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5. ทรัพย์ สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
5.1 สินทรัพย์ ท่ ใี ช้ ในการประกอบธุรกิจ ณ วันที่ 30 กันยายน 2554
รายละเอียดทรัพย์ สนิ

กรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน

- ที่ดินโฉนดเลขที่ 215516 และเลขที่ 227879 (รวม 2
โฉนด) ตังอยู
้ ่ที่ซอยนวมินทร์ 155 (ซอยสิงหเสนี 3)
ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุ งเทพฯ
เนื ้อที่ 1-0-00 ไร่

บริ ษัท

ติดภาระจานองเป็ นหลักประกันกับเจ้ าหนี ้
สถาบันการเงินแห่งหนึง่ โดยมีมลู ค่าจานอง
รวมเท่ากับ 11.20 ล้ านบาท

บริ ษัท
บริ ษัท
บริ ษัท
บริ ษัท

- ไม่มี - ไม่มี - ไม่มี - ไม่มี -

ประเภททรัพย์ สนิ
1. ที่ดิน

2.
3.
4.
5.

เครื่ องมือและอุปกรณ์
เครื่ องใช้ สานักงานและตกแต่ง
ยานพาหนะ
งานระหว่างก่อสร้ าง

รวม

มูลค่ าตามบัญชี
ณ 30 ก.ย. 54
11,500,000.00

2,541,207.97
1,852,243.92
6,798,359.48
14,511.71

การใช้ งาน
ใช้ ในการเก็บวัสดุ

ใช้ ในการดาเนินงาน
อุปกรณ์สานักงาน
พาหนะ
โครงการลงทุนเพื่อ
ผลิตน ้าจาหน่าย
ให้ กบั ภาครัฐและ
เอกชน

22,706,323.08

หมายเหตุ : - อาคารที่บริ ษัทใช้ เป็ นที่ตงส
ั ้ านักงานในปั จจุบนั (เลขที่ 1363 ซอยลาดพร้ าว 94 ถนนลาดพร้ าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุ งเทพฯ) เป็ นการเช่ากับนิติบุคคลอื่นซึง่ ไม่ได้ มีความเกี่ยวข้ อง
กับกรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัท (รายละเอียดเพิ่มเติมหัวข้ อ 5.4.1)
บริ ษัทมีอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ได้ แก่ที่ดนิ โฉนดเลขที่ 3989 ตังอยู
้ ่ที่ตาบลบางเตย อาเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา เนื ้อที่ 9-3-65 ไร่ ซึง่ ได้ มาจากการรับโอนทรัพย์สินเพื่อ
ชาระหนี ้จากลูกหนี ้การค้ ารายหนึง่ ตังแต่
้ ในอดีต โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 ทรัพย์สินดังกล่าวมีมลู ค่าตามบัญชีเท่ากับ 1,390,000 บาท (ราคาทุนเท่ากับ 3,000,000 บาท โดยเมื่อ
วันที่ 1 ธันวาคม 2553 บริ ษัท โปรสเปค แอพเพรซัล จากัด ได้ ประเมินราคาที่ดนิ ดังกล่าวด้ วยวิธีเปรี ยบเทียบราคาตลาด (Market Approach) ปรากฏว่าที่ดินมีราคาต่ากว่าราคาตามบัญชี
จานวน 590,000 บาท ซึง่ บริ ษัทได้ บนั ทึกผลต่างดังกล่าวเป็ นขาดทุนจากการด้ อยค่าของสินทรัพย์ในงบกาไรขาดทุนประจางวดบัญชีปี 2553 ทังนี
้ ้ บริ ษัทมีแผนทีจ่ ะดาเนินการขายในอนาคต
- บริ ษัทมีงานระหว่างก่อสร้ าง ซึง่ เกิดจากการโครงการลงทุนเพื่อผลิตน ้าจาหน่ายจากระบบบาบัดน ้าเสียเพื่อนากลับมาใช้ ใหม่ให้ กบั ผู้ว่าจ้ างเอกชนรายหนึง่ ซึง่ มีระยะเวลาสัญญางานจ้ างรวม 10
ปี
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5.2 สินทรัพย์ ไม่ มีตัวตนที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 บริ ษัทมีรายการสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนสุทธิเท่ากับ 698,741.05 บาท (หกแสนเก้ าหมื่น
แปดพันเจ็ดร้ อยสีส่ บิ เอ็ดบาทห้ าสตางค์) โดยรายการดังกล่าวได้ แก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์
5.3 สินทรัพย์ หมุนเวียน
5.3.1 ลูกหนี ้การค้ า-สุทธิ
ณ วัน ที่ 30 กัน ยายน 2554 บริ ษั ท มี ร ายการลูก หนีก้ ารค้ า -สุทธิ เ ท่า กับ 101,023,918.97 บาท โดยมี
รายละเอียด ดังนี ้
ลูกหนีก้ ารค้ า
มูลค่ า (บาท)
ลูกหนี ้การค้ าจากงานก่อสร้ าง (ระบบผลิตน ้าประปา/ระบบบาบัดน ้าเสีย)
88,781,176.86
ลูกหนี ้การค้ าจากงานให้ บริการ
12,242,742.11
0.00
หัก ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ
รวม
101,023,918.97
5.3.2 มูลค่างานเสร็ จทีย่ งั ไม่ได้ เรี ยกเก็บ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 บริ ษัทมีรายการมูลค่างานเสร็ จที่ยงั ไม่ได้ เรี ยกเก็บเท่ากับ 107,204,917.15 บาท
โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
โครงการ
มูลค่ างานเสร็จที่ยงั ไม่ ได้ เรียกเก็บ (บาท)
1. เทศบาลตาบลป่ าซาง จังหวัดลาพูน
7,006,986.73
2. บริ ษัท นวนคร แอสเซท จากัด จังหวัดปทุมธานี
7,319,826.07
3. การประปาส่วนภูมิภาค – อาเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
29,599,758.66
4. เทศบาลนครปฐม จังหวัดนครปฐม
8,040,145.69
5. การประปาส่วนภูมิภาค – อาเภอบางคล้ า จังหวัดฉะเชิงเทรา
2,586,218.65
6. การประปาส่วนภูมิภาค – เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
33,812,779.34
7. โครงการอุบล ไบโอ เอทานอล
17,206,359.61
8. บริ ษัท ไทยพลาสติกและเคมีภณ
ั ฑ์ จากัด (มหาชน)
535,631.38
9. สานักงานกรุงเทพมหานคร – บางกอกน้ อย
73,769.39
10. บริ ษัท ไทยชินเรียว จากัด
476,454.32
11. การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย – โรงไฟฟ้ าวังน้ อย
546,987.31
รวม
107,204,917.15
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รายการมูลค่างานเสร็ จที่ยงั ไม่ได้ เรี ยกเก็บในระหว่างงวดบัญชีปี 2553 สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และงวด
9 เดือน สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 มีดงั นี ้
มูลค่ างานเสร็จ
ที่ยงั ไม่ ได้ เรียกเก็บ (บาท)
คาอธิบาย
โครงการ
ณ 30 ก.ย. 2554 ณ 31 ธ.ค. 2553
1. เทศบาลตาบลป่ าซาง
7,006,986.73
7,006,987.73 - ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 บริ ษัทมีมลู ค่างานเสร็ จ
จังหวัดลาพูน
ที่ยงั ไม่ได้ เรี ยกเก็บเท่ากับ 7.01 ล้ านบาท ซึง่ ผู้วา่
จ้ างได้ ขอให้ บริ ษัทชะลอการเข้ าดาเนินการก่อสร้ าง
เนื่องจากเกิดปั ญหาปั ญหามวลชนในพื ้นที่ และผู้วา่
จ้ างต้ องการแก้ ไขแบบก่อสร้ างให้ เหมาะสมกับ
สภาพพื ้นที่ ส่งผลให้ บริ ษัทไม่สามารถเข้ าทางาน
ก่อสร้ างได้ ตามสัญญา ทังนี
้ ้ ผู้วา่ จ้ างได้ ออกหนังสือ
เลขที่ ลพ.52102/634 ฉบับลงวันที่ 2 พฤษภาคม
2554 แจ้ งกาหนดวันเบื ้องต้ นที่บริ ษัทจะสามารถ
เข้ าดาเนินการก่อสร้ างได้ ภายในสิ ้นเดือนกรกฎาคม
2554
- ความเห็นของสานักงานกฎหมาย (บริ ษัท พี.ที.
ทนายความและธุรกิจ จากัด) ตามหนังสือฉบับวันที่
17 ก.พ. 2554 มีความเห็นว่าปั ญหาดังกล่าวเป็ น
ปั ญหาที่เกิดจากฝ่ ายผู้วา่ จ้ าง ดังนัน้ เมื่อการ
ก่อสร้ างตามสัญญาแล้ วเสร็จ ผู้วา่ จ้ างไม่มีสทิ ธิอ้าง
เอาเหตุลา่ ช้ าดังกล่าวมาเรี ยกร้ องค่าปรับกับทาง
บริ ษัทได้
- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริ ษัทรับรู้รายได้ จาก
การดาเนินการก่อสร้ างบางส่วน โดยมียอด
ใกล้ เคียงกับเงินรับล่วงหน้ าค่าก่อสร้ างตามเงื่อนไข
สัญญา
- ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2554 บริ ษัทได้ ลงนามใน
บันทึกต่อท้ ายสัญญาจ้ างซึง่ ระบุเงื่อนไขการขยาย
ระยะเวลาการทางานตามสัญญาจ้ างออกไปอีก
523 วัน จากเสร็ จสมบูรณ์ภายในวันที่ 12
กรกฏาคม 2554 เป็ นเสร็ จสมบูรณ์ภายในวันที่ 17
ธันวาคม 2555
2. บริ ษัท นวนคร แอส
7,319,826.07
748,901.47
- ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 มีมลู ค่างานเสร็ จทีย่ งั
เซท จากัด จังหวัด
ไม่ได้ เรี ยกเก็บเท่ากับ 7.32 ล้ านบาท ซึง่ การ
ปทุมธานี
เปลีย่ นแปลงดังกล่าว ขึ ้นอยูก่ บั การรับรู้รายได้ และ
การเรี ยกเก็บเงินในแต่ละงวด
- ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างการขอขยายระยะเวลางาน
เนือ่ งจากอุทกภัย โดยคาดว่าโครงการดังกล่าวจะมี
ความคืบหน้ างานก่อสร้ างเป็ นไปตามแผนงานที่
กาหนดไว้
3. การประปาส่วน
29,599,758.66
1,780,633.32 - ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 มูลค่างานเสร็ จที่ยงั
ภูมิภาค – อาเภอโชค
ไม่ได้ เรี ยกเก็บเท่ากับ 29.60 ล้ านบาท ซึง่ การ
ชัย จังหวัด
เปลีย่ นแปลงดังกล่าว ขึ ้นอยูก่ บั การรับรู้รายได้ และ
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นครราชสีมา

