บริษัท ไฮโดรเท็ค จากัด (มหาชน)

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
2.1 ความเป็ นมาและพัฒนาการที่สาคัญ
บริ ษัท ไฮโดรเท็ค จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ชื่อภาษาอังกฤษ Hydrotek Public Company Limtied จด
ทะเบียนก่อตังบริ
้ ษัทเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2525 ด้ วยทุนจดทะเบียนเริ่ มต้ น 1,500,000 บาท ภายใต้ การควบคุมและ
บริ หารงานของนายสลิบ สูงสว่าง และนายพิชยั คล่องพิทกั ษ์ มีวตั ถุประสงค์เพื่อดาเนินธุรกิจรับก่อสร้ างและรับบริ หาร
จัดการงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม ได้ แก่ ระบบผลิตน ้า (Water Treatment Plant) ซึ่งได้ แก่ การผลิตน ้าประปา การผลิตน ้า
บริ สทุ ธิ์สาหรับใช้ ในโรงงานอุตสาหกรรม การผลิตน ้าจืดจากน ้าทะเล และระบบผลิตน ้าแบบเคลือ่ นย้ าย ระบบบาบัดน ้าเสีย
(Wastewater Treatment Plant) ระบบบาบัดน ้าเสียเพื่อนากลับมาใช้ ใหม่ หรื อระบบรี ไซเคิล (Wastewater Recycle
Plant) ระบบกาจัดขยะ (Solid Waste Treatment Plant) และการแปรรู ปวัสดุเหลือใช้ ให้ เ ป็ นพลังงานทดแทน (Waste to
Energy)
ในปี 2537 บริ ษัทได้ ควบรวมกิจการกับบริ ษัท อีเอ็มซี จากัด (EMC) โดยซื ้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นในสมัยนั ้น ได้ แก่
นายสลิบ สูงกว่าง และนายพิชยั คล่องพิทกั ษ์ ซึ่งภายหลังการจัดโครงสร้ างธุรกิจ ทัง้ 2 ท่านได้ เข้ าถือหุ้นใน EMC รวมกัน
คิด เป็ นร้ อ ยละ 17.92 ของทุน จดทะเบียน EMC ในขณะนั ้น โดยนายสลิบ สูง สว่า ง เข้ าดารงตาแหน่ง เป็ นกรรมการ
กรรมการบริ หาร กรรมการผู้จดั การใหญ่ และกรรมการรองผู้จดั การสายงานอานวยการ และนายพิชยั คล่องพิทกั ษ์ เข้ า
ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ กรรมการบริ ห าร และกรรมการผู้จดั การสายงานก่อสร้ างด้ านสิ่ง แวดล้ อ ม และสายงาน
ก่อสร้ างทัว่ ไป ซึ่งจากการดาเนินการดังกล่าว ทาให้ บริ ษัทมีสถานะเป็ นบริ ษัทย่อยของ EMC โดย EMC เข้ าถือในสัดส่วน
ร้ อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนบริ ษัทในขณะนัน้ ต่อมาในปี 2542 กลุม่ บริ ษัท EMC ซึ่งประกอบด้ วย EMC และบริ ษัท
ย่อยอีก 4 บริ ษัทได้ แก่ บริ ษัท ไฮโดรเท็ค จากัด บริ ษัท สหการวิศวกร จากัด บริ ษัท เค เอส เอส เอ็นจิเนียริ่ ง แอนด์ คอน
สตรัค ชัน่ จากัด และบริ ษัท บีไอพี เอนจิเ นียริ่ ง จากัด ประสบปั ญหาสภาพคล่อ งทางการเงินจากผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงในเชิงลบของภาวะอุปสงค์และอุปทาน ภายหลังจากการเกิดวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจในประเทศไทยในช่วง
เดือนกรกฎาคม 2540 โดยมีการลดค่าเงินบาทซึ่งส่งผลกระทบเป็ นวงกว้ างต่อ ธุรกิจต่างๆ ในประเทศไทย ซึ่งทาให้ กลุ่ม
EMC ทังกลุ
้ ม่ ยื่นแผนฟื น้ ฟูตอ่ ศาลล้ มละลายพร้ อมกัน ซึง่ สาหรับบริ ษัทแล้ ว ผลจากวิกฤติเศรษฐกิจดังกล่าวทาให้ โครงการ
ใหม่ไม่มีเกิดขึ ้นตามคาดการณ์และลูกหนี ้การค้ าของบริ ษัทหลายรายไม่สามารถชาระหนี ้ให้ แก่บริ ษัทได้ ซึ่งสภาวะดังกล่าว
ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อบริ ษัท ทาให้ ขาดสภาพคล่องในเรื่ องของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ ในการดาเนินธุรกิจ ส่งผลให้
บริ ษัทไม่สามารถชาระหนี ้ที่มีอยูไ่ ด้ และนาไปสูก่ ารเจรจากับบรรดาเจ้ าหนี ้ถึงแผนฟื น้ ฟูกิจการในที่สดุ ซึ่งศาลล้ มละลายได้
มีคาสัง่ ยกเลิกการฟื น้ ฟูกิจการของบริ ษัทและบริ ษัทได้ ออกจากแผนฟื น้ ฟูกิจการเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2550 รวมระยะเวลาที่
บริ ษัทอยูใ่ นขันตอนฟื
้
น้ ฟูกิจการรวม 8 ปี
บริ ษัทมีความเป็ นมาที่สาคัญ ดังนี ้
ปี
เหตุการณ์ ท่ สี าคัญ
ปี 2525
: ก่อตังบริ
้ ษัท ไฮโดรเท็ค จากัด ด้ วยทุนจดทะเบียนเริ่ มต้ น 1,500,000 บาท แบ่งเป็ นหุ้น
สามัญจานวน 15,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท
ปี 2529
: ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 2/2529 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2529 และที่ประชุมวิสามัญ
ผู้ถือ หุ้น ครั ง้ ที่ 3/2529 เมื่อ วัน ที่ 15 กัน ยายน 2529 มี มติ พิเ ศษอนุมัติก ารเพิ่ มทุนจด
หน้ าที่ 2.2 - 1
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ปี 2536

