2 รำยซ่ึงเป็นโครงกำรก่อสร้ำงที่เพิ่งได้รบังำนปลำยปี 2556 เป็นจ ำนวนรวม 42.45 ล้ำนบำท  ส่วนจ ำนวน 
20.94 ล้ำนบำทที่ลดลงจำกปี 2555  เกิดจำกกำรหักคืนเงินรับล่วงหน้ำตำมสัญญำก่อสร้ำงเมื่อมีกำรส่งมอบผลงำน 

- ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก าหนดช าระ  
 บริษัทมีรำยกำรส่วนของเงินกู้ยืมระยะยำวที่ถึงก ำหนดช ำระ ณ สิ้น ปี 2555 และปี 2556 ดังน้ี 3.24 ล้ำนบำท และ 
33.96 ล้ำนบำทตำมล ำดับ   เงินกู้ยืมระยะยำวดังกล่ำวเพื่อใช้ในโครงกำรลงทุน 2 โครงกำร คือ โครงกำรลงทุนระบบ
บ ำบัดน้ ำเสีย และ โครงกำรลงทุนผลิตและจ ำหน่ำยน้ ำ  เน่ืองจำกผลประกอบกำรขำดทุนท ำให้อัตรำส่วนทำงกำรเงินบำง
รำยกำร (อัตรำควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ี (DSCR) ) ไม่เป็นไปตำมเงื่อนไขในกำรด ำรงอัตรำส่วนทำงกำรเงินตำมที่
ก ำหนดไว้ในสัญญำเงินกู้ยืมระยะยำวของสถำบันกำรเงินแห่งหน่ึง  บริษัทได้จัดประเภทเงินกู้ยืมระยะยำวจ ำนวน 30.72 
ล้ำนบำท ซ่ึงอำจถูกเรียกร้องให้ช ำระคืนเม่ือผู้ให้กู้ยืมทวงถำมเป็นหน้ีสินหมุนเวียนเพื่อให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบัญชี
ฉบับที่ 1 เรื่องกำรน ำเสนองบกำรเงิน หำกบริษัทสำมำรถด ำรงอัตรำส่วนทำงกำรเงิน ให้เป็นไปตำมเงื่อนไขสัญญำเงินกู้
ระยะยำว  เงินกู้ยืมดังกล่ำวจะถูกปรับกลับไปเป็นหน้ีสินระยะยำวตำมเดิม ซ่ึง ณ ปัจจุบัน บริษัทได้รับอนุมัติยกเว้น
เก่ียวกับเงื่อนไขกำรด ำรงอัตรำส่วนอัตรำส่วนทำงกำรเงินกับสถำบันกำรเงินดังกล่ำว ส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีปี 2556 

 บริษัทมีอัตรำสภำพคล่อง ปี 2554 ปี 2555 และ 2556 คือ 1.63 เท่ำ 1.71 เท่ำ และ 1.27 เท่ำ  อัตรำสภำพคล่อง
หมุนเวียนเร็ว คือ 1.17 เท่ำ 1.02 เท่ำ และ 0.53 เท่ำ  ตำมล ำดับ  บริษัทมีอัตรำสภำพคล่องและสภำพคล่องหมุนเวียน
เร็วปี 2556  ลดลงจำกปี 2554 และ 2555 ทั้งน้ีเน่ืองจำกกำรลดลงของสินทรัพย์หมุนเวียน  ในขณะที่หน้ีสินหมุนเวียน
เพิ่มขึ้น ดังได้กล่ำวข้ำงต้นแล้ว ส่วนอัตรำสภำพคล่องกระแสเงินสดปี 2554 ปี 2555 และ 2556 คือ -0.28 เท่ำ 0.26 เท่ำ 
และ -0.43 เท่ำ ตำมล ำดับ  ซ่ึงเป็นอัตรำที่ลดลงด้วยสำเหตุเดียวกัน  
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- เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน  
 บริษัทมีรำยกำรส่วนของเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน ณ สิ้น ปี 2555 และปี 2556 ดังน้ี 10.60 ล้ำนบำท 
และ 7.36 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ  โดยในปี 2556  บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินแห่งหน่ึง จ ำนวนรวม 
10.60 ล้ำนบำท โดยแบ่งเป็นส่วนของเงินกู้ระยะยำวที่ถึงก ำหนดในส่วนของหน้ีสินหมุนเวียนจ ำนวน 3.24 ล้ำนบำท 
และเป็นเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน ในส่วนของหน้ีสินไม่หมุนเวียนจ ำนวน 10.60 ล้ำนบำท  และมีเงินกู้ยืม
ระยะยำวของสถำบันกำรเงินอีกแห่งหน่ึงจ ำนวน 30.72 ล้ำนบำท ได้ปรับทั้งจ ำนวนเป็นส่วนของเงินกู้ยืมระยะยำวที่ถึง
ก ำหนดช ำระ  เน่ืองจำกสำเหตุที่กล่ำวแล้วข้ำงต้น   

-  ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 
 ณ สิ้นปี 2554 บริษัทรับรู้ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำนกรณีเลิกจ้ำงหรือเกษียณอำยุตำมข้อก ำหนดของ
กฎหมำยแรงงำน ตำมมำตรฐำนบัญชีฉบับที่ 19 เรื่องผลประโยชน์พนักงำน เป็นหน้ีสินในงบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน
เท่ำกับ 6.85 ล้ำนบำท ซ่ึงบริษัทเลือกใช้แนวทำงกำรเพิ่มหน้ีสินภำระผูกพันดังกล่ำวโดยกำรปรับปรุงจ ำนวนหน้ีสินจำก
ผลประโยชน์พนักงำนกับก ำไรสะสม ณ วันที่ 1 มกรำคม 2554 เป็นเงินจ ำนวน 6.85 ล้ำนบำท และรับรู้ค่ำใช้จ่ำย
ผลประโยชน์พนักงำนในระหว่ำงงวดเท่ำกับ 0.39 ล้ำนบำท  ปี 2555 และ ปี 2556  บริษัทมีภำระผูกพันผลประโยชน์
พนักงำนเป็นจ ำนวนเงิน 8.85 ล้ำนบำท และ 11.70 ล้ำนบำทตำมล ำดับ   

-   หนี สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
 เน่ืองจำกสภำวิชำชีพบัญชีได้ประกำศก ำหนดให้ใช้มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 12 เรื่อง ภำษีเงินได้ กับงบกำรเงินที่มี
รอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกรำคม 2556  เป็นต้นไป บริษัทได้ถือปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับ
ดังกล่ำว  ซ่ึงก ำหนดให้กิจกำรรับรู้หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี หรือ สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี  เม่ือมีผล
แตกต่ำงชั่วครำว  ซ่ึงเกิดขึ้นทุกครั้งระหว่ำงฐำนภำษีของสินทรัพย์หรือหน้ีสินกับมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์หรือ
หน้ีสิน ซ่ึงเดิมบริษัทไม่ได้รับรู้รำยกำรดังกล่ำว และบริษัทใช้วิธีปรับย้อนหลังข้อมูลทำงกำรเงินที่แสดงเปรียบเทียบ คือ 
ปรับปรุงงบกำรเงินปี  ในปี 2555 ในส่วนของ สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี จ ำนวน 2.26 ล้ำนบำท และในปี 
2556 บริษัทมีหน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจ ำนวน 0.47 ล้ำนบำท  ทั้งน้ีปี 2556 ได้ปรับลดสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอ
ตัดบัญชี ออกจำกบัญชีจ ำนวนเงิน 2.76 ล้ำนบำท เน่ืองจำกมีผลประกอบกำรขำดทุนท ำให้ไม่อำจแน่ใจได้ว่ำจะสำมำรถ
ใช้ประโยชน์จำกสินทรัพย์ดังกล่ำวในอนำคต 

 ส่วนของผู้ถือหุ้น 

 ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ สิ้นปี 2554 ปี 2555 และ ปี 2556 คือ 256.29 ล้ำนบำท 281.24 ล้ำนบำท และ 263.67 
ล้ำนบำท ตำมล ำดับ หรือคิดเป็นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวมของบริษัทเท่ำกับร้อยละ 49.01 ร้อยละ 51.7 2 และร้อยละ 44.11 
ตำมล ำดับ ส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2556 ลดลงจำกปี 2555 จ ำนวน 17.57 ล้ำนบำท เน่ืองผลประกอบกำรขำดทุนจ ำนวน 10.34 
ล้ำนบำทและกำรจ่ำยเงินปันผลเป็นเงินสดจ ำนวน 7.23 ล้ำนบำท  ส ำหรับปี 2555 ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจำกปี 2554  22.69 
ล้ำนบำท  โดยเป็นก ำไรจำกผลประกอบกำร 56.49 ล้ำนบำท และมีกำรจ่ำยเงินปันผลในปี 2555 จ ำนวน 33.80 ล้ำนบำท  

 ทั้งน้ีสัดส่วนโครงสร้ำงทุนของบริษัทจำกอัตรำหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นปี 2554 ปี 2555 และ ปี 2556 คือ 1.04 เท่ำ 0.93
เท่ำ และ 1.27 เท่ำ ตำมล ำดับ  ซ่ึงอัตรำส่วนดังกล่ำวเพิ่มขึ้นในปี 2556 จำกสำเหตุที่บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจำกผล
ประกอบกำรที่ขำดทุนและกำรจ่ำยเงินปันผลดังกล่ำวแล้ว  ในขณะที่ บริษัทมีหน้ีสินในส่วนที่เป็นเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยำว
เพิ่มขึ้นเป็นจ ำนวนถึง 81.72 ล้ำนบำท  
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ภาระหนี ผูกพันด้านหนี สินและการบริหารจัดการภาระนอกงบดุล 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 บริษัทมีภำระข้อผูกพันดังน้ี 

          หน่วย : ล้ำนบำท 

ภำระข้อผูกพัน รวม ระยะเวลำกำรช ำระ 

น้อยกว่ำ 1 ปี 1-3 ป ี 3-5 ป ี มากกว่า 5 ปี 

1.ภำระผูกพันหน้ีสินระยะยำว 10.60 3.24 7.36 - - 

2.ภำระผูกพันสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน 4.33 1.83 2.50 - - 

3.ภำระผูกพันสัญญำเช่ำด ำเนินกำร 1.64 1.64 - - - 

4.ภำระผูกพันตำมสัญญำรับเหมำก่อสร้ำง 326.03 322.27 3.76   

5.ภำระผูกพันหนังสือค้ ำประกัน 402.88 124.91 277.5 - 0.48 

รวม 745.48 453.88 291.12 - 0.48 

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการด าเนินงานในอนาคต 
1. มีควำมเสี่ยง  

 จำกวิสัยทัศน์ของบริษัทที่จะเป็นผู้น ำในด้ำนวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมทั้งในประเทศไทยและในภูมิภำคอำเซ่ียน  โดย
กำรเป็นผู้ลงทุนผลิตและจ ำหน่ำยตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมำ  ท ำให้บริษัทได้รับงำนลงทุนในประเทศ 4 โครงกำร
ระยะเวลำสัญญำ 30 ปี และอยู่ในระหว่ำงกำรศึกษำและยื่นข้อเสนอกำรด ำเนินงำนให้แก่ประเทศในแถบอำเซ่ียนดังที่
กล่ำวแล้วข้ำงต้น  ปัจจัยที่อำจมีผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนและฐำนะกำรเงินในอนำคตของบริษัท คือ 
1. งำนลงทุนดังกล่ำว บริษัทต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจำกกำรลงทุนและกำรบริหำรโครงกำรทั้งหมด โดยมี

ระยะเวลำ 10-30 ปี และต้องใช้เงินลงทุนต่อโครงกำรประมำณ 30-50 ล้ำนบำท จำกกำรลงทุนที่มีมูลค่ำโครงกำรที่
สูง และมีระยะเวลำกำรให้บริกำรที่นำน อำจท ำให้บริษัทได้รับผลกระทบจำกควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรที่ผู้ว่ำ
จ้ำงไม่ช ำระค่ำบริกำรให้แก่บริษัท เน่ืองจำกขำดสภำพคล่องทำงกำรเงิน หรือผู้ว่ำจ้ำงล้มละลำยก่อนที่ระยะเวลำงำน
ตำมสัญญำจะสิ้นสุดลง ซ่ึงย่อมส่งผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะกำรเงินของบริษัทในอนำคตได้ 

เน่ืองจำกกำรให้บริกำรในลักษณะโครงกำรลงทุนข้ำงต้น ระบบที่บริษัทใช้ได้แก่ ระบบผลิตและบ ำรุงรักษำแบบ
เคลื่อนที่ได้ (Mobile Plant) ซ่ึงช่วยลดควำมเสี่ยงจำกกำรไม่ได้รับช ำระค่ำบริกำรจำกผู้ว่ำจ้ำง กล่ำวคือหำกผู้ว่ำจ้ำง
ไม่ช ำระค่ำบริกำรให้กับบริษัท บริษัทสำมำรถเคลื่อนย้ำยระบบประปำดังกล่ำวออกจำกพื้นที่ได้ภำยใน 15 วัน ซ่ึง
ภำยหลังกำรเคลื่อนย้ำย บริษัทสำมำรถน ำระบบดังกล่ำวไปใช้กับงำนอ่ืนได้ นอกจำกน้ี บริษัทได้ก ำหนดนโยบำย
ป้องกันควำมเสี่ยงดังกล่ำว โดยก่อนกำรเข้ำรับงำนหรือกำรประมูลงำนบริษัทจะพิจำรณำคัดเลือกผู้ว่ำจ้ำงจำกฐำนะ
ทำงกำรเงิน ควำมน่ำเชื่อถือของผู้บริหำร ควบคู่ไปกับอัตรำกำรท ำก ำไรตำมนโยบำยที่ก ำหนด ดังน้ัน บริษัทจึงเชื่อ
ว่ำจะได้รับผลกระทบจำกควำมเสี่ยงดังกล่ำวค่อนข้ำงต่ ำ 

2. กรณีที่เป็นกำรลงทุนในต่ำงประเทศมีปัจจัยที่เข้ำมำกระทบหลำยประกำร เช่น กฎระเบียบและนโยบำยของแต่ละ
ประเทศ  ควำมสำมำรถในกำรช ำระเงิน  อัตรำแลกเปลี่ยน  และเงินทุน  

 บริษัทได้ศึกษำข้อมูลควำมเป็นไปได้ของโครงกำร  ตลอดจนกฎระเบียบและมำตรกำรที่เก่ียวข้องกับกำรลงทุน
อย่ำงสม่ ำเสมอเพื่อให้ทันต่อสถำนกำรณ์  นอกจำกน้ีบริษัทได้สร้ำงพันธมิตรทั้งพันธมิตรท้องถิ่นและพันธมิตรซ่ึงมี
ประสบกำรณ์ในกำรท ำธุรกิจในประเทศน้ันๆ มำก่อน  เพื่อให้ค ำแนะน ำและอ ำนวยควำมสะดวก  รวมทั้งกำร
แต่งตั้งที่ปรึกษำกำรเงินในกำรจัดหำแหล่งเงินทุนที่เหมำะสมด้วย 
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รายงานประจ าปี 2556 
บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากดั (มหาชน)        

รายงานของผู้สอบบัญชีรบัอนุญาต 
เสนอ  ผู้ถือหุ้นของบริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากัด (มหาชน) 

ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบงบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสียและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ของบริษัท ไฮโดรเท็ค จ ำกัด 
(มหำชน)  ซ่ึงประกอบด้วย  งบแสดงฐำนะกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสียและงบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร      
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสียและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จเฉพำะกิจกำร 
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสียและงบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพำะ
กิจกำร และงบกระแสเงินสดที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสียและงบกระแส เงินสดเฉพำะกิจกำรส ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน 
รวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคัญและหมำยเหตุเรื่องอ่ืน ๆ 

ควำมรับผิดชอบของผู้บริหำรต่องบกำรเงิน 
ผู้บริหำรเป็นผู้รับผิดชอบในกำรจัดท ำและกำรน ำเสนองบกำรเงินเหล่ำน้ีโดยถูกต้องตำมที่ควรตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง

กำรเงินและรับผิดชอบเก่ียวกับกำรควบคุมภำยในที่ผู้บริหำรพิจำรณำว่ำจ ำเป็นเพื่อให้สำมำรถจัดท ำงบกำรเงินที่ปรำศจำกกำรแสดง
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด 

ควำมรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี 
ข้ำพเจ้ำเป็นผู้รับผิดชอบในกำรแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินดังกล่ำวจำกผลกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ  ข้ำพเจ้ำได้

ปฏิบัติงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี  ซ่ึงก ำหนดให้ข้ำพเจ้ำปฏิบัติตำมข้อก ำหนดด้ำนจรรยำบรรณ  รวมถึงวำงแผน
และปฏิบัติงำนตรวจสอบเพื่อให้ได้ควำมเชื่อม่ันอย่ำงสมเหตุสมผลว่ำงบกำรเงินปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สำระส ำคัญหรือไม่ 

กำรตรวจสอบรวมถึงกำรใช้วิธีกำรตรวจสอบเพื่อให้ได้มำซ่ึงหลักฐำนกำรสอบบัญชีเก่ียวกับจ ำนวนเงินและกำรเปิดเผย
ข้อมูลในงบกำรเงิน  วิธีกำรตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี  ซ่ึงรวมถึงกำรประเมินควำมเสี่ยงจำกกำรแสดง
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญของงบกำรเงินไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด  ในกำรประเมินควำมเสี่ยง
ดังกล่ำวผู้สอบบัญชีพิจำรณำกำรควบคุมภำยในที่เก่ียวข้องกับกำรจัดท ำและกำรน ำเสนองบกำรเงินโดยถูกต้องตำมที่ควรของกิจกำร
เพื่อออกแบบวิธีกำรตรวจสอบที่เหมำะสมกับสถำนกำรณ์  แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรแสดงควำมเห็นต่อประสิทธิผลของกำร
ควบคุมภำยในของกิจกำร  กำรตรวจสอบรวมถึงกำรประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบัญชีที่ผู้บริหำรใช้และควำม
สมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบัญชีที่จัดท ำขึ้นโดยผู้บริหำร  รวมทั้งกำรประเมินกำรน ำเสนองบกำรเงินโดยรวม 

ข้ำพเจ้ำเชื่อว่ำหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ข้ำพเจ้ำได้รับเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของ
ข้ำพเจ้ำ 
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รายงานประจ าปี 2556 
บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากดั (มหาชน)        

ควำมเห็น 
ข้ำพเจ้ำเห็นว่ำงบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสียและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรข้ำงต้นน้ีแสดงฐำนะกำรเงินของ

บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ำกัด (มหำชน) ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 ผลกำรด ำเนินงำนและกระแสเงินสดส ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดย
ถูกต้องตำมที่ควรในสำระส ำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

ข้อมูลและเหตุกำรณ์ที่เน้น 
ตำมที่กล่ำวไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 2 และ 4  ตั้งแต่วันที่ 1  มกรำคม 2556 บริษัทได้เปลี่ยนแปลงนโยบำย

กำรบัญชีเก่ียวกับภำษีเงินได้เพื่อให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 12 เรื่อง ภำษีเงินได้ โดยบริษัทได้ท ำกำรปรับปรุงย้อนหลัง
ข้อมูลเปรียบเทียบส ำหรับกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชีดังกล่ำว ทั้งน้ี ข้ำพเจ้ำมิได้แสดงควำมเห็นอย่ำงมีเงื่อนไขในเรื่องน้ี 

เรื่องอ่ืน 
งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสียและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัท ไฮโดรเท็ค จ ำกัด (มหำชน) ส ำหรับปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2555 ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอ่ืนในส ำนักงำนเดียวกัน ซ่ึงได้แสดงควำมเห็นอย่ำงไม่มีเงื่อนไขตำม
รำยงำนลงวันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2556 

 

 บริษัท เอส พี  ออดิท จ ำกัด 

 

 

(นำยสมยศ  วิวรรธน์อภินัย) 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 5476 

 

กรุงเทพมหำนคร 
วันที่ 27 กุมภำพันธ์ 2557 
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รายงานประจ าปี 2556 
บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากดั (มหาชน)        

งบแสดงฐานะการเงิน 

บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากัด (มหาชน) 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 

 
               (หน่วย : บาท)  

        งบการเงินทีแ่สดงเงินลงทุน งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   
หมายเหตุ ตามวิธีส่วนได้เสีย 

         31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555 

     

(ปรบัปรุงใหม่) 

 

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) 

สินทรัพย์ 

      สินทรัพย์หมุนเวียน       

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด  44,397,225.42 156,548,478.00 44,397,225.42 156,548,478.00 128,512,523.90 

เงินลงทุนระยะสั้น  - - - - 111,183.26 

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอื่น 6 142,763,485.00 109,714,112.54 142,763,485.00 109,714,112.54 184,639,961.70 

มูลค่ำงำนเสร็จที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ 7 197,277,962.35 109,126,178.14 197,277,962.35 109,126,178.14 81,835,711.96 

ลูกหน้ีเงินประกันผลงำน  8,874,472.20 28,712,343.60 8,874,472.20 28,712,343.60 12,769,446.42 

ภำษีซือ้ยังไม่ครบก ำหนดช ำระ  3,067,626.02 2,438,256.05 3,067,626.02 2,438,256.05 2,071,619.09 

งำนระหว่ำงก่อสรำ้ง  - 2,571,816.00 - 2,571,816.00 6,240,354.13 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  396,380,770.99 409,111,184.33 396,380,770.99    409,111,184.33 416,180,800.46 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน       

เงินฝำกธนำคำรที่ติดภำระค้ ำประกัน 8 

      

59,691,766.40 46,613,087.42 59,691,766.40 46,613,087.42 66,824,256.57 

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 9 3,807,036.05 3,794,876.86 4,999,700.00 4,999,700.00 - 

อสังหำริมทรัพย์เพือ่กำรลงทุน 10 1,980,000.00 1,980,000.00 1,980,000.00 1,980,000.00 1,390,000.00 

ที่ดินและอุปกรณ ์ 11 

    

112,749,670.51 64,277,215.39 112,749,670.51 64,277,215.39 31,860,397.63 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 12 286,083.43 483,831.13 286,083.43 483,831.13 725,287.60 

สินทรพัย์ภำษีเงินไดร้อกำรตัดบัญชี 13 - 2,257,910.64 - 2,016,946.01 6,659,717.52 

ภำษีเงินได้ถูกหกั ณ ที่จ่ำย  

      

21,915,623.17 14,767,111.70 21,915,623.17 14,767,111.70 5,371,075.88 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  895,160.38 532,336.54 895,160.38 532,336.54 532,986.54 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  201,325,339.94 134,706,369.68 202,518,003.89 135,670,228.19 113,363,721.74 

รวมสินทรัพย์  597,706,110.93 543,817,554.01 598,898,774.88 544,781,412.52 529,544,522.20 

 
 
 
 
 
 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้ 
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รายงานประจ าปี 2556 
บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากดั (มหาชน)        

งบแสดงฐานะการเงิน 

บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากัด (มหาชน) 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 

                 (หน่วย : บาท)  

    
  

งบการเงินทีแ่สดงเงินลงทุน งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   
หมายเหตุ ตามวิธีส่วนได้เสีย 

     
  

31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555 

     

(ปรับปรุงใหม่) 

 

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) 

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 

      หน้ีสินหมุนเวียน 

      เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน 14 51,000,000.00 - 51,000,000.00 - - 

เจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจ้ำหน้ีอื่น 15 132,886,682.28 130,269,317.95 132,886,682.28 130,269,317.95 133,557,727.73 

รำยได้ค่ำกอ่สรำ้งรับล่วงหน้ำ 7 20,385,136.60 12,442,866.61 20,385,136.60 12,442,866.61 8,094,196.00 

เงินรับล่วงหน้ำตำมสัญญำก่อสรำ้ง  62,182,580.41 83,122,378.91 62,182,580.41 83,122,378.91 78,871,815.75 

ภำษีขำยรอน ำสง่  7,955,309.23 5,090,029.88 7,955,309.23 5,090,029.88 10,189,655.93 

ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยำวที่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 16 33,960,000.00 3,240,000.00 33,960,000.00 3,240,000.00 - 

ส่วนของหน้ีสินภำยใต้สญัญำเช่ำกำรเงินที่ถึงก ำหนด       

ช ำระภำยในหน่ึงป ี 17 1,828,042.52 1,705,343.97 1,828,042.52 1,705,343.97 1,276,789.82 

ประมำณกำรรับประกันคุณภำพ 18 1,799,463.96 2,925,627.65 1,799,463.96 2,925,627.65 1,967,555.22 

ประมำณกำรต้นทุนจำกงำนบริกำร  - - - - 20,982,792.68 

รวมหน้ีสินหมุนเวียน  311,997,215.00 238,795,564.97 311,997,215.00 238,795,564.97 254,940,533.13 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน       

เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน 16 7,360,000.00 10,600,000.00 7,360,000.00 10,600,000.00 - 

หน้ีสินภำยใต้สัญญำเช่ำกำรเงิน 17 2,504,880.42 4,332,922.80 2,504,880.42 4,332,922.80 4,807,231.01 

ภำระผกูพันผลประโยชน์พนักงำน 19 11,703,057.00 8,853,779.00 11,703,057.00 8,853,779.00 6,849,229.00 

หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตัดบญัชี 13 470,046.64 - 470,046.64 - - 

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน  22,037,984.06 23,786,701.80 22,037,984.06 23,786,701.80 11,656,460.01 

รวมหน้ีสิน  334,035,199.06 262,582,266.77 334,035,199.06 262,582,266.77 266,596,993.14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้ 
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รายงานประจ าปี 2556 
บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากดั (มหาชน)        

งบแสดงฐานะการเงิน 
บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากัด (มหาชน) 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 

       (หน่วย : บาท) 

        งบการเงินทีแ่สดงเงินลงทุน งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   
 หมายเหตุ ตามวิธีส่วนได้เสีย 

         31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555 

     
(ปรับปรุงใหม่) 

 
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 

      

 
ทุนเรือนหุ้น 20 

      ทุนจดทะเบียน       

 หุ้นสำมัญ 195,000,000 หุ้น มูลคำ่หุน้ละ 1.00 บำท  195,000,000.00 - 195,000,000.00 - - 

 หุ้นสำมัญ 130,000,000 หุ้น มูลคำ่หุน้ละ 1.00 บำท   130,000,000.00  130,000,000.00 130,000,000.00 

 ทุนที่ออกและช ำระเตม็มูลคำ่แล้ว       

 หุ้นสำมัญ 194,984,380 หุ้น มูลคำ่หุน้ละ 1.00 บำท  194,984,380.00  194,984,380.00 130,000,000.00 130,000,000.00 

 หุ้นสำมัญ 130,000,000 หุ้น มูลคำ่หุน้ละ 1.00 บำท  - 130,000,000.00 -   

 ส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมัญ  67,211,860.87 67,211,860.87 67,211,860.87 67,211,860.87 67,211,860.87 

 ก ำไรสะสม       

 จัดสรรแล้ว - ส ำรองตำมกฎหมำย 21 9,620,000.00 9,620,000.00 9,620,000.00 9,620,000.00 6,730,000.00 

 ยังไม่ได้จัดสรร  (8,145,329.00) 74,403,426.37 (6,952,665.05) 75,367,284.88 59,005,668.19 

      รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  263,670,911.87 281,235,287.24 264,863,575.82 282,199,145.75 262,947,529.06 

           รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น  597,706,110.93 543,817,554.01 598,898,774.88 544,781,412.52 529,544,522.20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้ 
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รายงานประจ าปี 2556 
บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากดั (มหาชน)        

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากัด (มหาชน) 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 

               (หน่วย : บาท)  

        งบการเงินทีแ่สดงเงินลงทุน งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   
หมายเหตุ ตามวิธีส่วนได้เสีย 

         2556 2555 2556 2555 

     (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 

รำยได้      

รำยได้จำกกำรก่อสร้ำง  646,407,821.75 820,476,214.72 646,407,821.75 820,476,214.72 

รำยได้จำกกำรให้บริกำร  54,327,262.78 53,575,169.65 54,327,262.78 53,575,169.65 

รำยได้อื่น  4,028,722.95 7,518,368.26 4,028,722.95 7,518,368.26 

รวมรำยได้  704,763,807.48 881,569,752.63 704,763,807.48 881,569,752.63  

ค่ำใช้จ่ำย      

ต้นทุนในกำรก่อสรำ้ง  609,476,051.29  720,046,488.74  609,476,051.29  720,046,488.74  

ต้นทุนกำรใหบ้ริกำร  51,389,895.23  47,077,882.12  51,389,895.23  47,077,882.12  

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร  36,621,240.37  30,547,926.45  36,621,240.37  30,547,926.45  

ค่ำตอบแทนผู้บรหิำร 5.3 13,454,966.75  14,049,746.00  13,454,966.75  14,049,746.00  

ต้นทุนทำงกำรเงิน  1,443,945.66  410,396.76  1,443,945.66  410,396.76  

รวมค่ำใช้จ่ำย  712,386,099.30 812,132,440.07  712,386,099.30  812,132,440.07  

ส่วนแบง่ก ำไร(ขำดทุน)จำกเงินลงทุนในบริษัทร่วม  12,159.19  (1,204,823.14) - - 

ก ำไร(ขำดทุน)ก่อนภำษีเงินได ้  (7,610,132.63) 68,232,489.42  (7,622,291.82) 69,437,312.56  

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 22 (2,727,957.28) (16,144,731.24) (2,486,992.65) (16,385,695.87) 

ก ำไร(ขำดทุน)ส ำหรับป ี  (10,338,089.91) 52,087,758.18  (10,109,284.47) 53,051,616.69  

ก ำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสรจ็อื่น  - - - - 

ก ำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสรจ็รวมส ำหรับป ี  (10,338,089.91) 52,087,758.18  (10,109,284.47) 53,051,616.69  

      

ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้นข้ันพื้นฐำน 23 (0.05) 0.27 (0.05) 0.27 

จ ำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก (หุ้น)  194,984,380 194,984,380 194,984,380 194,984,380 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้ 
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รายงานประจ าปี 2556 
บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากดั (มหาชน)        

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 
บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากัด (มหาชน) 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 

      
(หน่วย : บาท) 

  
หมายเหตุ 

    ก าไร(ขาดทุน)สะสม 

รวม  
ทุนเรือนหุ้นที่ออก ส่วนเกินมูลค่า จัดสรรแล้ว 

   และเรียกช าระแล้ว หุ้นสามัญ ส ารองตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร 

 
 

     ยอดคงเหลอื ณ วันที ่1 มกรำคม 2555  130,000,000.00 67,211,860.87 6,730,000.00 52,345,950.67 256,287,811.54 

ผลสะสมของกำรเปลี่ยนนโยบำยกำรบัญชี 4 - - - 6,659,717.52 6,659,717.52 

ยอดคงเหลอืที่ปรับปรุงแล้ว  130,000,000.00 67,211,860.87 6,730,000.00 59,005,668.19 262,947,529.06 

กำรเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นส ำหรับปี       

ส ำรองตำมกฎหมำย 21 - - 2,890,000.00 (2,890,000.00) - 

เงินปันผลจำ่ย 24 - - - (33,800,000.00) (33,800,000.00) 

ก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับป ี(ปรับปรุงใหม่)  - - - 52,087,758.18 52,087,758.18 

ยอดคงเหลอื ณ วันที ่31 ธันวำคม 2555  130,000,000.00 67,211,860.87 9,620,000.00 74,403,426.37 281,235,287.24 

กำรเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นส ำหรับป ี       

เพิ่มทุนระหว่ำงป ี 20 64,984,380.00 - - - 64,984,380.00 

จ่ำยเงินปันผลเป็นหุ้นและเงินสด 24 - - - (72,210,665.46) (72,210,665.46) 

ขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรบัป ี  - - - (10,338,089.91) (10,338,089.91) 

ยอดคงเหลอื ณ วันที ่31 ธันวำคม 2556  194,984,380.00 67,211,860.87 9,620,000.00 (8,145,329.00) 263,670,911.87 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้ 
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รายงานประจ าปี 2556 
บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากดั (มหาชน)        

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ 
บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากัด (มหาชน) 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 

      
(หน่วย : บาท) 

  

หมายเหต ุ

    ก าไร(ขาดทุน)สะสม 

รวม 
 

ทุนเรือนหุ้นที่ออก ส่วนเกินมูลค่า จัดสรรแล้ว 
 

  
และเรียกช าระ

แล้ว หุ้นสามญั ส ารองตามกฎหมาย ยังไม่ได้จดัสรร 

       

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกรำคม 2555  130,000,000.00 67,211,860.87 6,730,000.00 52,345,950.67 256,287,811.54 

ผลสะสมของกำรเปลี่ยนนโยบำยกำรบัญชี 4 - - - 6,659,717.52 6,659,717.52 

ยอดคงเหลือที่ปรับปรุงแล้ว  130,000,000.00 67,211,860.87 6,730,000.00 59,005,668.19 262,947,529.06 

กำรเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นส ำหรับปี       

ส ำรองตำมกฎหมำย 21 - - 2,890,000.00 (2,890,000.00) - 

เงินปันผลจ่ำย 24 - - - (33,800,000.00) (33,800,000.00) 

ก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี (ปรับปรุงใหม่)  - - - 53,051,616.69 53,051,616.69 

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวำคม 2555  130,000,000.00 67,211,860.87 9,620,000.00 75,367,284.88 282,199,145.75 

กำรเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นส ำหรับปี       

เพ่ิมทุนระหว่ำงปี 20 64,984,380.00 - - - 64,984,380.00 

จ่ำยเงินปันผลเป็นหุ้นและเงินสด 24 - - - (72,210,665.46) (72,210,665.46) 

ขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี  - - - (10,109,284.47) (10,109,284.47) 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้ 
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รายงานประจ าปี 2556 
บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากดั (มหาชน)        

งบกระแสเงินสด 

บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากัด (มหาชน) 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 

               (หน่วย : บาท)  

        งบการเงินทีแ่สดงเงินลงทุน งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   
หมายเหตุ ตามวิธีส่วนได้เสีย 

         2556 2555 2556 2555 

        กระแสเงินสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำน      

ก ำไร(ขำดทุน)ก่อนภำษีเงินได ้  (7,610,132.63) 68,232,489.42  (7,622,291.82) 69,437,312.56  

ปรับรำยกำรที่กระทบก ำไร(ขำดทุน)ก่อนภำษีเงินได้เป็นเงินสดรับ(จำ่ย)      

จำกกจิกรรมด ำเนินงำน      

ค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ(โอนกลับ)  34,197.90  (2,000,000.00) 34,197.90  (2,000,000.00) 

ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนระยะสั้น  - (2,815.76) - (2,815.76) 

ส่วนแบง่(ก ำไร)ขำดทุนจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วม  (12,159.19) 1,204,823.14 - - 

ค่ำเสื่อมรำคำ  2,880,941.75 2,716,068.69 2,880,941.75 2,716,068.69 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจ่ำย  223,747.70 226,755.96 223,747.70 226,755.96 

(ก ำไร)ขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย์ถำวร  (211,279.19) 43,261.55 (211,279.19) 43,261.55 

โอนกลับขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำที่ดิน  - (590,000.00) - (590,000.00) 

ประมำณกำรรับประกันคุณภำพ  2,503,412.18 3,104,270.51 2,503,412.18 3,104,270.51 

ขำดทุนจำกกำรขอคืนภำษีถูกหัก ณ ทีจ่่ำย  206,715.64 - 206,715.64 - 

ขำดทุนจำกกำรตัดจ ำหน่ำย  33,514.27 - 33,514.27 - 

ประมำณกำรต้นทุนจำกงำนบริกำร  - 1,617,055.86 - 1,617,055.86 

โอนกลับประมำณกำรคำ่ปรบัโครงกำร  - (630,000.00) - (630,000.00) 

รำยได้จำกกำรหักกลบลบหน้ีกับเจำ้หน้ี  - (1,381,250.00) - (1,381,250.00) 

ขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดข้ึน  - 60,980.40 - 60,980.40 

ประมำณกำรหน้ีสินผลประโยชน์พนักงำน  2,905,981.21 1,935,271.39 2,905,981.21 1,935,271.39 

ดอกเบี้ยรับ  (1,321,733.57) (2,913,330.35) (1,321,733.57) (2,913,330.35) 

ดอกเบี้ยจ่ำย  1,443,945.66 410,396.76 1,443,945.66 410,396.76 
      

 

 

 

 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้ 
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รายงานประจ าปี 2556 
บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากดั (มหาชน)        

งบกระแสเงินสด 

บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากัด (มหาชน) 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 

               (หน่วย : บาท)  

        งบการเงินทีแ่สดงเงินลงทุน งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   
หมายเหตุ ตามวิธีส่วนได้เสีย 

         2556 2555 2556 2555 

        กระแสเงินสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำนก่อนกำรเปลี่ยนแปลง      

สินทรัพย์และหน้ีสินด ำเนินงำน  1,077,151.73 72,033,977.57 1,077,151.73 72,033,977.57 

(เพิ่มข้ึน)ลดลงในลูกหน้ีกำรคำ้และลกูหน้ีอื่น  (32,982,460.16) 73,562,155.13 (32,982,460.16) 73,562,155.13 

(เพิ่มข้ึน)ลดลงในมูลค่ำงำนเสร็จที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ  (88,151,784.21) (27,290,466.18) (88,151,784.21) (27,290,466.18) 

(เพิ่มข้ึน)ลดลงในลูกหน้ีเงินประกันผลงำน  19,837,871.40 (13,942,897.18) 19,837,871.40 (13,942,897.18) 

(เพิ่มข้ึน)ลดลงในภำษีซื้อยังไม่ครบก ำหนดช ำระ  (629,369.97) (366,636.96) (629,369.97) (366,636.96) 

(เพิ่มข้ึน)ลดลงในงำนระหว่ำงกอ่สรำ้ง  2,571,816.00 3,668,538.13 2,571,816.00 3,668,538.13 

เพิ่มข้ึน(ลดลง)ในเจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจ้ำหน้ีอื่น  2,045,407.30 (63,140.18) 2,045,407.30 (63,140.18) 

เพิ่มข้ึน(ลดลง)ในรำยได้ค่ำก่อสร้ำงรับล่วงหน้ำ  7,942,269.99 4,348,670.61 7,942,269.99 4,348,670.61 

เพิ่มข้ึน(ลดลง)ในเงินรับล่วงหน้ำตำมสัญญำกอ่สรำ้ง  (20,939,798.50) 4,250,563.16 (20,939,798.50) 4,250,563.16 

เพิ่มข้ึน(ลดลง)ในภำษีขำยรอน ำส่ง  2,865,279.35 (5,099,626.05) 2,865,279.35 (5,099,626.05) 

เพิ่มข้ึน(ลดลง)ในประมำณกำรรบัประกันคุณภำพ  (3,629,575.87) (2,146,198.08) (3,629,575.87) (2,146,198.08) 

เพิ่มข้ึน(ลดลง)ในประมำณกำรต้นทุนจำกงำนบรกิำร  - (22,599,848.54) - (22,599,848.54) 

เงินสดรับ(จ่ำย)จำกกำรด ำเนินงำน  (109,993,192.94) 86,355,091.43 (109,993,192.94) 86,355,091.43 

เงินสดจ่ำยผลประโยชน์พนักงำน  (258,000.00) - (258,000.00) - 

เงินสดรับ(จ่ำย)ภำษีเงินได้  (7,355,227.11) (21,138,960.18) (7,355,227.11) (21,138,960.18) 

เงินสดสุทธิได้มำ(ใช้ไป)จำกกิจกรรมด ำเนินงำน  (117,606,420.05) 65,216,131.25 (117,606,420.05) 65,216,131.25 
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บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากดั (มหาชน)        

งบกระแสเงินสด 

บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากัด (มหาชน) 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 

               (หน่วย : บาท)  

        งบการเงินทีแ่สดงเงินลงทุน งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   
หมายเหตุ ตามวิธีส่วนได้เสีย 

         2556 2555 2556 2555 

        

กระแสเงินสดจำกกจิกรรมลงทุน      

(เพิ่มข้ึน)ลดลงในเงินลงทุนระยะสั้น  - 113,999.02 - 113,999.02 

เงินสดจ่ำยซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม  - (4,999,700.00) - (4,999,700.00) 

(เพิ่มข้ึน)ลดลงในเงินฝำกธนำคำรที่ติดภำระค้ ำประกัน  (13,078,678.98) 20,211,169.15 (13,078,678.98) 20,211,169.15 

เงินสดจ่ำยซื้อสินทรัพย์ถำวร  (50,758,874.21) (33,646,924.77) (50,758,874.21) (33,646,924.77) 

เงินสดรับจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรพัย์ถำวร  202,803.74 517,833.46 202,803.74 517,833.46 

เงินสดจ่ำยซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  (26,000.00) (31,077.57) (26,000.00) (31,077.57) 

(เพิ่มข้ึน)ลดลงในสินทรพัย์ไม่หมุนเวียนอื่น  (362,823.84) 650.00 (362,823.84) 650.00 

เงินสดรับคำ่ดอกเบี้ย  1,259,875.71 3,002,024.38 1,259,875.71 3,002,024.38 

เงินสดสุทธิได้มำ(ใช้ไป)จำกกิจกรรมลงทุน  (62,763,697.58) (14,832,026.33) (62,763,697.58) (14,832,026.33) 

      

กระแสเงินสดจำกกจิกรรมจัดหำเงิน      

เงินสดจ่ำยช ำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน  51,000,000.00 - 51,000,000.00 - 

เงินสดจ่ำยช ำระหน้ีสินภำยใต้สัญญำเช่ำกำรเงิน  (1,705,343.83) (1,977,754.06) (1,705,343.83) (1,977,754.06) 

เงินสดจ่ำยช ำระเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน  27,480,000.00 13,840,000.00 27,480,000.00 13,840,000.00 

เงินสดจ่ำยปันผล  (7,226,285.46) (33,800,000.00) (7,226,285.46) (33,800,000.00) 

เงินสดจ่ำยคำ่ดอกเบี้ย  (1,329,505.66) (410,396.76) (1,329,505.66) (410,396.76) 

เงินสดสุทธิได้มำ(ใช้ไป)จำกกิจกรรมจัดหำเงิน  68,218,865.05 (22,348,150.82) 68,218,865.05 (22,348,150.82) 

      

เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสดเพิ่มข้ึน(ลดลง)-สุทธิ                (112,151,252.58) 28,035,954.10 (112,151,252.58) 28,035,954.10 

เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด ณ วันต้นปี  156,548,478.00 128,512,523.90 156,548,478.00 128,512,523.90 

เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด ณ วันสิ้นป ี 25.1 44,397,225.42 156,548,478.00 44,397,225.42 156,548,478.00 
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รายงานประจ าปี 2556 
บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากดั (มหาชน)        

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
1.  ข้อมูลท่ัวไป 

บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) เป็นบริษัทมหำชนจ ำกัดซ่ึงจัดตั้งในประเทศไทยและ เป็นบริษัทจด
ทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ โดยมีส ำนักงำนตั้งอยู่เลขที่ 1363 ซอยลำดพร้ำว 94 ถนนลำดพร้ำว แขวงพลับพลำ 
เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 

บริษัทด ำเนินธุรกิจหลักเก่ียวกับกำรรับก่อสร้ำงระบบปรับปรุงคุณภำพน้ ำและบ ำบัดน้ ำเสียตำมสัญญำ โดยรับ
ก่อสร้ำงและขำยวัสดุที่เก่ียวข้อง 

2. หลักเกณฑ์การจัดท างบการเงิน  
บริษัทจัดท ำงบกำรเงินเป็นภำษำไทยและมีหน่วยเงินตรำเป็นเงินบำท โดยจัดท ำขึ้นตำมหลักกำรบัญชีที่รับรองทั่วไป

ในประเทศไทยภำยใต้พระรำชบัญญัติกำรบัญชี พ .ศ . 2543 ซ่ึงหมำยควำมถึงมำตรฐำนกำรบัญชีที่ออกภำยใต้
พระรำชบัญญัติวิชำชีพบัญชี พ.ศ. 2547 ได้มีมติให้ประกำศใช้แล้วและตำมข้อก ำหนดของคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนว่ำ
ด้วยกำรจัดท ำและน ำเสนอรำยงำนทำงกำรเงินภำยใต้พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 

งบกำรเงินได้จัดท ำขึ้นโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิมในกำรวัดมูลค่ำขององค์ประกอบของงบกำรเงิน ยกเว้นรำยกำรบำง
ประเภทซ่ึงใช้เกณฑ์ตำมที่อธิบำยในนโยบำยกำรบัญชีที่เก่ียวข้อง 

กำรจัดท ำงบกำรเงินให้สอดคล้องกับหลักกำรบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยก ำหนดให้ฝ่ำยบริหำรประมำณกำร
และก ำหนดข้อสมมติที่เก่ียวข้องอันจะมีผลต่อตัวเลขของสินทรัพย์และหน้ีสิน รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับสินทรัพย์และ
หน้ีสินที่อำจเกิดขึ้น ณ วันที่ในงบกำรเงิน และตัวเลขรำยได้และค่ำใช้จ่ำยในรอบระยะเวลำที่เสนองบกำรเงินดังกล่ำว ตัว
เลขที่เกิดขึ้นจริงอำจแตกต่ำงจำกตัวเลขประมำณกำรถึงแม้ว่ำฝ่ำยบริหำรได้จัดท ำตัวเลขประมำณกำรขึ้นจำกควำมเข้ำใจใน
เหตุกำรณ์และสิ่งที่ได้กระท ำไปในปัจจุบันอย่ำงดีที่สุด 

งบกำรเงินน้ีน ำเสนอเพื่อวัตถุประสงค์ของกำรรำยงำนเพื่อใช้ ในประเทศไทยและจัดท ำเป็นภำษำไทย งบกำรเงิน
ฉบับภำษำอังกฤษได้จัดท ำขึ้นเพื่อควำมสะดวกของผู้อ่ำนงบกำรเงินที่ไม่คุ้นเคยกับภำษำไทย 

สภำวิชำชีพบัญชีได้ประกำศก ำหนดให้ใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังต่อไปน้ีกับงบกำรเงินที่ มีรอบ
ระยะเวลำบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกรำคม 2556  เป็นต้นไป 
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัที ่8 เรื่อง ส่วนงำนด ำเนินงำน 

มำตรฐำนกำรบัญชฉีบับที ่12 เรื่อง ภำษีเงินได้ 

มำตรฐำนกำรบัญชฉีบับที ่20 (ปรบัปรงุ 2552) เรื่อง กำรบัญชีส ำหรับเงินอุดหนุนจำกรัฐบำล และกำรเปิดเผยข้อมูล

 เก่ียวกับควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำล 

มำตรฐำนกำรบัญชฉีบับที ่21 (ปรบัปรงุ 2552) เรื่อง  ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำ

 ต่ำงประเทศ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบับที ่10 เรื่อง  ควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำล – กรณีที่ไม่มีควำมเก่ียวข้องอย่ำง

 เฉพำะเจำะจงกับกิจกรรมด ำเนินงำน 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบับที ่21 เรื่อง ภำษีเงินได้ – กำรได้รับประโยชน์จำกสินทรัพย์ที่ไม่ได้คิดค่ำ

 เสื่อมรำคำที่ตีรำคำใหม่ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบับที ่25 เรื่อง  ภำษีเงินได้ – กำรเปลี่ยนแปลงสถำนภำพทำงภำษีของกิจกำร

 หรือของผู้ถือหุ้น 

แนวปฏิบัติทำงบัญช ี เรื่อง  กำรโอนและกำรรับโอนสินทรัพย์ทำงกำรเงิน 

บริษัทได้ถือปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวข้ำงต้นกับงบกำรเงินในงวดปัจจุบัน และฝ่ำยบริหำรได้
ประเมินแล้วเห็นว่ำไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคัญต่องบกำรเงินของบริษัทในงวดปัจจุบัน ยกเว้นกำรถือปฏิบัติตำมมำตรฐำน
กำรบัญชีฉบับที่ 12 เรื่อง ภำษีเงินได้  ซ่ึงมีผลกระทบต่องบกำรเงินตำมที่ได้กล่ำวไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อที่ 4 และ
กำรถือปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 8 เรื่อง ส่วนงำนด ำเนินงำนตำมที่ได้กล่ำวไว้ในหมำยเหตุประกอบงบ
กำรเงินข้อที่ 28 

นอกจำกน้ี  สภำวิชำชีพบัญชียังได้ประกำศก ำหนดให้ใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกับงบกำรเงินในงวดอนำคต  
ดังต่อไปน้ี 

  วันถือปฏิบัติ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 2  

(ปรับปรุง 2555) 

เรื่อง กำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 1 มกรำคม 2557 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 3 

(ปรับปรุง 2555) 

เรื่อง กำรรวมธุรกิจ 1 มกรำคม 2557 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 5 