-

-

4. เทศบาลนครปฐม
จังหวัดนครปฐม

8,040,145.69

461,026.16

-

-

5. การประปาส่วนภูมิภาค
– อาเภอบางคล้ า
จังหวัดฉะเชิงเทรา

2,586,218.65

0.00

-

-

6. การประปาส่วน
ภูมิภาค – เกาะสมุย
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี

33,812,779.34

0.00

-

7. โครงการอุบล ไบโอ เอ
ทานอล

17,206,359.61

0.00

-

8. บมจ.ไทยพลาสติกและ
เคมีภณ
ั ฑ์

535,631.38

0.00

-

-
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การเรี ยกเก็บเงินในแต่ละงวด
โครงการดังกล่าวได้ รับผลกระทบจากเหตุอทุ กภัยใน
พื น้ ที่ ใ นช่ ว งเดื อ นตุล าคม 2553 ท าให้ บริ ษั ท ไม่
สามารถเข้ าดาเนินการก่อสร้ างได้ ทังนี
้ ้ ผู้ว่าจ้ างได้
อนุมตั ิขยายระยะเวลางานออกไปรวม 101 วัน
ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างการขอขยายระยะเวลางาน
เนื่องจากอุทกภัย โดยคาดว่าโครงการดังกล่าวจะมี
ความคืบหน้ างานก่อสร้ างเป็ นไปตามแผนงานที่
กาหนดไว้
ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 มีมลู ค่างานเสร็ จทีย่ งั
ไม่ได้ เรี ยกเก็บเท่ากับ 8.04 ล้ านบาท ซึง่ การ
เปลีย่ นแปลงดังกล่าว ขึ ้นอยูก่ บั การรับรู้รายได้ และ
การเรี ยกเก็บเงินในแต่ละงวด
ปั จ จุ บัน อยู่ ร ะหว่ า งการขอขยายระยะเวลางาน
เนื่องจากอุทกภัย โดยคาดว่าโครงการดังกล่าวจะมี
ความคื บ หน้ า งานก่ อ สร้ างเป็ นไปตามแผนงานที่
กาหนดไว้
ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 มีมลู ค่างานเสร็ จทีย่ งั
ไม่ได้ เรี ยกเก็บเท่ากับ 2.59 ล้ านบาท ซึง่ การ
เปลีย่ นแปลงดังกล่าว ขึ ้นอยูก่ บั การรับรู้รายได้ และ
การเรี ยกเก็บเงินในแต่ละงวด
ปั จ จุ บัน อยู่ ร ะหว่ า งการขอขยายระยะเวลางาน
เนื่องจากอุทกภัย โดยคาดว่าโครงการดังกล่าวจะมี
ความคื บ หน้ า งานก่ อ สร้ างเป็ นไปตามแผนงานที่
กาหนดไว้
ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 มีมลู ค่างานเสร็ จทีย่ งั
ไม่ได้ เรี ยกเก็บเท่ากับ 33.81 ล้ านบาท ซึง่ การ
เปลีย่ นแปลงดังกล่าว ขึ ้นอยูก่ บั การรับรู้รายได้ และ
การเรี ยกเก็บเงินในแต่ละงวด
ความคืบ หน้ า งานก่ อ สร้ างโครงการ ยัง คงเป็ นไป
ตามแผนงานที่บริ ษัทกาหนดไว้
ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 มีมลู ค่างานเสร็ จทีย่ งั
ไม่ได้ เรี ยกเก็บเท่ากับ 17.21 ล้ านบาท ซึง่ การ
เปลีย่ นแปลงดังกล่าว ขึ ้นอยูก่ บั การรับรู้รายได้ และ
การเรี ยกเก็บเงินในแต่ละงวด
ความคืบ หน้ า งานก่ อ สร้ างโครงการ ยัง คงเป็ นไป
ตามแผนงานที่บริ ษัทกาหนดไว้
ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 มีมลู ค่างานเสร็ จทีย่ งั
ไม่ได้ เรี ยกเก็บเท่ากับ 0.54 ล้ านบาท ซึง่ การ
เปลีย่ นแปลงดังกล่าว ขึ ้นอยูก่ บั การรับรู้รายได้ และ
การเรี ยกเก็บเงินในแต่ละงวด
ความคืบหน้ างานก่อสร้ างโครงการ ยังคงเป็ นไป
ตามแผนงานที่บริ ษัทกาหนดไว้

บริษัท ไฮโดรเท็ค จากัด (มหาชน)

9. สานักงาน
กรุงเทพมหานคร –บางกอกน้ อย

73,769.39

0.00

10. บจก.ไทยชินเรี ยว

476,454.32

0.00

11. การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิต
แห่งประเทศไทย –
โรงไฟฟ้ าวังน้ ย

546,987.31

0.00

- ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 มีมลู ค่างานเสร็ จทีย่ งั
ไม่ได้ เรี ยกเก็บเท่ากับ 0.07 ล้ านบาท ซึง่ การ
เปลีย่ นแปลงดังกล่าว ขึ ้นอยูก่ บั การรับรู้รายได้ และ
การเรี ยกเก็บเงินในแต่ละงวด
- ความคืบหน้ างานก่อสร้ างโครงการ ยังคงเป็ นไป
ตามแผนงานที่บริ ษัทกาหนดไว้
- ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 มีมลู ค่างานเสร็ จทีย่ งั
ไม่ได้ เรี ยกเก็บเท่ากับ 0.47 ล้ านบาท ซึง่ การ
เปลีย่ นแปลงดังกล่าว ขึ ้นอยูก่ บั การรับรู้รายได้ และ
การเรี ยกเก็บเงินในแต่ละงวด
- ความคืบหน้ างานก่อสร้ างโครงการ ยังคงเป็ นไป
ตามแผนงานที่บริ ษัทกาหนดไว้
- ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 มีมลู ค่างานเสร็ จทีย่ งั
ไม่ได้ เรี ยกเก็บเท่ากับ 0.55 ล้ านบาท ซึง่ การ
เปลีย่ นแปลงดังกล่าว ขึ ้นอยูก่ บั การรับรู้รายได้ และ
การเรี ยกเก็บเงินในแต่ละงวด
- ความคืบหน้ างานก่อสร้ างโครงการ ยังคงเป็ นไป
ตามแผนงานที่บริ ษัทกาหนดไว้

5.3.3 รายได้ คา่ ก่อสร้ างรับล่วงหน้ า
รายได้ ค่าก่อสร้ างรับล่วงหน้ า หมายถึง มูลค่าสุทธิของเงินงวดที่เรี ยกเก็บที่มีจานวนเกินกว่าต้ นทุนที่เกิดขึ ้น
บวกด้ วยกาไรที่รับรู้ ซึ่งรายการดังกล่าวไม่ได้ แสดงถึงภาระความรับผิดชอบใดๆ ที่บริ ษัทจะต้ องมีให้ แก่ผ้ วู ่าจ้ าง แต่เป็ น
เพียงรายการทางบัญชีเท่านัน้ ทัง้ นี ้ รายการรายได้ ค่าก่อสร้ างรับล่วงหน้ า ในระหว่างงวดบัญชี ปี 2553 สิ ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2553 และงวด 9 เดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 มีดงั นี ้
รายได้ ค่าก่ อสร้ างรับล่ วงหน้ า (บาท)
โครงการ
คาอธิบาย
ณ 30 ก.ย. 2554 ณ 31 ธ.ค. 2553
1. บจก.บี อาร์ พี สตีล
8,048,514.83
0.00
- ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 บริ ษัทมีรายการรายได้
ค่าก่อสร้ างรับล่วงหน้ าสาหรับโครงการบจก. บี อาร์
พี สตีล เท่ากับ 8.05 ล้ านบาท ซึง่ เป็ นผลจาก
รูปแบบการส่งมอบงานและการรับชาระเงินใน
ลักษณะการส่งมอบงานตามเป้าหมายที่กาหนด
(Milestone)
- ความคืบหน้ างานก่อสร้ างโครงการดังกล่าว ยังคง
อยูใ่ นแผนงานที่บริ ษัทกาหนดไว้
2.บจก.มิลล์คอน บูรพา
7,651,972.72
0.00
- ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 บริ ษัทมีรายการรายได้
ค่าก่อสร้ างรับล่วงหน้ าสาหรับโครงการบจก. มิลล์
คอน บูรพา เท่ากับ 7.65 ล้ านบาท ซึง่ เป็ นผลจาก
รูปแบบการส่งมอบงานและการรับชาระเงินใน
ลักษณะการส่งมอบงานตามเป้าหมายที่กาหนด
(Milestone)
- ความคืบหน้ างานก่อสร้ างโครงการดังกล่าว ยังคง
อยูใ่ นแผนงานที่บริ ษัทกาหนดไว้
รวม 15,700,487.56
0.00
หน้ าที่ 2.5 - 5

บริษัท ไฮโดรเท็ค จากัด (มหาชน)
หมายเหตุ : - การส่งมอบงานตามเป้าหมายที่กาหนด (Milestone) เป็ นลักษณะสัญญาจ้ างที่เกิดจากการตกลงร่วมกันระหว่างผู้ว่าจ้ างกับ
ผู้รับจ้ างเกี่ยวกับจานวนเงินเบิกในแต่ละงวด โดยไม่ได้ อ้างอิงตามเนื ้องานที่เกิดขึ ้นจริงในงวดนัน้ ๆ ทังนี
้ ้ จานวนเงินที่เบิกในแต่
ละงวด จะถูกกาหนดมูลค่าไว้ แน่นอน โดยแต่ละงวดจะมีจานวนใกล้ เคียงกัน และผู้รับจ้ างสามาระเบิกรวมหลายงวดได้ ซึ่ง
ลักษณะการส่งมอบงานดังกล่าว ทาให้ ในช่วงต้ นของการดาเนินการโครงการ จะมีความแตกต่างระหว่างความก้ าวหน้ าของ
งานวิศวกรกับต้ นทุนโครงการที่เกิดขึน้ จริ งค่อนข้ างมาก ซึ่งถือเป็ นเรื่ องปกติของการรับงานที่มีรูปแบบการชาระดังกล่าว โดย
ความแตกต่างจะลดลงอย่างต่อเนื่องตามความก้ าวหน้ าของงานและเท่ากับในที่สดุ
- ความก้ าวหน้ าของงานวิศวกรใช้ เป็ นข้ อมูลประกอบในการเรียกชาระเงินค่าจ้ างจากผู้วา่ จ้ าง โดยไม่เกี่ยวข้ องกับการรับรู้รายได้
และต้ นทุนของบริษัท ซึง่ บริษัทรับรู้ตามเปอร์ เซ็นต์ความสาเร็จของงาน (Percentage of Completion) และต้ นทุนงานที่เกิดขึ ้น
จริง
- การส่งมอบงานตามเป้าหมายที่กาหนด ช่วยให้ บริษัทสามารถบริหารกระแสเงินสดของโครงการได้ ดีมากขึน้ โดยการเรี ยกเก็บ
เงินจากผู้วา่ จ้ างได้ มากกว่าต้ นทุนงานที่เกิดขึ ้นจริงในแต่ละงวด ซึ่งผู้ว่าจ้ างยินดีที่จะดาเนินการในลักษณะดังกล่าว เนื่องจาก
เชื่อถือในคุณภาพงานและผู้บริหารของบริ ษัท จึงทาให้ ที่ผ่านมาบริ ษัทไม่ต้องอาศัยแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงินเพื่อเสริ ม
สภาพคล่องให้ กบั กิจการ