:

ปี 2537

:

ปี 2538

:

ปี 2539

:

ปี 2541

:

ปี 2543

:

ปี 2544

:

ทะเบียนจาก 1,500,000 บาท เป็ น 3,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจานวน 30,000
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท
- ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2536 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2536 และที่ประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 2/2536 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2536 มีมติพิเศษอนุมตั ิการ
เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 3,000,000 บาท เป็ น 10,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญ
จานวน 100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท
- บริ ษัทได้ รับรางวัลเกียรติยศด้ านสิ่งแวดล้ อมในฐานะผู้ออกแบบและก่อสร้ างระบบ
บาบัดน ้าเสียของบริ ษัท ไทย ซี อาร์ ที จากัด ในการพิทกั ษ์ สิ่งแวดล้ อมทางน ้าดีเด่น
(The Environmental Protection for Industrial Projects) จากคณะกรรมการ
โครงการอุตสาหกรรมและชุมชนพิทกั ษ์ สิ่งแวดล้ อมดีเด่น (สมาคมวิศวกรสิ่งแวดล้ อม
แห่งประเทศไทยและสมาคมสร้ างสรรค์ไทย)
เดือนธันวาคม 2537 บริ ษัทปรับโครงสร้ างผู้ถือหุ้น ทาให้ บริ ษัทเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัท
อีเอ็มซี จากัด มหาชน ( (EMC) โดย EMC เข้ าถือหุ้นร้ อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน
บริ ษัท
- เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2538 เมื่อวันที่ 20
มกราคม 2538 และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 2/2538 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์
2538 มี ม ติ พิ เ ศษอนุ มั ติ ก ารเพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นจาก 10,000,000 บาท เป็ น
70,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจานวน 70,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 100
บาท เพื่อจาหน่ายให้ กบั ผู้ถือหุ้นเดิม
- บริ ษัทยังเป็ นส่วนหนึ่งที่อยู่เบื ้องหลังของความภาคภูมิใจของลูกค้ าหลายรายที่ได้ รับ
รางวัลทางด้ านสิ่งแวดล้ อม อาทิเช่น บริ ษัท เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด )มหาชน(
บรางวัลได้ รั "การจัดการน ้าในโรงงาน จากสานักงานสิ่งแวดล้ อม ในปี "2549 เป็ นต้ น
มา และสานักงานกรุ งเทพมหานครได้ รับรางวัล "งานวิาวกรรมดีเด่นแห่งอาเวียน "
(ASEAN Engineering Award) ในปี 2538 จากสมาพันธ์ องค์กรวิาวกรรม (Asean
Federation of Engineering Organization) ในฐานะที่โรงบาบัดน ้าเสียที่สี่พระยา
ประหยัดพื ้นที่ และบาบัดน ้าเสียได้ ประสิทธิภาพสูง
บริ ษัทเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน โดยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2539 เมื่อวันที่ 8
มกราคม 2539 และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 2/2539 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2539
มีมติพิเศษอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 70,000,000 บาท เป็ น 100,000,000 บาท
แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจานวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท เพื่อจาหน่าย
ให้ กบั ผู้ถือหุ้นเดิม
บริ ษัทเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินโดยการขอมติ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2541
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2541 และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 2/2541 เมื่อวันที่ 9
เมษายน 2541 มีมติพิเศษอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 100,000,000 บาท เป็ น
200,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจานวน 2,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 100
บาท เพื่อจาหน่ายให้ กบั ผู้ถือหุ้นเดิม
วันที่ 4 กันยายน 2543 ศาลล้ มละลายกลาง (“ศาล”) มีคาสัง่ ให้ ฟืน้ ฟูกิจการของบริ ษัท
และตังบริ
้ ษัท อีเอ็มซีเพาเวอร์ จากัด เป็ นผู้บริ หารแผน
- ศาลมีคาสัง่ เห็นชอบให้ บริ ษัทดาเนินการเปลีย่ นมูลค่าที่ตราไว้ ต่อหุ้นจาก 100 บาทต่อ
หุ้นเป็ น 10 บาทต่อหุ้น และให้ บริ ษัทดาเนินการลดทุนจดทะเบียนจาก 200,000,000
บาท เป็ น 50,000,000 บาท และให้ เพิ่มทุนจดทะเบียนจานวน 150,297,940 บาท
เป็ น 200,297,940 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จานวน 15,029,794 หุ้น มูลค่าหุ้น
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ปี 2545

:

ปี 2547

:

ปี 2549

:

ปี 2550

:

ปี 2551

:

ที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท เพื่อรองรับการแปลงหนี ้เป็ นทุนของเจ้ าหนี ้การค้ า เจ้ าหนี ้บริ ษัท
อีเอ็มซี จากัด (มหาชน) และบริ ษัทในเครื อ
- บริ ษัทร่วมกับ Salcon Engineering Berhad บริ ษัทชันน
้ าที่อยูใ่ นตลาดหลักทรัพย์ของ
ประเทศมาเลเซีย และบริ ษัท เอส .พี .เค .คอนสตรั๊คชั่น จากัด จัดตัง้ กิ จการร่ วมค้ า
ไฮโดรเท็ค-ซัลคอน โดยมีสดั ส่วนการถือหุ้น 48% : 49% : 3% ตามลาดับ เพื่อ
ดาเนินการก่อสร้ างสถานีสบู -จ่ายน ้ามีนบุรี จัดหาและติดตังเครื
้ ่ องสูบน ้าและสถานี
ไฟฟ้ าย่อย และงานที่เกี่ยวข้ องให้ กบั การประปานครหลวง
- ผู้บริ หารแผนได้ ดาเนินการเพิม่ ทุนจดทะเบียนอีก 91,882,260 บาท ทาให้ บริ ษัทมีทนุ
จดทะเบียนเป็ น 292,180,200 บาท เพื่อรองรับการแปลงหนี ้เป็ นทุนของเจ้ าหนี ้ผู้ออก
หนังสือค ้าประกัน (บริ ษัท อีเอ็มซี จากัด (มหาชน))
- บริ ษัทร่วมกับบริ ษัท เสรี การโยธา จากัด ซึง่ เป็ นบริ ษัทให้ บริ การงานวิศวกรรมโยธาและ
งานก่อสร้ างขนาดใหญ่ จัดตังกิ
้ จการร่ วมค้ า ไฮโดรเท็คเสรี โดยมีสดั ส่วนการถือหุ้น
99.99% : 0.01% ตามลาดับ ทังนี
้ ้ เพื่อดาเนินการก่อสร้ างและงานที่เกี่ยวข้ อง สาหรับ
โครงการจ้ างเหมาก่อสร้ างระบบระบายน ้า ระบบรวบรวมและบาบัดน ้าเสีย และอาคาร
ประกอบ พร้ อมส่วนประกอบอื่นให้ กบั เทศบาลนครตรัง
บริ ษัท ผลธัญญะ จากัด เข้ าซือ้ หุ้นของบริ ษัทจาก EMC ทัง้ หมด ทาให้ บริ ษัทเปลี่ยน
สถานะจากการเป็ นบริ ษัทย่อยของ EMC มาเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัท ผลธัญญะ จากัด
แทน โดยบริ ษั ท ผลธัญ ญะ จ ากัด ถื อ หุ้น ในบริ ษั ท คิ ด เป็ นร้ อยละ 68.85 ของทุน จด
ทะเบียนบริ ษัทในขณะนัน้
- ศาลมีคาสัง่ ให้ ผ้ บู ริ หารแผนดาเนินการปรับโครงสร้ างทุนครัง้ ที่ 2 โดยให้ ดาเนินการลด
ทุนจดทะเบียนจาก 292,180,200 บาท ลงเหลือ 2,921,802 บาท และให้ เพิ่มทุนจด
ทะเบียนจานวน 40,000,000 บาท โดยแบ่งการเพิ่มทุนออกเป็ น 2 ส่วน ได้ แก่ จานวน
20,000,000 บาท ให้ เสนอขายแก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม และอีก 20,000,000 บาท ให้ เสนอขาย