(ปรับปรุง 2555) 

เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขำยและ

กำรด ำเนินงำนที่ยกเลิก 

1 มกรำคม 2557 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 8 

(ปรับปรุง 2555) 

เรื่อง  ส่วนงำนด ำเนินงำน 1 มกรำคม 2557 

มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง กำรน ำเสนองบกำรเงิน 1 มกรำคม 2557 

มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง งบกระแสเงินสด 1 มกรำคม 2557 

มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง ภำษีเงินได้ 1 มกรำคม 2557 

มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง สัญญำเช่ำ 1 มกรำคม 2557 

มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง รำยได้ 1 มกรำคม 2557 
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  วันถือปฏิบัติ 

มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงำน 1 มกรำคม 2557 

มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำ

แลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ 

1 มกรำคม 2557 

มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง กำรเปิด เผยข้อมูลบุคคลหรือกิจกำรที่

เก่ียวข้องกัน 

1 มกรำคม 2557 

มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วม 1 มกรำคม 2557 

มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง ส่วนได้เสียในกำรร่วมค้ำ 1 มกรำคม 2557 

มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง งบกำรเงินระหว่ำงกำล 1 มกรำคม 2557 

มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 1 มกรำคม 2557 

มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 1 มกรำคม 2557 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน

ฉบับที่ 1 

เรื่อง กำรเปลี่ยนแปลงในหน้ีสินที่เกิดขึ้นจำกกำร

รื้อถอน กำรบูรณะและหน้ีสินที่มีลักษณะ

คล้ำยคลึงกัน 

1 มกรำคม 2557 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน

ฉบับที่ 4 

เรื่อง กำรประเ มินว่ำข้อตกลงประกอบด้วย

สัญญำเช่ำหรือไม่ 

1 มกรำคม 2557 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน

ฉบับที่ 5 

เรื่อง สิทธิในส่วนได้เสียจำกกองทุนกำรรื้อถอน 

กำรบูรณะและกำรปรับปรุงสภำพแวดล้อม 

1 มกรำคม 2557 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน

ฉบับที่ 7 

เรื่อง กำรปรับปรุงย้อนหลังภำยใต้มำตรฐำนกำร

บัญชีฉบับที่  29 เรื่อง กำรรำยงำนทำง

กำรเงินในสภำพเศรษฐกิจที่ มี เงินเฟ้อ

รุนแรง 

1 มกรำคม 2557 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน

ฉบับที่ 10 

เรื่อง งบกำรเงินระหว่ำงกำลและกำรด้อยค่ำ 1 มกรำคม 2557 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน

ฉบับที่ 12 

เรื่อง ข้อตกลงสัมปทำนบริกำร 1 มกรำคม 2557 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน

ฉบับที่ 13 

เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้ำ 1 มกรำคม 2557 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน

ฉบับที่ 17 

เรื่อง กำรจ่ำยสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้ำของ 1 มกรำคม 2557 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน

ฉบับที่ 18 

เรื่อง กำรโอนสินทรัพย์จำกลูกค้ำ 1 มกรำคม 2557 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 15 เรื่อง สิ่งจูงใจสัญญำเช่ำด ำเนินงำน 1 มกรำคม 2557 
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  วันถือปฏิบัติ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 27 เรื่อง กำรประเมินเน้ือหำของรำยกำรที่เก่ียวกับ

รูปแบบของกฎหมำยตำมสัญญำเช่ำ 

1 มกรำคม 2557 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 29 เรื่อง กำรเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทำน

บริกำร 

1 มกรำคม 2557 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 32 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์ 1 มกรำคม 2557 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 4 เรื่อง สัญญำประกันภัย 1 มกรำคม 2559 

บริษัทไม่ได้ใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่มีผลบังคับใช้กับงบกำรเงินในงวดอนำคตก่อนวันถือปฏิบัติและ
ฝ่ำยบริหำรอยู่ระหว่ำงประเมินผลกระทบที่มีต่องบกำรเงินของบริษัทในงวดที่เริ่มน ำมำถือปฏิบัติ 

3. นโยบายการบัญชี 

3.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
ส ำหรับเพื่อกำรแสดงงบกระแสเงินสด เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ประกอบด้วยเงินสดในมือ เงิน

ฝำกธนำคำร เงินลงทุนระยะสั้นอ่ืนที่มีสภำพคล่องสูงซ่ึงมีก ำหนดถอนเม่ือซ้ือภำยใน 3 เดือนหรือน้อยกว่ำ และ
ปรำศจำกภำระผูกพัน 

3.2 เงินลงทุนระยะสั น 
เงินลงทุนระยะสั้นเป็นเงินลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนเปิด ซ่ึงบริษัทถือเป็นหลักทรัพย์เพื่อค้ำแสดงด้วย

มูลค่ำยุติธรรม และรับรู้กำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำเป็นรำยกำรก ำไรหรือรำยกำรขำดทุนในก ำไรหรือขำดทุนทันทีในงวด
บัญชีที่เกิดรำยกำร 

3.3 ลูกหนี การค้า 
ลูกหน้ีกำรค้ำแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงินด้วยมูลค่ำสุทธิที่คำดว่ำจะได้รับ ค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญค ำนวณ

จำกร้อยละของลูกหน้ี  โดยวิเครำะห์จำกประสบกำรณ์กำรช ำระเงินในอดีตและกำรสอบทำนสถำนะของลูกหน้ีที่คง
ค้ำงอยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน  มูลค่ำของค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญคือผลต่ำงระหว่ำงรำคำตำมบัญชีของลูกหน้ี
กำรค้ำเม่ือเปรียบเทียบกับมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รบัจำกลูกหน้ีกำรค้ำ  หน้ีสูญที่เกิดขึ้นในระหว่ำงปีตัดเป็นค่ำใช้จ่ำยเม่ือ
สำมำรถระบุได้ 

3.4 เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
บริษัทร่วมเป็นบริษัทที่อยู่ภำยใต้อิทธิพลอย่ำงมีนัยส ำคัญของบริษัท  โดยบริษัทมีอ ำนำจในกำรเข้ำไปมี ส่วน

ร่วมในกำรตัดสินใจเก่ียวกับนโยบำยทำงกำรเงินและกำรด ำเนินงำนของบริษัทร่วม  แต่ไม่ถึงระดับที่จะควบคุมหรือ
ควบคุมร่วมในนโยบำยทำงกำรเงินและกำรด ำเนินงำน 

เงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรบันทึกบัญชีด้วยวิธีรำคำทุนสุทธิจำกค่ำเผื่อด้อยค่ำ (ถ้ำมี) 

เงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสียบันทึกบัญชีด้วยวิธีส่วนได้เสีย  โดย
บริษัทรับรู้รำยกำรเงินลงทุนในบริษัทร่วมเม่ือเริ่มแรกด้วยรำคำทุน  และมูลค่ำตำมบัญชีของเงินลงทุนจะเพิ่มขึ้นหรือ
ลดลงด้วยส่วนแบ่งก ำไรหรือขำดทุนของบริษัทร่วมที่เกิดขึ้นหลังจำกวันที่ได้มำซ่ึงเงินลงทุน  ในบริษัทร่วมตำมสัดส่วน
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ที่บริษัทมีส่วนได้เสียในก ำไรหรือขำดทุนของบริษัทร่วมนโยบำยกำรบัญชีของบริษัทร่วมที่แตกต่ำงไปจำกนโยบำย
กำรบัญชีของบริษัทจะถูกเปลี่ยนให้มีควำมสอดคล้องกับนโยบำยที่ใช้โดยบริษัท  และงบกำรเงินของ บริษัทร่วม
จัดท ำขึ้นโดยมีวันที่ในงบกำรเงินเช่นเดียวกับบริษัท 

3.5 ที่ดนิและอุปกรณ ์

ที่ดินและสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่ำงก่อสร้ำงที่บริษัทถือครองไว้เพื่อใช้ในกำรผลิตและจ ำหน่ำยสินค้ำ เพื่อ
ให้บริกำรและเพื่อใช้ในกำรบริหำรงำน  แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงินด้วยรำคำทุนหักค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี) 

อุปกรณ์ที่บริษัทถือครองไว้เพื่อใช้ในกำรผลิตและจ ำหน่ำยสินค้ำ  เพื่อให้บริกำรและเพื่อใช้ในกำรบริหำรงำน  
แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงินด้วยรำคำทุนหักค่ำเสื่อมรำคำสะสมและค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี) 

รำคำทุนของสินทรัพย์ประกอบด้วยรำคำซ้ือรวมอำกรขำเข้ำและภำษีซ้ือที่เรียกคืนไม่ได้หลักหักส่วนลดกำรคำ้
และจ ำนวนที่ได้รับคืนจำกผู้ขำย  ต้นทุนทำงตรงอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้องกับกำรจัดหำเพื่อให้สินทรัพย์อยู่ในสถำนที่และ
สภำพที่พร้อมจะใช้งำนได้ตำมควำมประสงค์  ประมำณกำรเบื้องต้นส ำหรับต้นทุนในกำรรื้อ ขนย้ำยและบูรณะสถำน
ที่ตั้งสินทรัพย์น้ัน  รวมถึงต้นทุนกำรกู้ยืมที่เก่ียวข้องโดยตรงกับกำรได้มำ  กำรก่อสร้ำงหรือกำรผลิตสินทรัพย์ที่เข้ำ
เงื่อนไขในกำรรวมเป็นรำคำทุนของสินทรัพย์ 

บริษัทค ำนวณค่ำเสื่อมรำคำส ำหรับสินทรัพย์ทุกประเภท ยกเว้นที่ดินและสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่ำงก่อสร้ำงโดย
วิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้ประโยชน์ที่ประมำณไว้ของสินทรัพย์ดังน้ี 

เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้ส ำนักงำน 3 - 5 ปี 
เครื่องมือและอุปกรณ์ 2 - 5 ปี 
ยำนพำหนะ 5 - 10 ปี 

ประมำณกำรอำยุกำรให้ประโยชน์  มูลค่ำคงเหลือของสินทรัพย์และวิธีกำรคิดค่ำเสื่อมรำคำของสินทรัพย์จะ
ได้รับกำรทบทวนทุก ๆ สิ้นปีบัญชี 

ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยที่ดินและอุปกรณ์เป็นผลต่ำงระหว่ำงสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจำกกำร
จ ำหน่ำยสินทรัพย์กับรำคำตำมบัญชีของสินทรัพย์น้ันจะถูกรับรู้เป็นก ำไรหรือขำดทุนในงวดที่เกิดขึ้น   

3.6 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนประกอบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่บริษัทซ้ือมำแสดงในรำคำทุนหักค่ำตัดจ ำหน่ำย

สะสม และตัดจ ำหน่ำยโดยวิธีเส้นตรงภำยในระยะเวลำ 5 ปี 

3.7 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
ยอดสินทรัพย์คงเหลือตำมบัญชีของบริษัทตลอดจนสินทรัพย์ไม่ มีตัวตนจะได้รับกำรทบทวน ณ ทุกวันสิ้น

รอบระยะเวลำรำยงำนว่ำมีข้อบ่งชี้เรื่องกำรด้อยค่ำหรือไม่  ในกรณีที่มีข้อบ่งชี้ว่ำรำคำตำมบัญชีอำจไม่สำมำรถได้รับ
ประโยชน์คืนกลับมำ  รำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำเป็นผลต่ำงรำคำตำมบัญชีที่สูงเกินกว่ำมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับซ่ึง
คือจ ำนวนที่สูงกว่ำระหว่ำงรำคำขำยสุทธิเม่ือเทียบกับมูลค่ำจำกกำรใช้สินทรัพย์ถูกจัดกลุ่มให้อยู่กลุ่มที่เล็กที่สุดที่
สำมำรถระบุได้ว่ำจะเกิดกระแสเงินสดเป็นอิสระจำกกลุ่มอ่ืนเพื่อประโยชน์ในกำรประเมินพิจำรณำเรื่องกำรด้อยค่ำ 
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บริษัทจะรับรู้ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำในก ำไรหรือขำดทุนหรือบันทึกลดส่วนเกินทุนในกรณีที่ สินทรัพย์
น้ันเคยตีรำคำเพิ่ม  และจะกลับรำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำเม่ือมีข้อบ่งชี้ว่ำกำรด้อยค่ำดังกล่ำวไม่มีอยู่ต่อไปหรือ
เป็นไปในทำงที่ลดลงโดยบันทึกในก ำไรหรือขำดทุนหรือน ำไปเพิ่มส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำสินทรัพย์แล้วแต่กรณี 

3.8 สัญญาเช่าระยะยาว 
กรณีบริษัทเป็นผู้เช่า 

สัญญำระยะยำวเพื่อเช่ำสินทรัพย์โดยที่ควำมเสี่ยงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจ้ำของส่วนใหญ่ได้โอนไป
ให้กับผู้เช่ำถือเป็นสัญญำเช่ำกำรเงิน  สัญญำเช่ำกำรเงินจะบันทึกเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุนด้วยมูลค่ำยุติธรรมของ
สินทรัพย์ที่เช่ำหรือมูลค่ำปัจจุบันของจ ำนวนเงินที่ต้องจ่ำยตำมสัญญำเช่ำแล้วแต่มูลค่ำใดจะต่ ำกว่ำ  โดยจ ำนวนเงิน
ที่ต้องจ่ำยจะปันส่วนระหว่ำงหน้ีสินและค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินเพื่อให้ได้อัตรำดอกเบี้ยคงที่ต่อหน้ีสินคงค้ำงอยู่โดย
พิจำรณำแยกแต่ละสัญญำ  ภำระผูกพันตำมสัญญำเช่ำหักค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินจะบันทึกเป็นหน้ีสิน  ระยะยำว 
ส่วนดอกเบี้ยจ่ำยจะบันทึกในก ำไรหรือขำดทุนตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ  สินทรัพย์ที่ได้มำตำมสัญญำเช่ำกำรเงินจะ
คิดค่ำเสื่อมรำคำตลอดอำยุกำรใช้งำนของสินทรัพย์ที่เช่ำ แต่หำกมีควำมไม่แน่นอนในสิทธิกำรเป็นเจ้ำของเม่ือ
สัญญำสิ้นสุดจะค ำนวณค่ำเสื่อมรำคำตำมอำยุกำรใช้งำนของสินทรัพย์ที่เช่ำหรืออำยุของสัญญำเช่ำแล้วแต่
ระยะเวลำใดจะต่ ำกว่ำ 

สัญญำระยะยำวเพื่อเช่ำสินทรัพย์โดยที่ควำมเสี่ยงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจ้ำของส่วนใหญ่ตกอยู่กับ
ผู้ให้เช่ำจะจัดเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำน  เงินที่ต้องจ่ำยภำยใต้สัญญำเช่ำด ำเนินงำน (สุทธิจำกสิ่งตอบแทนจูงใจที่
ได้รับจำกผู้ให้เช่ำ) จะบันทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยในรอบระยะเวลำบัญชีโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอำยุสัญญำเช่ำน้ัน 

ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจำกกำรยกเลิกสัญญำเช่ำด ำเนินงำนก่อนหมดอำยุกำรเช่ำ เช่น เบี้ยปรับที่ต้องจ่ำยให้กับ
ผู้ให้เช่ำจะบันทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยในรอบระยะเวลำบัญชีที่กำรยกเลิกน้ันเกิดขึ้น 

3.9 ต้นทุนการกู้ยืม 
ต้นทุนกำรกู้ยืมที่เก่ียวข้องโดยตรงกับกำรได้มำ  กำรก่อสร้ำงหรือกำรผลิตสินทรัพย์ซ่ึงจ ำเป็นต้องใช้ระยะ

เวลำนำนในกำรเตรียมพร้อมเพื่อให้สำมำรถน ำสินทรัพย์น้ันมำใช้ได้ตำมประสงค์หรือน ำไปขำยจะถูกรับรู้รวมเป็น
ส่วนหน่ึงของรำคำทุนของสินทรัพย์น้ันจนกระทั่งสินทรัพย์น้ันพร้อมที่จะใช้ได้ตำมประสงค์หรือพร้อมที่จะขำย 

รำยได้ที่เกิดจำกกำรน ำเงินกู้ยืมที่กู้มำโดยเฉพำะเพื่อกำรจัดหำสินทรัพย์ที่เข้ำเงื่อนไขไปลงทุนชั่วครำวจะ
น ำไปหักออกจำกต้นทุนกำรกู้ยืมที่รวมเป็นส่วนหน่ึงของรำคำทุนของสินทรัพย์ 

ต้นทุนกำรกู้ยืมอ่ืนจะถูกรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยในงวดบัญชีที่ค่ำใช้จ่ำยน้ันเกิดขึ้น 

3.10 ประมาณการหนี สิน 
บริษัทจะบันทึกประมำณกำรหน้ีสินเม่ือมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ของภำระผูกพันในปัจจุบัน ตำม

กฎหมำยหรือจำกกำรอนุมำนอันเป็นผลสืบเน่ืองมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีต ภำระผูกพันดังกล่ำวคำดว่ำจะส่งผลให้
ต้องเกิดกำรไหลออกของทรัพยำกรเพื่อจ่ำยช ำระภำระผูกพันและจ ำนวนที่ต้องจ่ำยสำมำรถประมำณกำรได้อย่ำง
น่ำเชื่อถือ รำยจ่ำยที่จะได้รับคืนบันทึกเป็นสินทรัพย์แยกต่ำงหำกก็ต่อเม่ือกำรได้รับคืนคำดว่ำจะได้รับอย่ำงแน่นอน 
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3.11 การรับรู้รายได้ 
รำยได้จำกกำรรับเหมำก่อสร้ำงรับรู้ตำมวิธีอัตรำส่วนของงำนที่ท ำเสร็จ อัตรำส่วนของงำนที่ท ำเสร็จค ำนวณ

โดยกำรเปรียบเทียบต้นทุนงำนก่อสร้ำงที่เกิดขึ้นแล้วจนถึงวันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน (โดยไม่รวมถึงต้นทุนของวัสดุ
ที่บริษัทได้จัดเตรียมไว้เพื่อใช้ในงำนก่อสร้ำง แต่ยังไม่ได้ถูกน ำไปใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน ซ่ึงได้แสดงไว้เปน็ 
“งำนระหว่ำงก่อสร้ำง” ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน) กับต้นทุนงำนก่อสร้ำงทั้งหมดที่คำดว่ำจะใช้ในกำรก่อสร้ำงตำม
สัญญำ  ในกรณีที่มีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่นอนว่ำต้นทุนทั้งสิ้นของโครงกำรเกินกว่ำมูลค่ำรำยได้ตำมสัญญำ 
บริษัทจะรับรู้ประมำณกำรขำดทุนดังกล่ำวเป็นค่ำใช้จ่ำยทันที     รำยได้ที่รับรู้แล้วตำมขั้นควำมส ำเร็จของงำนแต่ยัง
ไม่ถึงก ำหนดเรียกช ำระตำมสัญญำแสดงไว้เป็น “มูลค่ำงำนเสร็จที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ” ส ำหรับรำยได้ที่ยังไม่ได้รับรู้ตำม
ขั้นควำมส ำเร็จของงำนแต่ได้เรียกช ำระเงินตำมสัญญำแล้วแสดงไว้เป็น “รำยได้ค่ำก่อสร้ำงรับล่วงหน้ำ” ในงบแสดง
ฐำนะกำรเงิน 

รำยได้ค่ำบริกำรรับรู้เม่ือได้ให้บริกำรแล้ว 
รำยได้ดอกเบี้ยรับรู้ตำมเกณฑ์อัตรำผลตอบแทนที่แท้จริง 

3.12 ผลประโยชน์ของพนักงาน 
เงินสมทบกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ 

บริษัทได้จัดตั้งกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ ซ่ึงเป็นกองทุนที่เกิดจำกเงินสมทบในส่วนของพนักงำน และบริษัท 
โดยสินทรัพย์ของกองทุนแยกออกจำกสินทรัพย์ของบริษัท  และบริหำรโดยผู้บริหำรกองทุนอิสระเงินสมทบที่บริษัท
จ่ำยเข้ำกองทุนจะรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยในงวดบัญชีที่ค่ำใช้จ่ำยน้ันเกิดขึ้น 

ผลประโยชน์ของพนักงำนหลังออกจำกงำน 
ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำนกรณีกำรเลิกจ้ำงหรือเกษียณอำยุตำมข้อก ำหนดของกฎหมำยแรงงำน

ประมำณกำรโดยผู้เชี่ยวชำญทำงด้ำนคณิตศำสตร์ประกันภัย  โดยใช้เทคนิคกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์
ประกันภัยในกำรประมำณกำรจ ำนวนผลประโยชน์ที่พนักงำนควรจะได้รับและคิดลดผลประโยชน์โดยใช้วิธีคิดลด
แต่ละหน่วยที่ประมำณกำรไว้  โดยอ้ำงอิงจำกอัตรำดอกเบี้ยของพันธบัตรรัฐบำล เพื่อก ำหนดมูลค่ำปัจจุบันของ
ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน  ต้นทุนบริกำรในอดีตและต้นทุนปัจจุบันที่เก่ียวข้อง  โดยผลก ำไรขำดทุนจำกกำร
ประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัยทั้งหมดจะรับรู้ทันทีในก ำไรหรือขำดทุน 

3.13 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 
บริษัทแปลงค่ำรำยกำรที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศที่เกิดขึ้นให้เป็นเงินบำทโดยใช้อัตรำแลกเปลี่ยน ณ วันที่ที่

เกิดรำยกำร  และแปลงค่ำสินทรัพย์และหน้ีสินที่เป็นตัวเงินที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำ
รำยงำนให้เป็นเงินบำทโดยใช้อัตรำแลกเปลี่ยน ณ วันน้ัน ก ำไรและขำดทุนที่เกิดจำกรับหรือ จ่ำยช ำระที่เป็นเงินตรำ
ต่ำงประเทศและที่เกิดกำรแปลงค่ำสินทรัพย์และหน้ีสินที่เป็นตัวเงินดังกล่ำวได้บันทึกทันทีในก ำไรหรือขำดทุน 

3.14 ภาษีเงินได้ 
บริษัทรับรู้ภำษีเงินได้ส ำหรับงวดปัจจุบันที่ยังไม่ได้จ่ำยช ำระเป็นหน้ีสินในงบแสดงฐำนะกำรเงิน  และใน

กรณีที่จ ำนวนภำษีที่ได้ช ำระไปแล้วในงวดปัจจุบันมำกกว่ำภำษีที่ต้องช ำระส ำหรับงวดน้ัน  บริษัทจะรับรู้ส่วนที่จ่ำย
ช ำระเกินดังกล่ำวเป็นสินทรัพย์ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน  
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บริษัทรับรู้หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีส ำหรับผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ต้องเสียภำษีทุกรำยกำร ยกเว้น
กรณีที่หน้ีสินภำษีเงินได้รอตัดบัญชีน้ันเกิดจำกกำรรับรู้เม่ือเริ่มแรกซ่ึงสินทรัพย์และหน้ีสินที่เกิดจำกรำยกำรที่ไม่
ส่งผลกระทบต่อก ำไรทำงบัญชีและก ำไรทำงภำษี ณ วันที่เกิดรำยกำรน้ัน  และบริษัทรับรู้สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอ
กำรตัดบัญชีส ำหรับผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ใช้หักภำษีทุกรำยกำร  โดยรับรู้เท่ำกับจ ำนวนที่เป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำ
บริษัทจะมีก ำไรทำงภำษีเพียงพอที่จะน ำผลแตกต่ำงชั่วครำวน้ันมำใช้หักภำษีได้  ยกเว้นกรณีที่สินทรัพย์ภำษีเงินได้
รอตัดบัญชีน้ันเกิดจำกกำรรับรู้เม่ือเริ่มแรกของสินทรัพย์และหน้ีสินที่เกิดจำกรำยกำรที่ไม่ส่งผลกระทบต่อก ำไรทำง
บัญชีและก ำไรทำงภำษี ณ วันที่เกิดรำยกำรน้ัน 

บริษัทรับรู้หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีส ำหรับผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ต้องเสียภำษีทุกรำยกำรที่เก่ียวข้อง
กับเงินลงทุนในบริษัทร่วม  ยกเว้นกรณีที่บริษัทสำมำรถควบคุมระยะเวลำในกำรกลับรำยกำรของผลแตกต่ำง
ชั่วครำวและมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำจะไม่มีกำรกลับรำยกำรของผลแตกต่ำงชั่วครำวในอนำคตอันใกล้  และ
บริษัทรับรู้สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีส ำหรับผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ใช้หักภำษีทุกรำยกำรที่เกิดขึ้นจำกเงิน
ลงทุนในบริษัทร่วม  เฉพำะในกรณีที่มีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำจะมีกำรกลับรำยกำรของผลแตกต่ำงชั่วครำวใน
อนำคตอันใกล้และจะมีก ำไรทำงภำษีเพียงพอที่จะน ำผลแตกต่ำงชั่วครำวมำใช้ประโยชน์ได้ 

บริษัทวัดมูลค่ำสินทรัพย์และหน้ีสินภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบันโดยใช้อัตรำภำษีที่บังคับใช้อยู่ภำยใน สิ้นรอบ
ระยะเวลำรำยงำน  และวัดมูลค่ำสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีด้วยอัตรำภำษีส ำหรับงวดที่บริษัท คำดว่ำจะ
ได้รับประโยชน์จำกสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี  และวัดมูลค่ำหน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีด้วยอัตรำ
ภำษีส ำหรับงวดที่บริษัทคำดว่ำจะจ่ำยช ำระหน้ีสินภำษีเงินได้ 

บริษัทรับรู้ภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีเป็นรำยได้หรือค่ำใช้จ่ำยและน ำไปรวมค ำนวณ
ก ำไรหรือขำดทุนสุทธิส ำหรับงวด  ยกเว้นภำษีเงินได้ที่เกิดขึ้นจำกรำยกำรที่รับรู้ในก ำไรเบ็ดเสร็จอ่ืนหรือรับรู้โดยตรงในส่วน
ของผู้ถือหุ้น  บริษัทจะรับรู้ภำษีเงินได้ดังกล่ำวในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนหรือรับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้น 

3.15 เครื่องมือทางการเงิน 
สินทรัพย์ทำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงินที่ปรำกฏในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ประกอบด้วยเงินสดและ

รำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ลูกหน้ีและเจ้ำหน้ีกำรค้ำ ลูกหน้ีและเจ้ำหน้ีอ่ืน เงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืม นโยบำยกำรบัญชีที่
ส ำคัญ และเกณฑ์กำรวัดมูลค่ำของสินทรัพย์ทำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงินดังกล่ำวได้เปิดเผยไว้ในนโยบำยกำร
บัญชีของรำยกำรที่เก่ียวข้องแล้ว 

3.16 ประมาณการทางบัญชีที่ส าคัญ ข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพินิจ 
กำรประมำณกำร ข้อสมมติฐำนและกำรใช้ดุลยพินิจได้มีกำรประเมินทบทวนอย่ำงต่อเน่ืองและอยู่บนพื้นฐำนของ

ประสบกำรณ์ในอดีตและปัจจัยอ่ืน ๆ ซ่ึงรวมถึงกำรคำดกำรณ์เหตุกำรณ์ในอนำคตที่เชื่อว่ำมีเหตุผลในสถำนกำรณ์ขณะน้ัน 

อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
ฝ่ำยบริหำรเป็นผู้ประมำณกำรอำยุกำรให้ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือส ำหรับอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ของบริษัท โดยฝ่ำยบริหำรจะมีกำรทบทวนค่ำเสื่อมรำคำเม่ืออำยุกำรใช้งำนและมูลค่ำคงเหลือมีควำมแตกต่ำงไปจำก
กำรประมำณกำรในงวดก่อน หรือมีกำรตัดจ ำหน่ำยสินทรัพย์ที่เสื่อมสภำพหรือไม่ได้ใช้งำนโดยกำรขำยหรือเลิกใช้ 
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ประมำณกำรต้นทุนโครงกำรก่อสร้ำง 
บริษัทประมำณกำรต้นทุนกำรก่อสร้ำงของแต่ละโครงกำรจำกรำยละเอียดของงำนก่อสร้ำงและน ำมำ

ค ำนวณจ ำนวนและมูลค่ำวัสดุก่อสร้ำงที่ต้องใช้ในโครงกำร  รวมถึงค่ำแรง ค่ำโสหุ้ยที่ต้องใช้ในกำรให้บริกำรก่อสร้ำง
จนเสร็จ ประกอบกับกำรพิจำรณำถึงแนวโน้มของกำรเปลี่ยนแปลงที่อำจเกิดขึ้น  บริษัทจะท ำกำรทบทวนประมำณ
กำรต้นทุนอย่ำงสม่ ำเสมอหรือทุกครำวที่ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงแตกต่ำงจำกประมำณกำรอย่ำงเป็นสำระส ำคัญ 

4. การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 

ตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2556 เป็นต้นไป บริษัทได้ถือปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 12  เรื่องภำษีเงินได้  
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับดังกล่ำวก ำหนดให้กิจกำรรับรู้หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี หรือ สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัด
บัญชี  เม่ือมีผลแตกต่ำงชั่วครำว  ซ่ึงเกิดขึ้นทุกครั้งระหว่ำงฐำนภำษีของสินทรัพย์หรือหน้ีสินกับมูลค่ำตำมบัญชีของ
สินทรัพย์หรือหน้ีสิน ซ่ึงเดิมบริษัทไม่ได้รับรู้รำยกำรดังกล่ำว บริษัทใช้วิธีปรับย้อนหลังข้อมูลทำงกำรเงินที่แสดงเปรียบเทียบ 

ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชีดังกล่ำวต่องบกำรเงินปีปัจจุบันและปีก่อน  มีดังน้ี 

 (หน่วย : บำท) 
 งบแสดงฐำนะกำรเงินที่แสดงเงิน 

ลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย งบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วันที่ 
 31 ธันวำคม 2556 31 ธันวำคม 2555 31 ธันวำคม 2556 31 ธันวำคม 2555 1 มกรำคม 2555 
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีเพ่ิมขึ้น - 2,257,910.64  - 2,016,946.01  6,659,717.52  
หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีเพ่ิมขึ้น 470,046.64 - 470,046.64 - - 
ก ำไรสะสมเพ่ิมขึ้น (ลดลง) (470,046.64) 2,257,910.64  (470,046.64) 2,016,946.01  6,659,717.52  

 

 (หน่วย : บำท) 
 งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จที่แสดงเงิน 

ลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย 
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จเฉพำะ

กิจกำร 
 ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 
 2556 2555 2556 2555 
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้เพิ่มขึ้น 2,727,957.28 4,401,806.88 2,486,992.65 4,642,771.51 
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมลดลง (2,727,957.28) (4,401,806.88) (2,486,992.65) (4,642,771.51) 
     
ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนลดลง (0.0140) (0.0226) (0.0128) (0.0238) 

5. รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 
กิจกำรที่เก่ียวข้องกัน หมำยถึง กิจกำรและหรือบุคคลที่มีอ ำนำจควบคุม หรือถูกควบคุมไม่ว่ำจะเป็นโดยทำงตรง

หรือทำงอ้อม ซ่ึงกระท ำผ่ำนบริษัทที่ท ำหน้ำที่ถือหุ้น บริษัทย่อย และกิจกำรที่เป็นบริษัทย่อยในเครือเดียวกัน นอกจำกน้ี
กิจกำรที่เก่ียวข้องกันยังรวมควำมถึง บริษัทร่วมและบุคคลที่มีอิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส ำคัญกับกิจกำรไม่ว่ำจะเป็นโดย
ทำงตรงหรือทำงอ้อม ผู้บริหำรส ำคัญที่เป็นกรรมกำรหรือพนักงำนของกิจกำร รวมตลอดทั้งสมำชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับ
บุคคลดังกล่ำว ซ่ึงมีอ ำนำจชักจูงหรืออำจถูกชักจูงให้ปฏิบัติตำมบุคคลและกิจกำรที่เก่ียวข้องกับบุคคลข้ำงต้น 
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ในกำรพิจำรณำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลหรือกิจกำรที่เ ก่ียวข้องกันแต่ละรำยกำรบริษัทค ำนึงถึงเน้ือหำของ
ควำมสัมพันธ์มำกกว่ำรูปแบบทำงกฎหมำย 

ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทคือ คุณสลิบ สูงสว่ำง และคุณพิชัย คล่องพิทักษ์ ซ่ึงถือหุ้นรวมกันร้อยละ 17.87 (2555 : 
ร้อยละ 25.87) ของทุนจดทะเบียนของบริษัท รำยกำรค้ำที่เก่ียวข้องกับผู้ถือหุ้นหลักหรือกรรมกำร ถือเป็นรำยกำรระหว่ำง
กันกับบริษัท 

รำยกำรค้ำกับกิจกำรที่เก่ียวข้องกันส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 และ 2555 สรุปได้ดังน้ี 

5.1 สินทรัพย์และหนี สนิระหว่างกัน          

 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุน 

ตำมวิธีส่วนได้เสีย/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2556 2555 
ลูกหน้ีกำรค้ำ   
  บริษัท ยูเอซี ไฮโดรเท็ค จ ำกัด 2,040,146.00 - 
  บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์ จ ำกัด (มหำชน) 4,614,375.00 - 
 6,654,521.00 - 
   
มูลค่ำงำนเสร็จยังไม่ได้เรียกเก็บ   
  บริษัท ยูเอซี ไฮโดรเท็ค จ ำกัด 15,542,648.41 62,797.91 
  บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์ จ ำกัด (มหำชน) 8,709,078.32 - 
 24,251,726.73 62,797.91 

   
เงินรับล่วงหน้ำตำมสัญญำก่อสร้ำง    
  บริษัท ยูเอซี ไฮโดรเท็ค จ ำกัด - 14,155,000.00 
   
 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุน 

ตำมวิธีส่วนได้เสีย/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2556 2555 
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย   
  กรรมกำร 470,000.00  900,000.00 
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5.2 รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกัน    

 (หน่วย : บำท) 
 
 

งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุน 
ตำมวิธีส่วนได้เสีย/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2556 2555 
รำยได้จำกกำรก่อสร้ำง   
   บริษัท สหกำรวิศวกร จ ำกัด - 66,773,054.61 
   บริษัท ยเูอซี ไฮโดรเท็ค จ ำกัด 71,997,934.50 62,797.91 
   บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์ จ ำกัด (มหำชน) 42,517,993.46 - 
 114,515,927.96 66,835,852.52 
   
ต้นทุนค่ำวัสดุ-ภำยนอก   
   บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์ จ ำกัด (มหำชน) 154,560.00 38,000,000.00 
   
ต้นทุนค่ำใช้จ่ำยทั่วไป-ภำยนอก   
   บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์ จ ำกัด (มหำชน) 65,146.00 70,673.50 
   
ต้นทุนผู้รับเหมำช่วง-ภำยนอก   
   บริษัท เอส.พี.ซี ดีไซน์ จ ำกัด 230,000.00 - 

5.3  ค่าตอบแทนผู้บริหารส าคัญ  

 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุน 

ตำมวิธีส่วนได้เสีย/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2556 2555 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 13,246,269.75  13,877,463.00  
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน 208,697.00  172,283.00  

 13,454,966.75 14,049,746.00  

กรรมกำร 2 ท่ำนมีกำรค้ ำประกันวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจำกสถำบันกำรเงินให้บริษัทโดยไม่มีกำรคิดค่ำธรรมเนียมกำรค้ ำประกัน 

5.4 นโยบายการก าหนดราคา 

รำยกำรธุรกิจ  นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 

รำยได้และต้นทุนบริกำร  รำคำทุน + 10% 

ค่ำออกแบบ  รำคำตำมที่ระบุในสัญญำจ้ำง 
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5.5 ลักษณะความสัมพันธ์ 

ชื่อบริษัท/ชื่อบุคคล ลักษณะควำมสัมพันธ์ 
บริษัท ยูเอซี ไฮโดรเท็ค จ ำกัด ถือหุ้นโดยบริษัทและมีผู้บริหำรร่วมกัน 
บริษัท สหกำรวิศวกร จ ำกัด* ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้น 
บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์ จ ำกัด (มหำชน) ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 
บริษัท เอส กรุ๊ป เออีซี (ประเทศไทย) จ ำกัด** ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้น 
บริษัท เอส.พี.ซี ดีไซน์ จ ำกัด ถือหุ้นโดยญำติกรรมกำร 
คุณสลิบ สูงสว่ำง กรรมกำร 
คุณพิชัย คล่องพิทักษ์ กรรมกำร 

* ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหำคม 2555 เป็นต้นไป ไม่ถือว่ำบริษัท สหกำรวิศวกร จ ำกัดเป็นบริษัทที่เก่ียวข้องกัน 
เน่ืองจำกผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรของบริษัทดังกล่ำว 

** ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวำคม 2555 เป็นต้นไป ไม่ถือว่ำบริษัท เอส กรุ๊ป เออีซี (ประเทศไทย) จ ำกัดเป็นบริษัท  
ที่เก่ียวข้องกัน เน่ืองจำกผู้ถือหุ้นไม่ได้ถือหุ้นของบริษัทแล้ว 

6. ลูกหนี การค้าและลูกหนี อ่ืน 
ยอดคงเหลือของลูกหน้ีกำรค้ำสำมำรถแยกอำยุหน้ีที่ค้ำงช ำระได้ดังน้ี 

 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุน 

ตำมวิธีส่วนได้เสีย/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2556 2555 
ลูกหน้ีกำรค้ำ   

ยังไม่ถึงก ำหนดช ำระ 81,399,883.17 50,770,266.99 
เกิน 1 – 3 เดือน 28,595,849.23 29,442,675.10 
เกิน 3 – 6   เดือน 8,422,787.06 7,936,306.13 
เกิน 6 – 12 เดือน 3,949,737.69 - 
เกินกว่ำ 12 เดือน - - 

    รวม 122,368,257.15 88,149,248.22 
ลูกหน้ีอ่ืน 14,408,496.27 3,497,810.37 
เงินมัดจ ำค่ำสินค้ำ 3,639,792.07 4,650,886.21 
เงินจ่ำยล่วงหน้ำแก่ผู้รับเหมำช่วง 3,118,424.31 14,153,454.64 

    รวม 21,166,712.65 22,302,151.22 
หัก  ค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (771,484.80) (737,286.90) 
 20,395,227.85 21,564,864.32 

รวมลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีอ่ืน 142,763,485.00 109,714,112.54 
 



 

                
    120       

รายงานประจ าปี 2556 
บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากดั (มหาชน)        

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 บริษัทได้โอนสิทธิรับเงินค่ำงวดงำนของลูกหน้ีหน่ึงรำยจ ำนวนเงิน 5.38 ล้ำนบำท เพื่อ
เป็นหลักประกันวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจำกธนำคำรพำณิชย์หน่ึงแห่ง  

รำยกำรเคลื่อนไหวของค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรอ่ืน ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 และ 2555 มีดังน้ี 

  (หน่วย : บำท) 

 
งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุน 

ตำมวิธีส่วนได้เสีย/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2556 2555 

ยอดคงเหลือต้นปี (737,286.90) (737,286.90) 

ตั้งเพิ่มในระหว่ำงปี (34,197.90) - 

ได้รับช ำระคืนในระหว่ำงปี - - 

ยอดคงเหลือปลำยปี (771,484.80) (737,286.90) 

7. มูลค่างานเสร็จท่ียังไม่ได้เรียกเก็บ / รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า 
ประกอบด้วย 

 (หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุน 

ตำมวิธีส่วนได้เสีย/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2556 2555 

มูลค่ำงำนเสร็จที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ   

มูลค่ำงำนตำมสัญญำ 1,822,519,836.01 1,734,192,897.32 

กำรรับรู้รำยได้ตำมอัตรำส่วนของงำนที่ท ำเสร็จ 1,303,591,335.64 1,287,934,846.87 

หัก   มูลค่ำงำนก่อสร้ำงที่เรียกเก็บ (1,106,313,373.29) (1,178,808,668.73) 

มูลค่ำงำนเสร็จที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ 197,277,962.35 109,126,178.14 

   

รำยได้ค่ำก่อสร้ำงรับล่วงหน้ำ   

มูลค่ำงำนตำมสัญญำ 537,700,000.00 295,500,000.00 

มูลค่ำงำนก่อสร้ำงที่เรียกเก็บ 321,236,000.00 235,435,000.00 

หัก  กำรรับรู้รำยได้ตำมอัตรำส่วนของงำนที่ท ำเสร็จ (300,850,863.40) (222,992,133.39) 

รำยได้ค่ำก่อสร้ำงรับล่วงหน้ำ 20,385,136.60 12,442,866.61 
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รายงานประจ าปี 2556 
บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากดั (มหาชน)        

ข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับสัญญำก่อสร้ำงที่อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรดังน้ี 

 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุน 

ตำมวิธีส่วนได้เสีย/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2556 2555 
ต้นทุนกำรก่อสร้ำงที่เกิดขึ้นสะสมและก ำไรที่รับรู้    

    (หักขำดทุนที่รับรู้) จนถึงปัจจุบัน 1,604,442,199.05 1,510,926,980.26 
หัก มูลค่ำงำนก่อสร้ำงที่เรียกเก็บ (1,427,549,373.30) (1,414,243,668.73) 
 176,892,825.75 96,683,311.53 

   
จ ำนวนเงินที่รับรู้เป็นสินทรัพย์/หน้ีสินในงบแสดงฐำนะกำรเงิน   
- มูลค่ำงำนเสร็จที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ 197,277,962.35 109,126,178.14 
- รำยได้ค่ำก่อสร้ำงรับล่วงหน้ำ (20,385,136.60) (12,442,866.61) 
 176,892,825.75 96,683,311.53 

8. เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค  าประกัน 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 และ 2555 เงินฝำกธนำคำรที่ติดภำระค้ ำประกันของบริษัทส่วนหน่ึงจ ำนวน 1.45 ล้ำน

บำท เป็นเงินฝำกธนำคำรที่บริษัทน ำไปวำงค้ ำประกันงำนก่อสร้ำงให้กับกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) ที่ท ำใน
นำมบริษัท อิดรีโก เอสพีเอ จ ำกัด และบริษัท อิดรีโก เอเซีย คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด ตั้งแต่ปี 2534 ซ่ึงปัจจุบัน เงินฝำกธนำคำร
ดังกล่ำวบริษัทยังไม่ได้รับคืนเน่ืองจำกทำงกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) ได้ด ำเนินกำรฟ้องร้องเรียก
ค่ำเสียหำยจำกบริษัท อิดรีโก เอสพีเอ จ ำกัด ซ่ึงขณะน้ีคดียังไม่ถึงที่สุด 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 และ 2555 บริษัทได้น ำเงินฝำกธนำคำรส่วนที่เหลือจ ำนวน 58.24 ล้ำนบำท และ 
45.19 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ ไปรวมเป็นหลักทรัพย์ค้ ำประกันกำรออกหนังสือค้ ำประกันธนำคำรส ำหรับโครงกำรงำนก่อสร้ำง
และค้ ำประกันวงเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกธนำคำร (หมำยเหตุ 30.3) 

9. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
ประเภทและมูลค่ำตำมบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทร่วมสำมำรถสรุปได้ดังน้ี 

     (หน่วย : พันบำท) 
    อัตรำร้อยละ   
 ประเภทกิจกำร จดทะเบียน

ใน 
ทุนเรียกช ำระ

แล้ว 
สัดส่วนเงินลงทุน วิธีส่วนได้เสีย วิธีรำคำทุน 

   2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 
บจก.ยูเอซี  
ไฮโดรเท็ค  

ผลิตและจ ำหน่ำย  
น้ ำบริสุทธ์ิเพื่อใช้ 
ในกำรบริโภคและ

อุตสำหกรรม 

ประเทศไทย 10,000 10,000 49.99% 49.99% 3,807 3,795 5,000 5,000 
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รายงานประจ าปี 2556 
บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากดั (มหาชน)        

เม่ือวันที่ 22 มีนำคม 2555 บริษัทได้ซ้ือหุ้นสำมัญเพิ่มทุนในบริษัท ยูเอซี ไฮโดรเท็ค จ ำกัด  จ ำนวน 49,997 หุ้น ใน
รำคำหุ้นละ 100.00 บำท  คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 49.997 ของทุนเรียกช ำระแล้ว โดยบริษัทได้มอบหมำยตัวแทนเข้ำร่วม
เป็นคณะกรรมกำรของบริษัทดังกล่ำว 

ข้อมูลทำงกำรเงินของบริษัทร่วมสำมำรถสรุปได้ดังน้ี 

 (หน่วย : บำท) 

 2556  2555 

สินทรัพย์รวม 22,872,400.87  20,919,008.97 

หน้ีสินรวม (16,560,325.65)  (15,515,064.53) 

สินทรัพย์สุทธิ 6,312,075.22  5,403,944.44 
 

 (หน่วย : บำท) 

 2556  2555 

รำยได้รวม 74,107,389.85  40,721.88 

ค่ำใช้จ่ำยรวม (74,083,070.01)  (3,124,598.24) 

ขำดทุนส ำหรับงวด 24,319.84  (3,083,876.36) 

10. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 
ประกอบด้วย 

 (หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุน 

ตำมวิธีส่วนได้เสีย/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2556 2555 

รำคำทุน:-   

ณ วันที่ 1 มกรำคม  3,000,000.00 3,000,000.00 

ซ้ือเพิ่ม - - 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม  3,000,000.00 3,000,000.00 

ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ:-   

ณ วันที่ 1 มกรำคม  (1,020,000.00) (1,610,000.00) 

ลดลง - 590,000.00 

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

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี   

ณ วันที่ 31 ธันวำคม  1,980,000.00 1,980,000.00 
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บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากดั (มหาชน)        

ที่ดินซ่ึงบริษัทไม่มี วัตถุประสงค์ในกำรใช้ด ำเ นินงำนเ น้ือที่ จ ำนวน 9 ไร่ 3 งำน 65 ตำรำงวำได้มำจำก  
กำรโอนทรัพย์สินเพื่อช ำระหน้ีตั้งแต่ในอดีต 

เม่ือวันที่ 14 มิถุนำยน 2556 ผู้ประเมินรำคำอิสระได้ประเมินรำคำที่ดินของบริษัทด้วยวิธีเปรียบเทียบรำคำตลำด 
(Market Approach) พบว่ำที่ดินมีรำคำประเมินจ ำนวน 1.98 ล้ำนบำท (2555 : จ ำนวน 1.98 ล้ำนบำท) 

11. ท่ีดินและอุปกรณ์ 

ประกอบด้วย 

     (หน่วย : บำท) 

 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ที่ดนิ 

เครื่องมือและ 

อุปกรณ ์

เครื่องใช้ส านักงาน 

และตกแต่ง 
ยานพาหนะ 

งานระหว่าง

กอ่สร้าง 
รวม 

ราคาทุน :       

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

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

โอนเข้ำ - - - - 1,283,109.35 1,283,109.35 

จ ำหน่ำย - (1,135,500.00) - - - (1,135,500.00) 

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

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

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

ค่าเส่ือมราคาสะสม :       

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

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

โอนเข้ำ - - - - - - 

จ ำหน่ำย - 1,135,488.00 - - - 1,135,488.00 

ตัดจ ำหน่ำย - 82,500.00 33,915.73 8,487.45 - 124,903.18 

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

มูลค่าสุทธิตามบัญชี :       

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 32,526,750.00 4,123,251.26 2,672,307.91 8,998,444.41 64,428,916.93 112,749,670.51 
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รายงานประจ าปี 2556 
บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากดั (มหาชน)        

     (หน่วย : บำท) 

 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ที่ดนิ 

เครื่องมือและ 

อุปกรณ์ 

เครื่องใช้ส านักงาน 

และตกแต่ง 
ยานพาหนะ 

งานระหว่าง

ก่อสร้าง 
รวม 

ราคาทุน :       

ณ วันที่ 1 มกรำคม 2555 11,500,000.00 8,527,395.88 4,807,128.36 11,914,831.70 5,463,730.72 42,213,086.66 

ซ้ือเพ่ิม - 2,069,251.64  948,749.82    2,283,252.34 30,346,949.58   35,648,203.38 

โอนเข้ำ - - 125,800.00 - - 125,800.00 

จ ำหน่ำย - -  (162,740.00)  (448,598.13) - (611,338.13) 

โอนออก - (114,225.23)  (62,343.67)  (220,000.00) - (396,568.90) 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555  11,500,000.00  10,482,422.29  5,656,594.51   13,529,485.91  35,810,680.30 76,979,183.01 

ค่าเสื่อมราคาสะสม :       

ณ วันที่ 1 มกรำคม 2555 - (5,507,296.81) (2,696,226.17) (2,149,166.05) - (10,352,689.03) 

ค่ำเสื่อมรำคำส ำหรับปี - (654,128.02) (752,242.46) (1,309,698.21) - (2,716,068.69) 

โอนเข้ำ - - (3,221.92) - - (3,221.92) 