- บจก.มิลล์คอน บูรพา เดิมชื่อ บจก.บี อาร์ พี สตีล ซึ่งผู้ว่าจ้ างให้ ความไว้ วางใจให้ บริ ษัทดาเนิ นการโครงการต่อเนื่ องจาก
โครงการเดิม

5.4 สัญญาที่เกี่ยวข้ อง
5.4.1 สัญญาเช่า
บริ ษัททาสัญญาเช่า พืน้ ที่สานักงานจากบริ ษัท เคพีเค 1999 จากัด ซึ่งไม่ได้ มีความเกี่ ยวโยงกับผู้ถือหุ้น
กรรมการ กรรมการผู้มีอานาจลงนาม และผู้บริ หารบริ ษัท โดยมีรายละเอียดสัญญาเช่าดังนี ้
รายละเอียดสาคัญของสัญญาเช่า
คูส่ ญ
ั ญา
: บริ ษัท เคพีเค 1999 จากัด
วันที่ทาสัญญา
: 31 กรกฎาคม 2552
ค่าเช่า
: 38,000 บาทต่อเดือน
ลักษณะสัญญา
: สัญญาเช่า อาคารสานักงานชัน้ ที่ 3 และ 4 ของอาคารเลขที่
1363 ซอยลาดพร้ าว 94 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง
กรุงเทพฯ
อายุสญ
ั ญา
: 3 ปี เริ่ มตังแต่
้ วนั ที่ 1 สิงหาคม 2552 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม
2555 ทังนี
้ ้ ต่ออายุทกุ ๆ 3 ปี
หมายเหตุ : - บริษัทรับผิดชอบค่าใช้ จา่ ยในการว่าจ้ างพนักงานรักษาความปลอดภัย 2 คน (ว่าจ้ างจากนิติบคุ คลอื่นที่ไม่ได้ เป็ น
บุคคลเกี่ยวโยงกับผู้ถือหุ้น กรรมการ กรรมการผู้มีอานาจลงนาม และผู้บริหารบริษัท) และค่าใข้ จา่ ยเงินเดือนแม่บ้าน
2 คน และพนักงานรับโทรศัพท์ 1 คน (พนักงานของบริษัท) รวมค่าจ้ างและเงินเดือนดังกล่าวต่อเดือนเท่ากับ 55,750
บาท ซึง่ หากรวมภาระค่าใช้ จา่ ยเกี่ยวกับอาคารตามสัญญาต่อเดือนแล้ ว บริษัทมีภาระค่าใช้ จา่ ยเกี่ยวกับอาคาร
สานักงานรวมทังสิ
้ ้นเท่ากับ 93.750 บาท คิดเป็ นค่าใช้ จา่ ยต่อตารางเมตรเท่ากับ 222 บาทต่อตารางเมตร

5.4.2 สัญญาบริ การทางวิศวกรรมสิง่ แวดล้ อม
1) สัญญางานก่อสร้ าง :
ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 บริ ษัทมีสญ
ั ญารับจ้ างประเภทงานก่อสร้ าง ซึง่ ยังมีผลบังคับใช้ ดังนี ้

หน้ าที่ 2.5 - 6

บริษัท ไฮโดรเท็ค จากัด (มหาชน)

1) โครงการเทศบาลอาเภอป่ าซาง จังหวัดลาพูน
คูส่ ญ
ั ญา
: เทศบาลตาบลป่ าซาง จังหวัดลาพูน
มูลค่างาน
: 94,146,729 บาท (ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม)
ลักษณะงาน
: ก่อสร้ างระบบรวบรวมและบาบัดน ้าเสีย
ระยะเวลาก่อสร้ าง
: เดิม : ตังแต่
้ วนั ที่ 22 กรกฎาคม 2552 ถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2554
บันทึกต่อท้ ายสัญญา : ตังแต่
้ วนั ที่ 12 กรกฎาคม 2554 ถึงวันที่ 17
ธันวาคม 2555
หลั ก ประกั น การปฏิ บั ติ ต า ม : หนังสือค ้าประกันสัญญาของธนาคารจานวนเงิน 5,036,850 บาท (รวม
สัญญา
ภาษี มลู ค่าเพิ่ม) มอบไว้ แก่ผ้ วู ่าจ้ างเพื่อเป็ นหลักประกันการปฏิบตั ิงาน
ตามสัญ ญา ทัง้ นี ้ ผู้ว่า จ้ า งจะคื นให้ เมื่ อบริ ษั ทพ้ นจากข้ อ ผูก พัน ตาม
สัญญาแล้ ว และไม่มีความเสียหายเกิดขึ ้น
การจ่ายเงินล่วงหน้ า
: บริ ษัทได้ รับมาจานวนหนึง่ ของมูลค่างานตามสัญญา
ระยะเวลาการชาระเงินค่าจ้ าง
: จ่ายเมื่อบริ ษัทเสนอขอเบิก ซึง่ บริ ษัทต้ องเสนอขอส่งงานและเบิกเงินต่อ
ผู้ว่าจ้ างโดยส่งปริ มาณงานให้ ผ้ ูค วบคุมงานตรวจสอบความถูกต้ อ ง
ทังนี
้ ้ มีระยะเวลาการชาระเงินค่าจ้ างภายใน 30 วัน นับจากวันที่ตรวจ
รับงาน
ค่าปรับกรณีไม่สามารถทางานให้ : บริ ษัทจะต้ องชาระค่าปรับให้ แก่ผ้ วู า่ จ้ างต่อวันในอัตราร้ อยละ 0.25 ของ
แล้ วเสร็ จตามเวลาที่กาหนด
ราคาจ้ างตามสัญญา นับถัดจากวันที่กาหนดแล้ วเสร็ จตามสัญญา และ
ต้ องชาระค่าใช้ จ่ายในการควบคุมงานสาหรับผู้ควบคุมงานที่ผ้ วู ่าจ้ าง
ต้ องว่า จ้ างอีก ต่อหนึ่ ง เป็ นจ านวนเงิ น 200 บาทต่อวัน นับจากวัน ที่
กาหนดแล้ วเสร็ จตามสัญญา หรื อวันที่ผ้ วู ่าจ้ างได้ ขยายให้ จนถึงวันที่
ทางานแล้ วเสร็ จจริ ง
ความคืบหน้ างาน
: ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2554 บริ ษัทได้ ลงนามในบันทึกต่อท้ ายสัญญา
จ้ า งซึ่ง ระบุเ งื่ อ นไขการขยายระยะเวลาการท างานตามสัญ ญาจ้ าง
ออกไปอีก 523 วัน จากเสร็ จสมบูรณ์ภายในวันที่ 12 กรกฏาคม 2554
เป็ นเสร็ จสมบูรณ์ภายในวันที่ 17 ธันวาคม 2555
หมายเหตุ : - ความล่าช้ าในการก่อสร้ างโครงการ เกิด จากผู้ว่าจ้ างต้ องการแก้ ไขแบบก่อสร้ างให้ เหมาะสมกับสภาพพื ้นที่
และเกิดปั ญหามวลชนในพืน้ ที่ โดยบริ ษัทได้ มีหนังสือแจ้ งไปยังผู้ว่าจ้ างเพื่อรั กษาสิทธิ์ตามเงื่อนไขสัญญา
ตามจดหมายเลขที่ HDT-PASANG 005/2553 ฉบับลงวันที่ 21/10/53
- จากความเห็นของสานักงานกฎหมาย (บริ ษัท พี.ที. ทนายความและธุรกิจ จากัด) ตามหนังสือฉบับวันที่ 17
กุมภาพันธ์ 2554 มีความเห็นว่าปั ญหาดังกล่าวเป็ นปั ญหาที่เกิดจากฝ่ ายผู้วา่ จ้ าง ดังนัน้ เมื่อการก่อสร้ างตาม
สัญญาแล้ วเสร็ จ ทางผู้ว่าจ้ างไม่มีสิทธิอ้างเอาเหตุล่าช้ าดังกล่าวมาเรี ยกร้ องค่าปรั บกับทางบริ ษัทได้ แต่
ในทางกลับกัน บริ ษัทสามารถเรี ยกร้ องค่าชดเชย อาทิ ต้ นทุนค่าก่อสร้ าง (อาทิ ค่าวัสดุ และค่าจ้ างแรงงาน)
ที่อาจเพิ่มสูงขึน้ ในอนาคต ค่าเตรี ยมงาน ค่าใช้ จ่ายระหว่างรอเข้ าดาเนินงาน ค่าเสียโอกาส ฯลฯ จากทางผู้
ว่าจ้ างได้
- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริ ษัทรับรู้ รายได้ จากการดาเนินงานโครงการบางส่วน ซึง่ มียอดใกล้ เคียงกับเงิน
รับล่วงหน้ าค่าก่อสร้ าง

หน้ าที่ 2.5 - 7

บริษัท ไฮโดรเท็ค จากัด (มหาชน)