ให้ แก่กลุม่ นักลงทุน ทาให้ บริ ษัทมีทนุ จดทะเบียนทังสิ
้ ้น 42,921,802 บาท
- บริ ษั ทร่ วมกับ บริ ษัท สหการวิ ศวกร จ ากัด ซึ่งเป็ นบริ ษัท ที่ใ ห้ บริ การงานวิศ วกรรม
สาธารณูปโภคพื ้นฐาน จัดตังกิ
้ จการร่วมค้ า ไฮโดรเท็ค-สหการ โดยมีสดั ส่วนการถือหุ้น
50% : 50% ตามลาดับ ทังนี
้ ้ เพื่อดาเนินการก่อสร้ างระบบรวบรวมและบาบัดน ้าเสีย
รวมทังอาคารประกอบต่
้
างๆ ในพื ้นที่เขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม
- ผู้บริ หารแผนพบว่ามี ห้ ุนเหลือจากการแปลงหนีเ้ ป็ นทุน จึงได้ ดาเนิ น การลดทุนจด
ทะเบียนจาก 42,921,802 บาทเป็ น 42,780,740 บาท ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2550
- วัน ที่ 12 มี น าคม 2550 ศาลมี ค าสั่ง ยกเลิก การฟื ้น ฟูกิ จ การของบริ ษั ท เนื่ อ งจาก
ผู้บริ หารแผนได้ ดาเนินการเป็ นผลสาเร็ จตามแผน
- นายสลิบ สูงสว่าง และนายพิชัย คล่องพิทกั ษ์ เข้ าซื ้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นของบริ ษัท โดย
เข้ าถือหุ้นรวมกันคิดเป็ นร้ อยละ 74.59 ของทุนจดทะเบียนบริ ษัทในขณะนัน้
- ที่ประชุมสามัญผู้ถือประจาปี 2550 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2550 และที่ประชุมวิสามัญ
ผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2550 มีมติพิเศษอนุมตั ิการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนจาก 42,780,740 บาท เป็ น 72,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจานวน
7,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท เพื่อจาหน่ายให้ กบั ผู้ถือหุ้นเดิม
บริ ษั ท ท าหนัง สื อ ชี แ้ จงการรั บ ผลขาดทุ น ของกิ จ การร่ ว มค้ าไฮโดรเท็ ค -สหการต่ อ
คณะกรรมการตรวจสอบเพื่ อทราบ เมื่ อวัน ที่ 8 สิงหาคม 2551 และคณะกรรมการ
ตรวจสอบมีมติให้ นาเสนอเรื่ องดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 4/2551
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2551 และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั ง้ ที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 29
หน้ าที่ 2.2 - 3