จ ำหน่ำย - - 22,167.75 181,405.71 - 203,573.46 

โอนออก - 14,165.15 29,796.70 122,476.71 - 166,438.56 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 - (6,147,259.68)  (3,399,726.10)  (3,154,981.84) - (12,701,967.62) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี :       

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 11,500,000.00 4,335,162.61  2,256,868.41   10,374,504.07  35,810,680.30 64,277,215.39 

ข้อมูลเก่ียวกับค่ำเสื่อมรำคำมีดังน้ี 

(หน่วย : บำท) 
 2556 2555 
ค่ำเสื่อมรำคำส ำหรับปี 2,880,941.75 2,716,068.69 

ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 บริษัทรับรู้ต้นทุนกำรกู้ยืมเป็นส่วนหน่ึงของรำคำทุนของสินทรัพย์ระหว่ำง
ก่อสร้ำงจ ำนวน 0.89 ล้ำนบำท โดยค ำนวณจำกอัตรำดอกเบี้ยซ่ึงกู้ยืมมำเฉพำะเพื่อใช้ลงทุนในสินทรัพย์ดังกล่ำว 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 บริษัทมีอุปกรณ์จ ำนวนหน่ึงซ่ึงตัดค่ำเสื่อมรำคำหมดแล้วแต่ยังใช้งำนอยู่ รำคำทุนก่อน
หักค่ำเสื่อมรำคำสะสมของสินทรัพย์ดังกล่ำวมีจ ำนวน 10.55 ล้ำนบำท (2555 : จ ำนวน 8.66 ล้ำนบำท) 

สินทรัพย์ภำยใต้สัญญำเช่ำกำรเงินที่บริษัทเป็นผู้เช่ำได้รวมแสดงในรำยกำรข้ำงต้นประกอบด้วย ยำนพำหนะมีรำคำ
ตำมบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 จ ำนวน 8.15 ล้ำนบำท ( 2555 : จ ำนวน 9.46 ล้ำนบำท) 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 และ 2555 บริษัทได้น ำที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้ำงในอนำคตและเครื่องจักรที่ใช้ผลิต
น้ ำประปำเป็นหลักประกันวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจำกสถำบันกำรเงินตำมหมำยเหตุ 30.3 
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12. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
ประกอบด้วย 

  (หน่วย : บำท) 

 
งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุน 

ตำมวิธีส่วนได้เสีย/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 2556 2555 
รำคำทุน:-   

ณ วันที่ 1 มกรำคม  1,201,249.95 1,219,172.38 
ซ้ือเพิ่ม 26,000.00  31,077.57  
โอนออก -  (49,000.00) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม  1,227,249.95 1,201,249.95 

ค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม:-   
ณ วันที่ 1 มกรำคม  (717,418.82) (493,884.78) 
ค่ำตัดจ ำหน่ำยส ำหรับปี (223,747.70)  (226,755.96) 
โอนออก -  3,221.92  
ณ วันที่ 31 ธันวำคม  (941,166.52) (717,418.82) 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี   
ณ วันที่ 31 ธันวำคม  286,083.43 483,831.13 
   

ค่ำตัดจ ำหน่ำยส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 223,747.70 226,755.96 

13. สินทรัพย์/หนี สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  

กำรเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 และ 2555 มีดังน้ี 

     (หน่วย : บำท) 
 งบแสดงฐำนะกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย 
 1 มกรำคม  รับรู้ในก ำไร 31 ธันวำคม  รับรู้ในก ำไร 31 ธันวำคม  
 2555 หรือขำดทุน 2555 หรือขำดทุน 2556 
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น     607,457.38  (460,000.00)     147,457.38  (147,457.38) - 
ท่ีดินและอุปกรณ์ (2,021.33)      24,267.86       22,246.53  (22,246.53) - 
เงินลงทุนในบริษัทร่วม                 -        240,964.63      240,964.63  (240,964.63) - 
อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน     339,700.00  (135,700.00)     204,000.00  (204,000.00) - 
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น     144,900.00  (144,900.00)                 -    - - 
ประมำณกำรรับประกันคุณภำพ                 -        375,916.18      375,916.18  (375,916.18) - 
ประมำณกำรต้นทุนจำกงำนบริกำร  4,826,042.32  (4,826,042.32)                 -    - - 
หนี้สินภำยใต้สัญญำเช่ำกำรเงิน (566,070.15)      62,640.27  (503,429.88) 33,383.24 (470,046.64) 
ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน  1,309,709.30      461,046.50   1,770,755.80  (1,770,755.80) - 
 6,659,717.52 (4,401,806.88) 2,257,910.64 (2,727,957.28) (470,046.64) 
รวมสินทรัพย์(หนี้สิน)ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี  6,659,717.52  (4,401,806.88)  2,257,910.64  (2,727,957.28) (470,046.64) 
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สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีที่บริษัทไม่ได้รับรู้ไว้ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ประกอบด้วย 

   (หน่วย : บำท) 

 
งบแสดงฐำนะกำรเงินที่แสดงเงินลงทุน

ตำมวิธีส่วนได้เสีย 

งบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2556 2555 2556 2555 

ผลแตกต่ำงชั่วครำว 3,819,067.33 - 3,580,534.53 - 

                     รวม 3,819,067.33 - 3,580,534.53 - 

14. เงินกู้ยืมระยะสั นจากสถาบันการเงิน 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556  เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงินทั้งจ ำนวนเป็นเงินกู้ยืมในรูปตั๋วสัญญำ    ใช้เงิน

จำกสถำบันกำรเงินแห่งหน่ึง โดยมีวงเงินจ ำนวน 80.00 ล้ำนบำทและคิดดอกเบี้ยที่อัตรำลูกค้ำชั้นดี (Prime Rate)  ซ่ึง
ปัจจุบันอัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 6.875 ต่อปี  บริษัทจ ำน ำเงินฝำกประจ ำและโอนสิทธิเรียกร้องกำรรับเงินค่ำงวดงำนโครงกำร
ให้กับสถำบันกำรเงิน 

 

 

 

 

     (หน่วย : บำท) 

 งบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 1 มกรำคม  รับรู้ในก ำไร 31 ธันวำคม  รับรู้ในก ำไร 31 ธันวำคม  

 2555 หรือขำดทุน 2555 หรือขำดทุน 2556 

ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น  607,457.38  (460,000.00)  147,457.38  (147,457.38) - 

ท่ีดินและอุปกรณ์ (2,021.33)  24,267.86   22,246.53  (22,246.53) - 

อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน  339,700.00  (135,700.00)  204,000.00  (204,000.00) - 

เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น  144,900.00  (144,900.00)                 -    - - 

ประมำณกำรรับประกันคุณภำพ  -     375,916.18   375,916.18  (375,916.18) - 

ประมำณกำรต้นทุนจำกงำนบริกำร  4,826,042.32  (4,826,042.32)  -    - - 

หนี้สินภำยใต้สัญญำเช่ำกำรเงิน (566,070.15)  62,640.27  (503,429.88) 33,383.24 (470,046.64) 

ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน  1,309,709.30   461,046.50   1,770,755.80  (1,770,755.80) - 

 รวมสินทรัพย์(หนี้สิน)ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี  6,659,717.52  (4,642,771.51)  2,016,946.01  (2,486,992.65) (470,046.64) 
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15. เจ้าหนี การค้าและเจ้าหนี อ่ืน 
ประกอบด้วย 

 (หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุน 

ตำมวิธีส่วนได้เสีย/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2556 2555 

เจ้ำหน้ีกำรค้ำ 98,915,855.67 93,823,831.57 

เจ้ำหน้ีอ่ืน 6,433,643.41 10,949,512.21 

เจ้ำหน้ีเงินประกันผลงำน 24,868,386.80 19,422,371.53 

ประมำณกำรผลขำดทุนจำกงำนก่อสร้ำง 2,647,608.33 - 

เจ้ำหน้ีกรมสรรพำกร - 5,764,554.00 

อ่ืน ๆ 21,188.07 309,048.64 

รวม 132,886,682.28 130,269,317.95 

16.  เงินกู้ยืมยะระยาวจากสถาบันการเงิน 
ประกอบด้วย 

 (หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุน 

ตำมวิธีส่วนได้เสีย/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2556 2555 

เงินกู้ยืมระยะยำว 41,320,000.00 13,840,000.00 

หัก ส่วนของหน้ีที่ถึงก ำหนดช ำระในหน่ึงปี (33,960,000.00) (3,240,000.00) 

               สุทธิ 7,360,000.00 10,600,000.00 

จ ำนวนเงินขั้นต่ ำที่ต้องจ่ำยภำยใต้สัญญำเงินกู้ยืมระยะยำวมีดังน้ี 

 (หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุน 

ตำมวิธีส่วนได้เสีย/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2556 2555 

ไม่เกิน 1 ปี 33,960,000.00 3,240,000.00 

2 ปี – 5 ปี 7,360,000.00 10,600,000.00 

            รวม 41,320,000.00 13,840,000.00 
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เงินกู้ยืมระยะยำวมีรำยละเอียด อัตรำดอกเบี้ยและระยะเวลำช ำระคืนสำมำรถสรุปได้ดังน้ี 

 วงเงิน (ล้ำนบำท)   
ธนำคำรพำณิชย์ 2556 2555 ระยะเวลำ อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ กำรช ำระหน้ี 

1 16.00 16.00 พ.ค.55 – ม.ค. 60 MLR ต่อปี ช ำระเงินต้นรำยเดือนในแต่ละส่วนที่เบิกจ ำนวน 57 
งวด  โดยงวดที่ 1-56 ช ำระงวดละ 0.27 ล้ำนบำท 
และงวดสุดท้ำยช ำระ 0.12 ล้ำนบำท โดยงวด
แรกเริ่มจ่ำยช ำระในเดือนพฤศจิกำยน 2555 

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

ตั้งแต่ ก.ย. 58  
MLR-0.50% ต่อปี 

ช ำระเงินต้นรำยเดือนในแต่ละส่วนที่เบิกจ ำนวน 60 
งวด  โดยงวดที่ 1-59 ช ำระงวดละ 2.85 ล้ำนบำท 
และงวดสุดท้ำยช ำระ 1.85 ล้ำนบำท โดยงวด
แรกเริ่มจ่ำยช ำระในเดือนมกรำคม 2558 

 186.00 16.00    

วงเงินสินเชื่อ 16.00 ล้ำนบำท บริษัทต้องโอนสิทธิเรียกร้องกำรรับเงินค่ำบ ำบัดน้ ำตำมสัญญำให้กับธนำคำร เพื่อ
เป็นหลักประกันส ำหรับธนำคำรพำณิชย์แห่งที่ 1  

 วงเงินสินเชื่อ 170.00 ล้ำนบำท บริษัทได้น ำที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้ำงในอนำคตและเครื่องจักรที่ใช้ผลิตน้ ำประปำและ
ต้องน ำเงินที่ได้รับจำกกำรขำยน้ ำประปำเข้ำบัญชีของบริษัทที่จ ำน ำกับธนำคำรไว้และเม่ือได้รับเงินจำกกำรขำยน้ ำประปำแลว้
ธนำคำรจะคงเงินไว้เงินเท่ำกับภำระหน้ีที่บริษัทต้องช ำระในเดือนน้ันเพื่อเป็นหลักประกันส ำหรับธนำคำรพำณิชย์แห่งที่ 2 

จำกกำรค ำนวณอัตรำส่วนทำงกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 พบว่ำอัตรำส่วนทำงกำรเงินบำงรำยกำรไม่
เป็นไปตำมเงื่อนไขในกำรด ำรงอัตรำส่วนทำงกำรเงินตำมที่ก ำหนดไว้ในสัญญำเงินกู้ยืมระยะยำว ดังน้ันบริษัทได้จัดประเภท
เงินกู้ยืมระยะยำวซ่ึงอำจถูกเรียกร้องให้ช ำระคืนเม่ือผู้ให้กู้ยืมทวงถำมเป็นหน้ีสินหมุนเวียนเพื่อให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำร
บัญชีฉบับที่ 1 เรื่องกำรน ำเสนองบกำรเงิน หำกบริษัทสำมำรถด ำรงอัตรำส่วนทำงกำรเงินให้เป็นไปตำมเงื่อนไขสัญญำเงินกู้
ระยะยำวเงินกู้ยืมดังกล่ำวจะกลับไปเป็นหน้ีสินระยะยำวตำมเดิม 

17. หนี สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน 
จ ำนวนเงินขั้นต่ ำที่ต้องจ่ำยภำยใต้สัญญำเช่ำกำรเงินระยะยำวมีดังน้ี 

     (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2556 2555 
 หน้ีสินภำยใต้ 

สัญญำเช่ำกำรเงิน 
ดอกเบี้ยจ่ำย 
รอตัดบัญชี 

 
สุทธิ 

หน้ีสินภำยใต้
สัญญำเช่ำกำรเงิน 

ดอกเบี้ยจ่ำย 
รอตัดบัญชี 

 
สุทธิ 

ไม่เกิน 1 ปี 2,093,072.28 (265,029.76) 1,828,042.52 2,077,614.68 (372,270.71) 1,705,343.97 
เกินกว่ำ 1 ปี แต่ไม่
เกิน 5 ปี  

2,663,650.60 (158,770.18) 2,504,880.42 4,756,722.88 (423,800.08) 4,332,922.80 

รวม 4,756,722.88 (423,799.94) 4,332,922.94 6,834,337.56 (796,070.79) 6,038,266.77 
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 และ 2555 บริษัทได้ท ำสัญญำเช่ำกำรเงินระยะยำวกับบริษัทลิสซ่ิง เพื่อเช่ำยำนพำหนะ
จ ำนวน 8 สัญญำ สัญญำเช่ำก ำหนดช ำระค่ำเช่ำเป็นงวดรำยเดือน ๆละ 9,041.12 บำท ถึง 65,566 .00 บำท โดยมี
ระยะเวลำกำรเช่ำ 3-5 ปี  สัญญำเช่ำดังกล่ำวมีกรรมกำรของบริษัทเป็นผู้ค้ ำประกัน กรรมสิทธ์ิในยำนพำหนะดังกล่ำวจะ
โอนเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษัทเม่ือบริษัทได้ช ำระเงินงวดสุดท้ำยตำมสัญญำเช่ำ 

18. ประมาณการรับประกันคุณภาพ  
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 และ 2555 บริษัทได้รับรู้ประมำณกำรหน้ีสินจ ำนวน 1.80 ล้ำนบำทและจ ำนวน 2.93 

ล้ำนบำทในงบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสียและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ตำมล ำดับ ส ำหรับกำรเรียกร้องกำร
รับประกันผลงำนกำรก่อสร้ำงที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น บริษัทคำดว่ำรำยจ่ำยส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในงวดบัญชีหน้ำ และค่ำใช้จ่ำย
ทั้งหมดจะเกิดขึ้นภำยในระยะ 1- 2 ปี ตั้งแต่วันที่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

รำยกำรเคลื่อนไหวของประมำณกำรรับประกันคุณภำพส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 และ 2555 มีดังน้ี 

 (หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุน 

ตำมวิธีส่วนได้เสีย/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2556 2555 

  ณ วันที่ 1 มกรำคม 2,925,627.65 1,967,555.22 

  เพิ่มขึ้นในระหว่ำงปี 2,559,800.00 3,395,624.88 

  ส่วนที่ใช้ในระหว่ำงปี (3,629,575.87) (2,146,198.08) 

  โอนกลับส่วนที่หมดอำยุระหว่ำงปี (56,387.82) (291,354.37) 

  ณ วันที่ 31 ธันวำคม 1,799,463.96 2,925,627.65 

19. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 และ 2555 บริษัทมีภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำนกรณีกำรเลิกจ้ำงหรือเกษียณอำยุ

ตำมข้อก ำหนดของกฎหมำยแรงงำน บริษัทจัดให้มีกำรประมำณกำรภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำนโดยผู้เชี่ยวชำ ญ
ทำงด้ำนคณิตศำสตร์ประกันภัย  โดยใช้เทคนิคกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัยในกำรประมำณกำรจ ำนวน
ผลประโยชน์ที่พนักงำนควรจะได้รับและคิดลดผลประโยชน์โดยใช้วิธีคิดลด แต่ละหน่วยที่ประมำณกำรไว้ โดยอ้ำงอิงจำก
อัตรำดอกเบี้ยของพันธบัตรรัฐบำล เพื่อก ำหนดมูลค่ำปัจจุบันของ ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน  ต้นทุนบริกำรในอดีต
และต้นทุนปัจจุบันที่เก่ียวข้อง  

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 และ 2555 บริษัทรับรู้ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำนเป็นหน้ีสินจ ำนวน 11.70 ล้ำน
บำทและจ ำนวน 8.85 ล้ำนบำท ในงบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสียและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรตำมล ำดับ 
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กำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำปัจจุบันของภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำนส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 และ 
2555 มีดังน้ี  

 (หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุน 

ตำมวิธีส่วนได้เสีย/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2556 2555 

ณ วันที่ 1 มกรำคม 8,853,779.00 6,849,229.00 

ต้นทุนบริกำรปัจจุบัน 1,317,205.00 994,915.00 

ต้นทุนดอกเบี้ย 398,420.00 308,215.00 

ผลประโยชน์ที่จ่ำย (258,000.00) - 

ขำดทุนจำกกำรประมำณกำร 1,391,653.00 701,420.00 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 11,703,057.00 8,853,779.00 

สมมติฐำนในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตรป์ระกันภัยที่ส ำคัญ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 และ 2555 มีดังน้ี  

 งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุน 

ตำมวิธีส่วนได้เสีย/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2556 2555 

อัตรำคิดลด ณ วันสิ้นปี 4.00% 4.50% 

อัตรำกำรเพิ่มขึ้นของเงินเดือน 5.34% 5.34% 

อัตรำส่วนของพนักงำนที่คำดว่ำจะลำออกก่อนเกษียณ 5.00% 5.00% 

20. ทุนเรือนหุ้น 

 จ ำนวนหุ้น จ ำนวนเงิน 

 (หน่วย : หุ้น) (หน่วย : บำท) 

ทุนจดทะเบียน (มูลค่ำหุ้นละ 1.00 บำท)   

ณ วันที่ 1 มกรำคม 2555 130,000,000 130,000,000.00 

ออกหุ้นเพิ่มทุนระหว่ำงปี - - 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 130,000,000 130,000,000.00 

ออกหุ้นเพิ่มระหว่ำงปี 65,000,000 65,000,000.00 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 195,000,000 195,000,000.00 
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จ ำนวนหุ้น จ ำนวนเงิน 
 (หน่วย : หุ้น) (หน่วย : บำท) 

ทุนที่เรียกช ำระแล้ว (มูลค่ำหุ้นละ 1.00 บำท)   
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2555 130,000,000 130,000,000.00 
ออกหุ้นเพิ่มทุนระหว่ำงปี - - 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 130,000,000 130,000,000.00 
ออกหุ้นเพิ่มระหว่ำงปี              64,984,380  64,984,380.00  

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556            194,984,380  194,984,380.00 

เม่ือวันที่ 4 เมษำยน 2556 ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2556 มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจ ำนวน 
65,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท ท ำให้ทุนจดทะเบียนจำกเดิม 130,000,000.00 บำทเป็นทุนจดทะเบียน 
195,000,000.00 บำทเพื่อรองรับกำรจ่ำยเงินปันผลเป็นหุ้นสำมัญ บริษัทได้ด ำเนินกำรเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนต่อกรม
พัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์เม่ือวันที่ 3 พฤษภำคม 2556 

การจัดการความเส่ียงในส่วนของทุน 
วัตถุประสงค์ของบริษัทในกำรบริหำรทุนของบริษัทน้ันเพื่อด ำรงไว้ซ่ึงควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเน่ื อง

ของบริษัทเพื่อสร้ำงผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียอ่ืน และเพื่อด ำรงไว้ซ่ึงโครงสร้ำงของทุนที่
เหมำะสมเพื่อลดต้นทุนทำงกำรเงินของทุน 

ในกำรด ำรงไว้หรือปรับโครงสร้ำงของทุน  บริษัทอำจปรับนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น กำรคืนทุนให้แก่
ผู้ถือหุ้น กำรออกหุ้นใหม่ หรือกำรขำยทรัพย์สินเพื่อลดภำระหน้ี 

21. ส ารองตามกฎหมาย 
ภำยใต้พระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ.2535  บริษัทต้องจัดสรรทุนส ำรองตำมกฎหมำยไม่น้อยกว่ำร้อยละ 

5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปีหลังหักขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำส ำรองจะมีจ ำนวนไ ม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียนของบริษัท  ส ำรองตำมกฎหมำยไม่สำมำรถน ำมำจ่ำยเงินปันผลได้ 

ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2555 บริษัทได้จัดสรรก ำไรสุทธิจ ำนวน 2.89 ล้ำนบำทไปเป็นส ำรองตำมกฎหมำย 

22. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ที่รับรู้ในก ำไรขำดทุนส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 และ 2555 มีดังน้ี  

 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุน     

ตำมวิธีส่วนได้เสีย 
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2556 2555 2556 2555 
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน   - 11,742,924.36 - 11,742,924.36 
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีของผลแตกต่ำง

ชั่วครำวที่รับรู้เม่ือเริ่มแรกและที่กลับรำยกำร  

 

2,727,957.28 

 

4,401,806.88 

 

2,486,992.65 

 

4,642,771.51 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ที่รับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน 2,727,957.28 16,144,731.24 2,486,992.65 16,385,695.87 



 

                
    132       

รายงานประจ าปี 2556 
บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากดั (มหาชน)        

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้กับก ำไรทำงบัญชีส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 และ 2555 มีดังน้ี 

 (หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุน 
ตำมวิธีส่วนได้เสีย 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2556 2555 2556 2555 
ก ำไร(ขำดทุน)ทำงบัญชี (7,610,132.63) 68,232,489.42 (7,622,291.82) 69,437,312.56 

     

อัตรำภำษีที่ใช้ 20% 23% 20% 23% 
ภำษีเงินได้ค ำนวณตำมอัตรำภำษีที่ใช้ (1,522,026.53) 15,693,472.57 (1,524,458.36) 15,970,581.89 
ส่วนของค่ำใช้จ่ำยที่ไม่สำมำรถหักในกำรค ำนวณก ำไรทำงภำษี 320,626.07 451,258.67 320,626.07 415,113.98 
ผลกระทบจำกรำยกำรที่ไม่ได้รับรู้สินทรพัย์ภำษีเงินไดร้อตัดบัญช ี 3,819,067.33 - 3,580,534.53 - 
ผลขำดทุนสะสมยกมำที่น ำมำใช้เป็นค่ำใช้จ่ำยในงวดปัจจุบัน 110,290.41 - 110,290.41 - 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 2,727,957.28 16,144,731.24 2,486,992.65 16,385,695.87 

23. ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั นพื นฐาน 
ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไร(ขำดทุน)ส ำหรับปีด้วยจ ำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลี่ยถ่วง

น้ ำหนักที่ออกจ ำหน่ำยแล้วระหว่ำงปี และเม่ือวันที่ 4 เมษำยน 2556 บริษัทได้ปรับปรุงจ ำนวนหุ้นสำมัญที่ใช้ในกำรค ำนวณ
ก ำไรต่อหุ้นของปี 2555 ที่น ำมำเปรียบเทียบตำมจ ำนวนหุ้นที่เปลี่ยนไปจำกกำรออกหุ้นปันผลจ ำนวน 64.98 ล้ำนบำท โดย
ถือเสมือนว่ำกำรออกหุ้นปันผลดังกล่ำวได้เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่เริ่มต้นของงวดแรกที่น ำเสนอรำยงำน 

24. เงินปันผลจ่าย 
เม่ือวันที่ 4 เมษำยน 2556 ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2556 ของบริษัทมีมติให้จ่ำยปันผลส ำหรับผลกำร

ด ำเนินงำนประจ ำปี 2555  เป็นหุ้นสำมัญจ ำนวน 65,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ หุ้นละ 1 บำทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ
บริษัทในอัตรำ 2 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผลรวมมูลค่ำทั้งสิ้นไม่เกิน 65,000,000.00 บำทหรือคิดเป็นกำรจ่ำยปันผลในอัตรำ 
0.50 บำทต่อหุ้น  ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรำยใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังกำรจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ำยปันผลเป็นเงินสดแทนกำร
จ่ำยเป็นหุ้นปันผลในอัตรำ 0.50 บำทต่อหุ้น และจ่ำยปันผลเป็นเงินสดในอัตรำหุ้นละ 0.0556 บำทหรือคิดเป็นจ ำนวนเงินไม่เกิน 
7.22 ล้ำนบำท รวมเป็นกำรจ่ำยปันผลทั้งในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสดทั้งปีเท่ำกับอัตรำหุ้นละ 0.556 บำทคิดเป็นจ ำนวน
เงินรวมทั้งสิ้น 72.21 ล้ำนบำท บริษัทได้จ่ำยปันผลดังกล่ำวในวันที่ 3 พฤษภำคม 2556 (2555 : จ ำนวน 33.80 ล้ำนบำท) 

25. ข้อมูลเพ่ิมเติมเกีย่วกับกระแสเงินสด  
25.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย 

 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุน 

ตำมวิธีส่วนได้เสีย/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2556 2555 
เงินสด 318,702.19 273,090.86 
เงินฝำกธนำคำร 44,078,523.23 156,275,387.14 

 รวม 44,397,225.42 156,548,478.00 
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25.2  รายการที่ไม่กระทบเงินสด มีดังน้ี 

 (หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุน 

ตำมวิธีส่วนได้เสีย/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2556 2555 

ซ้ืออุปกรณ์ยังไม่ได้จ่ำยช ำระ 457,517.03 - 

ซ้ือสินทรัพย์ภำยใต้สัญญำเช่ำกำรเงิน - 1,932,000.00 

โอนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเป็นที่ดินและอุปกรณ์ - 45,778.08 

ประมำณกำรหน้ีสินผลประโยชน์พนักงำนที่รวมในรำคำทุน 

     ของที่ดินและอุปกรณ์ 

 

201,296.79 

 

69,278.61 

ซ้ืออุปกรณ์โดยกำรแลกเปลี่ยน - 16,800.00 

จ่ำยเงินปันผลเป็นหุ้นสำมัญ 64,984,380.00 - 

26. ผลประโยชน์ของพนักงาน  
26.1 กองทุนส ารองเลี ยงชีพ  

ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 และ 2555 บริษัทรับรู้ค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์ของพนักงำนส ำหรับ
กำรจ่ำยสมทบเงินเข้ำกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพเป็นจ ำนวน 0.69 ล้ำนบำทและจ ำนวน 0.57 ล้ำนบำท ในงบกำรเงินที่
แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสียและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ตำมล ำดับ 

26.2 ผลประโยชน์พนักงานกรณีการเลิกจ้างหรือเกษียณอายุ 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 และ 2555 บริษัทรับรู้ค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำนกรณี  กำร

เลิกจ้ำงหรือเกษียณอำยุตำมข้อก ำหนดของกฎหมำยแรงงำน ดังน้ี  

 (หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุน 

ตำมวิธีส่วนได้เสีย/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2556 2555 

ต้นทุนบริกำรปัจจุบัน 1,317,205.00 994,915.00 

ดอกเบี้ยจำกภำระผูกพัน 398,420.00 308,215.00 

ขำดทุนจำกกำรประมำณกำร 1,391,653.00 701,420.00 

          รวม 3,107,278.00 2,004,550.00 
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รำยกำรค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำนกรณีกำรเลิกจ้ำงหรือเกษียณอำยุส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 

2556 และ 2555 ได้แสดงรวมอยู่ในรำยกำรประเภทต่ำง ๆ ดังน้ี  

 (หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุน 

ตำมวิธีส่วนได้เสีย/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2556 2555 

ต้นทุนในกำรก่อสร้ำง 1,299,021.35 646,757.21 

ต้นทุนในกำรบริกำร 194,942.21 166,362.26 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 1,176,447.90 949,868.92 

ค่ำตอบแทนผู้บริหำร 235,569.75 172,283.00 

งำนระหว่ำงก่อสร้ำง 201,296.79 69,278.61 

                รวม 3,107,278.00 2,004,550.00 

 

27. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 

รำยกำรค่ำใช้จ่ำยบำงรำยกำรส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 และ 2555 สำมำรถน ำมำแยกตำมลักษณะได้ดังน้ี 

 (หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุน 

ตำมวิธีส่วนได้เสีย/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2556 2555 

ค่ำวัสดุก่อสร้ำงใช้ไป 244,405,639.22 371,309,456.84 

ค่ำจ้ำงผู้รับเหมำช่วง 350,170,197.65 318,709,734.99 

ค่ำใช้จ่ำยพนักงำน 55,461,665.42 45,559,189.72 

ค่ำตอบแทนผู้บริหำร 13,454,966.75 14,049,746.00 

ค่ำเสื่อมรำคำ 2,880,941.75 2,716,068.69 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจ ำหน่ำย 223,747.70 226,755.96 
28. ส่วนงานด าเนินงาน 

ตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2556 เป็นต้นไป  บริษัทได้ถือปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 8 เรื่อง ส่วน
งำนด ำเนินงำน  โดยมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินได้ก ำหนดให้บริษัทต้องระบุส่วนงำนด ำเนินงำนโดยอ้ำงอิงจำกรำยงำน
ภำยในของบริษัท  ซ่ึงรำยงำนดังกล่ำวได้รับกำรสอบทำนโดยผู้มีอ ำนำจตัดสินใจสูงสุดด้ำนกำรด ำเนินงำนเป็นประจ ำเพื่อกำร
จัดสรรทรัพยำกรให้กับส่วนงำนและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของส่วนงำน ซ่ึงมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับเดิมก ำหนดให้น ำเสนอ
ข้อมูลส่วนงำนด ำเนินงำนโดยจ ำแนกเป็นส่วนงำนทำงธุรกิจและส่วนงำนทำงภูมิศำสตร์  กำรถือปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวไม่มีผลกระทบต่อกำรเปลี่ยนแปลงกำรเปิดเผยข้อมูลส่วนงำนที่รำยงำนแต่อย่ำงใด 
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บริษัทจ ำแนกส่วนงำนด ำเนินงำนโดยพิจำรณำจำกประเภทกำรให้บริกำร โดยบริษัทมีส่วนงำนด ำเนินงำนรวม  3 
ส่วนงำน ประกอบด้วย ส่วนงำนรับเหมำก่อสร้ำง  ส่วนงำนบริกำรบ ำรุงรักษำและส่วนงำนลงทุนโครงกำรผลิตน้ ำประปำ
และบ ำบัดน้ ำเสีย 

บริษัทวัดมูลค่ำผลก ำไรหรือขำดทุนของส่วนงำน  โดยพิจำรณำจำกก ำไรขั้นต้นของส่วนงำนโดยไม่ได้รวมรำยกำร
รำยได้อ่ืน ดอกเบี้ยรับ ก ำไรจำกกำรอัตรำแลกเปลี่ยน ค่ำใช้จ่ำยส่วนกลำงต่ำง ๆ ต้นทุนทำงกำรเงินและส่วนแบ่งขำดทุนใน
บริษัทร่วมในกำรวัดผลก ำไรหรือขำดทุนของส่วนงำน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

ข้อมูลส่วนงำนด ำเนินงำนส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 และ 2555 มีดังน้ี 

 (หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย 

 

รับเหมำก่อสร้ำง บริกำรบ ำรุงรักษำ 

ลงทุนโครงกำรผลิตน้ ำประปำและ

บ ำบัดน้ ำเสีย รวม 

 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 

รำยได้จำกลูกค้ำภำยนอก 646,407,821.75 820,476,214.72 54,327,262.78 53,575,169.65 - - 700,735,084.53 874,051,384.37 

ก ำไร(ขำดทุน)ขั้นต้น 36,931,770.46 100,429,725.98 2,937,367.55 6,497,287.53 - - 39,869,138.01 106,927,013.51 

รำยได้อ่ืน       4,028,722.95 7,518,368.26 

ค่ำใช้จ่ำยบริหำร       (36,621,240.37) (30,547,926.45) 

ค่ำตอบแทนผู้บริหำร       (13,454,966.75) (14,049,746.00)  

ต้นทุนทำงกำรเงิน       (1,443,945.66) (410,396.76) 

       (7,622,291.82) 69,437,312.56 

         

ส่วนแบ่งก ำไร(ขำดทุน)จำกเงินลงทุนใน

บริษัทร่วม     

  

12,159.19 (1,204,823.14) 

ก ำไร(ขำดทุน)ก่อนภำษีเงินได้       (7,610,132.63) 68,232,489.42 
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ข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับกำรกระทบยอดรำยกำรสินทรัพย์และรำยกำรอ่ืน ๆ ที่มีสำระส ำคัญของแต่ละส่วนงำนกับจ ำนวนรวมของบริษัท 

 (หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย 

 
รับเหมำก่อสร้ำง บริกำรบ ำรุงรักษำ 

ลงทุนโครงกำรผลิตน้ ำประปำ    

และบ ำบัดน้ ำเสีย 
ส่วนกลำง รวม 

 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 

สินทรัพย์  426,487,026.38   281,553,902.42   6,357,202.16   22,223,393.12   67,789,690.44   39,177,562.11   97,072,191.95   200,862,696.36   597,706,110.93   543,817,554.01  

ค่ำเสื่อมรำคำ  940,229.37   884,147.41   166,166.07   64,725.83   20,633.31   6,087.67   1,753,913.00   1,761,107.78   2,880,941.75   2,716,068.69  

ค่ำตัดจ ำหน่ำย                    -                      -                   -                     -                     -                     -   223,747.70 226,755.96 223,747.70 226,755.96 
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บริษัทมีรำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและให้บริกำรส ำหรับส่วนงำนรับเหมำก่อสร้ำงและบริกำรบ ำรุงรักษำให้กับลูกค้ำ
รำยใหญ่จ ำนวน 2 รำย  จ ำนวน 197.90 ล้ำนบำท (2555 : จ ำนวน 2 รำย จ ำนวน 339.89 ล้ำนบำท) 

29. เครื่องมือทางการเงิน 
บริษัทต้องเผชิญกับควำมเสี่ยงทำงกำรเงินที่ส ำคัญ ได้แก่ ควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบี้ย ควำมเสี่ยงด้ำนกำรให้

สินเชื่อและควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน แต่อย่ำงไรก็ตำม บริษัทไม่มีนโยบำยที่จะประกอบธุรกรรม ตรำสำรทำงกำรเงิน
ที่เป็นตรำสำรอนุพันธ์เพื่อกำรเก็งก ำไรหรือเพื่อกำรค้ำ 

29.1 ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี ย 

ควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจำกควำมผันผวนของอัตรำดอกเบี้ยในท้องตลำดในอนำคตซ่ึงจะส่งผล
กระทบต่อกำรด ำเนินงำนและกระแสเงินสดของบริษัท  บริษัทมีควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบี้ยเน่ืองจำกมี            
เงินฝำกธนำคำรพำณิชย์  อย่ำงไรก็ตำมสินทรัพย์ทำงกำรเงินดังกล่ำวมีอัตรำดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตรำดอกเบี้ย   
ในท้องตลำด บริษัทจึงเชื่อว่ำจะไม่มีควำมเสี่ยงที่เป็นสำระส ำคัญจำกอัตรำดอกเบี้ย  

 

  จ ำนวนเงิน (หน่วย : บำท) อัตรำดอกเบี้ย (ร้อยละ : ต่อปี) 

 งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2556 2555 2556 2555 

เงินฝำกออมทรัพย์ 35,840,085.03 149,108,098.82 0.50 - 0.85 0.62 - 0.75 

เงินฝำกประจ ำไม่เกิน 3 เดือน 15,600.00 15,337.52 1.625 2.00 

เงินฝำกประจ ำที่ติดภำระค้ ำประกัน 59,691,766.40 46,613,087.42 1.15 - 2.20 2.00 - 2.35 

เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน 51,000,000.00  - 6.875 - 

เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน 41,320,000.00 13,840,000.00 5.75 - 7.00 7.00 

หน้ีสินภำยใต้สัญญำเช่ำกำรเงิน 4,332,922.94  6,038,266.77  4.756 - 8.873 4.756 - 8.873 

29.2  ความเส่ียงด้านการให้สินเชื่อ 
บริษัทมีควำมเสี่ยงด้ำนกำรให้สินเชื่อจำกกำรไม่ได้รับช ำระหน้ีจำกลูกหน้ีกำรค้ำ อย่ำงไรก็ตำมบริษัทมี   

กำรพิจำรณำควำมสำมำรถในกำรจ่ำยช ำระหน้ีของลูกหน้ีกำรค้ำแต่ละรำย  ในกำรพิจำรณำให้สินเชื่อและได้
พิจำรณำตั้งค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส ำหรับลูกหน้ีกำรค้ำตำมนโยบำยกำรบัญชีที่ก ำหนดไว้ นอกจำกน้ีบริษัทไม่มีควำม
เสี่ยงจำกกำรกระจุกตัวของลูกหน้ีที่มีนัยส ำคัญ 

29.3 ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

บริษัทมีควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยนในสกุลเงินตรำต่ำงประเทศ เน่ืองจำกมี         
รำยกำรค้ำกับเจ้ำหน้ีกำรค้ำที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศซ่ึงฝ่ำยบริหำรได้บริหำรควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน   โดย
เข้ำท ำสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำแล้วแต่กรณี 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 และ 2555 บริษัทมียอดคงเหลือที่มีสำระส ำคัญของสินทรัพย์และหน้ีสิน
ทำงกำรเงินที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศดังน้ี 
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 งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2556 2555 

สกุลเงิน สินทรัพย์ หน้ีสิน สินทรัพย์ หน้ีสิน 

ยูโร - - - 52,000.00 

29.4 มูลค่ายุติธรรม 
เน่ืองจำกสินทรัพย์และหน้ีสินทำงกำรเงินส่วนใหญ่ของบริษัทจัดอยู่ในประเภทระยะสั้นและเงินกู้ยืมมีอัตรำ

ดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตรำดอกเบี้ยในตลำด บริษัทจึงประมำณมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์และหน้ีสินทำงกำรเงิน
ใกล้เคียงกับมูลค่ำตำมบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

หน้ีสินภำยใต้สัญญำเช่ำกำรเงินและเงินกู้ยืมระยะยำวมีมูลค่ำใกล้เคียงกับมูลค่ำยุติธรรมเน่ืองจำกมีอัตรำ
ดอกเบี้ยลอยตัว 

30. ภาระผูกพันและหนี สินท่ีอาจจะเกิดขึ น 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 และ 2555 บริษัทมีภำระผูกพันดังน้ี 

30.1 ภาระผูกพันตามสัญญารับเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบ าบัดน  าเสียรวมทั งอาคาร     
ประกอบต่ำง ๆ มีดังน้ี 

 (หน่วย : บำท) 

งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุน 

ตำมวิธีส่วนได้เสีย/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2556 2555 

มูลค่ำตำมสัญญำทั้งสิ้น 2,360,219,836.01 2,029,692,897.32 

มูลค่ำรำยได้ที่รับรู้แล้วทั้งสิ้น 1,604,442,199.05 1,510,926,980.26 

คงเหลือมูลค่ำที่ยังไม่ได้ด ำเนินงำน 755,777,636.96 518,765,917.06 

30.2 ภาระผูกพันตามสัญญารับเหมาก่อสร้างกับผู้รับเหมาหลายราย ดังน้ี 

  (หน่วย : บำท) 

 
 งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุน 

ตำมวิธีส่วนได้เสีย/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  2556 2555 

มูลค่ำตำมสัญญำทั้งสิ้น  877,199,498.24 563,481,779.10 

มูลค่ำต้นทุนที่รับรู้แล้วทั้งสิ้น  551,171,242.98 418,153,949.02 

คงเหลือมูลค่ำที่ยังไม่ได้ด ำเนินงำน  326,028,255.26 145,327,830.08 
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บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากดั (มหาชน)        

30.3 นอกจากหนี สินต่าง ๆ ที่ปรากฏในงบการเงินแล้วบริษัทยังมีภาระผูกพันและหนี สินที่อาจจะเกิดขึ น ดังน้ี 

 (หน่วย : ล้ำนบำท) 

 งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุน 

ตำมวิธีส่วนได้เสีย/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2556 2555 

 วงเงินทั้งสิ้น วงเงินใช้ไป วงเงินคงเหลือ วงเงินทั้งสิ้น วงเงินใช้ไป วงเงินคงเหลือ 

หนังสือค้ ำประกัน 738.38 (402.88) 335.50 811.63 (284.30) 527.33 

วงเงินเบิกเกินบัญชี 20.00 - 20.00 20.00 - 20.00 

วงเงินเลตเตอร์ออฟเครดติและทรัสต์รีซีท 91.00 - 91.00 91.00 (16.01) 74.99 

วงเงินกู้ยืมระยะสั้น 150.00 (51.00) 99.00 132.00 - 132.00 

วงเงินกู้ยืมระยะยำว 186.00 (46.72) 139.28 16.00 (16.00) - 

วงเงินซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ 11.00 - 11.00 5.54 - 5.54 

 

บริษัทได้น ำที่ดินตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 11 และเงินฝำกธนำคำรตำมหมำยเหตุประกอบ          
งบกำรเงินข้อ 8  เป็นหลักทรัพย์ค้ ำประกันสินเชื่อดังกล่ำว รวมถึงโอนสิทธิเรียกร้องกำรรับเงินค่ำงวดงำนโครงกำร
ให้กับธนำคำรและบัญชีเงินฝำกของบริษัทที่จ ำน ำกับธนำคำรซ่ึงเมื่อได้รับเงินจำกกำรขำยน้ ำประปำแล้วธนำคำร จะ
คงเงินไว้เงินเท่ำกับภำระหน้ีที่บริษัทต้องช ำระในเดือนน้ันนอกจำกน้ีกรรมกำรบริษัท 2 ท่ำน ยังค้ ำประกันสินเชื่อ
ดังกล่ำวเป็นกำรส่วนตัว 

30.4 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 บริษัทได้ท ำสัญญำเช่ำและบริกำรกับบริษัทแห่งหน่ึงโดยมีระยะเวลำ 1-3 ปี บริษัทมีข้อ
ผูกพันที่ต้องจ่ำยค่ำเช่ำและค่ำบริกำรเดือนละ 10,218.00 -70,327.00  บำท (2555 : เดือนละ 55,000.00 บำท) 

30.5 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 บริษัทมีรำยจ่ำยฝ่ำยทุนจ ำนวนเงิน 5.55 ล้ำนบำทที่เก่ียวข้องกับกำรก่อสร้ำงสินทรัพย์
ในกำรผลิตน้ ำประปำและบ ำบัดน้ ำเสีย 

30.6  ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 บริษัทมีภำระผูกพันจำกสัญญำบริกำรเป็นจ ำนวนเงินรวม 2.00 ล้ำนบำท 

31. การอนุมัติงบการเงิน 
งบกำรเงินน้ีได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรของบริษัทเพื่อให้ออกงบกำรเงินได้เม่ือวันที่ 27 กุมภำพันธ์ 2557 
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General Information 
Company Name in Thai 
Company Name in English 
Registration Number 
 
Nature of Business 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Head Office  
 
Telephone Number 
Facsimile Number 
Website  
Paid-up Capital  
Par Value 

 : บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ำกัด (มหำชน) 
Hydrotek Public Company Limited 

0107554000097 

Construction, Operation and Maintenance, and Water Operator 

for environmental engineering business which are Construction 

(Engineering, Procurement, and Construction: EPC) 

1. Operation and Maintenance (O&M) Water Operator of Water 

Treatment Plant and Wastewater Treatment Plant (Water Operator) 
The company has 4 products. 

1. Water Treatment Plant such as Portable Water Plant,  

Desalination Plant and Demineralization Plant 

1. 2. Wastewater Treatment Plant, and Wastewater Recycle Plant 

2. 3. Solid Waste Treatment Plant, using solid waste to landfill for 

decomposing and the process will generate Methane to be used as fuel. 

3. 4. Waste to Energy, using wastewater with high COD (Chemical 

Oxygen Demand) from industrial for processing to yield Biogas 

and Methane to be used as fuel 

4. 1363 Soi Ladprao 94, Ladprao Road, Phlab Phla, 

5. Wangthonglang, Bangkok 10310, Thailand 

6. (66) 2-559-2924-5, (66) 2-559-3657 

7. (66) 2-559-2719, (66) 2-949-0770  

8. www.hydrotek.co.th  
9. Bath 194,984,380 (194,984,380 share)  

10. Bath 1 per share  (one Bath per share) 
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References 
 

Registrar 

Thailand Securities Depository Co.,Ltd 
62 The Stock Exchange of Thailand Building, Rachadapisek Road, Klongtoey,  

Bangkok 10110, Thailand 

Tel:  (66) 2-229-2800  

Fax: (66) 2-359-1259 
 
Auditor 

MR. SOMYOS WIWATAPINAI  

SP Audit Company Limited 
503/21 K.S.L Tower 12th Fl., Sri Ayudhya Road, Phayathai, Ratchathewi Bangkok 10400 

Tel:  (66) 2-642-6172-4 

Fax: (66) 2-642-6253 
 

Financial advisor 

Asset Pro Management Co., Ltd. 
999/9 The Offices at Central World 10th Fl., Unit 1011-1012, Rama 1 Road, Patumwan,  

Bangkok 10330  

Tel: (66) 2-264-5674 

Fax: (66) 2-264-5679 
 

Remark: Investors can find additional the company’s information from Annual Registration Statement 

(56-1) at www.sec.or.th or www.hydrotek.co.th 

 

 

 

 

 
 

http://www.sec.or.th/
http://www.hydrotek.co.th/
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Nature of Business 

Background and Major Development  

Hydrotek Public Company Limited established on 17 November 1982 with the initial registered 

capital of 1,500,000 Baht under control and managed by Mr. Slib Soongswang and Mr. Pichai Klongpitak. 

The objective is to operate the construction and environmental engineering management business 

which are environmental-friendly as listed: 

1) Construction (Engineering, Procurement and Construction): the Company can offer individual 
service or total solution service. 

2) Operation and Maintenance  

3) Water Operator of Water Treatment Plant and Wastewater Treatment Plant  

The Company has 4 services 

1. Water Treatment Plant such as Portable Water Plant, Desalination Plant and Demineralization Plant 

2. Wastewater Treatment Plant and Wastewater Recycle Plant 

3. Solid Waste Treatment Plant 

4. Waste to Energy 

SERVICES 

 

 

 

 

 

PRODUCT 

Water Treatment Plant Wastewater Treatment Plant 
1. Portable Water Plant 

2. Demineralization Plant 

3. Desalination Plant 

1. Wastewater Recycle Treatment Plant 

2. Wastewater Treatment Plant for Standardize 

Solid Waste Treatment Waste to Energy 
1. Sanitary Landfill 

2. Secure Landfill 

Wastewater and solid waste from industrial, 

agriculture and community will be treated by 

Biological Wastewater Treatment. 

 

Construction 

Operation and  Maintenance 

Operator 

1982 2007 2011 
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The Company’s clients are government agencies and private clients. Government agencies 
include the Provincial Waterworks Authority (PWA), Metropolitan Waterworks Authority (MWA), 

municipalities, Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) and universities. Private clients are 

in petrochemical, energy, steel, food and beverages industries. Construction is the Company’s major 

source of revenues. 

Business Goal 

The Company’s business goal is to be the leader of contractor and engineering in environmental 

engineering of Thailand and Asian such as Desalination Plant, Demineralization Plant and Wastewater 

Recycle Plant under clearly determined guidelines to accomplish the goal which are 

1. Providing total solution services from engineering, procurement, construction and installation 

including commissioning by focusing on international quality standard and efficiency with 

reasonable price as well as on time delivery. 

2. Managing and controlling the construction cost efficiently.  

3. Developing and training human resources including constant studying and developing 

technology. 

4. Building good relationship with customers through impressed after sales services. 

5. Stability and sustainability expanding business under building and developing organization 
framework to be high efficiency organization. 

6. Being part of building well-being in society. 

Services 

1. Construction (Engineering, Procurement and Construction, EPC): The Company can 

offer individual service or total solution service from engineering, procurement, construction and 

installation including commissioning. The clients will be responsible for the entire investment 
costs, employ the Company to undertake the construction and pay the construction costs to the 

Company as specified in the contract. The total solution service offers full service, convenience 

and reduces burden in procurement of equipment. In seeking experienced engineering 

consultant and contractor for construction work, the Company will hire a subcontractor who 

delivers good work and previously worked with the Company. 