2) โครงการบริ ษัท นวนคร แอสเซส จากัด จังหวัดปทุมธานี
คูส่ ญ
ั ญา
: บริ ษัท นวนคร แอสเซท จากัด
มูลค่า งาน / อัต รา : ส่วนที่ 1 : 233,500,000 (ไม่รวมภาษี มูลค่าเพิ่ม ) โดยแบ่งตามการทางาน 2
ค่าจ้ าง
ระยะ ดังนี ้
ระยะที่ 1 : 167,000,000 บาท (ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม)
ระยะที่ 2 : 66,500,000 บาท (ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม)
ส่วนที่ 2 : ผู้ว่าจ้ างจะจ่ายค่าจ้ างให้ กับบริ ษัท โดยคานวณจากปริ มาณ
นา้ ประปารวมทัง้ หมดที่อ่านได้ จ ากมาตรวัด นา้ ทุกตัวที่จ่ ายให้ กับ
เทศบาลเมืองท่าโขลงและผู้ซื ้อน ้าประปารายอื่นของวันทาการวันแรก
ในแต่ละเดือน คูณด้ วยอัตราค่าจ้ างต่อหน่วย ทังนี
้ ้ ผู้วา่ จ้ างจะจ่ายค่า
ผลิตน ้าประปาขันต
้ ่าให้ กบั บริ ษัทไม่ต่ากว่า 10,000 ลูกบาศก์เมตรต่อ
วัน
ลักษณะงาน
: ส่วนที่ 1 : งานออกแบบ ก่อสร้ าง จัดหา และติดตังระบบผลิ
้
ตน ้าประปา และ
ระบบท่อจ่ายน ้าประปา โดยแบ่งระยะการก่อสร้ างเป็ น 2 ระยะ
ส่วนที่ 2 : งานดาเนินการผลิตน ้าประปา และบารุ งรักษาระบบประปา บริ ษัท
ต้ องผลิตน ้าประปาให้ ได้ คุณภาพตามมาตรฐานน ้าประปา โดยต้ อง
รั บ ผิ ด ชอบค่า ใช้ จ่ า ยในการผลิต น า้ ประปา อาทิ ค่า กระแสไฟฟ้ า
ค่าใช้ จ่ ายในการจัด หาสารเคมีที่ ใช้ ในการผลิตน า้ ประปา เป็ นต้ น
รวมทัง้ บริ ษั ท มี ห น้ า ที่ ดูแ ล บ ารุ ง รั ก ษา และซ่ อ มแซมระบบผลิ ต
น ้าประปา ระบบท่อจ่ายนา้ ประปา รวมทัง้ เครื่ องมือและอุปกรณ์ ที่
เกี่ ยวข้ องทัง้ หมดที่เป็ นงานส่วนที่ 1 ให้ สามารถใช้ งานได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตลอดอายุสญ
ั ญา
ระยะเวลาก่ อสร้ าง / : ส่วนที่ 1 : ตังแต่
้ วนั ที่ 14 พฤษภาคม 2553 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554
ระยะเวลางาน
ส่วนที่ 2 : ระยะเวลา 6 ปี ตังแต่
้ วนั ที่ผ้ วู ่าจ้ างแจ้ งมายังบริ ษัทเพื่อเริ่ มทางาน
วันที่ 1 มกราคม 2555 เนื่องจากงานก่อสร้ างส่วนที่ 1 ทัง้ ระยะที่ 1
และระยะที่ 2 จะต้ องเสร็ จภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2554
หลักประกันการปฏิบัติ : ส่วนที่ 1 : หนังสือค ้าประกันสัญญาของธนาคาร จานวนร้ อยละ 5 ของมูลค่า
ตามสัญญา
งานส่วนที่ 1 ระยะที่ 1 เป็ นเงินจานวน 8,350,000 บาท (ไม่รวม
ภาษี มูลค่าเพิ่ม ) โดยหลักประกันดังกล่าวมีอายุหลังจากวันที่งาน
ส่วนที่ 1 (ระยะที่ 1 และระยะที่ 2) แล้ วเสร็ จภายในกาหนดความ
รับผิดตามสัญญา และไม่มีความเสียหายเกิดขึ ้น
ส่วนที่ 2 : หนังสือค ้าประกันสัญญาของธนาคารเป็ นจานวนร้ อยละ 5 ของ
มูลค่าตามปริ มาณน ้าที่วัดได้ ตามมิเตอร์ เฉลี่ยต่อวัน ใน 1 ปี มา
มอบให้ แก่ผ้ วู า่ จ้ าง โดยหลักประกันดังกล่าวมีอายุ 1 ปี นับจากวัน
เริ่ มดาเนินงานส่วนที่ 2 ซึ่งหลักประกันสาหรับงานส่วนที่ 2 นี ้ ผู้ว่า
จ้ างจะคืนให้ ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ผ้ รู ับจ้ างพ้ นข้ อผูกพันตาม
สัญญา
การจ่ายเงินล่วงหน้ า
: บริ ษัทได้ รับมาจานวนหนึง่ ของมูลค่างานตามสัญญา (เฉพาะส่วนที่ 1)
หน้ าที่ 2.5 - 8

บริษัท ไฮโดรเท็ค จากัด (มหาชน)

ระยะเวลาการชาระเงิน : ส่วนที่ 1 :
ค่าจ้ าง
ส่วนที่ 2 :
ค่าปรับกรณีไม่สามารถ : ส่วนที่ 1 :
ทางานให้ แล้ วเสร็ จตาม
เวลาทีก่ าหนด / กรณี
ไม่สามารถผลิต
น ้าประปาได้ / กรณี
ผลิตน ้าประปาได้ ไม่ถงึ
ปริ มาณที่กาหนดในแต่
ส่วนที่ 2 :
ละวัน

ความคืบหน้ างาน

ภายใน 15 วันนับจากวันที่ผ้ วู ่าจ้ างได้ ตรวจสอบและรับมอบงานที่
ขอส่งโดยไม่มีข้อโต้ แย้ งแล้ ว
ภายใน 30 วันนับจากวันที่ผ้ วู า่ จ้ างได้ รับใบแจ้ งหนี ้จากบริ ษัท
- หากบริ ษัทไม่สามารถทางานในระยะที่ 1 และ 2 ให้ แล้ วเสร็ จ
ตามเวลาที่กาหนด บริ ษัทต้ องชาระค่าปรับให้ แก่ผ้ วู ่าจ้ างต่อวัน
เป็ นเงินจานวน 167,000 บาท นับจากวันที่กาหนดแล้ วเสร็ จตาม
สัญญา หรื อวันที่ผ้ วู ่าจ้ างได้ ขยายให้ จนถึงวันที่ทางานแล้ วเสร็ จ
จริ ง โดยค่าปรับสูงสุดทังหมดไม่
้
เกินร้ อยละ 10 ของมูลค่างาน
ตามระยะที่ 1
หากบริ ษัทไม่สามารถผลิตน ้าประปาได้ หรื อผลิตได้ ไม่ถึงปริ มาณที่
ก าหนดในแต่ล ะวัน ท าให้ ผ้ ูว่า จ้ างไม่ สามารถน าน า้ ประปาไป
จาหน่ายให้ แก่เทศบาลเมืองท่าโขลง หรื อผู้ซือ้ นา้ ประปารายอื่น
บริ ษัทต้ องรับผิดชอบชาระค่าปรับ และค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึน้
จริ ง ดังนี ้
- ค่าขาดประโยชน์ในอัตราเท่ากับราคาขายน ้าประปาที่ ผ้ วู ่าจ้ าง
ขายให้ กบั เทศบาลเมืองท่าโขลง และ/หรื อผู้ซื ้อรายอื่น คูณด้ วย
ปริ มาณน ้าประปาที่ไม่สามารถขายได้ จริ ง (ค่าขาดประโยชน์คือ
รายได้ ที่ผ้ วู า่ จ้ างควรจะได้ รับจากการขายน ้าให้ กบั เทศบาลเมือง
ท่าโขลง และ/หรื อผู้ซื ้อรายอื่น)
- ค่าปรั บเป็ นเงิ นจานวนเท่ากับค่าปรั บที่ เทศบาลเมืองท่าโขลง
และ/หรื อผู้ซื ้อรายอื่นเรี ยกเก็บจากผู้วา่ จ้ าง
: ส่วนที่ 1 : ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 อยู่ระหว่างดาเนินการก่อสร้ าง โดย ณ วันที่
30 กันยายน 2554 มีความคืบหน้ างานก่อสร้ างคิดเป็ นร้ อยละ 71.99
ซึง่ ยังคงเป็ นไปตามแผนงานที่กาหนด
ส่วนที่ 2 : คาดว่าจะสามารถเริ่ มเข้ าดาเนินงานได้ ในเดือนมีนาคม 2555

3) โครงการบริ ษัท บี อาร์ พี สตีล จากัด จังหวัดระยอง
คูส่ ญ
ั ญา
: บริ ษัท บี อาร์ พี สตีล จากัด
มูลค่างาน
: 200,000,000 บาท (ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม)
ลักษณะงาน
: การจ้ างรั บเหมาแบบเบ็ดเสร็ จ (Turnkey) โดยการออกแบบ ก่อสร้ าง จัดหา
และติดตังระบบผลิ
้
ตน ้าสาหรับโรงหลอมแห่งใหม่
ระยะเวลาก่อสร้ าง
: ตังแต่
้ วนั ที่ 19 สิงหาคม 2553 ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2554
หลักประกันการปฏิบัติ : หนังสือค ้าประกันสัญญาของธนาคารจานวนเงิน 10,000,000 บาท (ไม่รวม
ตามสัญญา
ภาษี มลู ค่าเพิ่ม) หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 5 ของมูลค่างาน มอบไว้ แก่ผ้ วู า่ จ้ างเพื่อเป็ น
หลักประกันการปฏิบตั ิงานตามสัญญา ทังนี
้ ้ผู้วา่ จ้ างจะคืนให้ เมื่อบริ ษัทพ้ นจาก
ข้ อผูกพันตามสัญญาแล้ ว และไม่มีความเสียหายเกิดขึ ้น
การจ่ายเงินล่วงหน้ า
: บริ ษัทได้ รับมาจานวนหนึง่ ของมูลค่างานตามสัญญา
หน้ าที่ 2.5 - 9

บริษัท ไฮโดรเท็ค จากัด (มหาชน)