บริษัท ไฮโดรเท็ค จากัด (มหาชน)

ปี 2552

:

ปี 2553

:

ปี 2554

:

ตุลาคม 2551 เพื่อให้ รับทราบการรับรู้ผลขาดทุนของกิจการร่วมค้ าดังกล่าว
- ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2552 มีมติพิเศษ
อนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 72,000,000 บาท เป็ น 100,000,000 บาท แบ่งเป็ น
หุ้นสามัญจานวน 10,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท เพื่อจาหน่ายให้ กบั ผู้
ถือหุ้นเดิม
- ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553 มีมติให้ จด
ทะเบียนเลิกและชาระบัญชีกิจการร่ วมค้ า 3 แห่ง ได้ แก่ กิจการร่ วมค้ า ไฮโดรเท็ค -ซัล
คอน กิจการร่ วมค้ า ไฮโดรเท็ คเสรี และกิ จการร่ วมค้ า ไฮโดรเท็ค -สหการ เนื่องจาก
กิจการร่วมค้ าดังกล่าวได้ ดาเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ตงไว้
ั ้ เรี ยบร้ อยแล้ ว
- บริ ษัท ลงนามบันทึกข้ อ ตกลงเลิก กิ จ การร่ วมค้ า ทัง้ 3 แห่ง และแจ้ ง เลิก กิ จ การกับ
กรมสรรพากร โดยได้ จ่ายคืนทุน ผลการดาเนินงาน และกาไรสะสมให้ กบั ผู้ร่วมค้ าแล้ ว
จึงทาให้ กิจการร่วมค้ าดังกล่าว ไม่มีสถานะเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทอีกต่อไป
- บริ ษัทร่ วมกับบริ ษัท สหการวิศวกร จากัด จัดตังกิ
้ จการค้ าร่ วม (Consortium) ในชื่อ
The Consortium of Hydrotek Co., Ltd., and Sahakarn Wisavakorn Co., Ltd.
โดยมีสดั ส่วนการถือหุ้นร้ อยละ 90 และร้ อยละ 10 ตามลาดับ ทังนี
้ ้เพื่อดาเนินการเข้ า
ประมูลงานระบบบาบัดน ้าเสียสาหรับการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย
- ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2554 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2554 มีมติพิเศษให้ เพิ่ม
ทุ น จดทะเบี ย นจาก 100,000,000 บาทเป็ น 130,000,000 บาท และมี ม ติ ใ ห้
เปลีย่ นแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ จากมูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็ นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท โดย
มีทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้ วจานวน 100,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจานวน
100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 1 บาท และหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ เรี ยกชาระ
จานวน 30,000,000 หุ้น ซึง่ หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ยงั ไม่ได้ เรี ยกชาระจานวน 30,000,000
หุ้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ จดั สรรไว้ สาหรับการเสนอขายกับประชาชนทัว่ ไป
- ณ วันที่ 1 เมษายน 2554 บริ ษัทดาเนินการแปรสภาพบริ ษัทจ ากัดเป็ นบริ ษัทมหาชน
จากัด
- บริ ษัทกาหนดนโยบายขยายขอบเขตการดาเนินธุรกิจ ไปสูธ่ ุรกิจ โครงการลงทุนเพื่อ
ผลิตน ้าจาหน่ายสาหรับภาครัฐและเอกชน