2. Operation and Maintenance (O&M): The O&M clients are clients who previously employed 

the Company to undertake EPC. The Company will be responsible for the operation of the 

system to produce water as per the customer’s required quality and quantity. The contract period 

of the operation and maintenance will be 3 to 6 years. The clients will pay monthly fees 

calculated from the quantity of produced water and unit price. The Company will be responsible 

for the entire costs of water production such as chemicals, raw water, and salary. 
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HYDROTEK PUBLIC COMPANY LIMITED 

3. Water Operator of Water Treatment Plant and Wastewater Treatment Plant (Water 
Operator): in form of Build ,Own and Operate (BOO) and Build, Operate and Transfer (BOT), 

The Company will be responsible for the entire costs incurred from investment and  

management. The project period will be 10-30 years. The investment cost depends on capacity 

and size of the project. This service reduces risks associated with investment, operation and 

maintenance water system. In 2011, the Company signed a 10-year contract with TPC to 
provide Water Operator of Wastewater Treatment Plant in form of BOO. Moreover in 2012 – 

2013, the Company signed 30-year contract with six municipalities of Chiang Mai Province in 

form of BOO. The contract will provide exclusivity to the Company. The client cannot hire 

another company to provide similar service during contract period. 

Revenues structure classified by services  

Type of Revenues 
2011 2012 2013 

MB % % MB % MB 

1. Construction 600.83 87.20 820.48 93.87 646.41 92.25 

2. Operation and Maintenance 88.23 12.80 53.57 6.13 54.32 7.75 

3. Water Operator 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

The Company employs up-to-date technology in water treatment and quality control with various 

filtration systems to meet clients’ needs. The systems range from as simple as a sand filtration to high 

technology such as Ion Exchange System to obtain purity level as needed by clients. The Company 

has a research and development team to constantly research and keep updating on technology from 

suppliers to develop various systems to meet clients’ demand. The technology ranked by low to high 

complexity of the filtration system is as followings: 

1. Micro Filtation (MF) 
Micro Filtration Technology uses 0.1-micron membrane to filter particles larger than 0.1 

micron, such as sand, suspension, almost all bacteria and some virus. 

2. Ultra Filtration (UF) 
Ultra Filtration Technology uses 0.01-micron membrane to filter particles larger than 0.01 

micron. The UF can completely filter sand, suspension, bacteria, virus and all organic substances, 
such as protein and fat.  

3. Reverse Osmosis (RO) 

Reverse Osmosis Technology uses 0.001-micron membrane to filter particles larger than 

0.001 micron. RO can filter bacteria, virus and solute, such as Mercury, Lead and other heavy 

metals contaminated in water. 
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Products 

1. Water Treatment Plant 
Water Treatment is the process of taking raw water from natural sources such as river, 

canal, lake, reservoir and the sea and converting into water, which has quality and quantity 

required by clients. The products from the process are portable water, desalination water and 

demineralised water for consumption, agriculture and industrial or factory located near the sea 

or area where water is expensive. Each type of water requires different technologies, which has 

different level of complexities. Water Treatment Plant can be divided as followings: 

1.1 Portable Water Plant 
Portable Water Plant Process starts with taking raw water into production process to 

obtain portable water to use in consumption, agriculture and some industrials, which do not 

require high quality water. The portable water must have Total Dissolved Solid (TDS) less 

than 500 milligrams per liter and meet the standards set by the Provincial Waterworks 

Authority (PWA) and Metropolitan Waterworks Authority (MWA). These standards are 

physical characteristics and chemical characteristics. Physical characteristics include color, 

taste, odor and turbidity, whilst chemical characteristics are amount of solute and hardness, 

poisonous characteristics (heavy metal) such as mercury, lead and arsenic. The clients are 

community and factories. The Portable Water Plant Process is shown in the exhibit below. 

Diagram of Portable Water Plant Process (Source: Provincial Waterworks Authority) 
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Portable Water Plant Process  

1. Intake raw water. This water still has high turbidity, solute and heavy metals. 

2. Improve quality of raw water by adding alum or lime (Calcium Hydroxide) to assist 

sedimentation process and improve pH. 
3.  Sedimentation: Raw Water with alum or lime will flow into sediment tank for small 

sediments to combine into heavier sediments and sink to the bottom of the sediment 

tank. The water will have more clarity. 
4. Filtration: The water from sedimentation process will pass through sand filter to separate 

fine particles. 

5. Disinfection: Add chlorine and kept in storage for further distribution. 

6.  Quality check and control. 

7. Distribute portable water from water tank or pressure portable water into pipeline system. 

Byproduct from Portable Water Plant Process is sludge, the majority of which is soil, 
organic substances, which do not have negative impact on environment. Moreover, in 

Portable Water Plant Process, there is no hazardous chemical. The chemical used in the 

process only helps combine small sediment into heavy sediment. The Company will 

dispose sludge by landfill. 

Pictures of Engineering, Procurement and Construction of Potable Water Plant  
(Bangkok Produce Merchandising Public Company Limited, Rayong Province) 

 

 

 

 

 
Pictures of Engineering, Procurement and Construction of Portable Water Plant         

(Charoen Pokphand Foods Public Company Limited, Nakhon Ratchasima Province) 
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UF RO 

Portable Water Sea 
Water 

1.2 Desalination Plant  
Desalination plant is the process that converts sea water into water. Clients are 

community and manufacturing plants that are located near or by the sea or are in the area where 
water is expensive or scarcity. Desalination plant process uses sea water, which has high 

turbidity and high Total Dissolved Solid (TDS), as high as 35,000-45,000 milligrams per liter 

(mostly Sodium and Chloride). Desalination plant process is similar to portable water plant 

process but employs more complex technology, which uses MF or UF and RO which called 

Sea Water Reverse Osmosis (SWRO). 

 

 

 

 
 
 

Desalination Plant Process  
1. Intake sea water from the sea. 

2. Flow sea water to pass membrane filtration process by using MF or UF, to separate 

suspension. 

3. RO will filter Sodium Chloride to obtain portable water. 

4. Store into storage tank for further usage. 

Byproduct from the process is high concentrated saline since desalination process 

separates Sodium Chloride from sea water. Therefore, the byproducts will be water and 

high concentrated saline. High concentrated saline does not have negative impact on 

environment. Solute in high concentrated saline is Sodium Chloride, which is one of 

solutes of sea water. 

Water from desalination process can be processed into purified water by passing 
demineralization plant process. 

Pictures of Engineering, Procurement and Construction of Desalination Water          
(PTT Chemical Public Company Limited, Rayong Province) 
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MF UF RO MF 

Ion Exchange 
Process Portable Water  

Purified 
Water 

Na+ 
Cl- 

1.3  Demineralization Plant  
Demineralization Plant is to filter solute, such as minerals, from portable water plant. 

This needs Ion Exchange technology, which is more complex than technology used in 
Portable Water Plant, to produce water at required purity level. The clients are power 

plants, oil refineries, circuit board manufacturer and drinking water industry. If the water 

does not meet the required standards, it could cause problem in production since some 

solutes, such as Calcium Carbonate, Silica, will reduce the efficiency of machine and 

equipment. 

 

 

 

 

 

 
Demineralization Plant Process  

1. Portable Water flows into mineral filtration process to separate small minerals by 

passing filtration process with membrane. The process has to starts with MF or UF 

and is followed by RO until the water has only Sodium Ion (Na+) and Chloride Ion (Cl-).  

2. The water will flow to Ion Exchange Process in which Na+ and Cl- will be separated 

by Resin (Insoluble Polymer with ion exchange qualification), purifying water. 

3. Quality check and quality control. 

4. Store in the storage for further use. 

Byproduct from the process is high concentrated saline (Sodium Chloride: NaCl), 
which is used in washing the resin. Sodium Chloride has no impact to environment but it 

has high concentration, which needs to be brought down to allowed level prior to 

discharging. 

The purified water has no benefit to body because all minerals are separated from 
the water. Hence, drinking water manufacturers add some beneficial minerals during 

production process to add value to drinking water (mineral water). 
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Pictures of Engineering, Procurement and Construction of Demineralization Water 
(Rayong Electricity Generating Company Limited, Rayong Province) 

 

 

 

 

 
2. Wastewater Treatment Plant 

Wastewater Treatment Plant eliminates contaminants occurred from production process 
from factory or household. The treatment will completely eliminate or partially eliminate 

contamination to the level that meets water quality standard in accordance with the Notification 

the Ministry of Science, Technology and Environment No.3 B.E. 2539 (1996) regarding to 

effluent (wastewater, sewage) standards for different sources (for example, industrial, building, 

housing estate and agriculture). The wastewater from different sources has different chemicals 

or contaminants, which can be divided into 5 categories as followings: 

1. Wastewater with organic substances: from consumption, Biochemical Oxygen 

Demand (BOD) measures the condition of wastewater. BOD shows the amount of Oxygen 

required by bacteria to decompose organic substances. Wastewater with low BOD, when 

discharged into river or canal, will not have negative impact. On the other hand, 

wastewater with high BOD will cause lower Oxygen in the water and kill fishes or other 

living things in such resources. 

2. Wastewater with chemical substances: Chemical Oxygen Demand (COD) measures 
the condition of wastewater. COD shows the amount of Oxygen used in oxidization 

process to obtain Carbon Dioxide (CO2) and water (H2O).   

3. Wastewater with suspension: It has Total Dissolved Solid (TDS) at the level, which 

requires treatment. TDS value is the amount of dissolved solids, which flow through glass 

fiber filter. After filtering out suspension, liquid will be evaporated, leaving the solute. 

4. Wastewater with heavy metals 
5. Wastewater with other chemical substances  

Wastewater treatment plant services depend on the categories of the wastewater and the 

level of treatment needed by clients. Level of treatment ranges can be recycling or general 

treatment (treatment to meet wastewater standards by Pollution Control Department, Ministry 

of Natural Resources and Environment). The Company has two types of wastewater treatments 

as follows: 
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MF/UF RO 

Portable Water Wastewater 

Tank Tank 

2.1 Wastewater Recycle Plant 
Wastewater Recycle Plant is wastewater treatment process for industrials and 

industrial estates to improve the quality of wastewater until it can be used again in the 
production process. Wastewater Recycle Plant improves quality of wastewater from 

production process which no cost for raw water, therefore, the costs of water reduce. 

Moreover, Wastewater Recycle Plant preserves environment and reduces water usage 

from water resources. 

 
 
 
 
 
 

Wastewater Recycle Plant Process  

1. Flow Wastewater through membrane filtration system, MF or UF, to separate 

suspension. 

2. Flow Wastewater from membrane filtration system into RO to filter solute from 

wastewater. 
3. Store in the storage for further usage. 

Pictures of Engineering, Procurement and Construction of Wastewater Recycle Plant 

 

 

 

 

 

 

 

The Company expanded to Water Operator of Wastewater Recycle Plant. In 2011, the 

Company signed a 10-year contract with TPC to provide Water Operator of Wastewater Recycle 

Plant on BOO basis 

2.2 Wastewater Treatment Plant  
Wastewater Treatment Plant is wastewater treatment process for industrials and 

communities to meet the standards for discharging into water resources. The services can 

be divided into 3 categories based on type of wastewater as followings: 
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1. Physical and Chemical Treatment 
It is a preliminary treatment for wastewater from industrials and large 

communities by screening, grease and oil separation, chemical precipitation and 

heavy metal treatment.  

2. Biological Treatment  
It used biological concept. The Company designs and builds a system which 

raises microorganism to decompose pollutant in wastewater. This treatment is suitable 

for wastewater from communities, municipalities, industrials and industrial estates. 

3. Sludge Treatment   
It treats sludge from Physical, Chemical and Biological Treatment by 

removing water from sludge. This sludge becomes drier and reduces in volume, 

which is easier to transport. The machines used in removing water from sludge are 

filter press, belt press or centrifuge. This sludge treatment is used for Wastewater 

Treatment Plant from communities, municipalities, industrials and used for sludge 
from Water Treatment Plant.  

Wastewater Treatment has two groups of clients categorized by sources of 

wastewater as follows: 

1. Wastewater Treatment from Communities 
Most wastewater from Thailand’s communities has organic substances in 

the water resources, which has BOD at 100 milligrams per liter. Biological 

Treatment is an appropriate method, using bacteria in treatment. There are two 

methods as follows: 

 Aerobic Digestion 
Aerobic Digestion is a treatment using bacteria to decompose organic 

substances in wastewater by adding oxygen into wastewater in order for bacteria 

to multiply and rapidly decompose. Bacteria will consolidate and sink to the bottom, 

gaining clearer water. 

 Anaerobic Digestion  
Anaerobic Digestion is popular among communities since it is simple and has 

lower costs. This treatment uses bacteria to decompose organic substances without adding 

oxygen. This process takes a long time and byproduct is pungent gas, which causes 

odor pollution for communities. 
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Because Wastewater Treatment from Communities is simple, the Company has 
a lot of competitors. To avoid this competition, the Company focuses on Wastewater 

Treatment from Industrials, which requires extensive experiences and chemical 

method, which is more complex than from Communities. 

2. Wastewater Treatment from Industrials  
 Wastewater from industrial has more contaminants than from community. 

Types of contaminants depend on types of industrials. Biological Treatment alone 

is insufficient since chemical substances and solute cannot be eliminated by 

Biological Treatment. Wastewater Treatment from Industrials needs chemical 

treatment, which is complex, together with Physical, Chemical and Sludge 

Treatments. 

Wastewater Treatment Plant Process  

1. Pretreatment 
Prior to taking wastewater into the process, Pretreatment separates large 

solids to prevent them from clogging and damaging the pipes. The steps in 

Pretreatment include: 

 Screening separates large solids with screen. There are two types of screen, 

including coarse and fine screen. 

 Crushing is reduction of size or volume of large solids by passing the crusher 

to reduce the size prior to sending to Grit Removal Process. 

 Grit Removal is elimination of sand by reducing flow speed of wastewater in 
order for sand to sink to the bottom. 

 Oil and Grease Removal is elimination of oil and grease from households, 

canteens, restrooms, gas stations and some industrials by storing wastewater 

in tank for a certain period in order for oil and grease float to surface for 

removal. 

2. Secondary Treatment 
It is designed to eliminate organic substances in forms of solute or colloid. It is 

also called Biological Treatment since it uses bacteria in decomposing organic 

substances. At present, Wastewater Treatment needs Secondary Treatment to 

improve the quality of wastewater to meet effluent standards. Biological Treatment 

has two categories, including: 
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 Aerobic Digestion adds sufficient oxygen into wastewater to prevent 
pungent odor and allows bacteria to reproduce and decompose organic 

substances at faster rate. Bacteria will consolidate and sink to the bottom of 

the sediment tank. 

 Anaerobic Digestion uses anaerobic bacteria in decomposing organic 

substances. This method is time-consuming and has pungent odor. 

3.  Advanced Treatment 
Advance Treatment treats wastewater from the Secondary Treatment 

Process by removing heavy metals or some other germs, which cannot be 

eliminated in the Secondary Treatment before discharging to public water 

resources. Advanced Treatment is not widely preferred as the process is too 
complicated with high cost. Most users applying this treatment will be for recycle. 

Pictures of Engineering, Procurement and Construction of Wastewater Plant 
Charoen Pokphand Foods Public Company Limited 

 
 

 

 

 

 
Thai C.R.T Company Limited  
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Siam Yamato Steel Company Limited 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Solid Waste Treatment Plant 
Solid waste usually comes from communities and industrials. Solid waste comprises food 

scraps, paper, broken glass, scraps of wood, plastic, soil, leaves, ashes, etc. The volume of 

solid waste depends on sources of solid waste. The most common treatment is incineration, 

composting, recycling, animal feeds and sanitary landfill. 

The Company’s main service is landfill because of simple process, low costs and 

environmental preservation. The Company bids the works directly from government agencies, 

which provide landfill site, which has to meet standards by Pollution Control Department, 

including proximity to origins of the waste, land size, geography, soil quality and level of 

underground water. Landfill can be divided into two categories as follows: 

3.1 Sanitary Landfill is designed for non-hazardous waste. Sanitary Landfill has two 

methods, including: 

 Area Method is best-suited for area with holes or low area which needed to be 
reclaimed, such as pond, river bank or other areas which soils are digged for other 

usage. In this method, waste is pushed into layers, spread, compacted, covered 

and compacted and then filled with soil and compacted again. 

 Trench Method is best-suited for flat land. The process begins with excavating land 

to construct a trench with the width of at least twice the size of equipment to be 

used. The depth depends on ground water level. Normally the trench has 2-3 

meters in depth and slopes to one side for good drainage when it rains. The 
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removed soil will be used as cover material. After the trench is complete, solid waste 
will be filled, spread and compacted in the trench 

3.2  Secure Landfill is to cater for treated hazardous waste which passes the stabilization. 

This process starts with placing waste, spreading, compacting, covering (with soil) and 

compacting by tractor, then covering with soil and re-compacting. The top covering (soil) 

requires 60 centimeter in thickness. The minimum distance between each soil layer is 60 

centimeters. The area will be filled at the required level. Once the trench is filled, waste is 

left to decompose. During waiting for decomposing, the investigation is required and the 

area has to be fenced to protect any attack. During decomposing, landfill expands in 

volume and generating leachate (liquid from decomposition process). Leachate needs to 

be treated prior to discharging into water resources or can be recycled. 

The Company plans for Waste to Energy business, which uses solid waste to 

generate fuel to be used in industrials. Solid Waste is decomposed under Anaerobic 

Decomposition. This decomposition yields landfill gas, comprising of methane (CH4), 
Carbon Dioxide (CO2) and other gases. Methane represents around 45%-60% of total 

gases and can be used for power plant as for fuel, using with gas pipe line and fuel for 

vehicles. Moreover, Waste to Energy has indirect benefits by not releasing Methane into 

atmosphere. Methane is one of greenhouse gases, causing global warming. Methane 

causes global warming 21 times more than Carbon Dioxide. 

4. Waste to Energy 
Waste to Energy is designed to use wastewater or solid waste from industrials, 

agricultures and communities, such as sugar factory, tapioca starch plant, palm oil plant, pig 
manure and waste from communities. Waste will be treated by Biological Wastewater 

Treatment, using bacteria. It can be divided into 2 processes as follows. 

4.1  Aerobic Digestion Organic substances are decomposed into Carbon Dioxide. 
Microorganism increases 50% (reproduction) by converting organic substances in 

wastewater. The advantages of this process are high efficiency and short time for 

treatment. Disadvantage is expensive due to aerator costs and sediment treatment. 

Moreover, this process cannot be used when wastewater has high organic substances 

due to insufficient oxygen to be provided. 

4.2 Anaerobic Digestion 80%-90% of total organic substances are decomposed into 

Methane and Carbon Dioxide, together called Biogas. Bacteria used in this process grow 

slowly and require more time. Moreover, efficiency is low due to high Hydraulic Retention 

Time (time to store wastewater). The treatment system requires large facilities and cannot 
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adjust well with changing in environment. At time, the treatment has Hydrogen Sulfide as 
byproduct. 

Aerobic Digestion requires aerators to add oxygen into wastewater, consuming more energy 

and costs. Byproducts are Carbon Dioxide and water. Anaerobic Digestion’s byproduct is Biogas. 

The volume of Biogas depends on quantity and quality of waste. Animals waste yields 

approximately 20-22 cubic meters per ton of animals waste. Wastewater from industrials yields 

2-200 cubic meters per ton of wastewater. High quantity of Biogas can be obtained from high 

COD of wastewater, treatment with heat (Mesophilic Process), and continuous stirring. 
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Risk Factors 

Business Risk 
1) Risk from dependence on major customer  

The Company has two groups of client which are the group of government agency ( the 

agency who is responsible for waterworks management)  such as Provincial Waterworks 

Authority (PWA), sub-district municipality and district municipality in provinces around country 

and other government agencies such as university, etc. and the group of private sector, such 

as, petrochemical business, energy business, the business of metal producer, the business of 

food and beverage producer, industrial park business, etc. The Company generates revenue 

from services by providing services to the government agency and the private sector (both 

revenue from construction service and revenue from system management, which were diverse 

and not depended on any of its customers. Since the Company’s direct competitor is a large 

entrepreneur, the Company probably takes risk from its major customer turning to obtain service 

from others or reducing volume of obtaining service from the Company. Besides, the Company 

might not be able to grab other customers to replace such losing volume. Such situation will 

affect revenues and performance of the Company.   

PWA and the Bangkok Metropolitan Administration (BMA) have procurement system 

which specify clear criteria for contractor selection by indicating that all contractors who be able 

to join the auction have to register as the contractors of PWA and BMA. Since the Company 

registered as the 1st class contractor of PWA and BMA (for both road works such as piping and 
building works such as cistern construction), the Company has an opportunity for the Company 

to grab the task from these agencies as well as to diversify its customers. The Company is one 

of a few private companies which is able to provide complex services from basic technology 

engineering service to high technology engineering service, thus, the Company is able to 

provide services to various customers from petrochemical business, energy business (power 

plant) to food and beverage business. Therefore, the risk from dependence on any customer of 

the Company is minimal.    

2) Risk from revenue uncertainty or the continuous of revenue  
The Company provides its total solution service through two channels which are auction 

for construction service or bidding projects and direct contact from employer (via introduction 

from its existing customers, business partner, project consultants including direct contact). The 

process of awarding the project by bidding method under the regulations of employers focuses 

on the competitive price mainly. The Company is possible to take risk from revenue uncertainty 

or the continuous revenue if the Company cannot be awarded from the bidding of new projects 

which will affect the Company’s performance to reach its target.   
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The Company realizes such risk, therefore, it has determined business guidelines to 
sustain its constant revenues by maintain its construction quality standard. The Company 

focuses since system design, equipment procurement, construction, and installation. Therefore, 

the operation after construction will be very efficiency, which is able to treat water and 

wastewater with high quality at specified quantity, to build customer satisfaction and creditability 

which will bring more assignments for future project. In the past 5 years, more than 50% of total 

customers in such period are the clients who are used to receive the Company’s service before 

such as PTT Chemical Public Company Limited, PTT Utility Co, Ltd. and Siam Yamato Steel 

Co., Ltd. Besides, the Company has been registered as 1st class contractor by PWA’s project, 

and also the 1st class contractor of road works and building works by Bangkok Metropolitan 

Administration (BMA). These would support the Company’s reliability of its service provided to 

its customers and other employers. It will cause the Company at the certain level to be able to 

generate continuous revenue. 

3) Risk from construction service in form of Turnkey contract  
Turnkey contract allows the contractor to manage and control budget of the project, the 

contractor can exploit its knowledge, capability and engineering expertise to control and manage 

the budget with more efficient. Besides, the Company’s experience from construction of water 

treatment plant for petrochemical business, which is one of the complex technology businesses, 

enables the Company to be able to construct water treatment for all levels of technology, from 

basic technology system to complex engineering technology. Therefore, the Company believes 

the effect of such risk will be minimal.    

4) Risk from the competition in the industry  
The Company’s target customer is government agencies which are PWA, BMA and MWA. 

They do procurement every year via bidding price. Only the bidder who registered with PWA 

and BMA is eligible for bidding.   

Realizing such competition, the Company has operated under policy to support the 

strength of its services. At present, the Company is recognized as one of leaders in water 

treatment plant. With the ability to provide construction from basic engineering technology to 

complex engineering technology such as Water Treatment Plant for petrochemical industry, 

Desalination Plant, etc. and 30-year experience in maintaining high quality, the Company is very 
well-known and well accepted by the employees. Besides, the Company has operated with 

policy to reduce risk from competition by focusing on complex engineering technology projects 

more than basic engineering technology since there are fewer competitors. Moreover, the 

employers have high ability to procure such as petrochemical business and PWA which has 

desalination unit, etc.   
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5) Risk from depending on specialized staff 
The Company operates the construction and environmental engineering management 

business. The major process of construction service is design and system installation of water 

treatment and wastewater treatment to be quality and efficient along with customers’ 

requirements. It requires knowledge from being skillful and experienced of the specialized 

workers in the field. Therefore, the Company probably takes risk of losing such workers which 

may affect the Company’s capability. Then, it will lead the Company to miss its target. 

Due to the experience in this industry more than 30 years, the management thorough 

understand the business. Therefore, they realize the importance to build and maintain the 

Company’s personnel to protect and reduce such risk. The Company has set guideline for 

quality development for human resources by sending worker to train for various courses to 

increase their knowledge and capability and reduce the dependency on specific staff. Besides, 

the Company cause  the staff to feel to be part of the Company by taking care and arranging 

the proper welfare for each level of staff to build moral and morale. Moreover, the Company also 

constantly supports the good relationship within the Company such as arranging relationship 
activities, internal seminar. Due to such guideline which the Company operates continuously, 

the Company’s turnover ratio is very low.  

6) Risk from the price volatility of construction material and equipment used in construction  
The Company operates the construction and environmental engineering management 

business, therefore, the Company has to set the price of construction material and equipment 

for the whole construction period to maintenance profit. The Company may face the risk from 

the price volatility of construction material and equipment which will affect the Company’s 

operation result and profitability. The major construction material and equipment are steel, 

concrete, pipe, pump and valve.      

The Company realizes that such risk may occur, therefore, it has set policy to protect and 

reduce such risk. The Company will estimate the construction cost from construction drawing to 

calculate quantity and value of construct material of that project. Then, the Company shall notify 

its suppliers to propose the price to the Company to control at least 50 % of total construction 

material. The Company also has policy to purchase huge amount of material by compiling the 

amount of many orders from several projects. It is for bargaining power to negotiate lower price 
and ask for early payment in order to receive discount. This will control cost at a certain level. 

Some projects, the Company employs turnkey subcontractor ( the subcontractors are 

responsible for both equipment cost and labor cost)  or probably let the subcontractors 

responsible for labor cost only and the Company will be responsible for material purchase to 

control the cost. This also make the Company protects and reduces risk from the price volatility 

of materials and equipment partially. 
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7) Risk from Water Operator of Water Treatment Plant and Wastewater Treatment Plant  
Currently, the Company expands its business operation to Water Operator of Water 

Treatment and Wastewater Treatment Plant for government sector and private sector in several 

industries. The features of such construction service for the employers are that the Company 

has to be responsible for all occurred expenses of the investment and management of the 

projects. The period is 10-30 years. The Company may face the risk from the employer which 

is probable not to pay the service fee to the Company due to lack of liquidity or the employer 

liquidates before the period of work in the agreement has expired. This will have impact on the 

Company’s operating result in the future.  

According to the provision of service of the mentioned above, before awarding or bidding 

the project, the Company will consider the qualification of the employers by its financial position, 

reliability of its executives together with profitability ratio as the Company’s policy. In addition, 

the Company diversifies to government agency to protect the risk from not to be receive the 

service fee. Therefore, the Company believes that the effect from such risk is very low. 

Construction Risk 

1) Risk from delay of project operation than the estimation  
The construction agreement between the Company and each employer is determined the 

certain period of service which the Company has to deliver the project. It may have some 

projects getting in trouble of delay of project operation. Mostly, the problem is resulted from 

employers, for example, revision of construction plan and area preparation for the contractor to 
work within determined time. Otherwise, the problem is caused by the contractor, for example, 

construction work cannot complete on time, or the cause of uncontrollably external factors, such 

as, natural disaster and the protest of residences around the project area. If the delay derived 

from the Company as contractor, the Company will be in charge of the additional expenses as 

a fine from the employers who are eligible to claim the Company according with the condition 

specified in the agreements. It would affect the profitability of the projects.  

The Company realizes such problems; therefore, it set clearly policy for the operation 
system setting and risk protection method. The Company has set protection policy to protect 

such risk by focusing on the administration management and cost and expense controlling.  

2) Risk from the obligation of the completed project after delivery  
The Company provides engineering environmental service related with total solution of 

water treatment including design, construction, procurement, installation, test-run and 

wastewater treatment. The contracts of the service always specify that the Company has to be 

responsible for damages, breakdown and errors which might occur after delivering the works to 
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the employers during the period of 1-2 years. Thus, the Company probably takes risk from the 
obligation in such the period. 

However, the Company has set the measurement for strict construction operation by 

controlling the quality of work according to the standard from design and standard material and 

equipment procurement as well as regular inspection by site engineer during construction every 

period and engineer has to send the result report to executive who is the project controller before 

delivering work to employer. The Company has never faced such risk. However, the Company 

bought insurance to cover the damage that may occur after project delivery for all projects.   

3) Risk from the effect of natural disaster 
The Company has realized the risk that might occur from natural disaster, thus the 

Company has set the measurement to protect the risk from natural disaster including flooding, 

lightning, earthquake, storm by considering the appropriateness to buy Construction Erection 

All Risks Insurance for each project with domestic leader insurance company. The condition is 

to protect damages from flooding and all kinds of natural disaster and insurance amount for 

compensation the damages which may occur to the construction and assets of the Company 
has to be the actual payment amount.  

Apart from such risk protection, the Company also has set policy to preserve the right with 

regard to the construction period with the employer by sending letter to ask for period extension 

to cover the missing period which the Company cannot enter into the construction area.  

Financial Risk 
1) Risk of not receiving payment form project owner  

The Company has revenues from construction, services and water operator by receiving 

payment for construction in form of due payment or percent of completion as specified in the 

agreement. For services and water operator, the Company will receive monthly payment 

calculated from quantity of produced or treated multiplied by pay rate per unit. When consider 

the type of clients, the government agency clients are the group of clients who have already 

been approved the budget from the government but may have a delay in disbursement. For the 

private clients, if there is any short in financial liquidity, it may affect the ability to pay service fee 

to the Company.  

The Company has realized such risk and has set the protection measurement. Before 

accepting any construction, service and water operator tasks, it has to consider the employer 

thoroughly by considering various information especially financial information, operation result, 

creditability and security of the employer’s business. Such operation will assist the Company to 

face no risk of not receiving payment from the employer. In addition, for foreign customers, the 

Company will consider and select government agency first with reasonable price, therefore, our 

customers could pay service fee to the Company from their margin. 



 

                 
    28       

ANNUAL REPORT 2013 

HYDROTEK PUBLIC COMPANY LIMITED 

2) Risk of following long term loan contact 
The company investment project must be in accordance with certain financial conditions 

as indicated in the loan contact. The company has a possibility to be in problem if fail to follow 

the condition, causing the company to refund in case that the creditor requires the circulated 

debts. According that the company turnover is suffering the loss, there has been certain financial 

ration that not getting along with the financial maintaining condition stated in the long term loan 

contact. The company hence manages to arrange the categories of long term loan contact that 

could be required for pay back as circulation debt. On the other hand, if the company is able to 

maintain the financial ratio as stated in the contact, the liability will be returned as a long term 

debt. 

The company has realized the risk of not following the long term loan agreement as this 

is the possibility that related to the efficiency in cost and operation management. The company 

arranges the operation plan to handle this problem by focusing on the cost and operation 

management, this leads to the prevention of over-expense. 

3) Interest rate risk 

The interest rate risk is the changing interest rate in the market; the company also could 

be in difficult situation of the increasing interest rate in the future. Because the company took 

loan for the investment and the interest has been set as floating rate loan reference from the 

MLR of the bank.  As a result; if in the future that bank increases the interest rate, there will be 

effect on the company’s cost, cash flow, operation. To reduce risk of the interest rate, the 

company comprehends the necessity of closely monitoring the change but because majorities 

of debts are short term and letter of guarantee. The company has fairly low risk as a result. 
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Corporate Social Responsibilities  

The Company operates construction and environmental engineering management business 
which environmentally friendly more than 30 years. We confident business will benefit into social, 

environmental and economic sustainability. The duration of business, we regardless of all 

stakeholders under good corporate governance. For environmentally and socially sustainable 

development because of society can both positively or negatively affect environment. The 

Company are a part of society and recognizes that developing a prosperous society in a way, it’s 

necessary to get the cooperation of all parties whether government, company, social, school, family 

and business operation under good corporate governance. Therefore, to achieve sustainable 

development. The Company has policy of encouraging activities to people recognized the social 

environment around themselves. The Company adhere to achieve the objectives under the above 

concepts are as follows: 

1. Create: Developing the organization for sustainable growth to be Thailand and ASEAN’s leading 
environmental engineering company.  

 Develop knowledge, competency and skill of personnel for higher efficiency to render 

efficient service and create customers’ satisfaction.  

 Develop knowledge and technology to respond to the customer’s requirement.  

 Get the Company ready for the beginning of AEC in 2015.  

2. Treat: Be a part of the community that is determined to develop water quality of society using 

expertise, knowledge, experiences and technology of the Company to implement projects to 

develop quality of water as well as people’s in community.  
3. Recycle: Be a part of the society to initiate activities to create consciousness in social 

responsibility in taking care of water quality and using water efficiently to preserve water for 

consumption in the future sustainably.  

 To make the participants aware by themselves not only being told. They would be 

implanted consciousness about water pollution and problems from inefficient use of water 

resource. 

 To use the winning works with media to create understanding in water pollution that the 

society is currently facing and consciousness in preserving water and using water 

efficiently in general public.  

All these 3 missions that the Company has set as targets to be social responsible organization 

are considered as the missions that the Company has to achieve in the future. This concept is called  
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 “TRIBUILD: Determination to develop quality of water and promote quality of life.” 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
In 2013, the Company performance was going along with the social responsibility, through the 

design, construction, procure, install and system management for customers. The purposes are to 

cover all aspects of economy, society and environment with the work ethics and morals. The Company 

realizes and determines to develop the characters for employees as followings:  

1. Proper business approach: The process covers all stakeholders of business individuals 

such as customer, competitors, and business partners. The Company operates the 

business according to the ideal policies which the description is clearly in roles of 

stakeholders such as the Company will never reveal the client confidential information 

which cause the damage to customer, or deliberately conceal and distort the fact. The 

Company will only associate with the trustworthy partners which have no profile of using 

children labor and never involve in human rights violation. 

2. Fair treatment of employees: The Company has respected the human rights according 

to the principal for working which have no objection or prejudgment on hiring, no force, 
and respect employees right to assemble and demonstrate the negotiation with 

employers, also to protect the working environment, health and safety which is in 

accordance with the decent company policy. In addition , there will frequently be the 

training  both internal and external level  in the subject “Risk Management Strategy”, this 

training has been attended by The chairman  of the Risk Management Committees to 

ensure employees to have more skills in both short term and long term plan. The training 

can be adapted to company Operation and executive committee training Director 

Accreditation Program (DAP)  which leads to the management development according to 

Fiduciary Duties and other company policy. Moreover in 2013, the Company started 

collecting the accident statistics and other leaving record to take care of employees 

benefits, no single accident occurred during working time in 2013 as the Company 

arranged the equipment training for employees beforehand and the working place is safe. 
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3. Local development: In 2013, The Company educated university, corporate, and 
individuals who interested in water management and company business development. 

The activity that opened for the participant was convert sea water to normal water which 

is the biggest company project. This activity helped participants to comprehend the 

Company water management and water converter process in order for participants to 

adapt the concept for their benefits in SWRO Plant such as 

1. Metropolitan Waterworks Authority course “Development executive” 

2. Operator Utilities from PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY LIMITED 

3. The students of water management Version 3 of The Federation of Thai Industries. 

4. Rajamangala University of Technology Lanna, Faculty of Engineering, Civil Engineering 
5. The Federation of Thai Industries and Project irrigation Rayong and Operator of 

War room 

6. Corps officers 

7. Faculty municipal, bangchun, Krung, Jantaburi   

If the Company business related to local community, the Company will educate local 

people before the construction by the professional engineer about effects on the local 

community to ensure them to realize the benefit for their own place.       
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4. Environmental management: The Company is a part of management and will control 
the activity that can lead to the water pollution to local community. The Company will be 

responsible for water treatment system both chemical and non-chemical approaches to 

eradicate the substance in water resources. The Company also associates in rural 

people’s life development, by helping to increase water supply, all aspects of the 

Company mission will mean to assist people to get better quality of life.  
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Change and major development in past 3 years 

Year Major development 

2554 
 

- The Annual General Meeting of Shareholders for year 2011, held on 25 March 2011, has 

passed the special resolution to increase the Company’s registered capital from Baht 

100,000,000 to Baht 130,000,000 and change the par value from Baht 10 per share to be 

Baht 1 per share. The paid-up capital would be Baht 100,000,000, divided into 100,000,000 

shares with a par value of Baht 1 per share and unpaid capital equaled 30,000,000 shares 

which the shareholders’ meeting passed the resolution to allot for public offering.  

- As at 1 April 2011, the Company converted to be public company limited.  

- The Company set up policy to expand its business operation to Water Operator of Water 

Treatment and Wastewater Treatment Plant.  

- On 15 December 2011, the Company’s shares were traded on mai for the first time. 

2555 - The Company signed joint venture agreement with Universal Adsorbents and Chemicals 

Public Company Limited to invest in UAC Utilities Co., Ltd. (Presently, UAC Hydrotek Co., 

Ltd.) in the proportion of 49.997%. The objective is to operate and selling portable water 

and related businesses. Both partners are cooperation to operate this company. 

-  The year 2012 marked the 30th Anniversary of the company, therefore, the management 

and employees have done CSR activities by constructing and installing reverse osmosis 

water plant for a school with 2 ,5 0 0  students, meal offering, book and educational 

equipment handing over to children with disability school and painting temple’s wall. All 

these activities were held in Nan province under the Project of The  Water Road  No. 1 

2556 - The Board of the Directors’ Meeting No. 1/2013 which was held on 26 February 

2013 has passed the following important resolutions: 

1. Approved the appropriation of the net profit as legal reserve and the dividend payment 

for the year 2012 as per the details as follows: 

1.1 To appropriate the net profit as legal reserve of Baht 2,890,000 or equivalent to 5 

percent of the net profit of the year 2012, totaling to the total legal reserve of Baht 

9,620,000 or equivalent to 7.40 percent of the Company’s registered capital. 

1.2 To make the dividend payment for the year 2012 as follows: 

1.2.1 in the form of ordinary shares at a ratio of 2 existing share(s) to 1 stock 

dividend with a par value of Baht 1  per share, totaling to the stock 

dividend of not more than 65,000,000 shares with a par value of Baht 

1  per share, equivalent to the stock dividend payment of Baht 
65,000,000 or the rate of Baht 0.5000 per share, whereby any fraction 

of existing shares after the allocation of stock dividend will be 

compensated by cash payment at the rate of Baht 0.5000 per share; 
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Year Major development 

2556 
 
1.2.2  in the form of cash dividend at Baht 0.0556 per share, totaling to the 

cash dividend payment of not more than Baht 7,222,223; 

1.2.3  the total stock dividend and cash dividend payment be at Baht 0.5556 

per share, whereby the dividend payment will be deducted for 

withholding tax at the rate as stipulated by laws; 

1.2.4 the above stock dividend and cash dividend payment will be made to 

the shareholders whose names appear in the share register book of 
the Company on 18 April 2013 which was determined to be the date 

on which the recorded shareholders are entitled to receive the 

dividend (Record Date) and the closing date on which name list of 

shareholders is compiled under Section 225 of the Securities and 

Exchange Act B.E. 2535 (1992) (as amended B.E. 2551 (2008)) by 

closing the share register book to suspend share transfers was 

determined to be on 19 April 2013. The dividend payment will be made 

on 3 May 2013. This matter will be proposed to the shareholders’ 

meeting for further consideration and approval. 

 2.    Approved the increase of the registered capital to support the stock dividend 

payment from Baht 130,000,000 with a par value of Baht 1 per share to Baht 

195,000,000, divided into 195,000,000 shares with a par value of Baht 1 per 

share, by issuing new ordinary shares in the number of 65,000,000 shares with 
a par value Baht 1 per share; and approved the amendment to Clause 4. of the 

Memorandum of Association of the Company re: Registered Capital to be in 

accordance with the increase of the registered capital and this matter will be 

proposed to the shareholders’ meeting for further consideration and approval. 

3.    Approved the allocation of the capital increase shares to support the stock 

dividend payment in the number of 65,000,000 shares with a par value of Baht 

1 per share to the Company’s shareholders and this matter will be proposed to 

the shareholders’ meeting for further consideration and approval. 

2557 

 

The Board of the Directors’ Meeting No. 1/2014 which was held on 27 February 2014 

and No. 2/2014 which was held on 7 March 2014 have passed the important resolutions 

which can be summarized as follows:  
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1. Approved the decrease of the registered capital from the existing registered capital 

of Baht 195,000,000 to the new registered capital of Baht 194,984,380 by 

canceling the registered but unissued ordinary shares in the number of 15,620 

shares at a par value of Baht 1 per share; and approved the amendment to Clause 

4. of the Memorandum of Association of the Company re: Registered Capital to 

be in accordance with the decrease of the registered capital, and this matter will 

be proposed to the shareholders’ meeting for further consideration and approval. 

2.     Approved the increase of the registered capital from the existing registered 

capital of Baht 194,984,380 to the new registered capital of Baht 389,968,760, 

by issuing new ordinary shares in the number of 194,984,380 shares at a par 

value of Baht 1 per share; and approved the amendment to Clause 4. of the 

Memorandum of Association of the Company re: Registered Capital to be in 

accordance with the increase of the registered capital, and this matter will be 
proposed to the shareholders’ meeting for further consideration and approval. 

3.   Approved the allotment of the capital increase shares in the number of 194,984,380 

shares with a par value of Baht 1 per share to existing shareholders by way of a 

rights issue (Rights Offering) proportionately to their shareholding, in whole or in part 

by one tranche or several tranches, at the subscription ratio of 1 existing ordinary 

share to 1 new ordinary share, whereby the shareholders shall have the right to 

subscribe for shares in excess of their entitlement. The offering price shall be at Baht 

1 per share, and the subscription period are scheduled to be from 26 May to 30 May 

2014. In case there are remaining new ordinary shares from the subscription by 

existing shareholders, the Board of Directors shall have the power and discretion to 

allot such remaining new ordinary shares to existing shareholders of the Company 

proportionately to their shareholding. The Board of Directors shall also have the 

power to consider determining and amending the terms, conditions and offering 

details, such as the closing date of the share register book to determine the right of 
the shareholders to subscribe for new ordinary shares (XR), the date and time of 

offering, the offering price, the subscription ratio, the methods and conditions of 

payment, and other details relating to the offering of the new ordinary shares 

(including the new ordinary shares which the existing shareholders have waived 

their subscription rights) to existing shareholders, including to take any other action 

necessary and relevant to the offering of the new ordinary shares to existing 

shareholders in all respects, and to appoint any substitute to perform the acts. 

 This matter will be proposed to the shareholders’ meeting for further consideration 

and approval.  
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Year Major development 

2557 
 
4.       Approved the increase of the number of directors of the Company in the number 

of 2  persons from 6  persons to 8  persons by appointing Mr. Paitoon 

Goserakwong and Mr. Danai Amornpatchara to be the new directors of the 

Company, and this matter will be proposed to the shareholders’ meeting for 

further consideration and approval. 
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Major Shareholders (as at 24 February 2014)  
 

 No. of Shares % 

1. Mr. Slib Soongswang’s group 29,801,355 15.28 

 - Mr. Slib Soongswang 28,747,425 14.74 

 - Ms. Sujin Srichaiphanit 719,790 0.37 

 - Ms. Suda Srichaiphanit 298,140 0.15 

 - Ms. Sasivimon Soongswang 12,000 0.01 

 - Mrs. Kobkul Pattanaporn 24,000 0.01 

2. Mr. Kitti Jivacate  25,662,327 13.16 

3. Ms. Wilawan Charumanophat 12,495,000 6.41 

4. Mrs. Waranee Sareewiwatthana 7,861,400 4.03 

5. Mrs. Salaya Charuchinda 6,153,000 3.16 

6. Mr. Pichai Klongpitak 6,098,265 3.13 

7. Mr. Jiaranai Lertruchkul 5,251,100 2.69 

8. Ms. Chavitsa Jivacate 4,845,000 2.48 

9. Mr. Chane Ruechai 4,750,000 2.44 

10. Ms. Ladda Lertruchkul 3,717,950 1.91 

Total 106,634,397 54.69 
 
Remark: Mr. Slib Soongswang’s group comprised of Mr. Slib Soongswang, sister of his wife and his sister 

Restriction on foreign shareholders 
Foreign shareholders can collectively hold the Company’s issued shares by not more than 

49.00%.  As at 24 February 2014, shares held by foreigner were at 0.00% 

Dividend Policy 
The Company’s dividend payout policy is at a minimum of 40% of net profit after tax and legal 

reserve. The dividend payment may change subject to investment plan, necessity and appropriateness 
in the future under the condition that it has to maximize the benefit of the shareholders such as have to 
reserve for loan repayment or business expansion or in case that there are any changes of the market 
conditions which may affect the Company’s cash flows in the future by authorizing the Company’s the 
Board of Directors to consider. The resolution of the Board of Directors to approve the dividend payment 
will be proposed to the shareholders’ meeting for approval except for interim dividend payment which 
the Board of Directors has power to approve the interim dividend payment and report to shareholder’s 
meeting for acknowledgement. 
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2. Director and Management Structure 

The Company comprises of 5 groups of directors which are original 3 groups such as 

the Board of Directors, Executive Committee and Audit Committee. And newly 2 groups such 

as the Risk Management Committee and the Nomination and Remuneration Committee. 

Directors were considered from knowledge and experience in the field of business, morals, 
responsibility, transparency and ethic. 

2.1 The Board of Directors 
As at 27 February 2014, the Company’s Board of Directors comprised of 6 directors as 

follows:  

1. Mr. Prayoon  Vivetpuvanonth Chairman of the Board 

2. Mr. Slib  Soongswang Vice Chairman of the Board 

3. Mr. Pichai Klongpitak Director 

4. Air Chief Marshal Chainan Thumasujarit Chairman of the Audit Committee /  

Independent Director 

5. Mr. Anant  Gatepithaya Member of the Audit Committee /  

Independent Director 

6. Mr. Kamphol Panyagometh Member of the Audit Committee /  

Independent Director 

Ms. Suprarada Amornmanus is secretary of the Board of Directors and the secretary of 

the Company.  

Authorized Directors: Mr. Slib Soongswang and   
Mr. Pichai Klongpitak sign on behalf of the 

Company with the Company’s seal affixed. 

Restriction of Directors’ power:   None 

Scope of Duties and Responsibilites of the Board of Directors 

1) To determine or change the Company’s authorized directors.  

2) To determine policy, strategy, business trend and monitor and ensure that the 

administration operate efficiently and effectively according to the policy, strategy 

and business trend that have been set in order to maximize economic value to 

shareholders and sustain growth except for policy or any operation that required the 

approval from the shareholders’ meeting . 

3) To decide on material issues such as business plan, budget, large investment 

project, management authority and other issues as specified by laws.   

4) To evaluate performance and determine remuneration of the management. 

5) To responsible for performance and operation of the management by performing 

with high determination and caution.  
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6) To provide accounting system, financial reports and credibility audit as well as 
ensure the process for the evaluation of the appropriateness of the internal control 

and internal audit to be effective and efficient, risk management, financial reports 

and following up the result. 

7) To ensure that there is no conflict of interest between related persons and the 

Company. 

8) To determine internal rules or regulations.  

9) To report the Board of Directors’ responsibilities for financial statements preparation 

by presenting with the auditor’s opinion in the annual report and covering all material 

issues according to the Code of Best Practice for Directors of Listed Companies.   

10) Power for the following tasks which can be implemented only obtain the approvals 

from Shareholders’ Meeting which any directors or related persons who might be 

involved with either conflict of interest transaction or beneficial conflict transaction 

with the Company or its subsidiaries shall not be granted the right to vote in that 
matter. 

a) Matters stipulated by Laws must be obtained the resolutions from 

Shareholders’ Meeting. 

b) Transactions that any directors are involved with either conflict of interest or 

any other beneficial conflicts particularly stated by the Laws or regulations of 

the Stock Exchange of Thailand must be obtained the resolutions from 

Shareholders’ Meeting. 

Besides, the following matters must be approved by the Board of Directors 

with majority vote of the directors attending the meeting and approved by the 

Shareholders’ Meeting with the votes not less than 3 over 4 of total votes of the 

eligible shareholders present in the meeting. 

(a) To sale or transfer all or major parts of the Company’s business. 

(b) To purchase or acquire of other company or other private company. 

(c) To make, amend or terminate the contract related to the rent of all or some 
major parts of the Company’s business. The appointment of other person who 

will manage the Company’s business or the merging with other person in 

order to share profit and loss. 

(d) To amend the Memorandum of Associations or the Articles of Associations. 

(e) To increase or decrease capital, to issue debenture, to merge or to terminate 

the business. 

(f) Other matters as stated by the Laws related to Securities and / or regulations 

of the Stock Exchange of Thailand which must be obtained the approval from 

The Board of Directors’ meeting and shareholders’ meeting with the votes 

mentioned above. 
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11) The Board of Directors may appoint a set of directors as appropriate to be Executive 
Committee to perform the tasks as assigned by the Board of Directors.  

Such authorization will not entitle the Executive Committee to approve on any 

matters that might be conflict of interest to himself or related person or other matter that 

may cause any beneficial conflict whatsoever with the Company or subsidiary (if any) as 

well as stated that has to obtain the approval from shareholders’ meeting in case entering 

into related transaction and acquisition or disposition of major assets to comply with the 

SET’s regulations.  

2.2 The Audit Committee 

As at 27 February 2014, the Company’s the Audit Committee comprised of 3 directors as 

follows:  

1. Air Chief Marshal Chainan Thumasujarit Chairman of the Audit Committee 

2. Mr. Anant Gatepithaya Member of the Audit Committee 

3. Mr. Kamphol Panyagometh   Member of the Audit Committee 

Mr. Wittaya Amnajsaringkan is the secretary of the Audit Committee.  