ระยะเวลาการชาระเงิน : ภายใน 45 วัน นับจากวันที่ผ้ วู ่าจ้ างได้ ตรวจสอบและรับมอบงานที่ขอส่งจาก
ค่าจ้ าง
ทางบริ ษัทแล้ ว
ค่าปรับกรณีไม่สามารถ : บริ ษัทต้ องชาระค่าปรับให้ แก่ผ้ วู ่าจ้ างเป็ นจานวนเงิน 100,000 บาทต่อวัน นับ
ทางานให้ แล้ วเสร็ จตาม
จากวันที่กาหนดแล้ วเสร็ จตามสัญญา หรื อวันที่ผ้ วู ่าจ้ างได้ ขยายให้ จนถึงวันที่ผ้ ู
เวลาที่กาหนด
ว่าจ้ างได้ รับแจ้ งการส่งมอบงานที่แล้ วเสร็ จจริ งเป็ นหนังสือจากบริ ษัท โดยมูลค่า
ปรั บ สูง สุด ทั ง้ หมดไม่ เ กิ น ร้ อยละ 5 ของมูล ค่ า งาน คิ ด เป็ นเงิ น ไม่ เ กิ น
10,000,000 บาท
ความคืบหน้ างาน
: ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 มีความคืบหน้ างานก่อสร้ างคิดเป็ นร้ อยละ 86.60
ซึง่ ยังคงเป็ นไปตามแผนงานที่กาหนด
4) โครงการเทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม
คูส่ ญ
ั ญา
: เทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม
มูลค่างาน
: 33,177,570 บาท (ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม)
ลักษณะงาน
: ก่อสร้ างระบบผลิตน ้าประปา
ระยะเวลาก่อสร้ าง
: ตังแต่
้ วนั ที่ 22 กันยายน 2553 ถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2554
หลักประกันการปฏิบัติ : หนัง สื อ ค า้ ประกัน สัญ ญาของธนาคารจ านวนเงิ น 1,775,000 บาท (รวม
ตามสัญญา
ภาษี มลู ค่าเพิ่ม) หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 5 ของมูลค่างาน มอบไว้ แก่ผ้ วู ่าจ้ างเพื่อ
เป็ นหลักประกันการปฏิบตั ิงานตามสัญญา ทังนี
้ ้ ผู้ว่าจ้ างจะคืนให้ เมื่อบริ ษัท
พ้ นจากข้ อผูกพันตามสัญญาแล้ ว และไม่มีความเสียหายเกิดขึ ้น
การจ่ายเงินล่วงหน้ า
: ไม่ระบุ
ระยะเวลาการชาระเงิน : ภายใน 30 วัน นับจากวันที่คณะกรรมการตรวจจ้ างได้ ตรวจรับงานเรี ยบร้ อย
ค่าจ้ าง
แล้ ว
ค่าปรับกรณีไม่สามารถ : บริ ษัทต้ องชาระค่าปรับให้ แก่ผ้ วู ่าจ้ างเป็ นจานวนเงิน 35,500 บาทต่อวัน นับ
ทางานให้ แล้ วเสร็ จตาม
ถัดจากวันที่กาหนดแล้ วเสร็ จตามสัญญา หรื อวันที่ผ้ วู ่าจ้ างได้ ขยายให้ จนถึง
เวลาที่กาหนด
วันที่ทางานแล้ วเสร็ จจริ ง
ความคืบหน้ างาน
: ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 มีความคืบหน้ างานก่อสร้ างคิดเป็ นร้ อยละ 71.73
ซึง่ ยังคงเป็ นไปตามแผนงานที่กาหนด
5) โครงการการประปาส่วนภูมิภาค อาเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
คูส่ ญ
ั ญา
: การประปาส่วนภูมิภาค
มูลค่างาน
: 157,476,636 บาท (ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม)
ลักษณะงาน
: จ้ างเหมาก่ อสร้ างโครงการปรั บ ปรุ งขยายการประปาโชคชัย อาเภอโชคชัย
จังหวัดนครราชสีมา
หมายเหตุ : คู่สญ
ั ญาตกลงใช้ สญ
ั ญาแบบปรับราคาสาหรับราคางานก่อสร้ าง
โดยการนาสูตร Escalation Factor (ค่า K) มาใช้ คานวณราคาค่า
งานที่เปลีย่ นแปลงไป
ระยะเวลาก่อสร้ าง
: ตังแต่
้ วนั ที่ 28 กันยายน 2553 ถึงวันที่ 15 เมษายน 2555
หน้ าที่ 2.5 - 10

บริษัท ไฮโดรเท็ค จากัด (มหาชน)

หลักประกันการปฏิบัติ : หนังสือคา้ ประกัน สัญญาของธนาคารจานวนร้ อยละ 5 ของมูลค่างานตาม
ตามสัญญา
สัญญา คิดเป็ นจานวนเงิน 8,425,000 บาท แต่วงเงินหนังสือค ้าประกันที่สง่ ให้
ผู้ว่าจ้ างเท่ากับ 8,460,000 บาท (เนื่องจากมีการลดมูลค่างาน แต่ธนาคาร
กสิกรไทย จากัด (มหาชน) ออกหนัง สือ คา้ ประกัน ให้ เรี ยบร้ อยแล้ ว ) (ตาม
หนังสือแจ้ งลดมูลค่างาน เลขที่ 203/0953 และเลขที่ 209/0953 ลงวันที่ 22
และ 28 กันยายน 2554 ตามลาดับ) มอบไว้ แก่ผ้ วู ่าจ้ างเพื่อเป็ นหลักประกัน
การปฏิบตั ิงานตามสัญญา ทังนี
้ ้ ผู้ว่าจ้ างจะคืนให้ เมื่อบริ ษัทพ้ นจากข้ อผูกพัน
ตามสัญญาแล้ ว และไม่มีความเสียหายเกิดขึ ้น
การจ่ายเงินล่วงหน้ า
: บริ ษัทได้ รับมาจานวนหนึง่ ของมูลค่างานตามสัญญา
ระยะเวลาการชาระเงิน : จ่า ยเมื่ อ บริ ษั ท เสนอขอเบิ ก ซึ่ง บริ ษั ท ต้ องเสนอขอส่ง งานและเบิ ก เงิ น ต่อ ผู้
ค่าจ้ าง
ว่าจ้ าง โดยส่งปริ มาณงานให้ ผ้ ูควบคุมงานตรวจสอบความถูก ต้ อง ทัง้ นี ้ มี
ระยะเวลาการชาระเงินค่าจ้ างภายใน 30 วัน นับจากวันที่ตรวจรับงาน
ค่าปรับกรณีไม่สามารถ : บริ ษัทต้ องชาระค่าปรับให้ แก่ผ้ วู า่ จ้ างเป็ นจานวนเงิน 421,250 บาทต่อวัน นับ
ทางานให้ แล้ วเสร็ จตาม
ถัดจากวันที่กาหนดแล้ วเสร็ จตามสัญญา หรื อวันที่ผ้ วู ่าจ้ างได้ ขยายให้ จนถึง
เวลาที่กาหนด
วันที่ทางานแล้ วเสร็ จจริ ง โดยมูลค่าปรับสูงสุดทังหมดไม่
้
เกินร้ อยละ 10 ของ
มูลค่างาน
ความคืบหน้ างาน
: ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 มีความคืบหน้ างานก่อสร้ างคิดเป็ นร้ อยละ 48.75
ซึง่ ยังคงเป็ นไปตามแผนงานที่กาหนด
6) โครงการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางคล้ า จังหวัดฉะเชิงเทรา
คูส่ ญ
ั ญา
: การประปาส่วนภูมิภาค
มูลค่างาน
: 62,476,635.51 บาท (ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม)
ลักษณะงาน
: จ้ างเหมางานระบบผลิตน ้าแบบเคลือ่ นย้ ายได้ (Mobile Plant)
หมายเหตุ : คู่สญ
ั ญาตกลงใช้ สญ
ั ญาแบบปรับราคาสาหรับราคางานก่อสร้ าง
โดยการนาสูตร Escalation Factor (ค่า K) มาใช้ คานวณราคาค่า
งานที่เปลีย่ นแปลงไป
ระยะเวลาก่อสร้ าง
: ตังแต่
้ วนั ที่ 19 พฤษภาคม 2554 ถึงวันที่ 13 มีนาคม 2555
หลักประกันการปฏิบัติ : หนังสือคา้ ประกันสัญญาของธนาคารจานวนร้ อยละ 5 ของมูลค่างานตาม
ตามสัญญา
สัญ ญา คิ ด เป็ นจ านวนเงิ น 3,342,500 บาท มอบไว้ แ ก่ ผ้ ูว่า จ้ า งเพื่ อ เป็ น
หลักประกันการปฏิบตั ิงานตามสัญญา ทังนี
้ ้ ผู้ว่าจ้ างจะคืนให้ เมื่อบริ ษัทพ้ น
จากข้ อผูกพันตามสัญญาแล้ ว และไม่มีความเสียหายเกิดขึ ้น
การจ่ายเงินล่วงหน้ า
: บริ ษัทได้ รับมาจานวนหนึง่ ของมูลค่างานตามสัญญา
ระยะเวลาการชาระเงิน : จ่า ยเมื่ อ บริ ษั ท เสนอขอเบิ ก ซึ่ง บริ ษั ท ต้ องเสนอขอส่ง งานและเบิ ก เงิ น ต่อ ผู้
ค่าจ้ าง
ว่า จ้ า ง โดยส่งปริ ม าณงานให้ ผ้ ูควบคุม งานตรวจสอบความถู กต้ อ ง ทัง้ นี ม้ ี
ระยะเวลาการชาระเงินค่าจ้ างภายใน 30 วัน นับจากวันที่ตรวจรับงาน
ค่าปรับกรณีไม่สามารถ : บริ ษัทต้ องชาระค่าปรับให้ แก่ผ้ วู า่ จ้ างเป็ นจานวนเงิน 167,125 บาทต่อวัน นับ
ทางานให้ แล้ วเสร็ จตาม
ถัดจากวันที่กาหนดแล้ วเสร็ จตามสัญญา หรื อวันที่ผ้ วู ่ าจ้ างได้ ขยายให้ จนถึง
หน้ าที่ 2.5 - 11

บริษัท ไฮโดรเท็ค จากัด (มหาชน)

เวลาที่กาหนด
ความคืบหน้ างาน

วันที่ทางานแล้ วเสร็ จจริ ง
: ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 มีความคืบหน้ างานก่อสร้ างคิดเป็ นร้ อยละ 4.14 ซึง่
ยังคงเป็ นไปตามแผนงานที่กาหนด

7) โครงการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
คูส่ ญ
ั ญา
: การประปาส่วนภูมิภาค
มูลค่างาน
: 226,915,887.85 บาท (ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม)
ลักษณะงาน
: จ้ างเหมาทาการจัดหา และติดตังระบบผลิ
้
ตน ้าแบบเคลื่อนย้ ายได้ (Mobile
Plant)
หมายเหตุ : คู่สญ
ั ญาตกลงใช้ สญ
ั ญาแบบปรับราคาสาหรับราคางานก่อสร้ าง
โดยการนาสูตร Escalation Factor (ค่า K) มาใช้ คานวณราคาค่า
งานที่เปลีย่ นแปลงไป
ระยะเวลาก่อสร้ าง
: ตังแต่
้ วนั ที่ 24 มิถนุ ายน 2554 ถึงวันที่ 19 มกราคม 2555
หลักประกันการปฏิบัติ : หนังสือคา้ ประกันสัญญาของธนาคารจานวนร้ อยละ 5 ของมูลค่างานตาม
ตามสัญญา
สัญญา คิด เป็ นจานวนเงิ น 12,140,000 บาท มอบไว้ แ ก่ผ้ ูว่า จ้ า งเพื่ อเป็ น
หลักประกันการปฏิบตั ิงานตามสัญญา ทังนี
้ ้ ผู้ว่าจ้ างจะคืนให้ เมื่อบริ ษัทพ้ น
จากข้ อผูกพันตามสัญญาแล้ ว และไม่มีความเสียหายเกิดขึ ้น
การจ่ายเงินล่วงหน้ า
: บริ ษัทได้ รับมาจานวนหนึง่ ของมูลค่างานตามสัญญา
ระยะเวลาการชาระเงิน : จ่า ยเมื่ อ บริ ษั ท เสนอขอเบิ ก ซึ่ง บริ ษั ท ต้ องเสนอขอส่ง งานและเบิ ก เงิ น ต่อ ผู้
ค่าจ้ าง
ว่าจ้ าง โดยส่งปริ มาณงานให้ ผ้ ูควบคุมงานตรวจสอบความถูก ต้ อง ทัง้ นี ้ มี
ระยะเวลาการชาระเงินค่าจ้ างภายใน 30 วัน นับจากวันที่ตรวจรับงาน
ค่าปรับกรณีไม่สามารถ : บริ ษัทต้ องชาระค่าปรับให้ แก่ผ้ วู า่ จ้ างเป็ นจานวนเงิน 607,000 บาทต่อวัน นับ
ทางานให้ แล้ วเสร็ จตาม
ถัดจากวันที่กาหนดแล้ วเสร็ จตามสัญญา หรื อวันที่ผ้ วู ่าจ้ างได้ ขยายให้ จนถึง
เวลาที่กาหนด
วันที่ทางานแล้ วเสร็ จจริ ง
ความคืบหน้ างาน
: ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 มีความคืบหน้ างานก่อสร้ างคิดเป็ นร้ อยละ 14.90
ซึง่ ยังคงเป็ นไปตามแผนงานที่กาหนด
8) โครงการอุบล ไบโอ เอทานอล
คูส่ ญ
ั ญา
: บริ ษัท สหการวิศวกร จากัด
มูลค่างาน
: 54,280,000 บาท (ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม)
ลักษณะงาน
: งานออกแบบ ก่อสร้ าง จัดหา และติดตังระบบผลิ
้
ตน ้าสาหรับโรงงานอุบลไบโอ
เอทานอล
ระยะเวลาก่อสร้ าง
: ตังแต่
้ วนั ที่ 24 พฤษภาคม 2554 ถึงวันที่ 24 มกราคม 2555
หลักประกันการปฏิบัติ : หนังสือค ้าประกันสัญญาของธนาคารจานวนเงิ น 5,428,000 บาท (ไม่รวม
ตามสัญญา
ภาษี มลู ค่าเพิ่ม) หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 10 ของมูลค่างาน มอบไว้ แก่ผ้ วู ่าจ้ างเพื่อ
เป็ นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ทังนี
้ ้ ผู้ว่าจ้ างจะคืนให้ เมื่อบริ ษัทพ้ น
จากข้ อผูกพันตามสัญญาแล้ ว และไม่มีความเสียหายเกิดขึ ้น
หน้ าที่ 2.5 - 12

บริษัท ไฮโดรเท็ค จากัด (มหาชน)

การจ่ายเงินล่วงหน้ า
ระยะเวลาการชาระเงิน
ค่าจ้ าง
ค่าปรับกรณีไม่สามารถ
ทางานให้ แล้ วเสร็ จตาม
เวลาที่กาหนด
ความคืบหน้ างาน

: บริ ษัทได้ รับมาจานวนหนึง่ ของมูลค่างานตามสัญญา
: ภายใน 60 วัน นับจากวันที่ผ้ วู ่าจ้ างได้ ตรวจสอบและรับมอบงานที่ขอส่งจาก
ทางบริ ษัทแล้ ว
: บริ ษัทต้ องชาระค่าปรับให้ แก่ผ้ วู ่าจ้ างเป็ นจานวนเงิน 54,280 บาทต่อวัน นับ
จากวันที่กาหนดแล้ วเสร็ จตามสัญญา หรื อวันที่ผ้ วู าจ้ างได้ ขยายให้ จนถึงวันที่
ทางานแล้ วเสร็ จจริ ง
: ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 มีความคืบหน้ างานก่อสร้ างคิดเป็ นร้ อยละ 31.70
ซึง่ ยังคงเป็ นไปตามแผนงานที่กาหนด
9) โครงการบริ ษัท มิลล์คอน บูรพา จากัด จังหวัดระยอง
คูส่ ญ
ั ญา
: บริ ษัท มิลล์คอน บูรพา จากัด
มูลค่างาน
: 50,000,000 บาท (ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม)
ลักษณะงาน
: จ้ างเหมางานออกแบบ ก่อสร้ าง จัดหา และติดตังระบบรี
้
ไซเคิลน ้าสาหรบโรง
หลอมใหม่
ระยะเวลาก่อสร้ าง
: ตังแต่
้ วนั ที่ 6 มิถนุ ายน 2554 ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2554
หลักประกันการปฏิบัติ : หนังสือคา้ ประกันสัญญาของธนาคารจานวนร้ อยละ 5 ของมูลค่างานตาม
ตามสัญญา
สัญ ญา คิ ด เป็ นจ านวนเงิ น 2,500,000 บาท มอบไว้ แ ก่ ผ้ ูว่า จ้ า งเพื่ อ เป็ น
หลักประกันการปฏิบตั ิงานตามสัญญา ทังนี
้ ้ ผู้ว่าจ้ างจะคืนให้ เมื่อบริ ษัทพ้ น
จากข้ อผูกพันตามสัญญาแล้ ว และไม่มีความเสียหายเกิดขึ ้น
การจ่ายเงินล่วงหน้ า
: บริ ษัทได้ รับมาจานวนหนึง่ ของมูลค่างานตามสัญญา
ระยะเวลาการชาระเงิน : ภายใน 45 วัน นับจากวันที่ผ้ วู ่าจ้ างได้ ตรวจสอบและรับมอบงานที่ขอส่งจาก
ค่าจ้ าง
ทางบริ ษัทแล้ ว
ค่าปรับกรณีไม่สามารถ : บริ ษัทต้ องชาระค่าปรับให้ แก่ผ้ วู ่าจ้ างเป็ นจานวนเงิน 25,000 บาทต่อวัน นับ
ทางานให้ แล้ วเสร็ จตาม
ถัดจากวันที่กาหนดแล้ วเสร็ จตามสัญญา หรื อวันที่ผ้ วู ่าจ้ างได้ ขยายให้ จนถึง
เวลาที่กาหนด
วันที่ผ้ วู ่าจ้ างได้ รับแจ้ งการส่งมอบงานที่แล้ วเสร็ จจริ งเป็ นหนังสือจากบริ ษัท
โดยมูลค่าปรับสูงสุดทังหมดไม่
้
เกินร้ อยละ 5 ของมูลค่างาน คิดเป็ นเงินไม่เกิน
2,500,000 บาท
ความคืบหน้ างาน
: ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 มีความคืบหน้ างานก่อสร้ างคิดเป็ นร้ อยละ 25.47
ซึง่ ยังคงเป็ นไปตามแผนงานที่กาหนด
หมายเหตุ : - บจก.มิลล์คอน บูรพา เดิมชื่อ บจก.บี อาร์ พี สตีล ซึง่ งานดังกล่าวเป็ นงานเพิ่มที่ผ้ วู ่าจ้ างให้ ความไว้ วางใจให้
บริ ษัทดาเนินการโครงการต่อเนื่องจากโครงการเดิม ทังนี
้ ้ ปั จจุบนั ผู้วา่ จ้ างยังไม่สามารถส่งมอบอุปกรณ์ที่ผ้ วู า่ จ้ าง
ต้ องจัดหาตามสัญญาให้ กบั บริษัทได้ ซึง่ คูส่ ญ
ั ญารับทราบและจะมีการขยายระยะเวลางาน โดยคาดว่าจะแล้ วเสร็จใน
เดือนกุมภาพันธ์ 2555

10) โครงการบริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภณ
ั ฑ์ จากัด (มหาชน)
คูส่ ญ
ั ญา
: บริ ษัท ไทยพลาสติกและเคมีภณ
ั ฑ์ จากัด (มหาชน)
มูลค่างาน / อัตรา
: สัญญาที่ 1 : 6,300,000 บาท (ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม)
ค่าจ้ าง
สัญญาที่ 2 : ผู้ว่าจ้ างจะจ่ายค่าจ้ างให้ กับบริ ษัท โดยคานวณจากปริ มาณ

หน้ าที่ 2.5 - 13

บริษัท ไฮโดรเท็ค จากัด (มหาชน)

ลักษณะงาน

ระยะเวลาก่อสร้ าง

หลักประกันการปฏิบัติ
ตามสัญญา

การจ่ายเงินล่วงหน้ า
ระยะเวลาการชาระเงิน
ค่าจ้ าง
ค่าปรับกรณีไม่สามารถ
ทางานให้ แล้ วเสร็ จตาม
เวลาที่กาหนด

ความคืบหน้ างาน

น ้าประปารวมทังหมดที
้
่อ่านได้ จากมาตรวัดน ้าหลักของวันสุดท้ ายในแต่ละ
เดือน คูณด้ วยอัตราค่าจ้ างต่อหน่วย
: สัญญาที่ 1 : ออกแบบ ก่อสร้ าง จัดหา และติดตังระบบบ
้
าบัดน ้าเสียเพื่อนา
กลับมาใช้ ใหม่
สัญญาที่ 2 : ลงทุนโครงการผลิต น ้าจาหน่ายจากการก่อสร้ างระบบผลิตน ้า
จ าหน่ า ยประเภทระบบบ าบัด น า้ เสี ย เพื่ อ น ากลับ มาใช้ ใหม่ (Wastewater
Recycle Plant) โดยเป็ นโครงการแบบ BOO รวมระยะเวลา 10 ปี
: สัญญาที่ 1 : ตังแต่
้ วนั ที่ 15 สิงหาคม 2554 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2555
สัญญาที่ 2 : ระยะเวลา 10 ปี ตังแต่
้ วนั ที่ผ้ วู ่าจ้ างแจ้ งมายังบริ ษัทเพื่อเริ่ ม
ทางาน
: หนังสือคา้ ประกันสัญญาของธนาคารจานวนร้ อยละ 5 ของมูลค่างานตาม
สัญ ญา คิ ด เป็ นจ านวนเงิ น 315,000 บาท มอบไว้ แ ก่ ผ้ ูว่ า จ้ างเพื่ อ เป็ น
หลักประกันการปฏิบตั ิงานตามสัญญา ทังนี
้ ้ ผู้ว่าจ้ างจะคืนให้ เมื่อบริ ษัทพ้ น
จากข้ อผูกพันตามสัญญาแล้ ว และไม่มีความเสียหายเกิดขึ ้น (เฉพาะสัญญาที่
1)
: บริ ษัทได้ รับมาจานวนหนึง่ ของมูลค่างานตามสัญญา (เฉพาะสัญญาที่ 1)
: สัญญาที่ 1 : ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ผ้ วู า่ จ้ างได้ ตรวจสอบและรับมอบงาน
ที่ขอส่งจากทางบริ ษัทแล้ ว
สัญญาที่ 2 : ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้ รับใบแจ้ งหนี ้จากบริ ษัท
: สัญญาที่ 1 : บริ ษัทต้ องชาระค่าปรั บให้ แก่ผ้ วู ่าจ้ างเป็ นจานวนเงิ น 12,600
บาทต่อวัน นับถัดจากวันที่กาหนดแล้ วเสร็ จตามสัญญา หรื อวันที่ผ้ วู ่าจ้ างได้
ขยายให้ จนถึงวันที่ผ้ วู า่ จ้ างได้ รับแจ้ งการส่งมอบงานที่แล้ วเสร็ จจริ งเป็ นหนังสือ
จากบริ ษัท โดยมูลค่าปรับสูงสุดทังหมดไม่
้
เกินร้ อยละ 10 ของมูลค่างาน คิด
เป็ นเงินไม่เกิน 630,000 บาท
สัญญาที่ 2 : กรณีไม่สามารถผลิตน ้าประปาได้ หรื อผลิตน ้าประปาได้ ไม่ถึง
ปริ มาณที่กาหนดในแต่ละวัน หรื อไม่สามารถผลิตนา้ ให้ มีคุณภาพได้ ตามที่
กาหนด บริ ษัทต้ องชาระเงินเป็ นค่าปรับให้ แก่ผ้ วู ่าจ้ างในอัตราตามที่ได้ ตกลง
กันไว้
: สัญญาที่ 1 : ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 มีความคืบหน้ างานก่อสร้ างคิดเป็ น
ร้ อยละ 8.50 ซึง่ ยังคงเป็ นไปตามแผนงานที่กาหนด
สัญญาที่ 2 : คาดว่าจะสามารถเริ่ มดาเนินงานได้ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2555

11) โครงการการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้ าวังน้ อย
คูส่ ญ
ั ญา
: การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย
มูลค่างาน
: 206,285,063.93 บาท (ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม) (ทังนี
้ ้เป็ นผลจากมูลค่างานรวม
จานวน 3,748,870 ดอลล่าห์สหรัฐ (ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม) และ 89,967,000
บาท (ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม))
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ลักษณะงาน
: ก่อสร้ างโรงผลิตน ้าสาหรับโรงไฟฟ้ า
ระยะเวลาก่อสร้ าง
: ตังแต่
้ วนั ที่ 30 กันยายน 2554 ถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2556
หลักประกันการปฏิบัติ : หนังสือคา้ ประกันสัญญาของธนาคารจานวนร้ อยละ 10 ของมูลค่างานตาม
ตามสัญญา
สัญญา มอบไว้ แก่ผ้ วู า่ จ้ างเพื่อเป็ นหลักประกันการปฏิบตั ิงานตามสัญญา ทังนี
้ ้
ผู้ว่าจ้ างจะคืนให้ เมื่อบริ ษัทพ้ นจากข้ อผูกพันตามสัญญาแล้ ว และไม่มีความ
เสียหายเกิดขึ ้น
การจ่ายเงินล่วงหน้ า
: บริ ษัทได้ รับมาจานวนหนึง่ ของมูลค่างานตามสัญญา
ระยะเวลาการชาระเงิน : ภายใน 60 วัน นับจากวันที่ผ้ วู ่าจ้ างได้ ตรวจสอบและรับมอบงานที่ขอส่งจาก
ค่าจ้ าง
ทางบริ ษัทแล้ ว
ค่าปรับกรณีไม่สามารถ : บริ ษัทต้ องชาระค่าปรับให้ แก่ผ้ วู า่ จ้ างตามสูตรการคานวณที่กาหนด นับถัดจาก
ทางานให้ แล้ วเสร็ จตาม
วันที่กาหนดแล้ วเสร็ จตามสัญญา หรื อวันที่ผ้ ูว่าจ้ างได้ ขยายให้ จนถึงวันที่ผ้ ู
เวลาที่กาหนด
ว่าจ้ างได้ รับแจ้ งการส่งมอบงานที่แล้ วเสร็ จจริ งเป็ นหนังสือ จากบริ ษัท โดย
มูลค่าสูงสุดไม่เกินร้ อยละ 10 ของมูลค่างาน
ความคืบหน้ างาน
: ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 มีความคืบหน้ างานก่อสร้ างคิดเป็ นร้ อยละ 0.27
ซึง่ ยังคงเป็ นไปตามแผนงานที่กาหนด
หมายเหตุ : โครงการดังกล่าวดาเนินงานโดยกิจการค้ าร่ วมชื่อ The Consortium of Hydrotek Public Company Limited
and Sahakarn Company Limited ซึง่ บริ ษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 90

12) โครงการบริษัท ไทยชินเรี ยว จากัด
คูส่ ญ
ั ญา
: บริ ษัท ไทยชินเรี ยว จากัด
มูลค่างาน
: 50,000,000 บาท (ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม)
ลักษณะงาน
: ออกแบบ ก่อสร้ าง จัดหา ติดตัง้ โรงผลิตน ้าสาหรับโรงไฟฟ้ าบางปะอิน
ระยะเวลาก่อสร้ าง
: ตังแต่
้ วนั ที่ 14 กรกฎาคม 2554 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2555
หลักประกันการปฏิบัติ : -ไม่ระบุตามสัญญา
การจ่ายเงินล่วงหน้ า
: บริ ษัทได้ รับมาจานวนหนึง่ ของมูลค่างานตามสัญญา
ระยะเวลาการชาระเงิน : ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ผ้ วู ่าจ้ างได้ ตรวจสอบและรับมอบงานที่ขอส่งจาก
ค่าจ้ าง
ทางบริ ษัทแล้ ว
ค่าปรับกรณีไม่สามารถ : บริ ษัทต้ องชาระค่าปรับให้ แก่ผ้ วู า่ จ้ างเป็ นจานวนเงิน 5,000 บาทต่อวัน นับถัด
ทางานให้ แล้ วเสร็ จตาม
จากวันที่กาหนดแล้ วเสร็ จตามสัญญา หรื อวันที่ผ้ วู า่ จ้ างได้ ขยายให้ จนถึง วันที่ผ้ ู
เวลาที่กาหนด
ว่าจ้ างได้ รับแจ้ งการส่งมอบงานที่แล้ วเสร็ จจริ งเป็ นหนังสือ จากบริ ษัท โดย
มูลค่าปรับสูงสุดไม่เกิน 5,000,000 บาท
ความคืบหน้ างาน
: ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 มีความคืบหน้ างานก่อสร้ างคิดเป็ นร้ อยละ 0.95
ซึง่ ยังคงเป็ นไปตามแผนงานที่กาหนด
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13) โครงการสานักงานกรุงเทพมหานคร บางกอกน้ อย
คูส่ ญ
ั ญา
: สานักงานกรุงเทพมหานคร
มูลค่างาน
: 46,074,766.36 บาท (ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม)
ลักษณะงาน
: ก่อสร้ างแนวป้องกันน ้าท่วมริ มคลองบางกอกน้ อย
ระยะเวลาก่อสร้ าง
: ตังแต่
้ วนั ที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 24 กันยายน 2555
หลักประกันการปฏิบัติ : หนังสือคา้ ประกันสัญญาของธนาคารจานวนร้ อยละ 5 ของมูลค่างานตาม
ตามสัญญา
สัญ ญา คิ ด เป็ นจ านวนเงิ น 2,465,000 บาท มอบไว้ แ ก่ ผ้ ูว่า จ้ า งเพื่ อ เป็ น
หลักประกันการปฏิบตั ิงานตามสัญญา ทังนี
้ ้ ผู้ว่าจ้ างจะคืนให้ เมื่อบริ ษัทพ้ น
จากข้ อผูกพันตามสัญญาแล้ ว และไม่มีความเสียหายเกิดขึ ้น
การจ่ายเงินล่วงหน้ า
: บริ ษัทได้ รับมาจานวนหนึง่ ของมูลค่างานตามสัญญา
ระยะเวลาการชาระเงิน : ผู้วา่ จ้ างตกลงที่จะจ่ายเงินค่าจ้ างให้ บริ ษัทเป็ นรายเดือน ตามเนื ้องานที่ทาเสร็ จ
ค่าจ้ าง
จริ ง เมื่อผู้ว่าจ้ างหรื อเจ้ าหน้ าที่ของผู้ว่าจ้ างได้ ทาการตรวจสอบผลงานที่ทา
เสร็ จแล้ ว
ค่าปรับกรณีไม่สามารถ : บริ ษัทต้ องชาระค่าปรับให้ แก่ผ้ วู ่าจ้ างเป็ นจานวนเงิน 49,300 บาทต่อวัน นับ
ทางานให้ แล้ วเสร็ จตาม
ถัดจากวันที่กาหนดแล้ วเสร็ จตามสัญญา หรื อวันที่ผ้ วู ่าจ้ างได้ ขยายให้ จนถึง
เวลาที่กาหนด
วันที่ผ้ วู า่ จ้ างได้ รับแจ้ งการส่งมอบงานที่แล้ วเสร็ จจริ งเป็ นหนังสือจากบริ ษัท
ความคืบหน้ างาน
: ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 มีความคืบหน้ างานก่อสร้ างคิดเป็ นร้ อยละ 0.16 ซึง่
ยังคงเป็ นไปตามแผนงานที่กาหนด
2) สัญญางานบริ การ :
ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 บริ ษัทมีสญ
ั ญารับจ้ างประเภทงานให้ บริ การ ซึง่ ยังมีผลบังคับใช้ ดังนี ้
1) โครงการสานักงานประปาอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
คูส่ ญ
ั ญา
: การประปาส่วนภูมิภาค
ค่าบริ หารจัดการ
: คานวณตามปริ มาณน ้าประปาทีอ่ า่ นได้ จากมาตรวัดน ้าหลักของวัน
สุดท้ ายในแต่ละเดือน คูณด้ วยอัตราค่าจ้ างต่อหน่วย
ลักษณะงาน
: บริ ห ารจัด การผลิต น า้ ประปา บ ารุ ง รั ก ษาระบบประปา และดูแ ล
ทรั พ ย์ สิ น และสถานที่ บ ริ เ วณผลิ ต น า้ ประปา และสถานที่ จ่ า ย
น ้าประปา ตลอดอายุสญ
ั ญา โดย
- บริ ษัทต้ องผลิตน ้าประปาให้ ได้ คณ
ุ ภาพตามมาตรฐานน ้าของ
การประปาส่วนภูมิภาค
- บริ ษัทต้ องรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในการผลิตน ้าประปา อาทิ ค่า
กระแสไฟฟ้ า ค่าใช้ จ่ายในการจัดหาสารเคมี ที่ใช้ ในการผลิต
น ้าประปา เป็ นต้ น
- บริ ษัทมีหน้ าที่ต้องดูแล เครื่ องจักรกล ระบบไฟฟ้ า โรงสูบน ้า
แรงต่า อาคารผลิตน ้า สถานีจ่ายน ้า ท่อส่งน ้าดิบให้ สามารถ
ใช้ งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดอายุสญ
ั ญา และจะต้ อง
รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในการซ่อมแซมให้ ดีดังเดิมก่อนสิ ้นสุด
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สัญญา
หมายเหตุ : คู่สญ
ั ญาตกลงให้ มีการคานวณค่าชดเชยเพิ่ม -ลด ตาม
สูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้ าอัตโนมัติ (ค่า Ft) ของการ
ไฟฟ้ าส่วนภูมิภาคที่เพิ่มขึ ้นหรื อลดลงจากค่า Ft ณ เดือน
ที่ยื่นเสนอราคา (Ft0)
ระยะเวลางาน
: ตังแต่
้ วนั ที่ 2 มกราคม 2552 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2555
หลั ก ประ กั น ก ารปฏิ บั ติ ตา ม : หนังสือค ้าประกันสัญญาของธนาคารจานวนเงิน 3,348,474.26 บาท
สัญญา
มอบไว้ แก่ผ้ ูว่าจ้ างเพื่อเป็ นหลักประกันการปฏิบัติงานตามสัญญา
ทัง้ นี ้ ผู้ว่าจ้ า งจะคืน ให้ ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ บริ ษัทได้ พ้นข้ อ
ผูกพันตามสัญญาแล้ ว
ระยะเวลาการชาระเงินค่าจ้ าง
: ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้ รับใบแจ้ งหนี ้จากบริ ษัท
ค่ า ปรั บ กรณี ที่ ไ ม่ ส ามารถผลิ ต
- กรณี ไม่สามารถผลิต น า้ ประปาได้ หรื อ ผลิต น า้ ประปาได้ ไม่ถึ ง
น า้ ประปาได้ /
กรณี ผ ลิ ต
ปริ มาณที่กาหนดในแต่ละวัน บริ ษัทต้ องชาระเงินเป็ นค่าชดเชย
น า้ ประปาได้ ไม่ ถึ ง ปริ มาณที่
ให้ แก่ผ้ วู า่ จ้ าง โดยคานวณจากปริ มาณน ้าประปาที่ขาดไปในแต่ละ
กาหนด
วัน คูณ กับ อัต ราค่ า น า้ เริ่ ม ต้ น ตามประเภทผู้ใ ช้ น า้ ในเขตพื น้ ที่
จังหวัดอุบลราชธานีโดยเฉลีย่
- กรณีไม่สามารถผลิตน ้าประปาให้ มีคณ
ุ ภาพได้ ตามมาตรฐานของผู้
ว่าจ้ าง อันเป็ นเหตเกิดจากความผิดพลาด บกพร่ องหรื อประมาท
เลินเล่อของบริ ษัท บริ ษัทต้ องชาระเงินเป็ นค่าชดเชยเพิ่มเติม คูณ
ด้ ว ยอัต ราค่า น า้ เริ่ ม ต้ น ตามประเภทผู้ใ ช้ น า้ ในเขตพื น้ ที่ จัง หวัด
อุบลราชธานีโดยเฉลี่ย คูณด้ วยปริ มาณนา้ ประปาทังหมดตามที
้
่
บริ ษัทจัดส่งให้ แก่ผ้ วู า่ จ้ าง นับต้ งแต่วนั ที่ตรวจพบจนถึงวันที่บริ ษัท
ทาการแก้ ไขเรี ยบร้ อย
2) โครงการสานักงานประปาสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
คูส่ ญ
ั ญา
: การประปาส่วนภูมิภาค
ค่าบริ หารจัดการ
: ค านวณตามปริ ม าณน า้ ประปาที่ ไ ด้ จ ากมาตรวั ด น า้ หลัก ของวัน
สุดท้ ายในแต่ละเดือน คูณด้ วยอัตราค่าจ้ างต่อหน่วย
ลักษณะงาน
: บริ หารจัดการผลิตน ้าประปาและบารุ งรักษาระบบประปา ที่สถานี
ผลิตน ้าประปาห้ วยเสนง โดย
- บริ ษัทต้ องผลิตนา้ ประปาให้ ได้ คุณภาพตามมาตรฐานของ
การประปาส่วนภูมิภาค
- บริ ษัทต้ องรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในการผลิตน ้าประปา อาทิ ค่า
กระแสไฟฟ้ า ค่าใช้ จ่ายในการจัดหาสารเคมีที่ใช้ ในการผลิต
น ้าประปาของสถานีผลิตน ้าประปา และสถานีสบู น ้าดิบ เป็ น
ต้ น
- บริ ษัทมีหน้ าที่ดแู ลทรัพย์สนิ และดูแลสถานที่บริ เวณสถานีสบู
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บริษัท ไฮโดรเท็ค จากัด (มหาชน)