2.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริ ษัท ไฮโดรเท็ค จากัด (มหาชน) ดาเนินธุรกิจรับก่อสร้ างและรับบริ หารจัดการด้ านงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม ซึ่ง
ได้ แก่ ระบบผลิตน ้า (Water Treatment Plant) ระบบบาบัดน ้าเสีย (Wastewater Treatment Plant) ระบบบาบัดน ้าเสีย
เพื่อนากลับมาใช้ ใหม่ หรื อระบบรี ไซเคิล (Wastewater Recycle Plant) ระบบกาจัดขยะ (Solid Waste Treatment Plant)
และการแปรรู ปวัสดุเหลือใช้ ให้ เป็ นพลังงานทดแทน (Waste to Energy) ซึ่งบริ ษัทเน้ นหน่วยธุรกิจด้ านน ้าเป็ นหลัก โดย
ตลอดระยะเวลาในการดาเนินธุรกิจเกือบ 30 ปี ทาให้ บริ ษัทเข้ าใจถึงความต้ องการของลูกค้ าที่หลากหลายทังหน่
้ วยงานรัฐ
และเอกชน และทาให้ บริ ษัทสามารถให้ บริ การเกี่ยวกับระบบผลิตน ้าได้ ตงแต่
ั ้ ระบบงานที่มีความซับซ้ อนน้ อย อาทิ ระบบ
ผลิตน ้าประปาเพื่อการบริ โภค ไปจนถึงระบบงานที่มีความซับซ้ อนมาก อาทิ ระบบผลิตน ้าสาหรับอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี
และระบบผลิตนา้ จื ดจากนา้ ทะเล เป็ นต้ น ทัง้ นี ้ บริ ษัทมีลกั ษณะการให้ บริ การหรื อขอบเขตการดาเนินงานแบ่งเป็ น 3
ลักษณะ ดังนี ้
หน้ าที่ 2.2 - 4

บริษัท ไฮโดรเท็ค จากัด (มหาชน)

1. รับก่อสร้ าง (Engineering, Procurement and Construction : EPC ) ได้ แก่ การออกแบบ การก่อสร้ าง
และติดตังเครื
้ ่ องจักรอุปกรณ์ตามแบบที่ลกู ค้ ากาหนด ตลอดจนการทดลองเดินระบบ อย่างใดอย่างหนึง่
หรื อ ให้ บริ การแบบครบวงจร โดยผู้ว่าจ้ างเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในการลงทุนทังหมดของโครงการ
้
และว่าจ้ างให้ บริ ษัทเข้ าดาเนินการก่อสร้ าง ซึง่ บริ ษัทจะได้ รับค่าจ้ างตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา
2. รับบริ หารจัดการเดินระบบและบารุงรักษา (Operation and Maintenance)
3. ลงทุนในโครงการผลิตน ้าเพื่อจาหน่ายให้ กบั ภาครัฐและเอกชน โดยแบ่งเป็ น 2 รูปแบบได้ แก่ แบบ Build
Own and Operate (BOO) คือไม่โอนกรรมสิทธิ์ในระบบให้ กบั ผู้วา่ จ้ างเมื่อสิ ้นสุดสัญญางาน และแบบ
Build Operate and Transfer (BOT) คือโอนกรรมสิทธิ์ในระบบให้ กบั ผู้ว่าจ้ างเมื่อสิ ้นสุดสัญญา ทังนี
้ ้
การลงทุนโครงการดังกล่าว บริ ษัทจะเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในการลงทุนโครงการทังหมด
้
ทังนี
้ ้ การดาเนินธุรกิจของบริ ษัทอยูภ่ ายใต้ การบริ หารจัดการของบริ ษัทเองเป็ นส่วนใหญ่ โดยมีบางโครงการที่เป็ น
การร่ วมลงทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจในรู ปของกิจการร่ วมค้ าและ/หรื อกิจการค้ าร่ วม ซึ่งจัดตังขึ
้ ้นเพื่อเข้ ารับงานเป็ นราย
โครงการ โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 มีโครงการที่อยู่ภายใต้ การบริ หารของกิจการค้ าร่ วม 1 โครงการได้ แก่ โครงการ
การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย อาเภอวังน้ อย ซึ่งทาในนามกิจการค้ าร่ วมชื่อ The Consortium of Hydrotek Public
Company Limited and Sahakarn Wisavakorn Company Limited (รายละเอียดเพิ่มเติมหัวข้ อ 2.3 การประกอบธุรกิจ
ของแต่ละสายผลิตภัณฑ์)
2.3 โครงสร้ างรายได้ ของบริษัท