Remark: - The Audit Committee who has knowledge and experience in reviewing the 

creditability of financial statements is Mr. Anant Gatepithaya.   

Scope of duties and responsibilities of the Audit Committee  
1) To ensure that the Company has accurately and adequately disclosed its financial 

statements to public by cooperating with auditor and in charge executives to 

prepare financial reports quarterly and annually. The Audit Committee may suggest 

the auditor to examine or investigate any matters considered to be necessary and 

important during the auditing period. 

2) To ensure that there are suitable and effective internal control and auditing system 

in the Company by co–auditing with external auditor and internal control. To 

determine the independence of the internal control unit as well as to approve for 

appointment, transferring and termination of head of internal control unit or other 

unit which is responsible for internal audit. 

3) To ensure that the Company is operated in accordance with Laws governing 

Securities and Exchange, the regulations of the Stock exchange of Thailand and 

the laws pertaining to the business of the Company.  

4) To select and make suggestions regarding the appointment of the Company’s 

auditor together with the audit fee by taking into consideration the credibility, 
personnel sufficiency, work load of auditing firm as well as experience of the 

personnel to be appointed as the Company’s auditor in order to propose to the 

Board of Directors for approval in shareholders’ meeting. Besides, the Audit 
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Committee has to attend the meeting with the auditor without the management at 
least once a year. 

5) To consider any connected transaction or any conflict of interest transactions and 

approve such transaction  in order to propose to the Board of Directors’ meeting 

and/or shareholders’ meeting as stipulated under the laws or related regulations of 

the Stock Exchange of Thailand to ensure that transaction is fair and for the best 

benefit to the Company. 

6) To review financial management policy and risk management as assigned by the 

Board of Directors and approved by the Audit Committee.   

7) To prepare the Audit Committee report by disclosing on the Company’s annual 

report. The report shall be signed by the Chairman of the Audit Committee and 

should contain following information: 

(a) Comments on the preparation process and disclosure of information in the 

Company’s financial statements regarding the accuracy and reliability. 
(b) Comments on the sufficiency of the Company’s internal control system. 

(c) Comments on the compliance with Laws governing Securities and Exchange, 

the regulations of the Stock Exchange of Thailand and the laws related to the 

Company’s business. 

(d) Comments on the appropriateness of auditor. 

(e) Comments on conflict of interest transactions. 

(f) Number of the Audit Committee’ meetings and attendance of each the Audit 

Committee. 

(g) Comments or overview observation which the Audit Committee obtain from 

performing according to the charter. 

(h) Report on other matters that shareholders and investors should be concerned 

within a scope of duties and responsibilities appointed by the Board of 

Directors. 

8) To perform and matters as assigned by the Board of Directors and approved by the Audit 
Committee. 

To perform according to the scope of duties and responsibilities, the audit commit 

has power to invite any management, executive or staff who related to report, comment, 

attend the meeting or submit related and necessary document.  

To perform its duties, the Audit Committee has direct responsibility to the Board of 

Directors. The Board of Directors also has responsibility to outsider The Board of Directors 

has power to adjust and change scope of duties of audit commit as necessary or 

appropriate. 
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2.3  The Risk Management Committee 
To comply with corporate governance and code of best practice for companies with 

the SET’s regulations. The Board of Directors has to be appointed the Risk Management 
Committee for guidelines on risk management and control risks to be in acceptable level. 

As at 7 March 2014, the Company’s Risk Management Committee comprised of 7 

directors as follows:  

1. Mr. Anant  Gatepithaya   Chairman of the Risk Management Committee  

 / Independent Director  

2. Mr. Pichai Klongpitak   Member of the Risk Management Committee 

3. Mr. Danai Amorpatchara   Member of the Risk Management Committee  

4. Mr. Wasit Panichvorapongsa  Member of the Risk Management Committee 

5. Mr. Tanat  Supajarunan   Member of the Risk Management Committee 

6. Mrs. Phanalee  Noragitt   Member of the Risk Management Committee 

7. Ms. Suprarada Amornmanus  Member of the Risk Management Committee 

Mr. Wittaya Amnajsaringkan is the secretary of the Risk Management Committee. 

Risk management policy 
1)  To encourage executives and employees develop, awareness and knowledge for 

risk management and effectively reducing the risk in system.   

2)  To determine risk management for prevention, improvement and transparency. 
3)  To encourage risk management is part of company which shall cover plan, strategic, 

operation, financial and investment. 

4)  To encourage risk management process that shall cover follow, evaluate, conclude 

and report risk management and propose to the Board of Directors for approval.  

5)  To determine scope of risk management standard system across the organization. 

Scope of duties and responsibilities of the Risk Management Committee  
1)  To determine the criteria to assess the level of risk in a project such as construction, 

services and investment that both quantity and quality, appropriate and effective 

also determine the Risk Limited. 

2)  To evaluate the risk factors, process and risk management to consistent with 

operation and cover credit risk, operation risk, liquidity risk and other risk. 

3) To evaluate the level of risk, rating and risk management strategic for risk is 

acceptable. 

4) To report risk assessment and operate for reduce risks to committee. 

5) To consider and repeat the risk management effectiveness. 

6) To concern risk assessment in a regular and crisis. 
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7) The Risk Management Committee has the authority to invite the executives or 
related persons to attend the meeting to provide additional explanation and 

information 

8) The Risk Management Committee may seek advice from experts at the expense 

of the Company in order to be able to perform their duties in accordance with the 

Charter efficiently. 

2.4  The Nomination and Remuneration Committee 
To comply with corporate governance and code of best practice for companies with 

the SET’s regulations. The Board of Directors has to be appointed the Nomination and 

Remuneration Committee 

As at 7 March 2014, the Company’s Nomination and Remuneration Committee comprised 

of 7 directors as follows:  

1. Air Chief Marshal Chainan Thumasujarit   Chairman of the Nomination and  

Remuneration Committee / 

Independent Director  

2. Mr. Anant  Gatepithaya      Member of the Nomination and  

Remuneration Committee / 
Independent Director 

3. Mr. Kamphol Panyagometh    Member of the Nomination and  

Remuneration Committee / 

Independent Director 

4. Mr. Slib  Soongswang      Member of the Nomination and  

     Remuneration Committee 

5. Mr. Pichai Klongpitak     Member of the Nomination and  

     Remuneration Committee 

Mr. Danai Amorpatchara is the secretary of the Nomination and Remuneration Committee. 

Scope of duties and responsibilities of Nomination and Remuneration Committee  

Nomination of Directors and Executives 
The Company plans to recruit appropriate personnel and transparent for the 

Company's executives with professionalism and management without controlling majority 

of shareholder or any shareholder. The Nomination Committee is a succession plan for 

the CEO, President and senior executives of the Company to the Board of Directors for 

approval.  
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1)  To determine qualification of Individuals to hold the position directors and recruit 
process for replace directors retire or other case that will consider skills, experience 

and ability. 

2)        To consider and recruit individuals to hold the position director for replace committee 

retire or other case to propose the Board of Directors and / or shareholders’ meeting 

for approval. 

3)  To provide a succession plan for the CEO, President and senior executives of the 

Company to the Board of Directors for approval. 

4)  To perform other tasks as assigned by the Board of Directors. 

Remuneration  
1) To propose guidelines and methods of the Board of Directors and Board 

Committee’s remuneration have to be appointed by the Board of Directors, including 

bonus and attendance fees  

2)  To evaluate performance of Chief Executive Office, President and propose to the 

Board of Directors for remuneration approval    

3)  To evaluate performance of executives by proposal of Chief Executive Officer 

and/or President and propose to the Board of Directors for remuneration approval  
4)  To decide salary, compensation changes and bonus of executives and propose to 

the Board of Directors for approval  

5)  Progress reports to the Board of Directors after the Remuneration Committee’s 

meeting. 

6) To perform other duties as assigned by the Board of Directors. 

7) The Nomination and Remuneration Committee has the authority to invite the 

executives or related persons to attend the meeting to provide additional 

explanation and information.  

8) The Nomination and Remuneration Committee may seek advice from experts at the 

expense of the Company in order to be able to perform their duties in accordance 

with the Charter efficiently. 

2.5 Executive Committee 

As at 27 February 2014, the Executive Committee of the Company comprised of 6 

persons as follows:  

1.  Mr. Slib  Soongswang    Chairman of Executive Committee  

2.  Mr. Pichai  Klongpitak   Executive Committee 
3.  Mr. Danai Amorpatchara   Executive Committee    

4.  Mr. Wasit Panichvorapongsa  Executive Committee  

5.  Mr. Tanat  Supajarunan   Executive Committee  

6.  Mrs. Phanalee  Noragitt   Executive Committee  
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Scope of duties and responsibilities of Executive Committee  
1) To plan and determine policy, direction, strategy and management structure according to 

and supporting the economic and market condition and propose to the Board of Directors 
for approval. 

2) To determine business plan, budget and authority table and propose to the Board 

of Directors for approval.  
3) To monitor in order to ensure that the Company is operated in accordance with the 

approved policy, plan and strategy. 
4) To consider for entering into business agreement, agreement related to asset 

acquisition or rights for benefit of the Company as well as determine process and 

negotiation method in order to enter into such agreement.   
5) To approve the bidding price at the project amount of not exceed 800,000,000 Baht per 

project.  
6) To approve the capital expenditure as stated in annual budget which approved by 

the Board of Directors or according to the principle as approved by the Board of 

Directors. 
7) To manage financial plan with financial institutions for account opening, lending, 

borrowing, credit line sourcing, providing collateral, pledge, mortgage, guarantee 

and others including exchange, accepting pledge, consignment, rent or rent out land 

and properties and registration for the rights of land and properties complying with 

objectives for the benefit of the Company’s operation and propose to the Board of 

Directors for approval. 
8) To consider the Company’s profit and loss and propose the interim dividend 

payment or annual dividend payment to the Board of Directors for approval.  
9) To have power to employ, appoint, transfer, remove, expel, determine wage rates, 

give gratuities and rewards, raise salaries, considerations and bonuses for 

employees up from President level. 
10) To perform other tasks to support the above assignments or as periodically 

instructed by the Board of Directors. 

Executive Committee and the management may authorize the Company’s 
executive staff to approve a single financial transaction or several transactions as 

Executive Committee and management deem appropriate.  

Such authorization will not entitle the Executive Committee and the management or 

the person authorized by the Executive Committee and the management to approve on 

any matters that might be conflict of interest to himself or other matter that may cause any 

beneficial conflict whatsoever with the Company or subsidiary (if any) according to the 

regulations of the Capital Market Supervisory Board or other related agencies.  
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The Board of Directors has power to change scope of duties and responsibilities of 
the Executive Committee and the management as necessary or deemed appropriate.  

Executives 

As at 27 February 2014, the executives of the Company comprised of 7 persons as follows:  

1. Mr. Slib  Soongswang   Chief Executive Officer 

2. Mr. Pichai  Klongpitak   President 

3. Mr. Danai Amorpatchara   Executive Vice President 

4. Mr. Wasit Panichvorapongsa  Vice President – Operation Division  

5. Mr. Tanat  Supajarunan   Vice President – Business Development Division 

6. Mrs. Phanalee  Noragitt   Vice President – Account & Finance Division 

7. Ms. Suparada  Amornmanus  Vice President – Investor Relation Division 

Scope of duties and responsibilities of Chief Executive Officer   
1) To monitor, oversee and approve normal operation of the Company and may 

authorize President, executive or other person to perform day-to-day normal 

operation for specific matter under control of Chief Executive Officer and within time 

frame as Chief Executive Officer deemed appropriate and Chief Executive Officer 

may cancel, remove, change or amend such authority.   
2) To perform as assigned by the Board of Directors or the Executive Committee and 

the management. 
3) To be responsible for the administration of taxes, risk and management as well as 

to propose annual budget to the Board of Directors and to oversee human 

resources management and allocation to be in line with outline and guideline of 

budget under laws, regulations and the Company’s Articles of Association.  
4) To consider and approve the bidding price for the project amount not exceed 

600,000,000 Baht per project.   
5) To have power to approve and authorize the expenditure for asset and service 

procurement for the benefit of the Company with the amount of not exceed 

200,000,000 Baht as well as to approve financial transaction which is under annual 

budget as approved by the Board of Directors.  
6) To have power to represent the Company to deal with external individual for any 

related business that is benefit to the Company. 
7) To approve the appointment of any advisors that is necessary to the Company’s 

operation.  
8) To perform other tasks as assigned by the Board of Directors of Executive 

Committee and the management occasionally.  
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Chief Executive Officer is under control and reports directly to the Executive 
Committee and the management and has to perform according to guideline and policy as 

set by the Executive Committee and the management.  

Chief Executive Officer is not entitled to approve on any matters that might be 

conflict of interest to himself or related party or other matter that may cause any beneficial 

conflict whatsoever with the Company or subsidiary (if any) according to the regulations 

of the Capital Market Supervisory Board or other related agencies.  

The Board of Directors has power to change scope of duties and responsibilities of 

Chief Executive Officer as necessary or deem appropriate.  

Scope of duties and responsibilities of President 
1) To monitor, oversee and approve normal operation of the Company and may 

authorize executive or other person to perform day-to-day normal operation. 

2) To manage and monitor the general operation of the Company.  

3) To perform as assigned by the Board of Directors or Executive Committee and the 

management or Chief Executive Officer.  

4) To have power to employ, appoint, transfer, remove, expel, determine wage rates, 

give gratuities and rewards, raise salaries, considerations and bonuses for 
employees below President level as well as appoint employee representative as the 

committee of the Company’s provident fund. 

5) To consider and approve the bidding price for the project amount not exceed 

300,000,000 Baht per project.   

6) To have power to approve and authorize the expenditure for asset and service 

procurement for the benefit of the Company with the amount of not exceed 

50,000,000 Baht as well as to approve financial transaction which is under annual 

budget as approved by the Board of Directors.  

7) To authorize the issuance of instructions, regulations, announcements, 

memorandums so that the Company is operated in compliance with the policy and 

for the Company’s interest as well as for the discipline of the organization.  

8) To have power to represent the Company to deal with external individual for any 

related business that is benefit to the Company.  
9) To approve the appointment of any advisors that is necessary to the Company’s 

operation.  

10) To perform other tasks as assigned by the Board of Directors of Executive 

Committee and the management or Chief Executive Committee occasionally.  
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President is under control and reports directly to the Chief Executive Officer and 
has to perform according to guideline and policy as set by the Executive Committee and 

the management.  

President is not entitled to approve on any matters that might be conflict of interest 

to himself or his related party or other matter that may cause any beneficial conflict 

whatsoever with the Company or subsidiary (if any) according to the regulations of the 

Capital Market Supervisory Board or other related agencies.  

The Board of Directors has power to change scope of duties and responsibilities of 

President as necessary or deem appropriate.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                 
    50       

ANNUAL REPORT 2013 

HYDROTEK PUBLIC COMPANY LIMITED 

3.  Nomination of Director and Executive 

Component and Nomination of the Board of Directors  

1. The Board of Directors consists of at least 5 persons wherein the directors not less than 

half of the number of total directors must be domiciled in the Kingdom and they shall have 

qualifications as provided by law.  

2. The Shareholders’ meeting shall elect directors in accordance with the criteria and procedures 

as follows: 

2.1 Each shareholder shall have one vote per one share. 

2.2 Shareholders shall vote to elect each individual director. 

2.3 The candidates shall be ranked in order descending from the highest number of 

votes received to the lowest, and shall be appointed as directors in that order until 

all of the directors positions are filled. Where the votes case for candidates in 
descending order are tied, which would otherwise cause the number of directors to 

be exceed, the chairman of the meeting shall make the final decision.  

3. At every annual general meeting, one-third of the directors shall retire. If the number of 

directors is not a multiple of three, the number of directors closest to one-third shall retire. 

The directors that must retire from office within the first and second year after the listed of 

the Company shall be selected by casting lots. In subsequent years, the director who has 

held office longest shall retire. The directors who retire from the position may be re-

elected.  

4. Apart from the expiration from term of office, the director shall expire upon death, 

resignation, lacking of qualification or possessing illegal characteristics, resolution from 

the shareholders’ meeting and the court order.  

5. Any directors who want to resign from the office have to submit the resignation letter to 

the Company and shall be effective on the date the resignation letter reached the 
Company.  

6. The vacancy of the Board of Directors for any reason other than the retirement may be 

filed by the remaining of the directors by selecting from qualified and no illegal 

characteristic candidates in the next meeting of the Board of Directors, unless the term of 

such director is less than 2 months. Any person appointed shall be the director for the 

remaining term of the director to whom he or she has succeeded and such resolution of 

the Board of Directors’ meeting for the appointment shall be passed by a vote of not less 

than ¾ of the number of the remaining directors.    

7. The shareholders’ meeting may pass a resolution removing any director from office prior 

to retirement as a result of the expiration of the director’s term of office, by a vote of not 

less than three quarters of the number of shareholders attending the meeting who have 
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the right to vote and who have shares totaling not less than half of the number of shares 
held by the shareholders attending the meeting and having the right to vote. 

8. The Board of Directors shall select a director to be Chairman of the Board of Directors 

and the Board of Directors shall select a director or directors to be Vice Chairman of the 

Board of Directors. The Board of Directors may assign a director or directors to represent 

the Board of Directors to perform any tasks. 

Besides, the Company’s Articles of Association also specifies rules related to the duty 
of the Board of Directors as follows:  

1. Director is prohibited to be partner of limited partnership or unlimited partnership or be 

director of private company or other company which engaging in the same business and 

competing with the Company except inform to the shareholders’ meeting prior to the 

appointment.  

2. Director has to perform according to laws, objectives, Articles of Association as well as 

resolution of the shareholders’ meeting with integrity and cautiousness to preserve the 
benefit of the Company.  

3. Director has to inform the Company without delay in case he has direct or indirect conflict 

of interest from any agreements entering during fiscal year or holds shares or debenture 

in the Company or related companies by specifying total number increase or decrease 

during fiscal year.  

Component and Nomination of the Audit Committee  
The Company’s audit committees has to be appointed by the Board of Directors and 

approved by the Company’s shareholders as well as possess qualifications as required by 

Securities and Exchange Act including announcement, rules and / or regulations as defined by 

the SET. The Audit Committee comprises of at least 3 independent directors and at least 1 

member of the Audit Committee has to be person who has knowledge and sufficient experience 

to perform the duty for reviewing the credibility of the financial statements. The term of office of 

the audit commit is 3 years except expiring according to the Company’s Articles of Association 

and such committee can be re-elected. 

Qualifications of Independent Directors  
1) Holding shares not more than 1% of the total shares with voting rights of the Company, 

parent company, subsidiaries, associates, major shareholders or controlling person of the 

Company which shall be inclusive of the shares held by related persons. 

2) Not being or having previously been a director who takes part in management, an 
employee, a staff member or advisor who receives a regular salary, or a controlling person 

of the Company, parent company, subsidiaries, associates, subsidiaries at the same level, 

major shareholders or of controlling person of the Company unless the termination of 

being in such position had occurred at least 2 years before the filling submission date to 
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SEC. Such prohibited characteristics exclude being government staff or advisor of 
government agency which is the major shareholder or the controlling person of the 

Company. 

3) Not being a person related by blood or registration under laws in the form of fatherhood, 

motherhood, spouse, sibling and child as well as child’s spouse, of its executives, its major 

shareholders, its controlling persons or such other persons who will be nominated to be 

executives or controlling persons of the Company or its subsidiaries.   

4) Having no current or previous business relationship with the Company, its subsidiaries, 

its associates, it major shareholders or its controlling persons which may interfere his /her 

independent discretion , and not being or having previously been a major shareholder or 

controlling person of the Company which has a business relationship with the Company, 

its subsidiaries, its associates, its major shareholders or its controlling persons, unless 

the termination of being in such position had occurred at least 2 years before the filing 

date to SEC.   
5) Not being or having previously been an auditor of the Company, its subsidiaries, its 

associates, its major shareholders or its controlling persons and not being a major 

shareholder or partner of the audit office of the auditor of the Company, its subsidiaries, 

its associates, its major shareholders or its controlling persons unless the termination of 

being in such position had occurred at least 2 years before the filing date to SEC.   

6) Not being of having previously been any professional service provider including legal 

advisor or financial advisor who receives more than 2 million baht annually from the 

Company, its subsidiaries, its associates, its major shareholders or its controlling persons 

and not being a major shareholder, controlling person or partner of such professional 

service provider unless the termination of being in such position had occurred at least 2 

years before filing date to SEC. 

7) Not being a director appointed as a representative of the Company’s directors, major 

shareholder or a shareholder who is related to the Company’s major shareholder. 

8) Not operating any business which has the same nature and significant in competition with 
the Company, its subsidiaries or not being a major shareholder in partnership or a director 

who takes part in the management, an employee, a staff member or advisor who receives 

a regular salary or holding shares more than 1% of total shares with voting rights of other 

company who operates same business and significantly competes with the Company and 

its subsidiaries.   
9) Having no characteristics that may affect the giving of independent opinions on the 

operation of the Company and its subsidiaries.  

10) Independent director according to the above qualifications may be assigned by the Board 

of Directors to decide for the operation of the Company, parent company, subsidiaries, 

associates, subsidiaries at the same level, major shareholders or controlling person for 

collective decision.  
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Qualifications of the Audit Committee  
1) Not being a director assigned by the Board of Directors to manage the operation of the 

Company, parent company, subsidiaries, associates, subsidiaries at the same level, 
major shareholders or controlling person. And  

2) Not being a director of parent company, subsidiaries, associates, subsidiaries at the same 

level which is a listed company.  

3) Having knowledge and sufficient experience to perform as the Audit Committee and at 

least one member of the Audit Committee possesses knowledge and sufficient experience 

to perform his duty in reviewing the creditability of the financial statements.  

4) Having duties as specified in SET’s notification with regard to qualifications and scope of 

duties of the Audit Committee. 

Component of the Risk Management Committee 
The Risk Management Committee is director which has to be appointed by the Board of 

Director. The amount as the Board of Directors consider approve and hold positions as 

Chairman of the Risk Management Committee is independent directors. The Risk Management 

Committees’ meeting at least 1 time per year and the term of office of the Risk Management 

Committee is 3 years except expiring according to the Company’s Articles of Association and 

such committee can be re-elected. 

Qualifications of the Risk Management Committee 
1) The Risk Management has to be appointed by The Board of Directors. 

2) The Risk Management Committee has knowledge and experience in the field. 

3) There is no any other aspect preventing members from making comment freely on 
consideration of risk.  

Component of the Nomination and Remuneration Committee  
The Nomination and Remuneration Committee is director which has to be appointed by 

the Board of Director or shareholders’ meeting and the most is Independent directors. The 

Nomination and Remuneration Committees’ meeting at least 1 time per year and the term of 

office of the Risk Management Committee is 3 years except expiring according to the 

Company’s Articles of Association and such committee can be re-elected. 
 

Qualifications of the Nomination and Remuneration Committee 

1) The Nomination and Remuneration Committee has to be appointed by the Board of 

Directors or Shareholders’ meeting 

2) No limited scope to comment about consider and rules for the remuneration of directors 

and executives. 
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Component and the Nomination of Executive Committee  
Executive Committee has to be the Company’s director and/or the Company’s executive 

which appointed by the Board of Directors at the number of members as deemed appropriate 
by the Board of Directors. The Board of Director shall appoint one member to be the Chairman 

of Executive Committee.  
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4.  Directors’ Meeting 

4.1  The Board of Directors 

Name  
2011 2012 2013 

No. of 

Meetings 
No. of 

attendances 
No. of 

Meetings 
No. of 

attendances 
No. of 

Meetings 
No. of 

attendances 

1. Mr. Prayoon Vivetpuvanonth 9 9 7 7 11 11 

2. Mr. Slib  Soongswang  9 9 7 7 11  9 

3. Mr. Pichai  Klongpita 9 9 7 7 11  8 

4. ACM Chainan Thumasujarit 9 9 7 7 11 11 

5. Mr. Anant Gatepithaya 9 8 7 7 11 11 

6. Mr..Kamphol Panyagometh 2 2 7 7 11  9 

4.2  The Audit Committee 

Name 
2013 

No. of Meetings No. of attendances 

1. Air Chief Marshal Chainan Thumasujarit 5 5 

2. Mr. Anant Gatepithaya 5 5 

3. Mr..Kamphol Panyagometh 5 4 
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5. Remuneration of the Board of Directors and Executives 

5.1 Financial Remuneration 
a) The Board of Directors’ Remuneration  

Name 2011 2012 2013 

1. Mr. Prayoon Vivetpuvanonth 131,940 480,000 330,000 

2. Mr. Slib  Soongswang  168,060 420,000 120,000 

3. Mr. Pichai  Klongpita 120,000 420,000 120,000 

4. Air Chief Marshal Chainan Thumasujarit 120,000 420,000 120,000 

5. Mr. Anant Gatepithaya 120,000 420,000 120,000 

6. Mr..Kamphol Panyagometh 23,870 300,000 120,000 

Total 683,870 2,460,000 930,000 

b) The Audit Committees’ Remuneration 
Name 2011 2012 2013 

1. Mr. Prayoon Vivetpuvanonth 144,190 - - 

2. Air Chief Marshal Chainan Thumasujarit 131,940 180,000 360,000 

3. Mr. Anant Gatepithaya 120,000 120,000 220,000 

4. Mr..Kamphol Panyagometh 23,870 120,000 220,000 

Total 420,000 420,000 800,000 

c) Executives’ Remuneration  

Executives’ 
Remuneration 

Fiscal year 2011 Fiscal year 2012 Fiscal year 2013 

No. of 
executives 

Amount 
(Baht) 

No. of 
executives 

Amount 
(Baht) 

No. of  
executives 

Amount 
(Baht) 

Salary 6 9,055,000 6 9,772,000 8 12,711,000 

Bonus 5 674,000 6 1,646,000 - - 

Provident Fund 6 105,160 6 195,440 8 244,220 

Others (excl. meeting 

allowance) 

6 1,510,310 6 424,606 8 333,669 

Total  11,344,470  12,038,046  13,288,889 

5.2 Other Remuneration   
- None  – 
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6. Personnel 

6.1 Number of employees (exclude executives)  
As at 31 December 2013, the staffs’ of the Company and subsidiaries were as follows:  

 Fiscal year 2011 Fiscal year 2012 Fiscal year 2013 
No. of staffs No. of staffs No. of staffs 

1. Permanent Employee 140 113 125 
 - Business Development Division 4 6 5 

 - Operation Division 111 82 95 

 - Account & Finance Division 4 7 6 

 - Commissioning Dept. 1 2 2 

 - Purchasing Dept. 1 2 2 

 - Human Resources Dept. 18 13 14 

 - Internal Audit  1 1 1 

2. Day Laborer - 7 14 

Total 140 120 139 

6.2 Remuneration of employee and laborer and type of remuneration  

Baht 2011 2012 2013 
Permanent Employee’s remuneration: salary, 
bonus, provident fund 

34,938,841 48,176,561 53,917,884 

Laborer’s remuneration: wage  - 997,273 1,374,017 

Training /Seminar 243,207 191,255 169,764 

Total 35,182,048 49,365,089 55,461,665 

6.3 Human Resources Development Policy  
The Company has policy to develop human resources to enhance knowledge and 

develop capability of its human resources constantly by arranging internal training and 

sending staff to attend outside training with various sectors both public and private sectors 

as well as by learning, improving and developing from real work. Besides, the Company 

realizes the importance to build its human resources moral and morale by considering to 

improve staff welfare continuously as deemed appropriate. 
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Corporate Governance 

Anti-corruption  
The company emphasizes of business accurately and fairness therefor company operate 

transparently and verify. Employee who find corrupt can report the wrongful and information and the 

company will not disclose whistle-blower. The guidelines as follows:    

Anti-corruption Policy 
1) Employees find corrupt must inform the supervisor or person responsible that company will not 

disclose whistle-blower. The Company will ensure fairness to whistle-blower and employees 

were complaints before the investigation. 

2) The culprit is considered by the disciplinary code of the company and if the action is faulty, may 

be penalty law.   

The company determine to create employees understand about corruption is unacceptable for 
all organizations by enabling it clear the potential risks and involved in corruption, that careful gift, 

Entertainment and expenses also dominate or subsidy must be transparent and legitimate. 

The Board of Directors realizes role, duty and responsibility as director to the Company and the 

shareholders and has approved the written corporate governance policy that complied with good 
corporate governance of the Stock Exchange of Thailand (“SET”) in order to determine the supporting 

corporate governance policy to be its guideline to perform which the material substances divided into 

5 sections as follows:  

Section 1: Rights of Shareholders  
Basic shareholder rights are rights to buy, sell or transfer shares, share in the profit of the 

Company, obtain relevant and adequate information on the Company in a timely manner and on a 

regular basis, participate and vote in the shareholders’ meeting to elect of remove members of the 

board, appoint the external auditor and make decisions on any transactions that affect the company 

such as dividends payment, amendments to the company’s articles of association or the company’s 

bylaws, capital increases or decreases, and the approval of extraordinary transactions, etc. 

Apart from the above basic rights, the Company has policy to support and facilitate the 

shareholders to exercise their rights as follows:   

1) In case the shareholder cannot attend the meeting by himself, the Company allows the 

shareholder to assign the proxy to the Audit Committee or any person to attend the meeting by 

using any type of proxy as submitted with the invitation letter.   

2) Allow the shareholder to submit the opinion, advice, question in advance prior to the 

shareholders’ meeting date.  
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3) To encourage the shareholder to use the proxy in form that the shareholder can determine the 
voting direction and nominate at least 1 independent director. 

4) During the meeting, the Company shall provide proper time and encourage the shareholder to 

express opinion, advice or raise question at the meeting with regard to the matters concerning 

the Company prior to the voting in any agenda. The Company shall provide sufficient information 

of such matter to the shareholder.    

5) To encourage using voting card for the important agenda such as related transaction, asset 

acquisition or disposition, etc. for transparency and be able to examine in case there is any 

argument in the future.  

6) All directors shall attend the meeting except for necessary circumstance so that the 

shareholders can inquire with regard to the related matter.  

Section 2: Equitable Treatment of Shareholders 

The Company has policy to perform and protect right of each shareholder equally in order to 

create true equality especially for the minority shareholders such as  

1) Disclose information regarding shareholders meetings on the company’s website before 

sending out the notice of the meetings and inform rules related to the meeting, shareholders’ 

rights to attend the meeting and right to vote in advance. 

2) To handle and facilitate each shareholder equally and shall not do anything to limit or violate or 

deprive right of shareholder. 

3) To determine the independent director to oversee minority shareholders by allowing the minority 

shareholder to give advice, express opinion or claim to the independent directors. The 

independent directors shall be the person to properly manage each case such as if it is the 

claim, the independent directors shall investigate for fact and find way to compensate properly 
or in case that the independent directors consider that such matter is material which affect to 

the overall stakeholder or affect the Company’s business operation, the independent directors 

shall propose such matter to the shareholder’s meeting for considering to be the agenda of the 

shareholders’ meeting.    

4) To encourage for right exercising such as allowing the minority shareholder to propose 

additional agenda prior to the shareholders’ meeting date, allowing the minority shareholder to 

nominate person to be director in advance with information related to the qualifications and 

consent of the nominated person.  

5) The shareholder who is the executive of the Company shall not add any agenda which is not 

inform in advance especially an important agenda which the shareholders need time to study 

information before making decision.   

6) To determine the insider trading protection measurement of relates persons including director 

and the Company’s executives who related to the information (including spouse and minor child 

of such person).  
7) To allow shareholder to exercise his right to appoint each director.  
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8) To determine the written guideline for preservation of inside information and protection of using 
and inform such guideline to all staff to perform accordingly and determine that all directors and 

executives who have duties to report the shareholding according to the laws have to report 

regularly to the Board of Directors.    

9) The company permits shareholders to nominate a director to be considered by submitting a 

request to offer the Company Secretary or E-mail address suparada@hydrotek.co.th 

Section 3: Roles of Stakeholders   
The company emphasis conduct business to cover Stakeholders sustainable and mutual 

benefits to all related parties. The Board of Directors oversees the management system to ensure that 

the Company acknowledges the rights of stakeholders by law and treat equally. The Stakeholders 

expression of opinion, decision and action takes on matters affecting them. The Company focus 

stakeholders that we make policy and guidelines to stakeholders. For employee clear guidelines 

implementation. They encompass 7 groups of stakeholders as follows: 

Policies and practices with shareholders 
The operation company operates maximum benefit and add value to shareholders in the long 

term as follows:  

1) The company manages good corporate governance by the integrity without seeking benefit for 

themselves or others. The company make maximize shareholder wealth. 

2) To handle the rights and treat all shareholders equally. Not commit any violation or deprivation 
of the rights of shareholders. 

3) To provide the information about Shareholders’ meeting appropriate for the sufficient time of 

shareholders to decide.  

4) To provide Independent Directors oversee, complaint and suggest the minority shareholders 

through the convenient and quick access. 

5) The company has stipulated control internal audit and risk management effectively. 

6) Disclosing information to shareholders accurately, completely, and transparently for their 

acknowledgement the business operation.  

Policies and practices with employees 
The company believes that employee are valuable resource because everyone are the drivers 

of the company. It is possible to treat employee fairly on human rights for employees and the company 

has a good relationship. The company is regarded to want of employees and also developing 

performance operation the guidelines as follows: 

1) Company focus on treating employees fairly that we accept the right and the opinion of 

employees. 

2) Developing employees’ performance with duty and responsibility that take support safety 

operation and increase the employees’ knowledge. 
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3) To encourage collaboration within the organization to create a harmonious and discipline. 
4) To encourage the safety system and occupational health that following safety standards for the 

worker safety and hygiene. 

5) To consider the compensation for employees’ performance, responsibility and ability that also 

welfare fair. 

6) To encourage environmental management in the workplace and motivate employees part of 

company for decrease turnover of employees. 

Policies and practices with customer 
The company policies services the customer turnkey from service, design and engineering, 

construction contractor as well as commissioning that focus high quality and efficiency. The company 
treats relationship our clients by customer services. The guidelines as follows: 

1) To punctual delivery and customer need. 

2) To confidence the customer by increasing engineering team high experiences and skill. 

3) Determine the charge by the method is based on construction cost, services and cost estimates 

at a fair rate. 

4) The company emphasizes on quality of work, efficient service and standard construction to the 

satisfaction of the client and provide after sales consultants for impressive clients. 

5) The company always develops technology.  

Policies and practices with business partners 
The company operates within a competitive context honestly by strictly upholding its promise 

and commitment to business partners. The guidelines as follows: 

1) To consider the purchase and contract rate at a fair price that validity to price, quality and service 

from business partners 

2) The company operates sustainable and transparent that manage under commercial condition 

and promise for fair to stakeholders. 

3) Do not buy products that business partner violation of Human and Intellectual Property Rights. 

4) Closing information of business partners except they permit disclose. 

Policies and practices with competitor 
The company operates within a competitive context, equity and honest. The guidelines as follows: 

1) The company offers services through two channels: bidding and directly-contacted by clients. 

The company operates within the framework of competitor well, ethical, transparent and do not 

exploit the competitor by unlawful. 

2) The company does not find the benefit from the secret of competitors 

3) The company do not violation of Intellectual Property Rights competitors 

4) The company do not damage a competitor’s reputation without facts. 
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Policies and practices with creditors 
The company complies with the terms of loans and obligations to its creditors. Based on 

equality, fairness and transparency in practice the guidelines as follows: 

1) Do the right contract with creditors for equality and transparency. 

2) To prepare the contracts require creditor by law in all respects. 

3) Payment of principle and interest to creditor on time. 

Policies and practices with social 
The Company aware of a part of society. Which is responsible for social assistance and support 

activities in the community, develop community and environment for quality of life and well-being in 

society. Because we services from design, construction of the collection system and wastewater 
treatment and water system to private company and government agencies for reduce wastewater is 

discharged and may enter source water. And water resources management, which valuable resources 

of our country the guidelines as follows: 

1) The company is part of social to develop water quality by using the expertise and technology 

company supports the project develop water quality and quality of life community. 

2) As part of making a conscious response social to preserve water and use appreciate.  

3) To encourage and support social project contest for understanding and awareness of the 

problem about water pollution, though photo, story and assay.  

4) To encourage and support activities develop community water systems they have water for 
consumption. 

Section 4: Disclosure and Transparency  
Apart from correct, accurate and timely disclosure of financial reports or other information 

memorandum to public via various channels according to governed regulations, the Company shall 

disclose the following information to confirm the transparency of business operation: 

1) Disclose information related to the performance of the Board of Directors and the Audit Committee 

such as number of meetings and number of meetings of each director attending for the previous year.  

2) Disclose valuation method and performance result of the Board of Directors. 

3) Disclose policy of remuneration of Board of Directors and executives including form or type of 
remuneration.  

4) Disclose corporate governance policy and performance in accordance with the policy.  

5) Disclosure of information in anticipation of circumstances and direction of business and the 

projection of the Company’s future operating performance (Forward-Looking Information) 

6) Disclosure of material information already released to the public (Material Public Information) 

should be made clearly and completely, without creating confusion and consistent in order to 

avoid misunderstanding of the previously disclosed information. 
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7) Disclosure of other information that is not material (Non-material Information) should be made 
on the basis of truth and without intention to mislead others from the actual financial status, 

operational performance, or stock prices. Disclosure should not be made in a way that might 

lead others to understand that stock prices will rise or fall. 

Such information not only disclosure to public via Securities and Exchange Commission (“SEC”) 

and SET, but also disclose through the Company’s website.   

Section 5: Board Responsibilities 
The Board of Directors comprise of experts with various knowledge and experience such as 

engineering, management and other expertise which are useful to the operation of the Board of 

Directors as well as be independence for making decision for the best benefit to the Company and 

shareholders. The Board of Directors participates in determining (or approval) vision, mission, 

according to determined business plan and budget with effectiveness and efficiency in order to 

maximize economic value to the Company and secure the confidence to the shareholders. The Board 

of Directors also oversees the appropriateness of internal control evaluation process, internal audit, 
risk management, financial reports and regularly follows up the performance.  

The Company’s Board of Directors has 6 persons, comprised of 2 executive directors, 3 non-

executives director and 4 of them are independent directors which more than 1/3 of the entire the 

Board of Directors which can balance the power of executive directors properly. Besides, the Company 

has appointed the Audit Committee which comprised of 3 independent directors and the term of office 

is 3 years. The scope of duties and responsibilities of such committee were clearly defined in the Audit 

Committee Charter. Moreover the company appointed the Audit Committee, The Risk Management 

Committee and The Nomination and Remuneration Committee. The term of office shall be for a period 

of three years 

Remuneration of the Board of Directors 
The Company has set policy to determine the amount clearly and transparently and propose to 

shareholders’ meeting for approval every year. The criteria to set the remuneration of the Board of 

Directors are as follows:  

1) The remuneration is proper and in line with scope of duties and responsibilities of each director.  

2) The remuneration is at the attractive level and be able to maintain capable and high quality 

directors to be with the Company.  

3) The remuneration structure is clear, transparent and easy to understand.  

4) The remuneration is comparable to remuneration of other companies in the same or similar industry. 
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The Board of Director Meeting 
The Company shall set and proceed meeting according to the Company’s Articles of 

Association, related laws to public company limited and the SET’s regulations and shall arrange 

special meeting when necessary. The chairman of the Board of Directors as the chairman of the 

meeting shall support thorough consideration and arrange sufficient time for the meeting, therefore, 

the management can present and explain the major concern thoughtfully. The Company shall submit 

the invitation letter including agenda and meeting document to the directors in advance for not less 

than 7 days prior to the meeting date and specify that the director has duty to attend all director’s 

meetings except for emergency. Besides, the Company shall record minutes of the meeting accurately 

and completely in order to be able to be examined by the shareholders.   

Report of the Board of the Directors  
The Board of Directors is responsible for the financial reports preparation including the 

Company’s financial statements, the consolidated financial statements of the Company and 

subsidiaries (if any) and financial information memorandum as shown in annual report. The financial 

statements are prepared based on generally accepted accounting standard. The Company applies 

proper and acceptable accounting standard and complies with such standard regularly. The Company 

is very careful to prepare and manage sufficient information to disclose in the notes of financial 

statements.  

The Board of Directors Self-Assessment  
In order to increase the performance efficiency of the Board of Directors, the directors will evaluate 

performance of the Board of Directors in general, therefore, the directors will work together to consider 

the result and problem. The assessment result will be analyzed and summarized by the Board of 

Directors to determine the measurement to improve the efficiency of the Board of Directors further.      

Development of directors and executives  
The Company encourages its directors and executives to join seminar which useful for their 

duties as well as regularly get together for idea exchange between directors and executives. The 

seminars which the director has to attend are seminars arranged by Thai Institute of Directors (IOD) 

which are Directors Certification Program (DCP) or Directors Accreditation Program (DAP) or the Audit 

Committee Program (ACP) in order to bring knowledge and experience to develop the Company further.  

Investor Relations 
The Board of Directors realizes the importance of the sufficient information disclosure to 

shareholders, investors and related parties. The disclosed information has to be correct, complete, 

transparent, widespread and on-time including financial statements, operation result and related 

information as well as information that affect to the Company’s share price according to good corporate 

governance. The Company shall disclose information and news via various channels such as by mail, 
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disclosure channels of SET and SEC and the Company’s website after the Company listed in the SET. 
Therefore, the shareholders, investors and related parties can use such information for the investment 

decision. 

Control of inside information 
The Company set up the rules and regulation for the inside information usage as follows:  

1. Determine rules and regulations for the inside information usage in accordance with good 

corporate governance as follows:  

(1) Director, executive, employee and staff has to keep the Company’s secret and/ or inside 

information.   

(2) Director, executive, employee and staff will not use both directly and indirectly any secret 

and /or inside information to disclose or exploit for personal or other benefit with or without 

any return.  

(3) Director, executive, employee and staff will not trade, transfer or receive shares of the 

Company by using secret and/or inside information and/ or entering into any legal 

agreement by using secret and/ or inside information which will cause directly or indirectly 

damage to the Company.   Director, executive, employee and staff who work in 

department which obtain insider information should avoid or cease trading the Company’s 
share during 1 month before the financial statements disclose to the public. This 

prohibition governs spouse and minor child of director, executive, employee and staff of 

the Company.  Any person who breaches the regulations will be counted as severe 

violation.  

(4) Director and executive including the Company’s auditor has to report the change of 

shareholding, such holding has to include the shares hold by the spouse and minor child, 

to SEC according to Section 59 of the Securities and Exchange Acts B.E. 2535.  

2. Announce such rules and regulations for widespread acknowledgement.  
 

 

 

 

 

 



  

Report of Shareholding of the Directors and Executives (as at 24 February 2014)  

 
 

 

 

Name – Last Name 
 Common Shares (shares) 

31 Dec 11 
2012 

31 Dec 12 
2013 

31 Dec 13 
2014 

24 Feb 14  
buy sell buy sell buy sell 

1. Mr. Prayoon  Vivetpuvanonth - - - - - - - - - - 

2. Mr. Slib  Soongswang 19,164,950 - - 19,164,950 - - 28,747,425 - - 28,747,425 

3. Mr. Pichai Klongpitak 19,165,510 - 4,700,000 14,465,510 - 10,400,000 6,098,265 - - 6,098,265 

4. ACM Chainan Thumasujarit - - - - - - - - - - 

5. Mr. Anant  Gatepithaya - - - - - - - - - - 

6. Mr. Kamphol Panyagometh - - - - - - - - - - 

7. Mr. Danai Amorpatchara - - - - - - - - - - 

8. Mr. Wasit Panichvorapongsa - - - - - - - - - - 

9. Mr. Tanat  Supajarunan - - - - - - - - - - 

10. Mrs. Phanalee  Noragitt - - - - - - - - - - 

11. Ms. Suprarada Amornmanus - - - - - - - - - - 

Remark : As at 3 May 2013, Company pay stock dividends 2 : 1  by Mr. Slib  Soongswang received stock dividends 9,582,475  shares 

               Mr. Pichai Klongpitak received stock dividends  2,032,755  shares 
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Details of directors and executives 
Mr. Prayoon  Vivetpuvanonth 
Chairman of the Board of Directors / Independent Director 

Age (years)                                           71 

Education Master of Business Administration (Management), 

 Sasin Graduate Institute of Business 

 Administration of Chulalongkorn University 

 Barrister at law, Thai Bar Association, 

 
Ministry of Justice 

 
Bachelor of Laws, Thammasat University 

 
Bachelor of Accounting, Thammasat University 

Related training programs held by the Thai Director Accreditation Program (DAP) 

Institute of Directors Association (IOD) Certificate, Class 35/2005 

Work Experiences during the past 5 year 
 2012 – Present Chairman of the Board of Directors 

   Hydrotek Public Company Limited 

 Advisor, Phol Dhanya Public Company limited 

 
Member of the Audit Committee, Sahamit 

 
Machinery Public Company Limited 

 Director, Vivechpattana Rice Mill Company Limited 

2011 Chairman of  the Audit Committee,   

 
Hydrotek Public Company Limited 

2007 – 2010   Chairman of the Audit Committee, 

 
Hydrotek Company Limited 

Holding the Positions of Director / Executives in other company 

A. Listed company Member of the Audit Committee 

 Sahamit Machinery Public Company Limited 

B. Non-listed company Director 

 Vivechpattana Rice Mill Company Limited 
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Director / management positions in rival companies or other companies which have businesses 
related to the Company which may cause the conflict or interest to the Company 

 None 

Family relationship of the executive with the Company None 

Shareholding ratio in the Company (percent) None 

(as at 24 February 2014)  

Tenure as directors (years) 6 years 

Attendance in the Board of Directors’ Meeting for the year 2013 11 times out of 11 times 
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Mr. Slib  Soongswang  
Vice Chairman of the Board of Directors / Authorized Director / Member 
of the Nomination and Remuneration Committee / Chairman of the 
Executive Committee and Chief Executive Officer 
Age (years)                                           61 

Education Master of Business Administration 

 Thammasat University 

 Bachelor of Engineer (Chemical Engineering), 

 Chulalongkorn University 

Related training programs held by the Thai Role of the Chairman Program 

Institute of Directors Association (IOD) Certificate, Class 25/2011 

 Director Certification Program (DCP) 

 Certificate, Class 117/2009 

 Director Accreditation Program (DAP) 

 Certificate, Class 37/2005 

Work experiences during the past 5 years 
 Present Member of the Nomination and Remuneration  

 Committee, Hydrotek Public Company Limited 

2011 – Present Vice Chairman of the Board of Directors and  

 Chief Executive Officer, Hydrotek Public Company Limited 

1982 – 2010 Chairman of the Board of Directors and 

 Managing Director, Hydrotek Company Limited 

Holding the Positions of Director / Executives in other company 

A. Listed company None 

B. Non-listed company Director 

  UAC Hydrotek Company Limited 

Director / management positions in rival companies or other companies which have businesses related to  

the Company which may cause the conflict or interest to the Company 
 None 

Family relationship of the executive with the Company None 

Shareholding ratio in the Company (percent) 14.74 

(as at 24 February 2014)  

Tenure as directors (years) 31 years 

Attendance in the Board of Directors’ Meeting for the year 2013 9 times out of 11 times 
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Mr. Pichai  Klongpitak  
Director / Authorized Director / Member of the Risk Management 
Committee / Member of the Nomination and Remuneration 
Committee / Member of the Executive Committee /  President 

Age (years)                                           60 

Education Bachelor of Engineer (Chemical Engineering), 

 Chulalongkorn University 

Related training programs held by the Thai Director Accreditation Program (DAP) 

Institute of Directors Association (IOD) Certificate, Class 71/2008 

Work experiences during the past 5 years 
 Present Member of the Risk Management Committee and 

 Member of the Nomination and Remuneration  

 Committee, Hydrotek Public Company Limited  

2011 – Present Director and President 

 Hydrotek Public Company Limited 

1982 – 2010 Director and Deputy Managing Director 

 Hydrotek Company Limited 

Holding the Positions of Director / Executives in other company 

A. Listed company  None 

B. Non-listed company Director 

 UAC Hydrotek Company Limited 

Director / management positions in rival companies or other companies which have businesses related to  

the Company which may cause the conflict or interest to the Company 

 None 

Family relationship of the executive with the Company None 

Shareholding ratio in the Company (percent) 3.13 

(as at 24 February 2014)  

Tenure as directors (years) 31 years 

Attendance in the Board of Directors’ Meeting for the year 2013 8 times out of  11 times 
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Air Chief Marshal Chainan Thumasujarit 
Director / Chairman of the Audit Committee / Chairman of the 
Nomination and Remuneration Committee / Independent Director 
Age (years)                                           64 

Education Thailand National Defence College 

 the Supreme Command Headquarters 

 Royal Thai Navy Staff College, Institute of  

 Advanced Naval Studies 

 Bachelor of Arts (Public Administration),  

 Ramkamhaeng University 

 D.Eng.(Candidate), Asian Institute of  

 Technology (A.I.T.) 

 Bachelor of Business Administration (1st Class Honors), 

 Sukhothai Thammathirat University 

 Bachelor of Business Administration, Ramkamhaeng  

 University 

Related training programs held by the 
Thai Audit Committee Program (ACP) 

Institute of Directors Association (IOD) Certificate, Class 22/2008 

 Director Accreditation Program (DAP) 

 Certificate, Class 67/2007 

Work experiences during the past 5 years 
 Present Chairman of the Nomination and Remuneration  

 Committee, Hydrotek Public Company Limited 

2012 – Present Chairman of the Audit Committee,  

 Hydrotek Public Company Limited 

2011 Member of the Audit Committee 

 Hydrotek Public Company Limited 

2007 – 2010 Member of the Audit Committee 

 Hydrotek Company Limited 

2007 –  Present Freelance Structural Engineer 

 Special Qualified General, the Supreme 

 Command Headquarters 
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 Assistant Chief of Staff for Minister of Defence 

 Director, Office of Post Engineer, the Supreme  

 Command Headquarters 

 Director, Design Division, Post Engineer Department 

 Head of Engineer Department, Design Division, Office of  

 Post Engineer, the Supreme Command Headquarters 

 Head of Technical Department, Technical Division, Civil  

 Engineer Department, Royal Thai Air Force 

Holding the Positions of Director / Executives in other company 

A. Listed company Member of the Audit Committee /  

 Energy Absolute Public Company Limited 

B. Non-listed company None 

Director / management positions in rival companies or other companies which have businesses related to the  

Company which may cause the conflict or interest to the Company 

 None 

Family relationship of the executive with the Company None 

Shareholding ratio in the Company (percent) None 

(as at 24 February 2014)  

Tenure as directors (years) 6 years 

Attendance in the Board of Directors’ Meeting for the year 2013 11 times out of 11 times 
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Mr. Anant  Gatepithaya 
Director / Member of the Audit Committee / Chairman of the Risk 
Management Committee / Member of the Nomination and Remuneration 
Committee / Independent Director   

Age (years) 63 

 Bachelor of Business Administration (Management) 

 Sasin Graduate Institute of Business Administration 

 of Chulalongkorn University 

 

Master of Commerce (Business Administration) 

 Thammasat University 

 Bachelor of Statistics, Faculty of Commerce and 

 Accountancy, Chulalongkorn University 

Related training programs held by the Thai The Improving The Quality of Financial Reporting 

Institute of Directors Association (IOD) (QFR) Certificate Class 1/2006 

 Director Accreditation Program (DAP) 

 Certificate, Class 7/2004 

 Audit Committee Program (ACP)  

 Certificate, Class 2/2004 

 

Director Certification Program (DCP) Certificate,  

 Class 17/2002 

Work experiences during the past 5 years 
 Present Chairman of the Risk Management Committee 

 Hydrotek Public Company Limited 

2011 – Present Member of the Audit Committee 

 Hydrotek Public Company Limited 

2007 - 2010 Member of the Audit Committee 

 Hydrotek Company Limited 

2008 – Present Member of the Audit Committee 

 Zeer Property Company Limited 

2007 – Present Member of the Audit Committee 

 Raja Ferry Port Public Company Limited 

2004 – Present  Member of the Audit Committee 

 Fortune Parts Industry Public Company Limited 
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Member of the Audit Committee  
CMO Public Company Limited 

2000 – Present Member of the Audit Committee / Chairman of  

 the Risk Management Committee 

 
Supalai Public Company Limited 

 Chairman of the Board of Directors 

 The Brilliant Solution Company Limited 

Holding the Positions of Director / Executives in other company 

A. Listed company  1. Member of the Audit Committee and 

     Chairman of the Risk Management Committee 

     Supalai Public Company Limited 

 2. Member of the Audit Committee 

     Fortune Parts Industry Public Company Limited 

 3. Member of the Audit Committee 

     CMO Public Company Limited 

B. Non-listed company 1. Chairman of the Board of Directors 

     The Brilliant Solution Company Limited 

 2. Member of the Audit Committee 

     Zeer Property Company Limited 

 3. Member of the Audit Committee 

     Raja Ferry Port Public Company Limited 

Director / management positions in rival companies or other companies which have businesses related to  
the Company which may cause the conflict or interest to the Company 

None 

Family relationship of the executive with the Company None 

Shareholding ratio in the Company (percent) None 

(as at 24 February 2014)  

Tenure as directors (years) 6 years 

Attendance in the Board of Directors’ Meeting for the year 2013 11 times out of 11 times 
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Mr. Kamphol  Panyagometh 
Director / Member of the Audit Committee / Member of the Nomination 
and Remuneration Committee / Independent Director 
Age (years) 42 

Education Ph.D. (Finance) Schulich School of Business, 

 York University, Canada 

 Master of Business Administration (Finance) 

 National Institute of Development Administration 

 Bachelor of Science, King Mongkut's University of 

 Technology Thonburi 

Related training programs held by the Thai Director Accreditation Program (DAP)  

Institute of Directors Association (IOD) Certificate,Class 90/2011 

Work experiences during the past 5 years    

Present Member of the Nomination and Remuneration Committee 

 Hydrotek Public Company Limited 

2013 – Present Vice President for Research and Academic Services 

 National Institute of Development Administration 

 Member of the Audit Committee 

 Thai Luxe Enterprises Public Company Limited 

2011 - Present Member of the Audit Committee, 

 
Hydrotek Public Company Limited 

 Member of the Audit Committee / Chairman of the 

 Risk Management Committee 

 Stars Microelectronics (Thailand) Public Company Limited 

 Fund Management Committee, National Institute of  

 Development Administration 

2010 – Present Associate Professor, Business Administration Department, 

 National Institute of Development Administration 
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Holding the Positions of Director / Executives in other company 

A. Public Company Limited 1. Member of the Audit Committee and Chairman of the 

     Risk Management Committee 

      Stars Microelectronics (Thailand) Public Company Limited 

 2. Member of the Audit Committee 

     Thai Luxe Enterprises Public Company Limited 

B. Non-listed company Vice President for Research and Academic Services  

 National Institute of Development Administration 

Director / management positions in rival companies or other companies which have businesses related to the 

Company which may cause the conflict or interest to the Company 

 None 

Family relationship of the executive with the Company None 

Shareholding ratio in the Company (percent) None 

(as at 24 February 2014)  

Tenure as directors (years) 2 years 

Attendance in the Board of Directors’ Meeting for the year 2013 9 times out of 11 times 
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Mr. Danai Amorpatchara 
Member of the Risk Management Committee / Member of the Executive 
Committee / Executive Vice President / Secretary of the Nomination 
and Remuneration Committee 
Age (years) 51 

Education Master of Environmental Engineering, 

 University of Akron Ohio, USA 

 
Bachelor of Engineer, Chulalongkorn University 

Related training programs held by the Thai Director Accreditation Program (DAP) 

Institute of Directors Association (IOD) Certificate, Class 107/2014 

Work experiences during the past 5 years      

Present Member of the Risk Management Committee and  

 Secretary of the Nomination and Remuneration  

 Committee, Hydrotek Public Company Limited 

2013 – Present Executive Vice President  

 Hydrotek Public Company Limited 

2004 – 2013 Senior Vice President  

 
S.napa (Thailand) Company Limited  

Holding the Positions of Director / Executives in other company 

A. Listed company  None 

B. Non-listed company None 
Director / management positions in rival companies or other companies which have businesses  

related to the Company which may cause the conflict or interest to the Company 

 None 

Family relationship of the executive with the Company None 

Shareholding ratio in the Company (percent) None  

(as at 24 February 2014)  
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Mr. Wasit Panichvorapongsa 
Member of the Risk Management Committee / Member of the 
Executive Committee / Vice President, Operation 

Age (years) 48 

Education Bachelor of Engineer, King Mongkut's University  

 of Technology Thonburi 

Related training programs held by the Thai - 

Institute of Directors Association (IOD) 
 Work experiences during the past 5 years 
 Present Member of the Risk Management Committee 

 Hydrotek Public Company Limited 

2013 – Present Vice President, Operation, Hydrotek Public  

 
Company Limited 

2004 - 2013 Senior Project Management, S.napa (Thailand) 

 Company Limited 

Holding the Positions of Director / Executives in other company 

A. Listed company  None 

B. Non-listed company None 

Director / management positions in rival companies or other companies which have businesses related to  

the Company which may cause the conflict or interest to the Company 

 None 

Family relationship of the executive with the Company None 

Shareholding ratio in the Company (percent) None  

(as at 24 February 2014)  
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Mr. Tanat  Supajarunan 
Member of the Risk Management Committee / Member of the 
Executive Committee / Vice President, Business Development  
Age (years) 43 

Education Master of Business Administration,  

 National Institute of Development Administration 

 

Bachelor of Engineer, King Mongkut’s Institute of  

 Technology Chaokuntahan Ladkrabbang 

Related training programs held by the Thai Director Accreditation Program (DAP) Certificate 

Institute of Directors Association (IOD) Class 96/2012  

Work experiences during the past 5 years 
 Present Member of the Risk Management Committee 

 Hydrotek  Public Company Limited 

2012 – Present Vice President - Business Development  

 Hydrotek  Public Company Limited 

2008 – 2011 Manager,  Planning Division,  

 Hydrotek Company Limited 

Holding the Positions of Director / Executives in other company 

A. Listed company  None 

B. Non-listed company None 

Director / management positions in rival companies or other companies which have businesses related to  

the Company which may cause the conflict or interest to the Company 
 

 None 

Family relationship of the executive with the Company None 

Shareholding ratio in the Company (percent) None 

(as at 24 February 2014)  
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Mrs. Phanalee  Noragitt  
Member of the Risk Management Committee / Member of the 
Executive Committee / Vice President, Account and Finance  
Age (years) 49 

Education Master of Accounting, Chulalongkorn University 

 
Bachelor of Accounting, Chulalongkorn University 

Related training programs held by the Thai Director Accreditation Program (DAP)  

Institute of Directors Association (IOD) Certificate, Class  90/2011 

Work experiences during the past 5 years 
 Present Member of the Risk Management Committee 

 Hydrotek Public Company Limited 

2011 – Present Vice President,  Account and Finance  

 Hydrotek Public Company Limited 

2010 Vice President,  Account and Finance 

 Hydrotek Company Limited 

2000 – 2009 Vice President, Accounting Department 

 G.M. Tour and Travel Company Limited 

Director / management positions in rival companies or other companies which have businesses related to  

the Company which may cause the conflict or interest to the Company 

 None 

Family relationship of the executive with the Company None 

Shareholding ratio in the Company (percent) None  

(as at 24 February 2014)  
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Miss Suparada  Amornmanus  
Member of the Risk Management Committee / Vice President, Investor 
Relations / Company Secretary 

Age (years) 47 

Education Master of Business Administration, National  

 Institute of Development Administration 

Related training programs held by the Thai Director Accreditation Program (DAP)  

Institute of Directors Association (IOD) Certificate, Class 90/2011 

 
Company Secretary Program (CSP) Certificate,  

 Class 40/2011 

Work experiences during the past 5 years  

                                   Present Member of the Risk Management Committee 

 Hydrotek Public Company Limited 

            2011 – Present Vice President, Investor Relations and  

 
Company Secretary, Hydrotek Public Company Limited 

            2007 – 2010 Manager, Investor Relations Division and  

 Company Secretary, Hydrotek Company Limited 

Director / management positions in rival companies or other companies which have businesses related to  

the Company which may cause the conflict or interest to the Company 

 None 

Family relationship of the executive with the Company None 

Shareholding ratio in the Company (percent) None  

(as at 24 February 2014)  
 

 

 

 

 

 

 



 

                     

      82          

ANNUAL REPORT 2013 

HYDROTEK PUBLIC COMPANY LIMITED 

Internal Control and Risk Management 

The Audit Committee emphasizes the importance of establishing internal control system for 

efficient operation. The Audit Committee verifies and evaluates the sufficiency of internal control system 

that covers both financial and managerial aspects to ensure effective and efficient operations and to 

focus on continuous improvement. The Audit Committee has continuously monitored and evaluated 

internal control and has not found any significant flaw in the internal control system that might affect the 

accuracy and reliability of the financial report. The committee and management emphasize the 

importance of good corporate governance, continuous risk management, and sufficiency of internal control 
system that covers all 5 aspects (1) organization and environment (2) risk management (3) management 

control activities (4) information system and (5) communication, which can be summarized as follows: 

1. Organization and Environment 
The Company determines objectives and business plan to ensure business stability and 

develops efficient work process including human resource development on a continuous basis in 

order to cope with business changes. For flexible operations, the Company also restructured its 

organization chart including board of directors, risk management committee, and internal audit 

department as an independent entity reporting directly to the Audit Committee to ensure 
transparency. The Company determines policy and work plan by considering fair treatment of 

employees and business partners as well as responsibility towards shareholders, society and 

environment. In terms of the functional organization chart, the Company clearly divides 

responsibilities into 3 basic functions of the internal audit system, which are approval, transaction 

and information recording, and asset tracking and monitoring. Such functions are specified in 

writing from management to employee levels based on approval and execution authority and 

operating procedures. 

 
2. Risk Management 

The Company sets up a risk management committee to assess business risk arising from 

both internal and external factors, analyze causes and factors of such risk, reduce the risk to an 

acceptable level, assign person to be responsible for the risk in each section, determine policy 

and work plan, implement risk management measures, monitor risk management of all sections 

within the organization, and provide training in risk management of modern organization for 

management and employees to have a better understanding of this subject. 

 
3. Management Control Activities 

The Company defines scope of responsibility and financial approval limit of each level of 

the management in writing, determines responsibilities of each function appropriately according 

to the principle of decentralization to achieve efficient operation, and monitors affiliated 

companies regularly. Moreover, the Audit Committee reviews and approves annual audit plan 

to cover risky work processes in order to ensure that each section has sufficient supervision in 
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terms of finance, operation, compliance with laws, regulations and rules. In case of any 
transaction that results in a long-term obligation, the Company requires a person responsible 

for monitoring compliance with conditions and reporting to the Audit Committee periodically to 

verify appropriateness of the transaction throughout the contract period and to prevent relevant 

parsons from exploiting company’s benefits to their own advantages. 

4. Information System and Communication 
The Company provides important and sufficient information to the board of directors for 

their consideration together with supporting documents for each agenda by submitting meeting 

appointment notice and supporting documents to them at least 7 days in advance. The Company 

secretary acts as a coordinator to submit such information to the board of directors and to record 

minutes of meeting, questions, comments, and opinions of directors in the board of directors 

meeting. With regard to the storage of accounting and supporting documents, the Company 

keeps all items separated by category that is convenient for an audit. Moreover, the Company 
has an intranet system that can be linked to external entities in order to allow quick and efficient 

communication and data transfer between internal and external entities. The aforementioned 

system has sufficient and suitable data security system. 

5. Monitoring System 
In 2013, the Company conducted five audit committee meetings. The Audit Committee 

had a duty to report audit results to the board of directors on a quarterly basis. Moreover, in the 

implementation of work plan, the overall operation was monitored and the financial impact was 

analyzed continuously. The Company held management meeting to report progress of the 

aforementioned work plan on a monthly basis. However, if any significant flaw was found, it 

would be reported to the Audit Committee and/or the board of directors to consider giving an 

order for implementing corrective action. Moreover, the Company stipulated that the internal 

audit department had to monitor internal controls on a regular basis to ensure transparency and 

good corporate governance of the Company 

Risk Policy and Management 
The Company sets up a risk management committee, which consists of top management from 

main departments of the Company, to assess business risk arising from both internal and external factors 

that affects the operation of the Company and to reduce such risk to an acceptable level. The risk 

management process must be improved continuously to ensure that the risk management is appropriate 

for the business operation and is compliant with objectives and mission of the organization. The risk 

management is the responsibility of every person within the organization. The Company provides 

training for all employees to be responsible for and to understand the risk principle within their scope of 

work in order to ensure appropriateness of risk management. The risk management committee has a 

duty to approve the risk management plan, review and improve the policy so that it is appropriate for the 

environment of the Company. 



  

Related party transactions 

Related Company Nature of Relationship Transaction 2012 2013 Necessity and Rationality 
of the Transaction  

UAC Hydrotek 
Co., Ltd.  
(Joint venture 
company) 
 

Hydrotek Public Company 
Limited holds 49.97% of 
shares and Universal 
Adsorbents & Chemicals 
Public Co., Ltd. holds 
50. 003%  of shares in 
UAC Hydrotek Co., Ltd.  
Hydrotek Public Company 
Limited and UAC Hydrotek 
Co., Ltd. have directors 
authorized to sign on 
behalf of the company in 
common. 

Account Receivable 
Unbilled receivables 
Deferred income under 
the construction contract  
Construction income  
 

- 
62,797.91 

14,155,000.00 
 

62,797.91 

2,040,146.00 
15,542,648.41 

- 
 

71,997,934.50 
 

The company invested in 
UAC Hydrotek Co., Ltd. for 
the purpose of expanding 
Its customer base.  
The Company is a 
subcontractor hired by UAC 
Hydrotek Co., Ltd. to handle 
GLOW project. The gross 
profit margin of this project is 
9.70%. The Board of Directors 
already considered the 
rationality of this project. 

Universal 
Adsorbents & 
Chemicals Public 
Co., Ltd. 

Mr. Kitti Jivacate who is a 
major shareholder of 
Hydrotek Public Company 
Limited is a director of 
Universal Adsorbents & 
Chemicals Public Co., Ltd. 

Account Receivable  
Unbilled receivables  
Construction income  
Material cost – External 
Overhead cost – External 

- 
- 
- 

38,000,000.00 
70,673.50 

4,614,375.00 
8,709,078.32 

42,517,993.46 
154,560.00 

65,146.00 

Universal Adsorbents & 
Chemicals Public Co., Ltd. 
hired Hydrotek Public 
Company Limited to handle 
Bangchak project. The 
gross profit margin of this 
project is 10%.   
The Board of Directors 
already considered the 
rationality of this project.  
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Related Company Nature of Relationship Transaction 2012 2013 Necessity and Rationality 
of the Transaction  

S.P.C Design 
Co.,Ltd. 

Relatives CEO  
(Mr. Slib Soongswang) 

Subcontractor cost – 
External 

- 230,000.00 The design of SPC Design  
is high quality, with high 
standard and at the lowest 
price when compare with 
other companies 

Committee of 
Hydrotek public 
company limited 

The Board of Directors 
and The Audit Committee 

Accrued expenses of  
committee (Bonus) 

900,000 470,000 As at 5 April 2012 and 4 April 
2013 in the shareholders’ 
meeting, Shareholders 
authorized the Board of 
Directors is authority to 
determine the details for the 
remuneration of directors 
and the Board of Directors’ 
meeting No.1/2014 as at  
27 February 2014 which 
approved director’s bonus.    

Sahakarn 
Wisavakorn  
Co.,  Ltd. 
(“SAHAKARN”) 

SAHAKARN hired the 
Company as subcontractor 
to engineering, produce, 
construct, and install 
wastewater preparation 
system for Ubol Bio 
Ethanol. 
 

Construction income   66,773,054.61 - The company followed the 
bidding police that it must 
gain minimum gross profit 
margin of 10% that is trade 
agreements the company 
makes with general contract 
party.  
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Opinion of audit committee 

In the 1/2014 audit committee meeting on February 27th, 2014, the Audit Committee discussed 

related party transactions that might create conflict of interest or potential conflict of interest according 

to the notification of Securities and Exchange Commission. In the meeting, it was unanimously 
resolved that such transactions were reasonable. In addition, it was considered that other conditions 

were justified and money was not siphoned off from the company to any person who might have such 

conflict of interest.  

Policy and tendency of related party transaction and acquisition or disposal of 
company’s asset in the future 

In the meeting, it was unanimously resolved to determine the policy on the future related party 

transaction. Such policy stipulated that audit committee and/or board of directors had to examine the 

rationality of the transaction and check whether price and conditions of the transaction are consistent 

with normal business conditions. In addition, the board of directors had to monitor the company to 

ensure compliance with Securities and Exchange Law, Notification of Capital Market Supervisory 
Board, as well as regulation, notification, directive, or requirement of the Stock Exchange of Thailand 

related to disclosure of information on related party transaction and acquisition or disposal of asset of 

the company or subsidiary company (if any) and to ensure conformity with  accounting standards 

determined by the Federation of Accounting Professions. 

If a related party transaction between the company or subsidiary company (if any) and any 

person might create conflict of interest or potential conflict of interest in the future, the company would 

ask the Audit Committee to give an opinion on the necessity of transaction and the appropriateness 

of price of such transaction by considering all conditions to be consistent with ordinary course of 

business in the market and comparing the price with that of external party. In case the Audit Committee 
does not have the expertise in considering related party transaction, the company would ask an 

independent expert or an auditor of the company to give an opinion on such related party transaction 

in order to support decision-making of audit committee and/or board of directors and/or shareholders 

as the case may be. The company would disclose the related party transaction in the notes to financial 

statement reviewed by an auditor of the company. 

Approval for the principle of trade agreement with general trading conditions for 
the transaction between the company or subsidiary company (if any) and director, 
management, or relevant person 

Related party transactions between the company and subsidiary company and director, 

management, or relevant person can be conducted in the future if the trade agreement of such 

transactions is made in the same way as the general agreement made between a person of ordinary 



 

  

             87 

ANNUAL REPORT 2013 

HYDROTEK PUBLIC COMPANY LIMITED 

prudence and the other party under the same condition with the bargaining power that is not influenced 

by his/her title as a director, management, or relevant person. 

Investor protection measure 

In order to protect investors in the future, if there is any related party transaction between the 
company and any person who might have such conflict of interest or potential conflict of interest, the 

company will present such transaction in the board of directors meeting attended by audit committee 

in order to ensure that the related party transaction will be conducted fairly with appropriate pricing 

policy. The board of directors shall ensure compliance with Securities and Exchange Law as well as 

regulation, notification, or requirement of the Stock Exchange of Thailand and conformity with 

requirements for disclosure of information on related party transaction and acquisition or disposal of 

asset. 
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Audit committee report for year 2013 

The Audit Committee of Hydrotek Public Company Limited consists of 3 independent directors, 

which are Air Chief Marshal Chainan Thumasujarit as Chairman of the Audit Committee, Mr. Anant 

Gatepithaya as a member of the Audit Committee. Mr. Anant Gatepithaya is a director who has 

knowledge and experience in financial accounting and is able to verify the creditability of the financial 

statements. All directors possess qualifications of independent director according to the notification of 

the Stock Exchange of Thailand. 

The Audit Committee performs duties in accordance with the charter and notifications of the 

Stock Exchange of Thailand. In 2013, the Company conducted five audit committee meetings and 

reported results to the board of directors on a quarterly basis. The performance results of the Audit 

Committee can be summarized as follows: 

 Reviewed quarterly and yearly financial statements of year 2013 in order to present them to the 

board of directors for approval by considering financial statements, which were reviewed and 

audited by the auditor, to ensure that financial statements were prepared in accordance with the 

generally accepted accounting principles with sufficient disclosure of information that were 

useful for the decision-making of users of financial statements and by considering 

recommendation from auditor with regard to the internal control system to ensure that the 

observation found during the audit would be considered and implemented properly by the 

management. 
 

 Reviewed the related party transaction or transaction that might cause the conflict of interest in 

order to ensure the rationality of the transaction and the utmost benefit of the Company 

according to the good corporate governance policy of the Stock Exchange of Thailand’s 

regulations. 

 
 Reviewed compliance with Securities and Exchange Law, requirements of the Stock Exchange 

of Thailand and Securities and Exchange Commission, and other laws relevant to the 

Company’s business and compliance with relevant laws and government regulations. 

 
 Reviewed the sufficiency and appropriateness of the internal control system by considering 

internal audit reports and auditor's opinions on important work system and operations and did 

not find any significant problem. The Audit Committee reasonably believed that company had 

sufficient and effective internal control system. In addition, the Audit Committee approved the 
annual internal audit plan. 
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 Reviewed qualifications, quality, work standard, work team, expertise, independent practice, 

and audit fee. The Audit Committee unanimously resolved to propose that the board of directors 

should request approval in the annual General Meeting of Shareholders for year 2014 to appoint 

SP Audit Company Limited to be the auditor for year 2014 as the auditor performed duties 

excellently and possessed proper qualifications in accordance with the notifications of the Stock 

Exchange of Thailand 

 
 Provided opinion on the performance of duty according to the Audit Committee Charter based 

on the Audit Committee self-assessment for year 2013. The Audit Committee evaluated the 

element of audit committee, training and resources, meeting, relationship with auditor and 

management, as well as future roles of the Audit Committee. In summary, the assessment result 

showed that the Audit Committee performed duties sufficiently at an excellent level. 

 
Considering the overall picture, it can be seen that in 2013, the Audit Committee has 

comprehensively completed the assignments given by the Board of Directors with their full effort and 

they could work freely without limitation in terms of receiving information from the Board of Directors, 

management, employees and relevant parties holding on to business ethics. The Company’s Board 

of Directors and management are determined to carry out duty to achieve the Company’s targets, 
have internal control system, appropriate and effective internal audit, careful risk management and 

corporate governance based on transparency and honesty, responsibility for performance result and 

competitiveness and law and relevant regulation compliance. The Company prioritizes good corporate 

governance complying with the good corporate governance principle having transparency that is 

traceable and creates benefits of every stakeholder. The Company has correct report on finance and 

business. The financial statement ended on 31 December 2013 shows no significant concern on the 

statement. 

 

(Air Chief Marshal Chainan Thumasujarit) 

Chairman of the Audit Committee  

27 February 2014  

 
 

 

 

 



 

                
    90       

ANNUAL REPORT 2013 

HYDROTEK PUBLIC COMPANY LIMITED 

Report of the Board of Directors’ Responsibilities to 
the 2013 Financial Statements  

The Board of Directors of the Company are responsible for financial statements for the year 
ending 31 December 2013 prepared in accordance with financial reporting standards and the financial 

reporting requirements of the Securities and Exchange Commission by employing the appropriate 

accounting policy, performing on a regular basis with thoroughly. The assessment of the necessary 

financial transactions according to the new accounting standards was applied and reasonably 

consideration as well as disclosure sufficient information in the notes of the financial statements. 

Auditors have been checked and verified the financial statements and expressed opinion in the 

auditor’s report to be useful for shareholders and general investors who will receive information which 

presenting correctly, timely and sensibly financial status and operation result. 

The Board of Directors realized the responsibilities to oversee the effectiveness of the financial 

statements report by appointing the Audit Committee which comprised of honorable persons to review 

the completeness and correctness of the financial statements and the appropriateness of policy as 

well as to review and ensure the sufficiency and suitability of internal control system and participate in 

risk evaluation of the Company to protect or reduce risk which may occur from irregular operation 

which material and sufficient to protect the Company’s assets. In addition, the Company has the 

Internal Audition with directly reporting to the Audit Committee in order to ensure that the accounting 

record is accurate, adequate, in time and the internal control system is designed to protect against 

fraud and irregularity. The Audit Committee reported in its reported in the Company’s annual report.  

The Board of Directors viewed that the internal control system of the Company can assure that 

the financial statements of Hydrotek Public Company Limited as at 31 December 2013 presenting the 

financial status, operation result and cash flows, including notes to financial statements correctly and 

reliability and in accordance with financial reporting standards and correctness in all material respects. 
 

 

 

 

 
 

Mr. Prayoon Vivetpuvanonth Mr. Slib Soongswang 

Chairman of the Board of Directors Chief Executive Officer 
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Financial Position and Operating Result 
Financial Statement 
(A) Summary of Audit Report 

The financial statement, in which the equity method was applied, and the separate financial 

statement for accounting period 2013 ended on December 31, 2013 of the company were audited by 

SP Audit Company Limited. The auditor, Mr. Somyot Wiwatapinai, Certified Public Accountant No. 

5476, conducted the audit in accordance with Generally Accepted Auditing Standards and gave an 

unqualified opinion that the company’s financial statements presented financial position, financial 

performance result and cash flow statement accurately in all material respects according to Financial 

Reporting Standards. 

  Emphasis of matter in the auditor's report 

Since January 1st, 2013, the company changed its income tax accounting policy to be consistent 

with Thai Accounting Standard No.12 Income Taxes. The company applied the retrospective 

adjustment to the comparative financial statement to reflect such change in accounting policy without 

expressing any qualified opinion with regard to this issue as described in notes to financial statement 

no.2 and 4. 

  Other matters 

  The financial statement, in which the equity method was applied, and the separate financial 
statement for accounting period ended on December 31, 2012 were audited by another auditor of the 

same audit firm. An unqualified opinion was given according to the report dated February 26th, 2013. 

The financial statement, in which the equity method was applied, and the separate financial 

statement for accounting period 2012 ended on December 31, 2012 of the company were audited by 
SP Audit Company Limited. The auditor, Miss Susan Eiamvanicha, Certified Public Accountant No. 

4306, conducted the audit in accordance with Generally Accepted Auditing Standards and gave an 

unqualified opinion that the Company’s financial statements presented financial position, operating 

result and cash flow statement accurately in all material respects according to Financial Reporting 

Standards. 

 The separate financial statement for accounting period 2011 ended on December 31, 2011 of 

the company was audited by SP Audit Company Limited. The auditor, Miss Susan Eiamvanicha, 

Certified Public Accountant No. 4306, conducted the audit in accordance with Generally Accepted 

Auditing Standards and gave an unqualified opinion that the Company’s financial statements 

presented financial position, operating result and cash flow statement accurately in all material 
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respects according to Generally Accepted Accounting Principles. As for the financial statement for 

such accounting period, the company adopted new and revised Financial Reporting Standards, which 

were issued by the Federation of Accounting Professions and stipulated that such standards would be 

applied to the financial statement for an accounting period beginning on or after January 1, 2011 

onwards.  
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(b)  Summary Table of Financial Status and Operation Result 

Statements of Financial Status 

Audited 
Ended 31 Dec11 Ended 31 Dec12 

(Reclassified) 
Ended 31 Dec13 

MB % MB % MB % 
Cash and cash equivalents 128.51 24.58% 156.55 28.79%     44.40 7.43% 

Current investment 0.11 0.02% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 

Trade and other accounts receivable 184.64 35.31% 109.71 20.17% 142.76 23.88% 

Unbilled receivable 81.84 15.65% 109.13 20.07%  197.28 33.01% 

Retention receivable 12.77 2.44% 28.71 5.28%  8.87 1.48% 

Suspend input vat 2.07 0.40% 2.44 0.45% 3.07 0.51% 

Construction in progress 6.24 1.19% 2.57 0.47% 0.00 0.00% 

Total Current  Assets 416.18 79.59% 409.11 75.23% 396.38 66.32% 

Deposits at financial institutions pledged as collateral 66.82 12.78% 46.61 8.57% 59.69 9.99% 

Investment in associate 0.00 0.00% 3.79 0.70% 3.81 0.64% 
Investments property 1.39 0.27% 1.98 0.36% 1.98 0.33% 

Land and equipment –net 31.86 6.09% 64.28 11.82% 112.75 18.86% 

Intangible assets –net 0.73 0.14% 0.48 0.09% 0.29 0.05% 

Withholding tax deducted at source –net 0.00 0.00% 2.26 0.42% 0.00 0.00% 

Other non-current assets –net 5.37 1.03% 14.77 2.72% 21.92 3.67% 

Deposits at financial institutions pledged as collateral 0.53 0.10% 0.53 0.10% 0.89 0.15% 

Total Non-Current Assets 106.70 20.41% 134.71 24.77% 201.33 33.68% 
Total Assets 522.89 100.00% 543.82 100.00% 597.71 100.00% 

Short-term loans from financial institutions 0.00 0.00% 0.00 0.00% 51.00 8.53% 

Trade and other accounts payable  133.56 25.54% 130.27 23.95% 132.89 22.23% 

Construction revenue received in advance  8.09 1.55% 12.44 2.29% 20.39 3.41% 

Advances receives from customers under construction contracts  78.87 15.08% 83.12 15.28% 62.18 10.40% 

Unbilled output tax 10.19 1.95% 5.09 0.94% 7.95 1.33% 

Current portion of long-term loans 0.00 0.00% 3.24 0.60% 33.96 5.68% 

Current portion of obligation under finance lease  1.28 0.24% 1.71 0.31% 1.83 0.31% 

Provision for warranty 1.97 0.38% 2.93 0.54% 1.80 0.30% 

Provision for cost of service 20.98 4.01% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 

Provision of loss from construction  0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 

Other current liabilities  0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 

Total Current Liabilities 254.94 48.76% 238.80 43.91% 312.00 52.50% 

Long-term loans due to financial institutions 0.00 0.00% 10.60 1.95% 7.36 1.23% 

Obligation under finance lease – net 4.81 0.92% 4.33 0.80% 2.50 0.42% 

Employee benefit obligation 6.85 1.31% 8.85 1.63% 11.70 1.96% 

Deferred tax liabilities 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.47 0.08% 

Total Non-Current Liabilities 11.66 2.23% 23.79 4.37% 22.04 3.69% 
Total Liabilities 266.60 50.99% 262.58 48.28% 334.01 55.88% 

Registered share capital 130.00 24.86% 130.00 23.90% 195.00 32.62% 

Issued and paid-up share capital 130.00 24.86% 130.00 23.90% 194.98 32.62% 

Premium on share capital 67.21 12.85% 67.21 12.36% 67.21 11.24% 

Appropriated – statutory reserve 6.73 1.29% 9.62 1.77% 9.62 1.61% 

Retained earnings (loss)  52.35 10.01% 74.40 13.68% -8.14 -1.36% 
Total Shareholders’ Equity 256.29 49.01% 281.24 51.72% 263.67 44.11% 

 
Remark : The financial statements for 2012 the company changed policy about TAS No. 12 Income Taxes which has been 

becoming effective 1 January 2556. And the company has reclassified the information.   
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Statements of Comprehensive Income 

 
 

Audited 
Year 2011 Year 2012 

(Reclassified) 
Year 2013 

MB % MB % MB % 
Construction income 600.83 87.20% 820.48 93.87% 646.41 92.25% 

Service income 88.23 12.80% 53.57 6.13% 54.32 7.75% 
Total Revenues 689.06 100.00% 874.05 100.00% 700.73 100.00% 

Cost of construction  510.07 74.02% 720.05 82.38% 609.48 86.98% 

Cost of services 86.71 12.58% 47.08 5.39% 51.39 7.33% 
Total Costs 596.78 86.61% 767.13 87.77% 660.87 94.31% 
Gross Profit 92.28 13.39% 106.92 12.23% 39.86 5.69% 

Other income  2.19 0.32% 7.52 0.86% 4.03 0.58% 

Profit before expenses 94.46 13.71% 114.44 13.09% 43.89 6.26% 

Selling and administrative expenses 39.76 5.77% 44.60 5.10% 50.07 7.15% 

Profit from operation 54.70 7.94% 69.84 7.99% -6.18 -0.88% 

Finance cost 0.27 0.04% 0.41 0.05% 1.44 0.21% 

Income tax 6.52 0.95% 16.14 1.85% 2.73 0.39% 

Profit before share of losses from investment 

in associate 39.76 6.95% 53.29 6.10% -10.35 -1.48% 

Share of losses from investment in associate 0.00 0.00% -1.20 -0.14% 0.01 0.00% 
Net Profit /(Loss)  47.91 6.95% 52.09 5.96% -10.34 -1.48% 

Earnings per share (Baht/share) 0.47   0.27  -0.05  
Par value (Baht /share) 1.00   1.00   1.00  

Weighted average of ordinary shares (million shares)  101.81   194.98   194.98  

 

Remark :   /1 Other income 

- In 2013 other income were interest income at 1.32 million baht and revenues from scrap sales 1.75 million baht 

- In 2012, other income were interest income at 2.90 million baht, damage claimed from subcontractor 1.76 million 

baht, revenues from scrap sales at the amount of 0.60 million baht, revenue from reversal of provision for cost of 

service 0.92 million baht.  

- In 2011, other income were interest income at 1.76 million baht and other income at 0.43 million baht.  
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Statements of Cash Flow 
Audited 

Year 2011 Year 2012 Year 2013 

Cash Flow From Operating Activities     

Profit / (Loss) before income tax 54.43 68.23 -7.61 

Adjustments to reconcile net profit for cash received    

(used) from operations    

Bad debt and doubtful debt / (reversal) 2.00 -2.00 0.03 

Gain from sales of current investment 0.05 0.00 0.00 

Share of losses from investments accounted by equity method 0.00 1.20 -0.01 

Depreciation 1.69 2.72 2.88 

Amortization of intangible assets 0.21 0.23 0.22 

Gain from sales of fixed assets 0.31 0.04 -0.21 

Loss from impairment of land / (reversal) 0.00 -0.59 0.00 

Provision for warranty 0.53 3.10 2.50 

Loss from tax refund deduction at source 0.00 0.00 0.21 

Loss amortization 0.00 0.00 0.03 

Provision of cost of service / (reversal) 4.61 1.62 0.00 

Provision for penalty fee 0.63 -0.63 0.00 

Income from debt settlement  0.00 -1.38 0.00 

Unrealized loss on exchange rate 0.55 0.06 0.00 

Provision for loss from investment in joint ventures 0.00 0.00 0.00 

Provision for employee benefit 0.39 1.93 2.91 

Interest income -1.76 -2.91 -1.32 

Interest expenses 0.27 0.41 1.44 

Profit (loss) from operating activities before changes in 63.82 72.03 1.08 
       operating assets and liabilities    

Trade and other accounts receivable  -99.95 73.56 -32.98 

Unbilled receivable -65.74 -27.29 -88.15 

Retention receivable -3.40 -13.94 19.84 

Suspend input vat -0.17 -0.37 -0.63 

Construction in progress 0.00 3.67 2.57 

Trade and other accounts payable  57.59       -0.06 2.05 

Construction revenue received in advance 8.09 4.35 7.94 

Advances received from customers under construction  contracts -25.29 4.25 -20.94 

Unbilled output tax 6.37 -5.10 2.87 

Provision for warranty -0.61 -2.15 -3.63 

Provision of cost of service 0.00 -22.60 0.00 

Cash provided from (used ) from operating -59.29 86.36 -109.99 

Cash paid-up for employee benefits 0.00 0.00 -0.26 

Income tax (paid) received -4.06 -21.14 -7.36 

Net cash provided from (used ) from operating activities -63.35 65.22 -117.61 
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Statements of Cash Flow Audited 
Year 2011 Year 2012 Year 2013 

Cash Flow From Investing Activities    

(Increase) /decrease in current investment  25.00 0.11 0.00 

Cash paid for investment in associate 0.00 -5.00 0.00 

(Increase)/decrease in deposits at financial institutions pledged as collateral  -4.23 20.21 -13.08 

Cash received from sales/(paid for purchase) of fixed assets -7.95 -33.65 -50.76 

Cash received from disposal of fixed assets 1.06 0.52 0.20 

Cash received from sales/(paid for purchase) of intangible assets -0.18 -0.03 -0.03 

(Increase)/ decrease in other current assets  -0.36 0.00 -0.36 

Cash received /(paid) from joint venture cease operation 0.00 0.00 0.00 

Cash received interest income 1.42 3.00 1.26 

Net cash provided from (used) in investing activities 14.76 -14.83 -62.76 
Cash Flow From Financing Activities    

Cash received from short-term loans from financial institutions. 0.00 0.00 51.00 

        Cash paid obligation under finance lease   -0.68 -1.98 -1.71 

        Increase in long-term loans due to financial institutions 0.00 13.84 27.48 

         Cash received for capital/ (payment for capital) 97.21 0.00 0.00 

Short-term loans - others decreased 0.00 0.00 0.00 

         Cash paid for dividend -15.00 -33.80 -72.3 

         Cash paid for interest expenses -0.27 -0.41 -1.33 

Net cash provided from (used) from financing activities 81.26 -22.35 68.22 

Cash and cash equivalent increase /(decrease) net 32.67 28.04 -112.15 
Cash and cash equivalent at the beginning of the year 95.85 128.50 156.55 
Cash and cash equivalent at the end of the year 128.50 156.55 44.40 
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Financial ratio  Year 2011 Year 2012 Year 2013 

Liquidity ratio 
Current Ratio  Times 1.63 1.71 1.27 

Quick Ratio Times 1.17 1.02 0.53 

Cash Flow Liquidity Ratio Times -0.28 0.26 -0.43 

Account Receivable Turnover  Times 5.83 6.75 6.66 

Average Collection Period Days 63 54 55 

Inventory Turnover Times 0.00 0.00 0.00 

Average Sales Period Days 0.00 0.00 0.00 

Account Payable Turnover Times 7.15 7.52 6.86 

Payment Period Days 51 49 53 

Cash cycle Days 12 5 2 

Profitability ratio 
Gross Profit Margin % 13.32  12.23  5.69 

Operating Profit Margin % 7.94 7.99 -0.88 

Other Profit Margin % 0.00 0.00 0.00 

Cash to Profit ratio % -115.80 93.37 - 

Net profit Margin % 6.95 5.96 -1.48 

Return on Equity  % 24.64 19.38 -3.79 

Efficiency ratio 
Return on Assets % 12.89 12.87 -1.08 

Return on Fixed Assets % 196.49 114.01 -8.42 

Assets Turnover Times 1.63 1.65 1.23 

Financial policy ratio 
Debt to Equity Ratio  Times 1.04 0.93 1.27 

Interest Coverage Ratio Times -247.84 155.85 -46.70 

Fixed Charges Coverage Ratio - Cash basis Times -2.65 0.87 -1.90 

Dividend Payout Ratio % 70.55 138.63 0.00 

Remark : Annual General Meeting of shareholders for year 2011 on 4 April  2013 passed the resolution to pay stock dividends of 

2012, common share 65 , 000 ,000  shares baht 1 par value to shareholders, and 2 existing shares for 1 new share 

totaling 65,000,000  million baht or dividend payment at baht 0.50 per share.  In case of any fraction of shares from the 

allocation of newly issued shares, it shall be rounded off and paid in cash instead of stock dividend with calculation 

based on the stock dividend payment ratio at amount of baht 0.50 per share. And dividend pay of baht 0.0556 per share, 

totaling 7,222,223.00 baht. Total dividends paid stock dividend and cash per share, dividend payment per share 0.556 

baht, totaling 72,222,223 baht, the dividend payment would be paid on 3 May 2013.  
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Discussion and Analysis of Financial Position and Operating Result 

Operating Result Overview 

 The company provides construction and environmental engineering management services 
such as water treatment plant, e.g. water supply production, purified water production for industrial 

use, production of fresh water from sea water, wastewater treatment plant, wastewater recycle plant, 

solid waste treatment plant, and waste to energy technology to customers, i.e., domestic government 

agencies and private entities. 

Since 2011, the company has invested in water supply production project in order to sell it to 

public and private sectors in forms of Build Own and Operate (BOO) and Build Operate and Transfer 

(BOT) schemes. The company will be responsible for all costs incurred by project investment and 

management over a period of 10-30 years starting from the investment in waste treatment plant in the 

form of BOO scheme for small private sector with the project duration of 10 years. At present, the 

commissioning test run is still being conducted for this project and it has not recognized any revenue 

until now. From the end of 2012 to the beginning of 2013, the company signed contracts with 

government agencies in order to produce water supply for public in 6 Chiang Mai municipal areas with 

the project duration of 30 years. Such areas are not in the service area of the provincial waterworks 

authority as they are too small. The investment in such project is in the form of BOO scheme. In 2013, 

the company purchased the land for 21.06 million Baht to be used for such project and will begin 

construction in 2014. 

In addition, since 2012, the company has begun a study on the investment in ASEAN, 

especially in Myanmar where the political situation has improved and the government has increasingly 
emphasized economic and social development. Especially in terms of public utilities, the government 

has a policy to build water supply system and wastewater treatment plant in the industrial estate.  

In year 2013, the company conducted a feasibility study on the investment in wastewater treatment 

plant in the industrial estate and submitted a proposal to Mandalay City Development Committee 

(MCDC) and waiting for result. 

Profitability 

 Revenue 

 Total revenues of the company for accounting periods 2011, 2012, and 2013 were 689.06 million 

Baht, 874.05 million Baht, and 700.074 million Baht respectively. Total revenues were comprised of 

revenues from construction, which were 600.83 million Baht, 820.48 million Baht, and 646.41 million 

Baht and revenues from service, which were 88.23 million Baht, 53.57 million Baht, and 54.33 million 

Baht respectively as shown in the table below.   
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Types of Revenue 
(million Baht) 

2011 2012 2013 

million 
Baht 

Percentage 
million 
Baht 

Percentage 
million 
Baht 

Percentage 

Revenue from Construction 600.83 87.20% 820.48 93.87% 646.41 92.25% 

Revenue from Service 88.23 12.80% 53.57 6.13% 54.33 7.75%         

Revenue from the Investment  in Water 

Production and Wastewater Treatment 

Plant Projects 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 

Total Revenue 689.06 100.00% 874.05 100.00% 700.74 100.00% 
Other Revenues 2.19  7.52  4.03  

 The decrease in revenue in 2013 resulted from the decrease in revenue from construction due 

to the following reasons. 

 1.  The policy on reviewing the project construction budget on quarterly basis has been applied 

starting from quarter 2/2013 onwards in order to reflect the actual cost since previously the budget 

adjustment could be done when having change of budget at over than 3%. However, due to the 

expansion of construction period of the government projects affected by flooding nearly end of 2011 

including the current higher labor cost causing a decrease of gross profit and construction income. 

 2.  There were 7 new projects awarded in 2013 with work value of Baht 882.18 million but the 

revenue in 2013 was recognized only 33% of a total work value whereas there were 6 new projects 

awarded in 2012 with work value of Baht 495.22 million but the revenue in the same year was 

recognized 67% of a total work value. 

The revenue from service is considered as secondary business to serve customers or employers 

who need turnkey services ranging from construction to system management. Decreases in revenues 

from service, which were 88.23 million Baht in year 2011, 53.57 million Baht in year 2012, and 54.33 

million Baht in year 2013, were due to the expiry of contract of system management service for some 

government agencies without contract renewal. Such government agencies would handle system 

management by themselves. Meanwhile, the company still continues its policy on maintaining revenue 

from service to create revenue stability and to maintain customer relationships in order to prevent and 

reduce potential risk of decreasing number of construction projects. In most cases, the service period 

ranges from 2 to 6 years. 

In 2013, there was no revenue from the investment in water production and wastewater 

treatment plant projects since they were under construction, as will be mentioned later    

 
Cost and Gross Profit 

 Total costs of the company for accounting periods 2011, 2012, and 2013 were 596.78 million 

Baht, 767.13 million Baht, and 660.87 million Baht or 86.61%, 87.77 %, and 94.31% of total revenues 
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respectively. Meanwhile, gross profit margins were 13.39 %, 12.23%, and 5.69% respectively. If we 

consider costs categorized by type of revenue, we can see that construction costs of the company for 

accounting periods 2011, 2012, and 2013 were 510.07 million Baht, 720.05 million Baht, and 609.48 

million Baht or 84.89%, 87.76%, and 94.29% of revenues from construction respectively. In 2013, the 

gross profit margin of construction decreased due to the extension of construction period for 

government projects as a consequence of flood disaster at the end of in 2011. Such extension of 

government project period caused the overhead cost to rise. As for the service, service costs of the 

company for accounting periods 2011, 2012, and 2013 were 87.22 million Baht, 47.08 million Baht, 

and 51.39  million Baht or 98.86%, 87.87% and 94.59% of revenues from service with gross profit 

margins of 1.14%, 12.13%, and 5.41% respectively. The profit margin of 2013 decreased compared 

with 2012 due to repair and maintenance cost of 1.8 million Baht for the piping system of a project. 
Moreover, the production of water supply from sea water required a large amount of electricity and 

thus, resulted in an increase of 2.5 million Baht in cost compared with last year  

 Selling and Administrative Expenses 
 Selling and administrative expenses of the company for accounting periods 2011, 2012, and 

2013 were 39.76 million Baht, 44.60 million Baht, and 50.07 million Baht or 5.77%, 5.10%, and 7.15% 

of total revenues of the company respectively. The significant increase in selling and administrative 

expense ratio was due to an advisory fee of around 2.0 million Baht for merging plan with Universal 

Adsorbents & Chemicals Public Co., Ltd. and provision for loss incurred by construction projects 

because two projects were affected by the extension of construction period and the increase in labor 

cost. As a result, project costs were forecasted to be 2.65 million Baht higher than project values. 

 Net Profit (Loss) and Net Profit Margin 
Net profits (losses) of the company for accounting periods 2011, 2012, and 2013 were 47.91 

million Baht, 52.09 million Baht, and -10.34 million Baht and net profit margin were 6.95%, 5.96%, and 

-1.48% respectively. The operating loss in 2013 was due to the decrease in revenue from construction 

and the increase in construction cost as mentioned above. In addition, the company adjusted the 

deferred tax asset, which was reduced by 2.76 million Baht, since the company had an operating loss 

and was not certain whether such asset could be used in the future. 