ประเภทรายได้
รายได้ จากการก่ อสร้ าง
1. ระบบผลิตน ้า
2. ระบบบาบัดน ้าเสีย
- ระบบบาบัดน ้าเสีย
เพื่อนากลับมาใช้ ใหม่
- ระบบบาบัดน ้าเสีย
รายได้ จากการให้ บริการ
รายได้ จากการลงทุน
โครงการผลิตและ
จาหน่ ายนา้ /2
รวมรายได้ จากการรับจ้ าง
รายได้ อื่น / 1
รายได้ รวม

ปี 2551
(จัดประเภทใหม่ )
ล้ านบาท
%
617.24
93.03
111.27
16.77
505.97
76.26
349.54
52.68

ปี 2552

ปี 2553

ล้ านบาท
363.56
158.83
204.73
119.58

%
83.07
36.29
46.78
27.32

ล้ านบาท
205.59
174.51
31.08
28.58

%
69.67
59.14
10.53
9.68

งวด 9 เดือน
สิน้ สุดวันที่ 30 ก.ย. 54
ล้ านบาท
%
429.12
86.84
270.32
54.70
158.80
32.14
158.73
32.13

156.43
31.16
0.00

23.58
4.69
0.00

85.15
67.00
0.00

19.46
15.31
0.00

2.50
74.94
0.00

0.85
25.39
0.00

0.07
63.77
0.00

0.01
12.90
0.00

648.40
15.12
663.52

97.72
2.28
100.00

430.56
7.11
437.67

98.38
1.62
100.00

280.53
14.57
295.10

95.06
4.94
100.00

492.89
1.27
494.16

99.74
0.26
100.00

หมายเหตุ : /1 รายได้ อื่น :
- ปี 2553 รายได้ อื่น ได้ แก่ รายการโอนกลับรายการหนี ้สินที่เกิดจากการประมาณการขาดทุนโครงการก่อสร้ าง (งานโครงการ
บริษัท พีทีที ยูทิลิตี ้ จากัด (PTTUP) จานวน 8.69 ล้ านบาท (บริ ษัทบันทึกรายการหนีส้ ินดังกล่าวในงวดบัญชีปี 2551 โดย
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2553 ผู้วา่ จ้ างมีหนังสือแจ้ งไม่เรียกร้ องค่าเสียหายจากความล่าช้ าเนื่องจากผู้ว่าจ้ างไม่ไ ด้ รับความ
เสียหาย แม้ จะยังไม่ได้ รับมอบงาน เนื่องจากสามารถผลิตน ้าประปาออกจาหน่ายได้ ) รายการเรียกค่าเสียหายจากผู้รับเหมา
หน้ าที่ 2.2 - 5