Return on equity (ROE) ratios of 2011, 2012, and 2013 were 24.64% 19.38% and -3.79% 

respectively. They were in line with the negative net profit margin due to the above-mentioned reasons. 
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Asset Management Ability  

 Total assets of the company as of 31 December 2011, 31 December 2012, and 31 December 

2013 were 522.88 million Baht, 543.82 million Baht, and 597.71 million Baht respectively. The following 

assets are worthy of attention 

- Cash and Cash Equivalents 
 Cash and cash equivalents of the company at the end of 2011, 2012, and 2013 were 

128.51 million Baht, 156.55 million Baht, and 44.40 million Baht respectively. Cash and cash 
equivalents in 2013 decreased compared with 2012 due to rising costs and operating loss, 

which caused the company to use a large amount of working capital for its operation. 

Moreover, the company purchased additional assets of 50.90 million Baht in 2013, especially 

for two large investment projects that were under construction. Out of this amount, 21.03 

million Baht was invested in land for construction and the remaining amount was invested in 

work under construction while revenue was not recognized in the current year. Meanwhile, 

in 2012, the transaction that significantly increased cash and cash equivalents by 80 .61 

million Baht was the advance received from customer under the construction contract, which 

was used as working capital for company’s operation. As for 2011, the company raised 

capital for the amount of 97.21 million Baht by issuing additional shares of common stocks 

for initial public offering as it became a listed company in MAI in December   

- Trade and Other Receivables 
Trade and other receivables of the company at the end of 2011, 2012, and 2013 were  

184.64 million Baht, 109.71 million Baht, and 142 .76  million Baht respectively. Ratios of 
trade receivables to other receivables in 2011, 2012, and 2013 were 93:7, 80:20, and 86:14 

or 170.80:13.84 (million Baht), 88.15:21.56 (million Baht), and 122.37:20.40 (million Baht) 

respectively. Trade receivables in 2013 increased compared with 2012 due to the increase 

of 30.63 million Baht (or 60.33% compared with 2012) in trade receivables with in credit term. 

Meanwhile, in year 2012, the company could collect payment on a large amount of trade 

receivables based on progress of work and therefore trade receivables decreased by 69.55 

million Baht compared with 2011. Moreover, at the end of 2012, it was not the time to issue 

invoice to collect payment yet as can be seen from the increase in unbilled receivables. As 

for the quality of trade receivables considered by account receivable aging in 2011, 2012, 

and 2013, trade receivables with in credit term were 70.44%, 57.60%, and 66.52% and 

overdue trade receivables were 29.56%, 42.40%, and 33.48% respectively. In most case, 

the company could collect payment on overdue trade receivables in the following quarter 

since most of receivable were government agencies and listed private companies. 
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Account receivable turnover ratios of 2011, 2012, and 2013 were 5.83, 6.75, and 6.66 

times and average collection periods were 63, 54, and 55 days respectively. Although the 

revenue in 2013 decreased compared with 2012, account receivable turnover ratios were not 

much different. 

Other receivables were comprised of deposits for purchase of goods, advances to 

subcontractors, and other receivables, i.e. advances and prepaid expenses. In 2013, the 

majority of other receivables were advance payment of 5 .53  million Baht and VAT credit 

carried forward to next month of 7.14 million Baht. In 2013, the company set up an allowance 

for doubtful accounts for a subcontractor since it was suspected that the company might not 

be able to get a refund of advance payment of 0.03 million Baht from such subcontractor.  

- Unbilled Receivables 
 Unbilled receivables of the company at the end of 2011, 2012, and 2013 were 81.84 

million Baht, 109.13 million Baht, and 197.28 million Baht or 15.65%, 20.07%, and 33.01% 

of total assets respectively. Since 2011, unbilled receivables increased continuously due to 
the increase in revenue. However, in 2013, the revenue decreased but unbilled receivables 

increased because the company just undertook two new construction projects and started 

working on such projects at the end of 2013. It was not the time to issue invoice to collect 

payment of 62.35 million Baht (or 31.60% of unbilled receivables) at the end of 2013 for such 

projects yet 

- Deposits at Banks Pledged as Collateral 
 Deposits at Banks pledged as collateral of the company at the end of 2011, 2012, and 

2013 were 66.82 million Baht, 46.61 million Baht, and 59.69 million Baht or 12.78%, 8.57%, 

and 9.99% of total assets of the company respectively. The aforementioned bank deposit 

was used as collateral for letter of guarantee with three financial institution creditors. Such 

letter of guarantee was used for bid proposal submission, performance bond, retention, 

advance payment guarantee, and merchandise purchasing guarantee. The increase in 

deposit at bank pledged as collateral in 2012 was due to a pledged deposit of 13.00 million 

Baht at a new financial institution for letter of guarantee and promissory note. Meanwhile, the 
decrease in deposit at banks pledged as collateral in 2013 was due to the expiration of 

retention obligation and thus the company received letter of guarantee back and reduced 

pledged deposit by 20.21 million Baht. 

- Investment in Associated Company 
 Investment in associated company of the company at the end of 2012 and 2013 were 3.79 

million Baht and 3 . 8 1  million Baht respectively, which were investments in UAC Hydrotek 

Company Limited with 49.997% of shares together with Universal Adsorbents and Chemicals 

Public Company Limited. The company also assigned its representatives to be directors of 
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such associated company. The objective of such associated company was to carry out 

investment project to produce and sell purified water production for consumption and 

industrial use in order to enhance its capability and expand its customer base. In 2012, the 

company recognized loss of 1.20 million Baht incurred by the investment in the associated 

company because it was just the first year of investment and such associated did not have any 

operating revenue yet. Meanwhile, in 2013, such associated company had an operating profit 

and thus the amount of such investment increased by 0.02 million Baht compared with 2012.  

- Land and Equipment, and Investments Property 
Land and equipment of the company at the end of 2011, 2012, and 2013 were 31 .86 

million Baht 64.28 million Baht and 112.75 million Baht or 6.09%, 11.82%, and 18.86% of 

total assets respectively. The major asset was land with the net value at end of 2013 of 32.57 

Million Baht, which increased by 2 1 . 0 3  million Baht compared with 2012 because the 

company purchased the land to be used for the investment project on the construction of 

water production and distribution system in Chiang Mai. All lands were used as collateral for 
credit line guarantee with the financial institution. In addition, increases in asset in 2013 were 

construction in progress of the investment project on wastewater treatment plant and the 

investment project on water production and distribution for the total amount of 28.62 million 

Baht. At present, such projects were under construction and were expected to be complete 

around the end of 2014 - the beginning of 2015. 

The investment property was the land being transferred from a large debtor for the 

settlement of debt. At present, such land was assessed by an independent appraiser and it 

turned out that the net value of such land remained the same at 1.98 million Baht at the end 

of 2013.  

 Based on the above-mentioned asset management, return on assets ratios of the 

company of 2011, 2012, and 2013 were 12.89%, 12.87%, and -1 .08% respectively and 

return on fixed assets ratios of 2011, 2012, and 2013 were 196.49%, 114.01%, and -8.42% 

respectively. Meanwhile, asset turnover ratios were 1.63, 1.65, and 1.23 times respectively. 

It can be seen that ratios of 2013 are lower than those of 2012 and 2011 due to operating 
loss and decrease in revenue from construction compared with 2012. 

Capital adequacy 

The source of funds of the company from liabilities and shareholders' equity are as follows:   

 Liabilities 
Total liabilities of the company as of 31 December 2011, 31 December 2012, and 31 December 

2013 were 266.60 million Baht, 262.58 million Baht, and 3 3 4 . 0 1  million Baht respectively. The 

following liabilities of the company are worthy of attention.   
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-   Short-Term Loan due to Financial Institution 
 Short-term loan due to financial institution of the company as of 31 December 2013 was 

51 million Baht, which was a promissory note from a financial institution to be used as working 

capital for business operation. 

-   Trade and Other Payables 
Trade and other payables of the company at the end of 2011, 2012, and 2013 were 

133.56 million Baht, 130.27 million Baht, and 132.89 million Baht or 25.54%, 23.95%, and 

2 2 . 2 3% of total assets of the company respectively. Ratios of trade payables to other 

payables of 2011, 2012, and 2013 were 83:17, 72:28, and 74:26 or 110.30:23.25 (million 

Baht),  93 .82 :37.45 (million Baht), and 98 .92 :33.97  (million Baht) respectively. Other 

payables were retention payables, accrued expenses, and tax payables. As of 31 December 

2013, around 60% of trade payables were subcontractor account payables and the remaining 

trade payables were material account payables that the company mainly purchased from 

domestic suppliers. The increase of 2.62 million Baht (or 2.01 %) in trade and other payables 

of 2013 compared with that of 2012 was due to provision loss of construction projects 

because two projects were affected by the extension of contract period and the increase in 

labor cost. As a result, project costs were forecasted to be 2.65 million Baht higher than 

project values. As for 2012, although the revenue increased, the trade payables decreased 

in line with trade receivables because when the company received a payment on an account 

receivable, such amount would also be paid for an account payable. 
 Accounts payable turnover ratios of 2011, 2012, and 2013 were 7.15 , 7 .52 , and 6 .86 

times and payment periods were 51, 49, 53 days respectively. The lower ratio in 2013 was 

due to the decrease in revenue from construction, which also resulted in the decrease in 

construction cost. Cash cycle ratios of 2011, 2012, and 2013 were 1 2 , 5 , and 2  days 

respectively because when the company received a payment on an account receivable, such 

amount would also be paid for an account payable faster. 

-   Construction Revenue received in Advance 
 Construction revenue received in advance of 2011, 2012, and 2013 were 8.09  million 

Baht, 12.44 million Baht, and 20.39 million Baht respectively. Such construction revenue 

received in advance were under payment conditions based on work completion according to 

the milestone. Construction payment requests could be made for several milestones at the 

same time and they were more than revenue recognition based on percentage of completion 
in such project. As for 2013, construction revenue received in advance came from two 

projects with payment conditions based on milestone as mentioned above.  
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-   Advance Received from Customer under Construction Contracts 
Advance Received from Customer under Construction Contracts of the company at the 

end of 2011, 2012, and 2013 were 78.87 million Baht, 83.12 million Baht, and 62.18 million 

Baht respectively. In 2013, the company received advance received from customer under 

construction contracts of 42.45 million Baht in total from two new customers for construction 

projects undertaken at the end of 2013. The decrease of 20.94 million Baht from 2012 was 

due to the deduction of advance received from customer under construction contracts when 

completion of works summited.  

- Current Portion of Long-Term Loans 
 Current portion of long-term loans at the end of 2012 and 2013 were 3 .24  million Baht 

and 33.96 million Baht respectively. Such long-term loans were used for two projects, which 

were the investment project on wastewater treatment plant and the investment project on 

water production and distribution. Due to the operating loss, a certain financial ratio (Debt 
Service Coverage Ratio: DSCR) was not compliant with financial ratio maintenance covenant 

stipulated in long-term loan agreement with a financial institution. Therefore, the company 

classified long-term loan current liabilities of 30.72 million Baht, which might be subjected to 

payment upon request, as current liabilities in order to be consistent with Thai Accounting 

Standard No. 1 Presentation of Financial Statements. If the company could maintain its 

financial ratios in compliance with the aforementioned covenant stipulated in long-term loan 

agreement, such amount would be reclassified back to non-current liabilities. At present, the 

company had already approved to waive the financial ratio maintenance covenant for 

accounting period 2013. 

 Liquidity ratios of the company of 2011, 2012, and 2013 were 1.63, 1.71, and 1.27 times 

and quick ratios were 1.17, 1.02, and 0.53 times respectively. Decreases in liquidity ratios 

and quick ratios of 2013 compared with those of 2011 and 2012 were due to the decrease in 

current assets and the increase in current liabilities as mentioned above. Cash ratios of 2011, 

2012, and 2013 were -0.28, 0.26, and -0.43 times respectively, which decreased due to the 

same reason. 

- Long-Term Loans due to Financial Institutions 

Long-term loans due to financial institutions of the company at the end of 2012 and 2013 

were 10.60 million Baht and 7.36 million Baht respectively. In 2013, the company had long-

term loans from a financial institution of 10.60 million Baht. Out of this amount, 3.24 million 

Baht was the current portion of long-term loans under current liabilities section and 10 .60 

million Baht was the long-term loans due to a financial institution under non-current liabilities 

section. In addition, the entire amount of 30.72 million Baht of long-term loans from another 



 

                
    106       

ANNUAL REPORT 2013 

HYDROTEK PUBLIC COMPANY LIMITED 

financial institution was changed to the current portion of long-term loans due to the above-

mentioned reason. 

-  Employee Benefit Obligations 

 At the end of 2011, the company recognized employee benefit obligations in case of 

termination of employment or retirement under the labor law according to Thai Accounting 

Standard No. 19 Employee Benefits of 6 . 85  million Baht as liabilities in the statement of 

financial position. The company chose to increase its liabilities for such obligation of 6 .85 

million Baht by adjusting liabilities incurred by employee benefits and retained earnings as of 

1 January 2011 and recognized costs of employee benefits of 0 . 39  million Baht during the 

period. In 2012 and 2013, employee benefit obligations of the company were 8 . 85  million 

Baht and 11.70 million Baht respectively. 

-   Deferred Tax Liabilities 

 Since the Federation of Accounting Professions determined that Thai Accounting 

Standard No.12 Income Taxes would be applied to the financial statement for an accounting 

period beginning on or after January 1, 2011 onwards, the company followed such 

accounting standard, which stipulated that the company would recognize deferred tax 

liabilities or deferred tax assets every time when there was a temporary difference between 

tax base of asset or liability and its reported amount in the financial statement while the 

company did not recognize such amount in the past. The company applied the retrospective 

adjustment to the comparative financial statement by adjusting deferred tax assets of 2.26 

million Baht in the financial statement of 2012 and deferred tax liabilities of 0.47 million Baht 

in the financial statement of 2013. In 2013, the company write off the deferred tax asset, 

accounting to 2.76 million Baht since the company had an operating loss and was not certain 

whether such asset could be used in the future 

 Shareholders’ Equity 

 Shareholders’ equities of the company at the end of 2011, 2012, and 2013 were 256.29 million 

Baht 281.24 million Baht, and 263.67 million Baht or 49.01 %, 51.72%, and 44.11% of total assets 

respectively. The decrease of 17.57 million Baht in shareholders’ equity of 2013 compared with that 

of 2012 was due to operating loss of 10.34 million Baht and cash dividend payout of 7.23 million Baht. 

Meanwhile, shareholders’ equity of 2012 increased by 22.69 million Baht compared with 2011 due to 

the operating profit of 56.49 million Baht while the dividend payout in 2012 was 33.80 million Baht.  

 Ratios of debt to equity in the capital structure of the company of 2011, 2012, and 2013 were 

1.04, 0.93, and 1.27 times respectively. Such ratio increased in 2013 because the shareholders’ equity 
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decreased due to operating loss and dividend payout as mentioned above while liabilities i.e. short-

term loans and long-term loans increased by 81.72 million Baht. 

Liability management off balance sheet.  
As at 31 December 2013, the Company has the following obligations :- 

          (Unit : million Baht) 

Obligation Total Repayment period 

less 1 years 1-3 years 3-5 years More than 5 

years 

1. Long-term Liabilities 10.60 3.24 7.36 - - 

2. Financial Lease 4.33 1.83 2.50 - - 

3. Operating Lease 1.64 1.64 - - - 

4. The construction 326.03 322.27 3.76   

5. Bank guarantee    402.88 124.91 277.5 - 0.48 

Total    745.48 453.88 291.12 - 0.48 
 
Factors impact on Future Operating Performance  

1. Forward looking      

As per company’s vision of being a leader in environmental engineering in Thailand and ASEAN 

region as an investor of water production and distribution system since 2011, the company could 

undertake domestic investment projects on both construction of wastewater treatment plant for 

private sector and construction and production of water supply system for government sector with 

the contract period of 10-30 years. Such projects were being commissioning tested run and under 

construction respectively. Meanwhile, the company submitted a proposal and participated in the 

tender for the investment project on the construction of wastewater treatment plant in the industrial 

estate for public sector of a country in ASEAN region. Therefore, factors that may affect future 
operation and financial position of the company are as follows. 

1. In case of domestic investment projects, the company must be responsible for all costs 

incurred by project investment and management over a period of 10-30 years and needs 

to invest around 40-250 million Baht in each project. Due to the investment in high value 

projects with long service period, the company may be affected by the risk of employer's 

failure to pay service fee to the company because of the lack of financial liquidity or 

employer’s bankruptcy before the expiry of contract. In that case, it would affect operating 

result and financial position of the company in the future. 
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Due to the nature of service provided under aforementioned investment projects, the 

company uses mobile plants for production and maintenance system to reduce the risk of 

employer's failure to pay service fee. In other words, if the employer fails to pay service 

fee, the company will be able to remove such water supply system from the site within 15 

days. After removing such system, the company can use it for other projects. Furthermore, 

the company established the risk prevention policy, which stipulated that the company 

shall select an employer by considering financial position, management credibility, and 

profit margin in accordance with the specified policy before undertaking a project or 

participating in a tender. Most of customers are well-known companies and government 

agencies and therefore the company believes that impact of such risk would be rather low. 

2. In case of overseas investment affected by several factors such as regulations and 

policies of each country, payment capability, exchange rate, and capital 

The company conducted a feasibility study for the project and has studied regulations and 

measures relevant to the investment on a regular basis in order to keep up with the situation. 
Moreover, the company has established partnerships with local partners and those who have 

experience in operating business in such countries for suggestion and facilitation. The 

company also appointed a financial advisor to arrange appropriate sources of funds. 
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INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT 
To the Shareholders of Hydrotek Public Company Limited 

I have audited the accompanying financial statements in which the equity method is applied 

and separate financial statement of Hydrotek Public Company Limited, which comprise the statement 

of financial position in which the equity method is applied and separate statement of financial position 

as at December 31, 2013, and the related statement of comprehensive income in which the equity 

method is applied and separate statement of comprehensive income, the statement of changes in 

shareholders’ equity in which the equity method is applied and separate statement of changes in 

shareholders’ equity and the statement of cash flows in which the equity method is applied and 

separate statement of cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting 

policies and other explanatory notes. 

Management’s Responsibility for the Financial Statements 

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial 

statements in accordance with Thai Financial Reporting Standards, and for such internal control as 

management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free 

from material misstatement, whether due to fraud or error. 

Auditor’s Responsibility 

My responsibility is to express an opinion on these financial statements based on my audit. I 

conducted my audit in accordance with Thai Standards on Auditing. Those standards require that I 

comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about 

whether the financial statements are free from material misstatement. 

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and 

disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor’s judgment, 

including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether 
due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant 

to the entity’s preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit 

procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion 

on the effectiveness of the entity’s internal control. An audit also includes evaluating the 

appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made 

by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements. 

I believe that the audit evidence I have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis 

for my audit opinion. 

Opinion 
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In my opinion, the financial statements in which the equity method is applied and separate 

financial statement referred to above present fairly, in all material respects, the financial position of 

Hydrotek Public Company Limited as at December 31, 2013, and its financial performance and cash 

flow for the year then ended in accordance with Thai Financial Reporting Standards. 

Emphasis of matter 

As mentioned in Note 2 and 4 to the financial statements, from January 1, 2013, the Company has 

changed the accounting policy for income tax in accordance with Thai Accounting Standard 12 “Income 

Tax”. Thus, the comparative information has been retroactively adjusted for the change in accounting 

policy concerning income tax. My opinion is not qualified in respect of this matter. 

Other matter 
The financial statements in which the equity method is applied and separate financial statements 

of Hydrotek Public Company Limited for the year ended on December 31, 2012 were audited by other 

auditor in the same firm and who expressed an unqualified opinion on these financial in her report 

dated February 26, 2013. 

 

 

 

 SP Audit Company Limited 

  

  

  

 (Mr. Somyot  Wiwatapinai) 

 Certified Public Accountant (Thailand) No. 5476 

 

Bangkok 

February 27, 2014. 
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STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION 
HYDROTEK PUBLIC COMPANY LIMITED 
As at 31 December 2013 

 

               (Unit : Baht)  

        Financial statement in which Separate financial statements 

   

Notes the equity method is applied 
         31 Dec 2013 31 Dec  2012 31 Dec 2013 31 Dec  2012 1 Jan 2012 

     

(Restated) 

 

(Restated) (Restated) 

ASSETS 

      Current Assets       

Cash and cash equivalents     44,397,225.42 156,548,478.00 44,397,225.42 156,548,478.00 128,512,523.90 

Current investment  - - - - 111,183.26 

Trade and other receivables 6 142,763,485.00 109,714,112.54 142,763,485.00 109,714,112.54 184,639,961.70 

Unbilled receivables 7 197,277,962.35 109,126,178.14 197,277,962.35 109,126,178.14 81,835,711.96 

Retention receivables  8,874,472.20 28,712,343.60 8,874,472.20 28,712,343.60 12,769,446.42 

Suspend input vat  3,067,626.02 2,438,256.05 3,067,626.02 2,438,256.05 2,071,619.09 

Construction in progress  - 2,571,816.00 - 2,571,816.00 6,240,354.13 

Total Current Assets  396,380,770.99 409,111,184.33 396,380,770.99    409,111,184.33 416,180,800.46 

Non-Current Assets       

Deposits at banks pledged as collateral 8 

      

59,691,766.40 46,613,087.42 59,691,766.40 46,613,087.42 66,824,256.57 

Investment in associate 9 3,807,036.05 3,794,876.86 4,999,700.00 4,999,700.00 - 

Investments property 10 1,980,000.00 1,980,000.00 1,980,000.00 1,980,000.00 1,390,000.00 

Land and equipment 11 

    

112,749,670.51 64,277,215.39 112,749,670.51 64,277,215.39 31,860,397.63 

Intangible assets 12 286,083.43 483,831.13 286,083.43 483,831.13 725,287.60 

Deferred tax assets 13 - 2,257,910.64 - 2,016,946.01 6,659,717.52 

Withholding tax deducted at 

source  

      

21,915,623.17 14,767,111.70 21,915,623.17 14,767,111.70 5,371,075.88 

Other non-current assets  895,160.38 532,336.54 895,160.38 532,336.54 532,986.54 

Total Non-Current 

Assets     201,325,339.94 134,706,369.68 202,518,003.89 135,670,228.19 113,363,721.74 

Total Assets  597,706,110.93 543,817,554.01 598,898,774.88 544,781,412.52 529,544,522.20 

 
 
 
 
 
 
 
Notes to financial statements are an integral part of these financial statements. 
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                (Unit : Baht) 

    

  
Financial statement in which Separate financial statements 

   

Notes the equity method is applied 
     

  
31 Dec 2013 31 Dec 2012 31 Dec 2013 31 Dec 2012 1 Jan 2012 

     

(Restated) 
 

(Restated) (Restated) 

LIABILITIES  

      Current  Liabilities 

      Short-term loans due to financial institution 14 51,000,000.00 - 51,000,000.00 - - 

Trade and other payables 15 132,886,682.28 130,269,317.95 132,886,682.28 130,269,317.95 133,557,727.73 

Construction revenue received in advance 7 20,385,136.60 12,442,866.61 20,385,136.60 12,442,866.61 8,094,196.00 

Advances received from customers under 

construction contracts  62,182,580.41 83,122,378.91 62,182,580.41 83,122,378.91 78,871,815.75 

Unbilled output tax  7,955,309.23 5,090,029.88 7,955,309.23 5,090,029.88 10,189,655.93 

Current portion of long-term loans 16 33,960,000.00 3,240,000.00 33,960,000.00 3,240,000.00 - 

Current portion of obligation        

under finance lease 17 1,828,042.52 1,705,343.97 1,828,042.52 1,705,343.97 1,276,789.82 

Provision for warranty 18 1,799,463.96 2,925,627.65 1,799,463.96 2,925,627.65 1,967,555.22 

Provision for cost of service  - - - - 20,982,792.68 

Total Current  Liabilities  311,997,215.00 238,795,564.97 311,997,215.00 238,795,564.97 254,940,533.13 

Non-Current  Liabilities       

Long-term loans due to financial institution 16 7,360,000.00 10,600,000.00 7,360,000.00 10,600,000.00 - 

Obligation under finance lease 17 2,504,880.42 4,332,922.80 2,504,880.42 4,332,922.80 4,807,231.01 

Employee benefit obligation 19 11,703,057.00 8,853,779.00 11,703,057.00 8,853,779.00 6,849,229.00 

Deferred tax liabilities 13 470,046.64 - 470,046.64 - - 

Total Non-Current  Liabilities  22,037,984.06 23,786,701.80 22,037,984.06 23,786,701.80 11,656,460.01 

Total Liabilities  334,035,199.06 262,582,266.77 334,035,199.06 262,582,266.77 266,596,993.14 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Notes to financial statements are an integral part of these financial statements. 
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Financial statement in which Separate financial statements 

   

Notes the equity method is applied 
       

 
31 Dec 2013 31 Dec 2012 31 Dec 2013 31 Dec 2012 1 Jan 2012 

     

(Restated) 
 

(Restated) (Restated) 
 

SHAREHOLDERS' EQUITY 
      

 
Share capital 20 

     
 Authorized share capital       

 195,000,000 ordinary shares, at par value of Baht 1.00  195,000,000.00 - 195,000,000.00 - - 

 130,000,000 ordinary shares, at par value of Baht 1.00   130,000,000.00  130,000,000.00 130,000,000.00 

 Issued and paid-up share capital       

 194,984,380 ordinary shares, at par value of Baht 1.00  194,984,380.00  194,984,380.00 130,000,000.00 130,000,000.00 

 130,000,000 ordinary shares, at par value of Baht 1.00  - 130,000,000.00 -   

 Premium on share capital  67,211,860.87 67,211,860.87 67,211,860.87 67,211,860.87 67,211,860.87 

 Retained earnings       

 Appropriated legal reserve 21 9,620,000.00 9,620,000.00 9,620,000.00 9,620,000.00 6,730,000.00 

 Unappropriated  (8,145,329.00) 74,403,426.37 (6,952,665.05) 75,367,284.88 59,005,668.19 

      Total shareholders' equity  263,670,911.87 281,235,287.24 264,863,575.82 282,199,145.75 262,947,529.06 

           Total Liabilities and Shareholder's Equity  597,706,110.93 543,817,554.01 598,898,774.88 544,781,412.52 529,544,522.20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notes to financial statements are an integral part of these financial statements. 
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        Financial statement in which Separate financial statements 

   

Notes the equity method is applied 
         2013 2012 2013 2012 

     (Restated)  (Restated) 

Revenues      

Construction income  646,407,821.75 820,476,214.72 646,407,821.75 820,476,214.72 

Service income  54,327,262.78 53,575,169.65 54,327,262.78 53,575,169.65 

Other income  4,028,722.95 7,518,368.26 4,028,722.95 7,518,368.26 

Total Revenues  704,763,807.48 881,569,752.63 704,763,807.48 881,569,752.63  

Expenses      

Cost of construction  609,476,051.29  720,046,488.74  609,476,051.29  720,046,488.74  

Cost of services  51,389,895.23  47,077,882.12  51,389,895.23  47,077,882.12  

Administrative expenses  36,621,240.37  30,547,926.45  36,621,240.37  30,547,926.45  

Management benefit expenses 5.3 13,454,966.75  14,049,746.00  13,454,966.75  14,049,746.00  

Finance cost  1,443,945.66  410,396.76  1,443,945.66  410,396.76  

Total Expenses  712,386,099.30 812,132,440.07  712,386,099.30  812,132,440.07  

Share of profit (loss) from investments in associate 12,159.19  (1,204,823.14) - - 

Profit (loss) before income tax  (7,610,132.63) 68,232,489.42  (7,622,291.82) 69,437,312.56  

Income tax expense 22 (2,727,957.28) (16,144,731.24) (2,486,992.65) (16,385,695.87) 

Profit (loss) for the year  (10,338,089.91) 52,087,758.18  (10,109,284.47) 53,051,616.69  

Other comprehensive income  - - - - 

Total comprehensive income (loss) for the year (10,338,089.91) 52,087,758.18  (10,109,284.47) 53,051,616.69  

      

Basic earnings (loss) per share 23 (0.05) 0.27 (0.05) 0.27 

Weighted average of ordinary shares 

(share)  194,984,380 194,984,380 194,984,380 194,984,380 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notes to financial statements are an integral part of these financial statements. 
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(Unit : Baht) 

  
Note 

    Retained  Earnings (Deficits) 

Total  
Issued and paid-up Premium on Appropriated 

   share capital Share capital legal reserve Unappropriated 

 
 

     Balance as at 1 January 2012  130,000,000.00 67,211,860.87 6,730,000.00 52,345,950.67 256,287,811.54 

Changes in accounting policy 4 - - - 6,659,717.52 6,659,717.52 

Restated balance  130,000,000.00 67,211,860.87 6,730,000.00 59,005,668.19 262,947,529.06 

Changes in equity for the year       

Statutory reserve 21 - - 2,890,000.00 (2,890,000.00) - 

Dividend paid 24 - - - (33,800,000.00) (33,800,000.00) 

Total comprehensive income for the year 

(restated) 
 

- - - 52,087,758.18 52,087,758.18 

Balance as at 31 December 2012  130,000,000.00 67,211,860.87 9,620,000.00 74,403,426.37 281,235,287.24 

Changes in equity for the year       

Increase from increment of capital 20 64,984,380.00 - - - 64,984,380.00 

Cash dividends and stock dividends 24 - - - (72,210,665.46) (72,210,665.46) 

Total comprehensive loss for the year  - - - (10,338,089.91) (10,338,089.91) 

Balance as at 31 December 2013  194,984,380.00 67,211,860.87 9,620,000.00 (8,145,329.00) 263,670,911.87 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notes to financial statements are an integral part of these financial statements. 
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SEPARATE STATEMENTS OF CHANGES IN 
SHAREHOLDERS’ EQUITY 

HYDROTEK PUBLIC COMPANY LIMITED 
As at 31 December 2013 

      

(Unit : Baht) 

  
 

 

Note 

    Retained  Earnings (Deficits) 

Total    

 
Issued and 

paid-up 
share capital 

Premium on 
Share capital 

Appropriated 
legal reserve 

Issued and  
paid-up  

share capital 

       

Balance as at 1 January 2012  130,000,000.00 67,211,860.87 6,730,000.00 52,345,950.67 256,287,811.54 

Changes in accounting policy 4 - - - 6,659,717.52 6,659,717.52 

Restated balance  130,000,000.00 67,211,860.87 6,730,000.00 59,005,668.19 262,947,529.06 

Changes in equity for the year       

Statutory reserve 21 - - 2,890,000.00 (2,890,000.00) - 

Dividend paid 24 - - - (33,800,000.00) (33,800,000.00) 

Total comprehensive income for the year 

(restated) 
 

- - - 53,051,616.69 
53,051,616.69 

Balance as at 31 December 2012  130,000,000.00 67,211,860.87 9,620,000.00 75,367,284.88 282,199,145.75 

Changes in equity for the year       

Increase from increment of capital 20 64,984,380.00 - - - 64,984,380.00 

Cash dividends and stock dividends 24 - - - (72,210,665.46) (72,210,665.46) 

Total comprehensive loss for the year  - - - (10,109,284.47) (10,109,284.47) 

Balance as at 31 December 2013  194,984,380.00 67,211,860.87 9,620,000.00 (6,952,665.05) 264,863,575.82 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notes to financial statements are an integral part of these financial statements. 
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STATEMENTS OF CASH FLOW 

HYDROTEK PUBLIC COMPANY LIMITED 
As at 31 December 2013 

               (Unit : Baht)  

   

Notes 

 
Financial statement in which 
the equity method is applied 

Separate financial 
statements 

        2013 2012 2013 2012 

        Cash Flow From Operating Activities      

 Net profit (loss) before income tax  (7,610,132.63) 68,232,489.42  (7,622,291.82) 69,437,312.56  

Adjustments to reconcile net profit (loss) for cash 

received (used) from operations      

Allowance for doubtful debt (Reversal)  34,197.90  (2,000,000.00) 34,197.90  (2,000,000.00) 

Gain from sales of current investment  - (2,815.76) - (2,815.76) 

Share of (profit) loss from investments in associate  (12,159.19) 1,204,823.14 - - 

Depreciation  2,880,941.75 2,716,068.69 2,880,941.75 2,716,068.69 

Amortization of intangible assets  223,747.70 226,755.96 223,747.70 226,755.96 

(Gain) loss on disposal of assets  (211,279.19) 43,261.55 (211,279.19) 43,261.55 

Reversal loss from impairment on land  - (590,000.00) - (590,000.00) 

Provision for warranty  2,503,412.18 3,104,270.51 2,503,412.18 3,104,270.51 

Loss from refund withholding tax  206,715.64 - 206,715.64 - 

Loss from write off assets  33,514.27 - 33,514.27 - 

Provision for cost of service  - 1,617,055.86 - 1,617,055.86 

Reversal provision for penalty fee  - (630,000.00) - (630,000.00) 

Income from debt settlement  - (1,381,250.00) - (1,381,250.00) 

Unrealized gain on exchange rate  - 60,980.40 - 60,980.40 

Provisions for employee benefits  2,905,981.21 1,935,271.39 2,905,981.21 1,935,271.39 

Interest income  (1,321,733.57) (2,913,330.35) (1,321,733.57) (2,913,330.35) 

Interest expenses  1,443,945.66 410,396.76 1,443,945.66 410,396.76 

      

 
 

 

 
Notes to financial statements are an integral part of these financial statements. 
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HYDROTEK PUBLIC COMPANY LIMITED 
As at 31 December 2013 

               (Unit : Baht)  

   

Notes 

 
Financial statement in which 
the equity method is applied Separate financial statements 

        2013 2012 2013 2012 

        Cash flow from operation before changes      

operating assets and liabilities  1,077,151.73 72,033,977.57 1,077,151.73 72,033,977.57 

(Increase) decrease in trade and other receivables  (32,982,460.16) 73,562,155.13 (32,982,460.16) 73,562,155.13 

(Increase) decrease in unbilled receivables  (88,151,784.21) (27,290,466.18) (88,151,784.21) (27,290,466.18) 

(Increase) decrease in retention receivables  19,837,871.40 (13,942,897.18) 19,837,871.40 (13,942,897.18) 

(Increase) decrease in suspend input vat  (629,369.97) (366,636.96) (629,369.97) (366,636.96) 

(Increase) decrease in construction in progress  2,571,816.00 3,668,538.13 2,571,816.00 3,668,538.13 

Increase (decrease) in trade and other payables  2,045,407.30 (63,140.18) 2,045,407.30 (63,140.18) 

Increase (decrease) in construction revenue 

received in advance  7,942,269.99 4,348,670.61 7,942,269.99 4,348,670.61 

Increase (decrease) in advance received from 

customer under construction contracts  (20,939,798.50) 4,250,563.16 (20,939,798.50) 4,250,563.16 

Increase (decrease) in unbilled output tax  2,865,279.35 (5,099,626.05) 2,865,279.35 (5,099,626.05) 

Increase (decrease) in provision for warranty  (3,629,575.87) (2,146,198.08) (3,629,575.87) (2,146,198.08) 

 Increase (decrease) in provision for cost of service - (22,599,848.54) - (22,599,848.54) 

Cash generated from operating  (109,993,192.94) 86,355,091.43 (109,993,192.94) 86,355,091.43 

Cash paid for employee benefits  (258,000.00) - (258,000.00) - 

Cash paid for income tax  (7,355,227.11) (21,138,960.18) (7,355,227.11) (21,138,960.18) 

Net cash provided from (used) in operating activities  (117,606,420.05) 65,216,131.25 (117,606,420.05) 65,216,131.25 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notes to financial statements are an integral part of these financial statements. 
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HYDROTEK PUBLIC COMPANY LIMITED 
As at 31 December 2013 

               (Unit : Baht) 

        Financial statement in which Separate financial statements 

   

Notes the equity method is applied 
         2013 2012 2013 2012 

        

Cash Flow From Investing Activities      

(Increase) decrease in current investments  - 113,999.02 - 113,999.02 

Cash paid for investment in associate  - (4,999,700.00) - (4,999,700.00) 

(Increase) decrease in deposits at bank          

pledged as collateral   (13,078,678.98) 20,211,169.15 (13,078,678.98) 20,211,169.15 

Cash paid for purchase of fixed assets  (50,758,874.21) (33,646,924.77) (50,758,874.21) (33,646,924.77) 

Cash received from disposal of fixed assets  202,803.74 517,833.46 202,803.74 517,833.46 

Cash paid for purchase of intangible assets  (26,000.00) (31,077.57) (26,000.00) (31,077.57) 

(Increase) decrease in other non-current assets  (362,823.84) 650.00 (362,823.84) 650.00 

Cash received interest income  1,259,875.71 3,002,024.38 1,259,875.71 3,002,024.38 

Net cash provided from (used) in investing activities (62,763,697.58) (14,832,026.33) (62,763,697.58) (14,832,026.33) 

      

Cash Flow From Financing Activities      

Cash paid for short-term loans due to financial 

institutions  51,000,000.00 - 51,000,000.00 - 

Cash paid for obligation under finance lease  (1,705,343.83) (1,977,754.06) (1,705,343.83) (1,977,754.06) 

Cash paid for long-term loans due to financial 

institutions  27,480,000.00 13,840,000.00 27,480,000.00 13,840,000.00 

Cash paid for dividend  (7,226,285.46) (33,800,000.00) (7,226,285.46) (33,800,000.00) 

Cash paid for interest expenses  (1,329,505.66) (410,396.76) (1,329,505.66) (410,396.76) 

Net cash provided from (used) in financing activities 68,218,865.05 (22,348,150.82) 68,218,865.05 (22,348,150.82) 

      

Net Increase (Decrease) in Cash and Cash 

Equivalent  (112,151,252.58) 28,035,954.10 (112,151,252.58) 28,035,954.10 

Cash and Cash Equivalent at the Beginning of the Year 156,548,478.00 128,512,523.90 156,548,478.00 128,512,523.90 

Cash and Cash Equivalent at the End of the Year 25.1 44,397,225.42 156,548,478.00 44,397,225.42 156,548,478.00 

 

 

 

Notes to financial statements are an integral part of these financial statements. 
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NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS 

1. General information  
Hydrotek Public Company Limited (“Company”) is a limited company and is incorporated 

in Thailand.  The Company is listed on the Market for Alternative Investment (MAI).  The address 

of the Company’s registered office 1363 Soi Ladprao 94, Ladprao Road, Plub-Pla, 

Wangthonglang, Bangkok. 

The principal business operations of the Company are service of water treatment and 
wastewater treatment system by construction service and selling of related supplies. 

2. Basis of preparation of financial statements  

The financial statements are presented in Thai language and Thai Baht, and in conformity 

with Thai generally accepted accounting principles under the Accounting Act B.E. 2543 (or 

2000), being those Thai Accounting Standards issued under the Accounting Profession Act B.E. 
2547 (or 2004), and the financial reporting required by the Capital Market Supervisory Board 

under the Securities and Exchange Act B.E. 2535 (or 1992). 

The financial statements have been prepared under the historical cost convention except 
some type of transaction using the basis as per explained in the related accounting policy. 

The preparation of financial statements in conformity with Thai Generally Accepted 
Accounting Principles requires management to make estimates and assumptions that affect the 

reported amounts of assets and liabilities, the disclosure of contingent assets and liabilities at 

the date of the financial statements and the amounts of revenues and expenses in the reported 

periods.  Actual results may differ from those estimates.  Although, the management has most 

well prepared the figures of estimation from the understanding of events and the things that 

have been done presently. 

The financial statements issued for Thai reporting purposes are prepared in the Thai 

language.  This English translation of the financial statements has been prepared for the 

convenience of readers not conversant with the Thai language. 

The Federation of Accounting Profession (FAP) has notified to apply the following financial 
reporting standards to the financial statements having an accounting period beginning on or 

after January 1, 2013. 
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 TFRS No. 8                                            Operating Segments 

TAS No. 12                                             Income Taxes 

TAS No. 20                                             Accounting for Government Grants and Disclosure of 

Government Assistance (revised 2009) 

TAS No. 21                                            The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates          

(revised 2009) 

TSI   No. 10                                            Government Assistance – No Specific Relation to 

Operating Activities 

TSI   No. 21                                            Income Taxes – Recovery of Revalued Non-Depreciable 

Assets 

TSI   No. 25                                            Income Taxes – Change in the Tax Status of an Entity or 

its Shareholders 

Guide to Accounting Practice :              Transfer and Transferred of Financial Assets 

The Company has adopted such financial reporting standards to the financial statements 

on the current period.  The management believes that they don’t have any significant impact on 

the financial statements for the current period except the implementation of TAS No.12 “Income 

Tax”, which have an effect to the financial statement as described in notes to financial statement 

no.4 and the change of disclosure concerning TFRS No.8 “operating segments” as described in 

notes to financial statements No.28. 

Moreover, the Federation of Accounting Profession has notified to apply the following 

financial reporting standards to the financial statements in the future periods. 

   Effective date 

TFRS No. 2 Share–based Payment (revised 2012) January 1, 2014 

TFRS No. 3 Business Combinations (revised 2012) January 1, 2014 

TFRS No. 5 Non-current Assets Held for Sale and Discontinued 

Operations (revised 2012) 

January 1, 2014 

TFRS No. 8 Operating Segments (revised 2012) January 1, 2014 

TAS No.   1 Presentation of Financial Statements (revised 2012) January 1, 2014 
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  Effective date 

TAS No.   7 Statement of Cash Flows (revised 2012) January 1, 2014 

TAS No. 12 Income Taxes (revised 2012) January 1, 2014 

TAS No. 17 Leases (revised 2012) January 1, 2014 

TAS No. 18 Revenue (revised 2012) January 1, 2014 

TAS No. 19 Employee Benefits (revised 2012) January 1, 2014 

TAS No. 21 The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates 

(revised 2012) 

January 1, 2014 

TAS No. 24 Related Party Disclosures (revised 2012) January 1, 2014 

TAS No. 28 Investments in Associates (revised 2012) January 1, 2014 

TAS No. 31 Interests in Joint Ventures (revised 2012) January 1, 2014 

TAS No. 34 Interim Financial Reporting (revised 2012) January 1, 2014 

TAS No. 36 Impairment of Assets (revised 2012) January 1, 2014 

TAS No. 38 Intangible Assets (revised 2012) January 1, 2014 

TFRI No.1 Changes in Existing Decommissioning, Restoration and 

Similar   Liabilities 

January 1, 2014 

TFRI No.4 Determining whether an Arrangement contains a Lease January 1, 2014 

TFRI No.5 Rights to Interests arising from Decommissioning, 

Restoration   and Environmental Rehabilitation Funds 

January 1, 2014 

TFRI No.7 Applying the Restatement Approach under TAS No. 29 

Financial Reporting in Hyperinflationary Economies 

January 1, 2014 

TFRI No.10 Interim Financial Reporting and Impairment January 1, 2014 

TFRI No.12 Service Concession Arrangements January 1, 2014 

TFRI No.13 Customer Loyalty Programmes January 1, 2014 

TFRI No.17 Distributions of Non-cash Assets to Owners January 1, 2014 

TFRI No.18 Transfers of Assets from Customers January 1, 2014 

TSI   No. 15 Operating Leases-Incentives January 1, 2014 



 

  

             123 

ANNUAL REPORT 2013 

HYDROTEK PUBLIC COMPANY LIMITED 

  Effective date 

TSI   No. 27 Evaluating the Substance of Transactions Involving the 

Legal Form of a Lease 

January 1, 2014 

TSI   No. 29 Service Concession Arrangements : Disclosures January 1, 2014 

TSI   No. 32 Intangible Assets-Web Site Costs January 1, 2014 

TFRS No. 4 Insurance Contracts January 1, 2016 

The Company has not early adopted such financial reporting standards having the 

effective date to the financial statements on the future periods before the effective dates.  

The management is currently assessing the first-year impact on the Company’s financial 

statements. 

3. Accounting policies 

3.1 Cash and cash equivalents 
For the purposes of the cash flow statement, cash and cash equivalents comprise 

cash on hand, deposits with banks and other short-term highly liquid investments with 

original maturities of three months or less and free from restrictions. 

3.2 Current investment  
Current investments is investment in opened mutual funds units, which are 

regarded as trading securities at fair value and immediately recognizes the value change 

as gain transaction or loss transaction in profit or loss in the accounting period that 

transactions occur. 

3.3 Trade accounts receivable 
Trade accounts receivable are carried in the statement of financial position at the 

amount expected to be collectible.  Allowance for doubtful receivables are estimated by 

percentage of accounts receivable which is assessed primarily on analysis of payment 

histories and review of all outstanding amounts at the end of the reporting period.  The 

amount of the allowance is the difference between the carrying amount of the receivable 
and the amount expected to be collectible.  Bad debts are written off during the year in 

which they are identified.  

3.4 Investments in associates 
An associate is an entity over which the Company has significant influence.  

Significant influence is the power to participate in the financial and operating policy 

decisions of the investee but is not control or joint control over those policies. 
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Investments in associates are accounting for using the cost method of accounting 

in the separate financial statements less allowance for impairment investment (if any). 

Investments in associates are accounted for using the equity method in the 
consolidated financial statements.  Under the equity method, the investment in an 

associate is initially recognized at cost and the carrying amount is increased or decreased 

to recognize the Company’s share of the profit or loss of the investee after the date of 

acquisition.  The Company’s share of the profit or loss of the investee is recognized in the 

Company’s profit or loss. Where necessary, accounting policies of associates have been 

changed to ensure consistency with the policies adopted by the Company.  The financial 

statements of the associates are prepared for the same reporting period as the Company. 

3.5 Land and equipment 
Land and assets under construction held for use in the production or supply of 

goods or services, or for administrative purposes, are stated in the statement of financial 

position at their historical cost less accumulated impairment losses (if any). 

Equipment held for use in the production or supply of goods or services, or for 

administrative purposes, are stated in the statement of financial position at their historical 

cost less accumulated depreciation and accumulated impairment losses (if any). 

The cost of an item of asset comprises its purchase price, including import duties 

and non-refundable purchase taxes, after deducting trade discounts and rebates, any 

costs directly attributable to bringing the asset to the location and condition necessary for 

it to be capable of operating in the manner intended by management, the initial estimate 

of the costs of dismantling and removing the item and restoring the site on which it is 

located, and the borrowing costs directly attributable to the acquisition, construction or 

production of a qualifying asset. 

The Company depreciation is calculated on the straight-line method to write off the 

cost of each asset, except for land and assets under construction, to their residual values 

over their estimated useful life as follows: 

Office equipments and furniture 3 - 5 years 

Tools and equipment 2 - 5 years 

Vehicles 5 - 10  years 

The residual value, the useful life and the depreciation method of an asset will be 

reviewed at least at each financial year-end. 
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The gain or loss arising on the disposal or retirement of an item of land and 

equipment is determined as the difference between the sales proceeds and the carrying 

amount of the asset and is recognized in profit or loss. 

3.6 Intangible assets 

Intangible assets that are acquired by the Company, which have finite useful lives 

such as computer software, are stated at cost less accumulated amortization and 

amortisation is calculated using the straight-line method to allocate the cost over their 

estimated useful lives (5 years). 

3.7 Impairment of assets 
The carrying amounts of the Company’s assets and also intangible assets are 

reviewed at the end of each reporting period to determine whether there is any indication 

of impairment.  If any such indication that the carrying amount may not be recoverable.  

An impairment loss is recognised for the amount by which the carrying amount of the 

assets exceeds its recoverable amount which is the higher of an asset’s net selling price 
and value in use.  For the purposes of assessing impairment, assets are grouped at the 

lowest level for which there is separately identifiable cash flows. 

The Company will recognize impairment losses in profit or loss, or reduce the 
revaluation increment in assets in case that those assets are previously revalued.  The 

reversal of impairment losses will be recognized in profit or loss or as a revaluation 

increment in assets when there is an indication that the impairment losses are no longer 

exist or decreased. 

3.8 Accounting for leases 
Where the Company is the lessee 

Long term leases which substantially transferred all the risks and rewards of 

ownership are classified as finance leases.  Finance leases are capital ised at the 

inception of the lease at the lower of the fair value of the leased property or the present 

value of the minimum lease payments.  Each lease payment is allocated to the principal 

and to the finance charges so as to achieve a constant rate on the finance balance 

outstanding. The outstanding rental obligations, net of finance charges, are included in 

other long-term payables.The interest element of the finance cost is charged in profit or 

loss over the lease period so as to achieve a constant periodic rate of interest on the 

remaining balance of the liability for each period. The assets acquired under finance 

leases while depreciation is carried throughout the useful life of leased asset.  However, 

if there i s  uncertainty in the right of ownership when the contract is terminated, 

depreciation is carried according to useful life of leased assets or life of leased contract 

whichever the period is lower. 
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Long term leases not transferring a significant portion of the risks and rewards of 

ownership to the lessee are classified as operating leases. Paym en ts  m ade  unde r 

operating leases (net of any incentives received from the lessor) are charged in profit or 

loss on a straight-line basis over the period of the lease. 

When an operating lease is terminated before the lease period has expired, any 

payment required to be made to the lessor by way of penalty is recognized as an expense 

in the period in which termination takes place. 

3.9 Borrowing costs 
Borrowing costs directly attributable to the acquisition, construction or production of 

a qualifying assets, which are assets that necessarily takes a substantial period of time to 

get ready for their intended use or sale, are added to the cost of those assets, until such 

time as the assets are substantially ready for their intended use or sale. 

Investment income earned on the temporary investment of specific borrowings 

pending their expenditure on qualifying assets is deducted from the borrowing costs 

eligible for capitalization. 

All other borrowing costs are recognized in profit or loss in the period in which they 

are incurred. 

3.10 Provisions 
Provisions are recognized when the Company has a present legal or constructive 

obligation as a result of past events, it is probable that an outflow of resources will be 

required to settle the obligation, and a reliable estimate of the amount can be made.  

Where the Company expects a provision to be reimbursed, the reimbursement is 

recognised as a separate asset but only when the reimbursement is virtually certain. 

3.11 Revenue recognition 

Revenues from construction are recognized on a percentage of completion basis.  

The percentage of completion is measured based on comparison of actual construction 

costs incurred up to the end of the reporting period (Excluding costs of materials that have 

been set aside for use in a contract but not yet installed at the end of the reporting period 

and have been presented under the caption of “Construction in progress in the statements 

of financial position”) and total anticipated construction costs to be incurred to completion.  

In case, it is probable that the total construction costs will exceed the total construction 

income, the expected foreseeable loss is immediately recognized as an expense.  The 

recognized revenue which is not yet due per the contracts has been presented under the 

caption of “Unbilled receivables” in the statement of financial position. The unrecognized 
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revenue which is due per the contracts has been presented under the caption of 

“Construction revenue received in advance” in the statement of financial position. 

Service income are recognized when service have been rendered. 

Interest revenue are recognized using the effective interest method. 

3.12 Retirement benefit costs 
Defined contribution plan 

The Company operates a provident fund which is funded by payments from 

employees and by the Company.  The assets for which are held in a separate trust fund.  

Contributions to the provident fund are recognized in profit or loss in the period in which 

they are incurred. 

Defined benefit plan 

The Company has the employee benefit obligation in case of retirement or 

termination under the labor law. The Company hires an actuary to calculate on an 

actuarial technique the said employee benefit obligation. The said employee benefit 

obligation is discounted using the projected unit credit method by reference to an interest 

rate of a government bond to determine the present value of the employee benefit 

obligation, related past service cost and current service cost. All actuarial gains and losses 

are recognized immediately in profit or loss.  

3.13 Foreign currency transactions 
The Company translates foreign currency transactions into Baht using the 

exchange rate prevailing at the date of the transaction.  Monetary assets and liabilities at 

the end of the reporting period denominated in foreign currencies are translated into Baht 

at the exchange rate prevailing at that date.  Gains and losses resulting from the 

settlement of foreign currency transactions and from the translation of monetary assets 

and liabilities denominated in foreign currencies are recognized in profit or loss as incurred.  

3.14 Income tax 

The Company recognizes the unpaid current tax for current period as a liability in 

the statement of financial position.  In a case where the amount already paid in respect of 

current period exceeds the amount due for those period, the excess will be recognized as 

an asset in the statement of financial position. 

The Company recognizes a deferred tax liability for all taxable temporary difference, 

except to the extent that the deferred tax liability arises from the initial recognition of an 
asset or liability in a transaction which affects neither accounting profit nor taxable profit 

at the time of the transaction. The Company recognizes a deferred tax asset for all 
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deductible temporary differences to the extent that it is probable that taxable profit will be 

available against which the deductible temporary difference can be utilized, unless the 

deferred tax asset arises from the initial recognition of an asset or liability in a transaction 

that affects neither accounting profit nor taxable profit. 

The Company recognizes a deferred tax liability for all taxable temporary 
differences associated with investments in associates, except to the extent that the 

Company is able to control the timing of the reversal of the temporary difference and it is 

probable that the temporary difference will not reverse in the foreseeable future. And the 

Company recognizes a deferred tax asset for all deductible temporary differences arising 

from investment in associates, to the extent that it is probable that the temporary 

differences will reverse in the foreseeable future and taxable profit will be available against 

which the temporary difference can be utilized. 

The Company measures the current tax assets and liabilities for the current period 

using the tax rate that have been enacted by the end of the reporting period. And the 
deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rate that is expected to apply to 

the period when the asset is realized or the liability is settled, based on tax rate that have 

been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period.  

The Company recognizes the current and deferred tax as an income or an expense 
and includes it in profit or loss for the period, except the current and deferred tax for items 

that are recognized in the other comprehensive income or directly in the equity will be 

recognized in the other comprehensive income or directly in the equity. 

3.15 Financial instruments 
Financial assets and liabilities carried on the statement of financial position include 

cash and cash equivalents, trade and other receivables, trade and other payables, and 

loan receivables and payables. The accounting policies on recognition and measurement 

of these items are disclosed in the respective accounting policies found in this Note. 

3.16 The important accounting estimation, supposition and judgment application 
The estimation, supposition and judgment application have been continuously 

reviewed and assessed and they are on the background of the history experience and 

other factors that include the expectation of the event in the future which believe that there 

are reasons in that situation. 

Equipment and intangible assets 

Management determines the estimated useful lives and residual values for the 

Company’s plant and equipment and intangible assets.  Management will revise the 
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depreciation charge where useful lives and residual values are different to previously 

estimated, or its will write off or write down technically obsolete or assets that have been 

abandoned or sold. 

Estimated construction project costs 

The Company estimate costs of construction projects based on details of the 

construction work, taking into account the volume and value of construction materials to 

be used in the project, labour costs and other miscellaneous costs to be incurred to 

completion of service, taking into account the direction of the movement in these costs.  

Estimates are reviewed regularly or whenever actual costs differ significantly from the 

figures used in the original estimates. 

4. Change in accounting policy 

From January 1, 2013 onward, the Company applied TAS No.12 “Income Taxes”. The 
accounting standard requires that the Company is required to recognize the deferred tax 

liabilities or the deferred tax assets when the temporary difference between the tax base and 

the carrying amount of the asset or the liability is occurred. Previously, the Company doesn’t 

recognize such transaction. The Company applied the retrospective adjustment to the 

comparative financial statements. 

The amount of adjustment, which effects to the financial statements on applying the 

accounting standard, as follows:- 

 

 
(Unit : Baht) 

 Statements of financial position 

in which the equity method is 

applied 

Separate statements of financial position 

 As at 

 Dec 31, 2013 Dec 31, 2012 Dec 31, 2013 Dec 31, 2012 Jan 1, 2012 

Increase in deferred tax assets - 2,257,910.64  -  2,016,946.01  6,659,717.52  

Increase in deferred tax liability 470,046.64 - 470,046.64 - - 

Increase (decrease) in retained 

earnings  

(470,046.64)  2,257,910.64  (470,046.64) 2,016,946.01   6,659,717.52  
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   (Unit : Baht) 

 

Statements of comprehensive income  

in which the equity method is 

applied 

Separate statement of 

comprehensive income 

 For the year ended on December 31, 

 2013 2012 2013 2012 

Increase in income tax expense   2,727,957.28   4,401,806.88   2,486,992.65 4,642,771.51 

Decrease in total comprehensive income (2,727,957.28)    (4,401,806.88) (2,486,992.65) (4,642,771.51) 

     

Decrease in basic earnings per share                (0.0140)       (0.0226) (0.0128) (0.0238) 

5. Related party transactions 
Enterprises and individuals that directly, or indirectly through one or more intermediaries, 

control, or are controlled by, or are under common control with, the Company, including holding 

companies, subsidiaries and fellow subsidiaries are related parties of the Company.  

Associates and individuals owning, directly or indirectly, an interest in the voting power of the 

Company that gives them significant influence over the enterprise, key management personnel, 

including directors and officers of the Company and close members of the family of these 

individuals and companies associated with these individuals also constitute related parties. 

In considering each possible related party relationship, attention is directed to the 

substance of the relationship, and not merely the legal form. 

Mr. Slib Soongswang and Mr. Pichai Klongpitak are major shareholder, holding 17.87% 

(2012 : 25.87%) of the share capital of the Company.  Transactions related to the principal 
shareholders or directors are recognized as related parties to the Company. 
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The Company has transactions with related parties for the year ended on December 31, 

2013 and 2012 as follows:- 

5.1 Inter-assets and liabilities  

  (Unit : Baht) 

  Financial statement in which the  

equity method is applied 

/Separate financial statements 

  2013 2012 

Trade receivable    

   UAC Hydrotek Co., Ltd.  2,040,146.00 - 

   Universal Adsorbents & Chemicals Public Co., Ltd.  4,614,375.00 - 

  6,654,521.00 - 

    

Unbilled receivables    

  UAC Hydrotek Co., Ltd.  15,542,648.41 62,797.91 

  Universal Adsorbents & Chemicals Public Co., Ltd.  8,709,078.32 - 

  24,251,726.73 62,797.91 

   

   

(Unit : Baht) 

  Financial statement in which the  

equity method is applied 

/Separate financial statements 

  2013 2012 

Advances received from customers under construction 

contracts 

  

  UAC Hydrotek Co., Ltd.  - 14,155,000.00 

    

Accrued expenses    

  Director  470,000.00 900,000.00 
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5.2 Inter-revenue and expenses  

      (Unit : Baht) 

 

Financial statement in which the 
equity method is applied 

/Separate financial statements 
 2013 2012 
Construction income   
   Sahakarn Wisavakorn Co.,Ltd. - 66,773,054.61 
   UAC Hydrotek Co., Ltd. 71,997,934.50 62,797.91 
   Universal Adsorbents & Chemicals Public Co., Ltd. 42,517,993.46 - 
 114,515,927.96 66,835,852.52 

   
Supply-cost   
   Universal Adsorbents & Chemicals Public Co., Ltd. 154,560.00 38,000,000.00 
   
Other expense-cost   
   Universal Adsorbents & Chemicals Public Co., Ltd. 65,146.00 70,673.50 
   
Subcontractor cost   
   S.P.Design Co., Ltd. 230,000.00 - 

5.3 Management benefit expense 
  (Unit: Baht) 

 Financial statement in which the  

equity method is applied 
/Separate financial statements 

 2013 2012 

Short-term employee benefits 13,246,269.75  13,877,463.00  

Post-employment benefits 208,697.00  172,283.00  

 13,454,966.75 14,049,746.00  

 

Two directors have guaranteed credit facilities granted from financial institutes without any 

guarantee charge. 

5.4 Pricing policies  

Transaction Pricing Policies 

Revenue and cost service Cost + 10% 
Design Fee At the price as stipulated in the agreement 
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5.5 Nature of relationship 

Name Relationship 
UAC Hydrotek Co., Ltd. Shares held by Company and common management 

Sahakarn Wisavakorn Co., Ltd.* Shares held by shareholders 

Universal Adsorbents & Chemicals Public Co., Ltd. The majority shareholder 

S Group AEC (Thailand) Co., Ltd.** Shares held by shareholders 

S.P.C. Design Co., Ltd. Shares held by close relative of director 

Mr. Slib Soongswang Director of Company 

Mr. Pichai Klongpitak Director of Company 

* Since August 10, 2012 onward, Sahakarn Wisavakorn Co., Ltd. was not a related 

company due to the Company’s shareholder has resigned as a director of such company. 

** Since December 28, 2012 onward, S Group AEC (Thailand) Co., Ltd. was not a 

related company due to the Company’s shareholder is not shareholder of the Company. 

6. Trade and other receivables 
Outstanding trade accounts receivable can be aged as follows:- 

 (Unit : Baht) 

 Financial statement in which theequity method  

is applied /Separate financial statements 

 2013 2012 

Trade accounts receivable   

Within credit term 81,399,883.17 50,770,266.99 

Overdue 1 – 3 Months 
28,595,849.23 29,442,675.10 

Overdue 3 – 6 Months 8,422,787.06 7,936,306.13 

Overdue 6 – 12 Months 3,949,737.69 - 

Overdue over 12 Months - - 

Total 122,368,257.15 88,149,248.22 

Others accounts receivable 14,408,496.27 3,497,810.37 

Deposit for purchase of goods 3,639,792.07 4,650,886.21 

Advances to subcontractors 3,118,424.31 14,153,454.64 

Total 21,166,712.65 22,302,151.22 

Less  Allowance for doubtful debts (771,484.80) (737,286.90) 

 20,395,227.85 21,564,864.32 

   Total  trade and other receivables 142,763,485.00 109,714,112.54 
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As at December 31, 2012, the Company has transferred the right to receive the progress 

billing of a debtor in the amount of Baht 5.38 million to a commercial bank as collateral against 

the credit facilities granted to the Company.  

The movement of allowance for doubtful debts – other receivable - third parties for the 
year ended on December 31, 2013 and 2012 are as follows:   

  (Unit : Baht) 

 
Financial statement in which theequity method 

is applied/Separate financial statements 

 2013 2012 

Opening balance (737,286.90) (737,286.90) 

Allowance increased during the year (34,197.90) - 

Collected during the year - - 

Ending balance (771,484.80) (737,286.90) 

 

7. Unbilled receivable / construction revenue received in advance 
Consisted of:- 

 (Unit : Baht) 

 Financial statement in which the equity method 

is applied /Separate financial statements 

 2013 2012 

Unbilled receivable   

Value of contract 1,822,519,836.01  1,734,192,897.32  

Revenue recognised on percentage of completion basis 1,303,591,335.64  1,287,934,846.87  

Less   Value of contract billed (1,106,313,373.29) (1,178,808,668.73) 

Unbilled receivable 197,277,962.35  109,126,178.14  

   

Construction revenue received in advance   

Value of contract 537,700,000.00  295,500,000.00  

Value of contract billed 321,236,000.00  235,435,000.00  

Less   Revenue recognised on percentage of completion basis (300,850,863.40) (222,992,133.39) 

Construction revenue received in advance 20,385,136.60  12,442,866.61  
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Additional data of construction are as follows:- 

 (Unit : Baht) 

 Financial statement in which the 

equity method is applied 

/Separate financial statements 

 2013 2012 

Construction costs incurred plus recognized profits   

   (less recognized losses) to date 1,604,442,199.04 1,510,926,980.26 

Less : Value of contract billed (1,427,549,373.29) (1,414,243,668.73) 

 176,892,825.75 96,683,311.53 
 

  (Unit : Baht) 
 Financial statement in which the 

equity method is applied 
/Separate financial statements 

 2013 2012 

Amount of the Company has authority from employer   
   (customer) for construction be regarded as 

assets/liabilities 
 

 

Unbilled receivables 197,277,962.35 109,126,178.14 
Construction revenue received in advance (20,385,136.60) (12,442,866.61) 

 176,892,825.75 96,683,311.53 
 

8. Deposits at financial institutions pledged as collateral 
As at December 31, 2013 and 2012, the amount of Baht 1.45 million of the Company’s 

obligated deposit is the bank deposit the Company has pledged to the Electricity Generating 

Authority of Thailand (EGAT) as the guarantee for the construction work under Idreco S.P.A. 

Co.,Ltd. and Idreco Asia Corporation Ltd. since 1991. At present, the said amount of bank 

deposit is not yet cleared of the obligation and the Company has not yet redeemed the said 

bank deposit since the Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) has sued for the 

compensation from Idreco S.P.A. Co.,Ltd. and the case is not yet finalized. 

As at December 31, 2013 and 2012, the Company has additionally pledged the remaining 
Baht 58.24 million and Baht 45.19 million, respectively, as the collateral against the issuance of 

the letter of guarantee from a commercial bank for the construction project and guarantee 

against the short-term loan granted by a commercial bank (Notes No. 30.3).  
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9. Investment in associate 
The nature and carrying value of investment in associate can be summarized as follows:- 

        (Unit : ’000 Baht) 

  Country of Paid-up capital % of  holding Equity Method Cost Method 

companies business incorporation 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 

UAC  

Hydrotek  

   Co., Ltd. 

 Production  

and distribution  

of water for 

consumption  

and industry 

Thailand 10,000 10,000 49.99% 49.99% 3,807 3,795 5,000 5,000 

 

On March 22, 2012 the Company purchases 49,997 common shares of UAC Hydrotek 

Co., Ltd. in an amount of Baht 100.00 per share. It is equal to 49.997% paid-up shares capital. 

The Company assign a representation as the investee’s board of directors. 

The financial information of the associated can be summarized as follows:- 

 (Unit : Baht) 
 2013 2012 
Total assets 22,872,400.87 20,919,008.97 

Total liabilities (16,560,325.65) (15,515,064.53) 

Net assets 6,312,075.22 5,403,944.44 
 

 (Unit : Baht) 
 2013 2012 
Total revenues 74,107,389.85 40,721.88 
Total expense (74,083,070.01) (3,124,598.24) 

Total loss for the period 24,319.84 (3,083,876.36) 
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10. Investments property 
Consisted of:- 

 (Unit : Baht) 

 

Financial statement in which the  

equity method is applied 

/Separate financial statements 

 2013 2012 

Cost :   

As at January 1, 3,000,000.00 3,000,000.00 

Purchase - - 

As at December 31, 3,000,000.00 3,000,000.00 

Accumulated impairment losses :   

As at January 1, (1,020,000.00) (1,610,000.00) 

(Increase)decrease - 590,000.00 

As at December 31, (1,020,000.00) (1,020,000.00) 

Net book value :   

As at December 31, 1,980,000.00 1,980,000.00 

Land not used for operation with total area of 9 Rai 3 Ngan 65 Square Wa, is obtained 

from the debt settlement in the past. 

On June 14, 2013, the appraisal has appraised the land’s market value by market 

approach.  The market value of  land is Baht 1.98 million. (2012 : Baht 1.98 million) 
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11. Land and equipment 
Consisted of:- 

     (Unit : Baht) 

 Financial statement in which the equity method is applied /Separate financial statements 

 

Land 
Tools and  

equipments 

Office 

equipments  

and furniture 

Vehicles 
Construction 

in progress 
Total 

Cost :       

As at Jan 1,2013  11,500,000.00  10,482,422.29  5,656,594.51   13,529,485.91  35,810,680.30 76,979,183.01 

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

Transfer in - - - - 1,283,109.35 1,283,109.35 

Disposal - (1,135,500.00) - - - (1,135,500.00) 

Transfer out - - - - (1,061,720.89) (1,061,720.89) 

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

As at Dec31, 2013 32,526,750.00 9,821,204.31 6,805,083.89 13,490,233.57 64,428,916.93 127,072,188.70 

Accumulated depreciation :       

As at Jan 1, 2013  - (6,147,259.68)  (3,399,726.10) (3,154,981.84) - (12,701,967.62) 

Depreciation for the year - (768,681.37) (766,965.61) (1,345,294.77) - (2,880,941.75) 

Transfer in - - - - - - 

Disposal - 1,135,488.00 - - - 1,135,488.00 

Write off - 82,500.00 33,915.73 8,487.45 - 124,903.18 

As at Dec 31, 2013  - (5,697,953.05) (4,132,775.98) (4,491,789.16) - (14,322,518.19) 

Net book value :        

As at Dec 31, 2013  32,526,750.00 4,123,251.26 2,672,307.91 8,998,444.41 64,428,916.93 112,749,670.51 
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     (Unit : Baht) 

 Financial statement in which the equity method is applied /Separate financial statements 

 

Land 
Tools and  

equipments 

Office 

equipments  

and furniture 

Vehicles 
Construction 

in progress 
Total 

Cost :       

As at Jan 1, 

2012 

11,500,000.00 8,527,395.88 4,807,128.36 11,914,831.70 5,463,730.72 42,213,086.66 

Purchase - 2,069,251.64  948,749.82    2,283,252.34 30,346,949.58   35,648,203.38 

Transfer in - - 125,800.00 - - 125,800.00 

Disposal - -  (162,740.00)  (448,598.13) - (611,338.13) 

Transfer out - (114,225.23)  (62,343.67)  (220,000.00) - (396,568.90) 

As at Dec 

31, 2012 

 11,500,000.00  10,482,422.29  5,656,594.51   13,529,485.91  35,810,680.30 76,979,183.01 

Accumulated depreciation :      

As at Jan 1, 

2012  

- (5,507,296.81) (2,696,226.17) (2,149,166.05) - (10,352,689.03) 

Depreciatio

n for the year 

- (654,128.02) (752,242.46) (1,309,698.21) - (2,716,068.69) 

Transfer in - - (3,221.92) - - (3,221.92) 

Disposal - - 22,167.75 181,405.71 - 203,573.46 

Transfer out - 14,165.15 29,796.70 122,476.71 - 166,438.56 

As at Dec 

31, 2012  

- (6,147,259.68)  (3,399,726.10)  (3,154,981.84) - (12,701,967.62) 

Net book value :       

As at Dec 

31, 2012  

11,500,000.00 4,335,162.61  2,256,868.41  10,374,504.07  35,810,680.30 64,277,215.39 

 

The detail of depreciation are as follows:- 

 (Unit : Baht) 
 2013 2012 
Depreciation for the year 2,880,941.75 2,716,068.69 

For the year ended on December 31, 2013, the borrowing cost is included as part of cost 

of work in construction in the amount of Baht 0.89 million in the financial statement  by calculating 
from the interest rate of specific loan utilized for the investment in the said assets. 

As at December 31, 2013, certain plant and equipment items of the Company have been 

fully depreciated but are still in use.  The original cost, before deducting accumulated 

depreciation, of those assets amounted to Baht 10.55 million. (2012 : Baht 8.66 million) 
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Vehicles under finance leases, where the Company has lessee with net book value as at 

December 31, 2013 of Baht 8.15 million. (2012 : Baht 9.46 million) 

As at December 31, 2013 and 2012, the Company has pledged the land as collateral for 
short-term loan from financial institutions in note. 30.3. 

12. Intangible assets 
Consisted of:- 

  (Unit : Baht) 

 

Financial statement in which the  

equity method is applied 

/Separate financial statements 

 Computer software 

 2013 2012 

Cost :   

As at January 1, 1,201,249.95 1,219,172.38 

Purchase 26,000.00  31,077.57  

Transfer out -  (49,000.00) 

As at December 31, 1,227,249.95 1,201,249.95 

Accumulated amortization :   

As at January 1, (717,418.82) (493,884.78) 

Amortization for the year (223,747.70)  (226,755.96) 

Transfer out -  3,221.92  

As at December 31, (941,166.52) (717,418.82) 

Net book value :   

As at December 31, 286,083.43 483,831.13 

   

Amortization charges in statements of comprehensive 

income    

for the year ended December 31 223,747.70 226,755.96 
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13.  Deferred tax assets/liability 

The movements of deferred tax assets and liabilities for the year ended on December 31, 

2013 and    2012, are as follows:- 

 (Unit : Baht) 

 Financial statement in which the 

equity method is applied 

  

Jan 1, 2012 

Recognized in  

profit or loss 

 

Dec 31, 2012 

Recognized in  

profit or loss 

 

Dec 31, 2013 

Trade and other receivables 607,457.38  (460,000.00) 147,457.38  (147,457.38) - 

Land and equipment (2,021.33)      24,267.86      22,246.53  (22,246.53) - 

Investment in associate                 -    240,964.63  240,964.63  (240,964.63) - 

Investments property 339,700.00  (135,700.00) 204,000.00  (204,000.00) - 

Trade and other payables 144,900.00  (144,900.00)                 -    - - 

Provision for warranty                 -        375,916.18      375,916.18  (375,916.18) - 

Provision for cost of service 4,826,042.32  (4,826,042.32)                 -    - - 

Obligation under finance  

  lease (566,070.15)      62,640.27  (503,429.88) 

 

33,383.24 

 

(470,046.64) 

Employee benefit obligation 1,309,709.30  461,046.50  1,770,755.80  (1,770,755.80) - 

Total deferred tax assets 

(liabilities)  6,659,717.52  (4,401,806.88)  2,257,910.64  

 

(2,727,957.28) 

 

(470,046.64) 
 

 (Unit : Baht) 

 Separate financial statements 

  

Jan 1, 2012 

Recognized in  

profit or loss 

 

Dec 31, 2012 

Recognized in  

profit or loss 

 

Dec 31, 2013 

Trade and other receivables 607,457.38  (460,000.00) 147,457.38  (147,457.38) - 

Land and equipment (2,021.33)      24,267.86      22,246.53  (22,246.53) - 

Investments property 339,700.00  (135,700.00) 204,000.00  (204,000.00) - 

Trade and other payables 144,900.00  (144,900.00)                      -    - - 

Provision for warranty                 -        375,916.18      375,916.18  (375,916.18) - 

Provision for cost of service 4,826,042.32  (4,826,042.32) - - - 

Obligation under finance  

lease (566,070.15)      62,640.27  (503,429.88) 

 

33,383.24 

 

(470,046.64) 

Employee benefit obligation 1,309,709.30  461,046.50  1,770,755.80  (1,770,755.80) - 

Total deferred tax assets 

(liabilities) 

 

 6,659,717.52  

 

(4,642,771.51) 

  

2,016,946.01  

 

(2,486,992.65) 

 

(470,046.64) 
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The deferred tax asset is not recognized in the statement of financial position; consisted of :- 

    (Unit  : Baht) 

 
Financial statement in which the 

equity method is applied 
Separate financial statement 

 2013 2012 2013 2012 
Temporary differences 3,819,067.33 - 3,580,534.53 - 

Total 3,819,067.33 - 3,580,534.53 - 

14.  Short-term loans due to financial institution 
As at December 31, 2013, the whole amount of short-term loan due to financial institution 

is in from of promissory note with a financial institution in the credit line of Baht 80 million.  

Interest is charge by Prime rate of 6.875% per annul.  The Company has pledged bank deposit 

and transfer its right to received the construction revenue to the financial institution. 

15.  Trade and other payables 
Consisted of:- 

 (Unit : Baht) 

 Financial statement in which the  

equity method is applied 

/Separate financial statements 

 2013 2012 

Trade accounts payable 98,915,855.67 93,823,831.57 

Other payables 6,433,643.41 10,949,512.21 

Retention payables 24,868,386.80 19,422,371.53 

Estimated loss from construction 2,647,608.33 - 

Revenue Department payable - 5,764,554.00 

Others 21,188.07 309,048.64 

Total 132,886,682.28 130,269,317.95 

16.  Long-term loans due to financial institutions  
Consisted of:- 

 (Unit : Baht) 

 Financial statement in which theequity method 

is applied / Separate financial statements 

 2013 2012 

Long-term loan 41,320,000.00 13,840,000.00 

Less Current portion (33,960,000.00) (3,240,000.00) 

               Net 7,360,000.00 10,600,000.00 
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Long-term loans from financial institutions – minimum payments: 

 (Unit : Baht) 

 Financial statement in which the  

equity method is applied 

/Separate financial statements 

 2013 2012 

Within 1 years 33,960,000.00 3,240,000.00 

Within 2 year – 5 years 7,360,000.00 10,600,000.00 

          Total 41,320,000.00 13,840,000.00 

 

The significant detail of the long-term loan credit facilities are as follows:- 

 Credit Facility     

(Unit : Million 
Baht) 

   

Financial 

institution 

 

2013 

 

2012 

 

Period 

 

Interest Rate (%) 

 

Repayment of Principal 

1 16.00 16.00 May 
2012 - 

Jan 2017 

MLR per annum Monthly payable of principal 
each of the withdrawal within 

57 installments. The 1st - 56th 

installments at Bath 0.27 
million per installments and 

the final installment at Baht 

0.12 million. The first 
installment of the principal 

must be made on November  

2012. 
2 170.00 - Jan 2015 

- Dec 

2019 

From the date of initial 

drawdown to August 2015 at 

MLR-1 per annum and 
September 2015 onward at 

MLR-0.50  per annum 

 

Monthly payable of principal 

each of the withdrawal within 

60 installments. The 1st - 59th 
installments at Bath 2.85 

million per installments and 

the final installment at  
Baht 1.85 million. The first 

installment of the principal 

must be made on January 
2015. 

 186.00 16.00    



 

                
    144       

ANNUAL REPORT 2013 

HYDROTEK PUBLIC COMPANY LIMITED 

Credit facility at Baht 16.00 million. The Company shall transfer the claimant right to 

receive the water treatment fee under the agreement to the Bank as collaterals for the first 

commercial bank.  

Credit facility at Baht 170.00 million. The Company pledged the land together with any 

future construction and the tap water production machinery and deposit the money received 

from the sales of the tap water to the account which the Company has pledged with the bank, 

when the money is received from the sales of the tap water, the bank would retain the money in 

the said account at the amount equivalent to the Company's obligation for that particular month. 

These are collaterals for the second commercial bank.   

From the calculation of financial ratios as at 31 December 2013, the Company noted that 

some of the financial ratios were not complied with the financial covenants specified in the long-

term loan agreements.        The Company has, therefore, reclassified the long-term loans which 

may become due and payable on demand to present as current liabilities in accordance with 

Thai Accounting Standard No. 1: Presentation of Financial Statements. If the Company would 

be able to maintain the financial ratios according to the long-term loan agreements, the loans 

would be reclassified back to non-current liabilities. 

17. Obligation under finance lease 
Obligation under finance lease – minimum lease payment:- 

 (Unit : Baht) 

 Financial statement in which the equity method is applied /Separate financial statements 

 2013 2012 

 Obligation 
under 

finance lease 

Deferred 
finance  

lease 
charges 

 

Net 

Obligation 
under finance 

lease 

Deferred 
finance  

lease charges 

 

Net 

Not later than 1 year 2,093,072.28 (265,029.76) 1,828,042.52 2,077,614.68 (372,270.71) 1,705,343.97 

Later than 1 year 
but not later than 5 
years 

 

2,663,650.60 

 

(158,770.18) 

 

2,504,880.42 

 

4,756,722.88 

 

(423,800.08) 

 

4,332,922.80 

Total 4,756,722.88 (423,799.94) 4,332,922.94 6,834,337.56 (796,070.79) 6,038,266.77 

 

 



 

  

             145 

ANNUAL REPORT 2013 

HYDROTEK PUBLIC COMPANY LIMITED 

As at December 31 , 2013 and 2012, the Company performs the contract of long term 

financial leased with a leasing company so as to lease motor vehicle by number of 8 contracts.  

The leased contracts determine leased fee repayment as monthly installment from Baht 

9,041.12 to Baht 65,566.00 per month.  The leased period is carried 3 to 5 years.  Such leased 

contract comprises the Company’s directors as guarantors. In addition, ownership of such 

vehicle will transfer to ownership of the Company when the Company pays the final installment 

in accordance with the leased contract. 

18. Provision for warranty 
As at December 31, 2013 and 2012, the provision of Baht 1.80 million and Baht 

2 .93 million, respectively, in the financial statement in which the equity method and separate 

financial statements, has been recognized for expected warranty claims on construction 

contracts.  The Company is expected that the majority of this expenditure will be incurred in the 

next financial year, and all will be incurred within 1 - 2 years of statements of financial position 

date. 

The movement of provision for warranty for the year ended on December 31, 2013 and 

2012 are as follows:- 

 (Unit : Baht) 

 Financial statement in which the  

equity method is applied 

/Separate financial statements 

 2013 2012 

Opening balance 2,925,627.65 1,967,555.22 

Increase during the year 2,559,800.00 3,395,624.88 

Utilized during the year (3,629,575.87) (2,146,198.08) 

Unused amount reversed (56,387.82) (291,354.37) 

Ending balance 1,799,463.96 2,925,627.65 
 

19. Employee benefit obligation 
As at December 31, 2013 and 2012, the Company has the employee benefit obligation in 

case of retirement or termination under the labor law. The Company hires an actuary to calculate 

on an actuarial technique the said employee benefit obligation. The said employee benefit 

obligation is discounted using the projected unit credit method by reference to an interest rate 

of a government bond to determine the present value of the employee benefit obligation, related 

past service cost and current service cost. 
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As at December 31, 2013, the Company recognizes the employee benefit obligation as 

the liability in amount of Baht 11.70 million (2012 : Baht 8.85 million) in statements of financial 

position. 

Changes in the present value of the employee benefit obligation for the year ended on 
December 31, 2013 and 2012 are as follows:- 

 (Unit : Baht) 

 Financial statement in which the  

equity method is applied 

/Separate financial statements 

 2013 2012 

As at January 1, 8,853,779.00 6,849,229.00 

Current service cost 1,317,205.00 994,915.00 

Interest cost 398,420.00 308,215.00 

Decrease in disposal of investments (258,000.00) - 

Actuarial losses 1,391,653.00 701,420.00 

As at December 31, 11,703,057.00 8,853,779.00 

Principal actuarial assumptions as at December 31, 2013 and 2012 are as follows:- 

 Financial statement in which the  

equity method is applied 

/Separate financial statements 

 2013 2012 

Discount rate at end of year 4.00% 4.50% 

Increase in future salary  5.34% 5.34% 

Proportion of employees opting for early retirement 5.00% 5.00% 

20. Share capital 

 Number of 
shares 

Amount 

 (Unit : Share) (Unit : Baht) 
Registered share capital (Bath 1.00 each)   

As at January 1, 2012 130,000,000 130,000,000.00 
Increment of capital during the year - - 

As at December 31, 2012 130,000,000 130,000,000.00 
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Increment of capital during the year 65,000,000 65,000,000.00 

As at December 31, 2013 195,000,000 195,000,000.00 

On April 4, 2013, the Annual General Meeting for the year 2013, the Company’s 

shareholders has resolved to increase of the Company’s registered share capital from Baht 

130,000,000.00 to Baht 195,000,000.00 by issuing new 65,000,000 ordinary shares with a par 

value of Baht 1 each.  The objective of the capital increase is to reserve shares for stock dividend 

payment. The Company had registered the capital with the Department of Business 

Development, Ministry of Commerce, effective on May 3, 2013. 

The capital management 
The Company constitutes purpose with respect to capital management in order to remain 

for ability in the continued operation and ability to appropriately provide remuneration to various 

group of participating interest while the Company will maintain capital in the level with the least 

risk. 

In order to maintain or adjust the capital structure, the Company may adjust the amount 

of dividends paid to shareholders, return capital to shareholders, issue new shares or sell assets 

to reduce debt obligations. 

21. Statutory reserve 
Under the provisions of the Public Company Limited Act B.E. 2535, the Company is 

required to set aside as a legal reserve at least 5% of its net profit after accumulated deficit 

brought forward (if any) until the reserve is not less than 10% of the registered capital. This 

reserve is not available for dividend distribution. 

 For the year ended on December 31 , 2012 , the Company has appropriated net profit 

amounting to Baht 2.89 millions to the statutory reserve. 

 Number of 

shares 

Amount 

 (Unit : Share) (Unit : Baht) 

Issued and paid-up share capital (Bath 1.00 each)   

As at January 1, 2012 130,000,000 130,000,000.00 

Increment of capital during the year - - 

As at December 31, 2012   130,000,000 130,000,000.00 

Increment of capital during the year             64,984,380  64,984,380.00  

As at December 31, 2013           194,984,380  194,984,380.00 
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22.  Income tax expense 
The income tax expenses recognized in profit or loss for the year ended on December 

31, 2013 and 2012, are as follows:- 

   (Unit : Baht) 

 
Financial statement in which the 

 equity method is applied 
Separate financial statement 

 2013 2012 2013 2012 

Current tax expense - 11,742,924.36 - 11,742,924.36 
Deferred tax expense relating to the 

origination and reversal of temporary 
differences 

 
 

2,727,957.28 

 
 

4,401,806.88 

 
 

2,486,992.65 

 
 

4,642,771.51 
Total income tax expense recognized 
in   profit or loss 

 
2,727,957.28 

 
16,144,731.24 

 
2,486,992.65 

 
16,385,695.87 

The relationship between tax expense and accounting profit for the year ended on 

December 31, 2013 and 2012, are as follows:- 

   (Unit : Baht) 

 
Financial statement in which  
the equity method is applied 

Separate financial statement 

 2013 2012 2013 2012 

Accounting profit (loss) (7,610,132.63) 68,232,489.42 (7,622,291.82) 69,437,312.56 

     
Tax rate used 20% 23% 20% 23% 

Tax at the applicable tax rate (1,522,026.53) 15,693,472.57 (1,524,458.36) 15,970,581.89 

Effect of expenses that are not     
deductible in determining 

   taxation profit 

 
 

320,626.07 

 
 

451,258.67 

 
 

320,626.07 

 
 

415,113.98 
Temporary difference not 
recognized as a deferred  
   tax asset 

 
 

3,819,067.33 

 
 

- 

 
 

3,580,534.53 

 
 

- 
Effect of loss that is exempt   from 

taxation 
110,290.41 - 110,290.41 - 

Income tax expense 2,727,957.28 16,144,731.24 2,486,992.65 16,385,695.87 

23. Basic earnings (loss) per share 
Basic earnings (loss) per share is calculated by dividing the profit on loss attributable to 

shareholders by the weighted average number of ordinary shares in issue during the year. On 

April 4, 2013, the number of ordinary shares of the year 2012 used for the calculation, as presented 

for comparative purposes, has been adjusted in proportion to the change in the number of shares 
as a result of the distribution of the stock dividends of 64.98 million shares, as if the shares 

comprising such stock dividends had been issued at the beginning of the earliest period reported.  
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24. Dividend paid 
On April 4, 2013, the Annual General Meeting for the year 2013 of the Company’s 

shareholders passed to pay dividends to the Company’s shareholders from the operations for the 
year 2012. The dividend is to be paid as stock dividend in the number of 65,000,000 ordinary 

shares, with par value of  Baht 1 each, at a ratio of 2 existing ordinary shares to receive stock 

dividend of 1 share, with a total amount of not exceed Baht 65,000,000.00, or equivalent to the 

dividend of Baht 0.50 per share. In the case of any shareholder with a fraction of the shares after 

the stock dividend distribution, will be entitled to receive cash dividend at the rate of Baht 0.50 per 

share. In addition the Company will pay a cash dividend at Baht 0.0556 per share, or equivalent 

to amount of not exceed Baht 7.22 million. Total annual dividend payment in form of cash and 

stock dividend equal to Baht 0.556 per share, equivalent to Baht 72.21 million. The Company paid 

such dividend in May 3, 2013. (2012 : Baht 33.80 million) 

25. Supplemental disclosures of cash flow information 
25.1 Cash and cash equivalents consisted of:   

 (Unit : Baht) 

 Financial statement in which the  

equity method is applied 

/Separate financial statements 

 2013 2012 

Cash on hand 318,702.19 273,090.86 

Cash at bank 44,078,523.23 156,275,387.14 

 Total 44,397,225.42 156,548,478.00 

25.2  Non-cash items are as follows:- 

(Unit : Baht) 
 Financial statement in which the  

equity method is applied 
/Separate financial statements 

 2013 2012 
Purchase assets but not yet paid 457,517.03 - 

Purchase asset by financial lease - 1,932,000.00 

Transferred intangible assets to property and equipment - 45,778.08 

Employee benefit obligation included in land and equipment 201,296.79 69,278.61 

Purchase asset by trade-in - 16,800.00 

Stock dividend 64,984,380.00 - 
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26. Employee benefit 
26.1 Provident fund 

For the year ended on December 31, 2013 and 2012, the Company recognizes as 
the employee benefit expense for the payment of contribution into the provident fund at 

the amount of Baht 0.69  million and Baht 0.57 million in financial statement in which the 

equity method is applied and separate financial statement, respectively. 

26.2 Retirement employee benefit 
For the year ended on December 31, 2013 and 2012, the Company recognizes the 

employee benefit expense in case of retirement or termination under the labor law, as 

follows:- 

 (Unit : Baht) 

 Financial statement in which the  

equity method is applied 

/Separate financial statements 

 2013 2012 

Current service cost 1,317,205.00 994,915.00 

Interest cost 398,420.00 308,215.00 

Actuarial losses 1,391,653.00 701,420.00 

                         Total 3,107,278.00 2,004,550.00 

An item of the employee benefit expense in case of retirement or termination under 

the labor law for the year ended on December 31, 2013 and 2012 are inclusively 

presented in the line items, as follows:- 

 (Unit : Baht) 

 Financial statement in which the  

equity method is applied 

/Separate financial statements 

 2013 2012 

Cost of construction 1,299,021.35 646,757.21 

Cost of services 194,942.21 166,362.26 

Administrative expenses 1,176,447.90 949,868.92 

Management benefit expenses 235,569.75 172,283.00 

Construction in progress 201,296.79 69,278.61 

                         Total 3,107,278.00 2,004,550.00 
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27. Expenses by nature 
The following expenditure items of expense have been classified by nature for the year 

ended on December 31, 2013 and 2012 are as follows:- 

(Unit : Baht) 

 Financial statement in which the  

equity method is applied 

/Separate financial statements 

 2013 2012 

Construction material used 244,405,639.22 371,309,456.84 

Subcontractor expenses 350,170,197.65 318,709,734.99 

Staff costs 55,461,665.42 45,559,189.72 

Management benefit expense 13,454,966.75 14,049,746.00 

Depreciation  2,880,941.75 2,716,068.69 

Amortized expense 223,747.70 226,755.96 
 

28.  Operating segments 
From January 1, 2013 onward, the Company applied TFRS No.8 “Operating Segments”. 

The financial reporting standard requires the Company shall identifies the operating segments 

on the basis of internal reports that are regularly reviewed by the Company’s chief operating 

decision maker in order to allocate resources to the segment and assess its performance and 

shall discloses the amount reported for each operating segment item to be the measure reported 

to the Company’s chief operating decision maker for the purpose of allocating resources to the 

segment and assessing its performance. Previously, the Company discloses the operating 

segments based on related products and services and on geographical areas according to the 

previous accounting standard. The adoption of the financial reporting standard doesn’t effects 

to the change on the reportable segments disclosure. 

The Company classifies the operating segment from the category of service. The Company 
has three operating segments which are consists of the construction service segment, operation 

and maintenance service segment and water operator of water treatment plant and wastewater 

treatment plant. 

The Company measures the profit or loss for each segment from the gross profit excluding 
the items of other income, interest revenue, gain or loss on exchange rate, other central 

expenses, finance cost and share of profit or loss in associates. 

 



 

The segment operation for the year ended on December 31, 2013 and 2012 are as follows:-  

 (Unit : Baht) 

 Financial statement in which the equity method is applied 

 

Construction Operation and maintenance 

Water operator of  water 

treatment plant and 

wastewater recycle plant 

Total 

 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 

Revenues from 

external customers 

646,407,821.75 820,476,214.72 54,327,262.78 53,575,169.65 - - 700,735,084.53 874,051,384.37 

Gross margin (loss) 36,931,770.46 100,429,725.98 2,937,367.55 6,497,287.53 - - 39,869,138.01 106,927,013.51 

Other income       4,028,722.95 7,518,368.26 

Administrative 

expenses     

  (36,621,240.37) (30,547,926.45) 

Management benefit 

expenses     

  (13,454,966.75) (14,049,746.00)  

Finance Cost       (1,443,945.66) (410,396.76) 

       (7,622,291.82) 69,437,312.56 

         

Share of profit (loss) from  

investments in associate    

  

12,159.19 (1,204,823.14) 

Profit (loss) before 

income tax     

  

(7,610,132.63) 68,232,489.42 
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The reconciliations of each segment total assets to the Company’s assets and other material items.  

 (Unit : Baht) 

 Financial statement in which the equity method is applied 

 
Construction 

Operation and 
maintenance 

Water operator of  water 
treatment plant and 

wastewater recycle plant 
Central Total 

 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 

Assets 426,487,026.38  281,553,902.42  6,357,202.16  22,223,393.12  67,789,690.44 39,177,562.11  97,072,191.95  200,862,696.36  597,706,110.93  543,817,554.01  

Depreciation  940,229.37   884,147.41   166,166.07   64,725.83   20,633.31   6,087.67   1,753,913.00   1,761,107.78   2,880,941.75   2,716,068.69  

Amortization                    -                      -                   -                     -                     -                     -   223,747.70 226,755.96 223,747.70 226,755.96 
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The Company has the revenue from sale of goods to 2 major customers earned by 
construction segment and operation and maintenance segment in the amount of Baht 197.90 

million. (2012 : Baht 339.89 million). 

29. Financial instruments 
The principal financial risks faced by the Company are interest rate risk, credit risk and 

exchange rate risk.  However, the Company did not speculate in or engage in trading of any 

derivative financial instruments. 

29.1 Interest rate risk 
Risk from interest rates is derived from fluctuation of market interest rate in the 

future which affect upon operating result and cash flow of the Company.  Risk from interest 

rates remains due to bank deposit, loans to related parties. Due to the fact that such 

financial assets and liabilities constitute interest rates which are always closed to market 
interest rate; as a result, the Company anticipates of non material risk from interest rates. 

  

Amount (Unit: Baht) 

Interest rate  

(%  per annum) 

 Financial statement in which the equity method is 

applied/Separate financial statements 

 2013 2012 2013 2012 

Saving accounts 35,840,085.03 149,108,098.82 0.50 - 0.85 0.62-0.75 

Fixed deposits not exceeding 3 months 15,600.00 15,337.52 1.625 2.00 

Fixed deposited pledged as collateral 59,691,766.40 46,613,087.42 1.15-2.20 2.00-2.35 

Short-term loans due to financial 

institution 

51,000,000.00  - 6.875 - 

Long-term loans due to financial institution 41,320,000.00 13,840,000.00 5.75 - 7.00 7.00 

Obligation under finance lease 4,332,922.94  6,038,266.77  4.756 - 8.873 4.756 - 8.873 

29.2 Credit risk 

The Company faces risk from extending credit to customers who default on 

payment, however the Company evaluate each clients’ ability to pay before giving credit 

and make a sufficient provision for doubtful debts in accordance with accounting policy.  

Moreover, the Company has no significant concentrations of credit risks. 
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29.3 Foreign currency risk 
The Company constitutes material risk from exchange rates in oversea currencies 

which has been trade accounts payable that are foreign currency. The management has 

managed risk from exchange rates by performing the forward foreign currencies contract 

dependent on each case.  

As at December 31, 2013 and 2012, the significant outstanding balances of the 

Company’s financial assets and liabilities denominated in foreign currencies are as 

follows:- 

 Financial statement in which the equity method is applied/ 

Separate financial statements 

 2013 2012 

Foreign currency Assets Liabilities Assets Liabilities 

EURO - - - 52,000.00 

29.4 Fair value 
Since the majority of the Company’s financial instruments are short-term in nature 

or bear floating interest rates, their fair value is not expected to be materially different from 

the amounts presented in the statements of financial position.   

The carrying amounts of obligation under financial lease and long-term loans 

approximate fair value due to floating interest rate. 

30. Obligation and contingent liabilities 
As at December 31, 2013 and 2012, the Company have obligation and contingent liabilities  

as follows:- 
 

30.1 The commitment of construction agreements in the project of collection and 
wastewater treatment system including building  

 (Unit : Baht) 

 
Financial statement in which the 

equity method is applied / 
Separate financial statements 

 2013 2012 

Total amount of agreement 2,360,219,836.01 2,029,692,897.32 
Recognized revenues  1,604,442,199.05 1,510,926,980.26 
The remaining of non-operating work 755,777,636.96 518,765,917.06 
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30.2 The commitment of the construction subcontracts 

 (Unit : Baht) 

 
Financial statement in which the 

equity method is applied / 
Separate financial statements 

 2013 2012 
Total amount of agreement 877,199,498.24 563,481,779.10 
Recognized cost of construction 551,171,242.98 418,153,949.02 

The remaining of non-operating work 326,028,255.26 145,327,830.08 

30.3 Apart from various liability that reflects in the financial statements, the Company 
still constitutes obligation commitment and contingent liability as follows:- 

 (Unit : Million Baht) 

 Financial statement in which the equity method is 
applied/Separate financial statements 

 2013 2012 

 Total  Utilized Available Total  Utilized Available 

Credit line of letters of guarantee  738.38 (402.88) 335.50 811.63 (284.30) 527.33 

Credit line of bank overdraft 20.00 - 20.00 20.00 - 20.00 

Credit line of letters of credit     
      and trust receipts 
      91.00 - 91.00 91.00 (16.01) 74.99 
Credit line of short-term loans 150.00 (51.00) 99.00 132.00 - 132.00 

Credit line of long-term loans 186.00 (46.72) 139.28 16.00 (16.00) - 

Credit line of forward contracts 11.00 - 11.00 5.54 - 5.54 
 

The Company pledged the land, as mentioned in the notes to financial statements 

No. 11, and bank deposit, as mentioned in the notes to financial statements No. 8, as 

collaterals against the said credit facilities, including transferal of the claimant right to 

receive the installment payment of project to the bank. The Company's deposit account 

has been pledged with the bank. When the money is received from the sales of the tap 

water, the bank would retain the money in the said account at the amount equivalent to 

the Company's obligation for that particular month. Moreover, two of the Company's 

directors also offered their personal guarantees for the said credit facilities.  
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30.4 As at December 31, 2013, the Company has performed the leased and service agreement 

while there are the period 1-3  years. The Company comprises obligation repay leased and 

service fee in amount of Baht 10,218.00–70,327.00 per month. (2012 : Baht 55,000.00 per 

month) 

30.5  As at December 31, 2013, the Company had capital commitments of Bath 5.55 million 
relating to the construction of assets for water treatment plant and wastewater treatment plant. 

30.6   As at December 31, 2013, the Company had commitments totaling Bath 2.00 million under 

services agreement. 

31. Approval of financial statements 
This financial statements was authorized for issue by the Company’s board of directors 

on February 27, 2014. 

 

 

 

 