บริษัท ไฮโดรเท็ค จากัด (มหาชน)
จานวน 1.66 ล้ านบาท กาไรจากการจาหน่ายเงินลงทุนในกิจการร่วมค้ าไฮโดรเท็ค -ซัลคอน จานวน 1.89 ล้ านบาท รายได้
จากการขายเศษวัสดุจานวน 0.64 ล้ านบาท ดอกเบี ้ยรับ และอื่นๆ
- ปี 2552 รายได้ อื่น ได้ แก่ รายการเรียกค่าเสียหายจากผู้รับเหมาจานวน 1.78 ล้ านบาท รายได้ จากการขายเศษวัสดุจานวน
0.95 ล้ านบาท รับชาระหนีต้ ามคาพิพากษาของกิจการร่วมค้ าไฮโดรเท็ค -สหการ จานวน 0.84 ล้ านบาท ดอกเบี ้ยรับ 0.58
ล้ านบาท และรายการขาดทุนจากการขายสินค้ าเก่าที่ได้ รับชาระหนีจ้ ากลูกหนีก้ ารค้ ารายหนึ่งจานวน 0.77 ล้ านบาท และ
อื่นๆ
- ปี 2551 รายได้ ที่มีจานวนมากได้ แก่ รายการหนีส้ ญ
ู รับคืนรวมจานวน 4.30 ล้ านบาท (งานก่อสร้ างโครงการก่อสร้ างของ
บริษัท อมตะ ซิตี ้ จากัด และจากเงินให้ ก้ ยู ืมจากบริษัท เคเอสเอส คอนสตรัคชัน่ จากัด ซึ่งในอดีตเคยเป็ นบริ ษัทที่อยู่ภายใต้
การบริ หารและควบคุมของบริ ษัท อีเอ็มซี จากัด (มหาชน) (EMC) แต่ปัจจุบนั บริ ษัทดังกล่าวไม่มีความเกี่ยวข้ องใดๆ กับ
บริษัท ผู้ถือหุ้น กรรมการ และผู้บริหารของบริษัท) กาไรจากการได้ รับยกหนี ้เงินกู้กรรมการและดอกเบี ย้ รับในกิจการร่วมค้ า
ไฮโดรเท็ค-สหการจานวน 4.67 ล้ านบาท รายการโอนกลับประมาณการหนี ้สินเงินลงทุนในกิจการร่วมค้ าจานวน 1.32 ล้ าน
บาท ดอกเบีย้ รั บ จานวน 1.36 ล้ า นบาท รายการโอนกลับ รายการเจ้ าหนี ก้ ารค้ า จานวน 0.72 ล้ า นบาท รายการเรี ยก
ค่าเสียหายจากผู้รับเหมาจานวน 0.58 ล้ านบาท และอื่นๆ
/2 บริ ษัทมีแผนที่จะขยายธุรกิจไปสู่การลงทุนในโครงการผลิตและจาหน่ายนา้ ให้ กับผู้ว่าจ้ างทังภาครั
้
ฐและเอกชนเพื่อผลิตนา้
จาหน่าย โดย ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2554 บริ ษัทได้ ลงนามสัญญากับผู้ว่าจ้ างรายหนึ่ง ในลักษณะโครงการลงทุนเพื่อผลิตนา้
จาหน่ายจากระบบบาบัดน ้าเสียเพื่อนากลับมาใช้ ใหม่ จานวน 1 โครงการ มูลค่าโครงการเท่ากับ 130 ล้ านบาท (รายละเอียด
เพิ่มเติมหัวข้ อ 2.3 การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์)

2.4 เป้าหมายการดาเนินธุรกิจ
เป้าหมายในการดาเนินธุรกิจ ของบริ ษัท ได้ แก่ การเป็ นบริ ษัทวิศวกรรมและก่อสร้ างชันน
้ าของประเทศไทยและ
ภูมิภาคอาเซียนในงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม โดยเน้ นการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ผ่านการเพิ่มรายได้ จากงานที่มีการ
แข่งขันไม่สงู มากแต่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญด้ านวิศวกรรมสูง ได้ แก่ การผลิตน ้าจืดจากน ้าทะเล และการบาบัดน ้าเสีย
เพื่อนากลับมาใช้ ใหม่ รวมทังการขยายฐานกลุ
้
ม่ ลูกค้ าทังภาครั
้
ฐและเอกชนอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ การกาหนดแนวทางการ
บริ หารที่ชดั เจน เพื่อให้ บรรลุเป้าหมาย ได้ แก่
1. การให้ บริ การแบบครบวงจร ตังแต่
้ การออกแบบ ก่อสร้ าง จัดหา ติดตัง้ และเดินระบบ ที่เน้ นคุณภาพ
ระดับสากลและประสิทธิภาพในการใช้ งาน ในราคาที่สมเหตุสมผล รวมถึงการส่งมอบงานที่ตรงต่อเวลา
เป็ นสาคัญ
2. การบริ หารและควบคุมต้ นทุนก่อสร้ างอย่างมีประสิทธิภาพ
3. การพัฒนาและอบรมบุคลากร เพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถในการให้ บริ การแก่ลกู ค้ า
4. การสร้ างความสัมพันธ์อนั ดีกบั ลูกค้ า ผ่านการบริ การหลังการขายที่ดีและน่าประทับใจ
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