ระยะเวลางาน
:
หลักประกันการปฏิบตั ิตามสัญญา :

ระยะเวลาการชาระเงินค่าจ้ าง
:
ค่ า ปรั บ กรณี ที่ ไ ม่ ส ามารถผลิ ต :
น ้าประปาได้ / กรณีผลิตน ้าประปา
ได้ ไม่ถึงปริ มาณที่กาหนด

นา้ ดิบ สถานี ผลิตน า้ ประปารวมทัง้ ท่อ ส่ง นา้ ดิบ ตลอดอายุ
สัญญา
- บริ ษัทมีหน้ าที่รับผิดชอบในการซ่อมบารุ งรักษาเครื่ องจักรกล
ระบบไฟฟ้ า มาตรน ้าดิบ มาตรวัดน ้าหลัก ท่อทางดูด และท่อ
พร้ อมอุปกรณ์อื่นๆ บริ เวณสถานีสบู น ้าดิบ และบริ เวณสถานี
ผลิตนา้ ประปารวมทังท่
้ อน ้าดิบให้ สามารถใช้ งานได้ อย่างมี
ประสิทธิ ภาพตลอดอายุสญ
ั ญา และต้ องรั บผิดชอบในการ
ซ่อมแซมให้ ดีดงั เดิมก่อนสิ ้นสุดสัญญา
หมายเหตุ : คู่สญ
ั ญาตกลงให้ มีการคานวณค่าชดเชยเพิ่ม-ลด ตาม
สูตรการปรั บอัตราค่าไฟฟ้ าอัตโนมัติ (ค่า Ft) ของการ
ไฟฟ้ าส่วนภูมิภาคที่เพิ่มขึ ้นหรื อลดลงจากค่า Ft ณ เดือน
ที่ยื่นเสนอราคา (Ft0)
ตังแต่
้ วนั ที่ 1 มิถนุ ายน 2552 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2555
หนังสือค ้าประกันสัญญาของธนาคารจานวนเงิน 2,267,611 บาท
มอบไว้ แก่ผ้ ูว่าจ้ างเพื่อเป็ นหลักประกันการปฏิบัติงานตามสัญญา
ทัง้ นี ้ ผู้ว่าจ้ างจะคืนให้ ภายใน 30 วัน นับ จากวันที่บริ ษัทได้ พ้นข้ อ
ผูกพันตามสัญญาแล้ ว
ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้ รับใบแจ้ งหนี ้จากบริ ษัท
- กรณี ไม่สามารถผลิต น า้ ประปาได้ หรื อ ผลิต น า้ ประปาได้ ไม่ถึ ง
ปริ มาณที่กาหนดในแต่ละวัน บริ ษัทต้ องชาระเงินเป็ นค่าชดเชย
ให้ แก่ผ้ วู า่ จ้ าง โดยคานวณจากปริ มาณน ้าประปาที่ขาดไปในแต่ละ
วัน คูณ กับ อัต ราค่ า น า้ เริ่ ม ต้ น ตามประเภทผู้ใ ช้ น า้ ในเขตพื น้ ที่
จังหวัดสุรินทร์ โดยเฉลี่ย เว้ นแต่มีเหตุสดุ วิสยั หรื อภัยทางธรรมชาติ
หรื อเหตุอื่นใดที่มิใช่ความผิดของบริ ษัท
- กรณีไม่สามารถผลิตน ้าประปาให้ มีคณ
ุ ภาพได้ ตามมาตรฐานของผู้
ว่าจ้ าง อันเป็ นเหตุเกิดจากความผิดพลาด บกพร่ อง หรื อประมาท
เลินเล่อของบริ ษัท บริ ษัทต้ องชาระเงินเป็ นค่าชดเชยเพิ่มเติม คูณ
ด้ ว ยอัต ราค่า น า้ เริ่ ม ต้ น ตามประเภทผู้ใ ช้ น า้ ในเขตพื น้ ที่ จัง หวัด
สุรินทร์ โดยเฉลี่ย คูณด้ วยปริ ม าณน ้าประปาทังหมดตามที
้
่บริ ษัท
จัดส่งให้ แก่ผ้ วู า่ จ้ าง นับตังแต่
้ วนั ที่ตรวจพบจนถึงวันที่บริ ษัททาการ
แก้ ไขเรี ยบร้ อย

3) โครงการสานักงานประปาฉะเชิงเทรา (หน่วยบริ การเทพราช) จังหวัดฉะเชิงเทรา
คูส่ ญ
ั ญา
: การประปาส่วนภูมิภาค
ค่าบริ หารจัดการ
: คานวณตามปริ มาณนา้ ประปาที่ได้ จากมาตรวัดนา้ หลัก ณ เวลา
24.00 น. ของวันสุดท้ ายในแต่ละเดือน คูณด้ วยอัตราค่าจ้ างต่อหน่วย
ทั ง้ นี ้ อั ต ราค่ า จ้ างสู ง สุ ด ไม่ เ กิ น 11,760,299 บาท (ไม่ ร วม
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บริษัท ไฮโดรเท็ค จากัด (มหาชน)

ลักษณะงาน

:

ระยะเวลางาน
:
หลั ก ประ กั น ก ารปฏิ บั ติ ตา ม :
สัญญา

ระยะเวลาการชาระเงินค่าจ้ าง
ค่าปรับกรณีที่ไม่สามารถผลิต
น ้าประปาได้ / กรณีผลิต
น ้าประปาได้ ไม่ถงึ ปริ มาณที่
กาหนด

:
:

ภาษี มลู ค่าเพิ่ม)
บริ หารจัดการผลิตนา้ ประปาและบารุ งรั กษาระบบผลิตนา้ ประปา
แบบเคลือ่ นที่ได้ (Mobile Plant) โดย
- บริ ษั ท ต้ อ งผลิต น า้ ประปาให้ ได้ คุณ ภาพตามมาตรฐานน า้
บริ โ ภค และผลิ ต น า้ ประปาให้ ไ ด้ ป ริ ม าณไม่น้ อ ยกว่ า 125
ลูกบาศก์ เมตรต่อชั่วโมง หรื อตามคาสัง่ ของผู้ว่าจ้ าง ซึ่งผู้ว่า
จ้ างจะแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 7 วัน
- บริ ษัทต้ องรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในการผลิตน ้าประปา อาทิ ค่า
กระแสไฟฟ้ า ค่าใช้ จ่ายในการจัดหาสารเคมีที่ใช้ ในการผลิต
น ้าประปา เป็ นต้ น
- บริ ษั ท มี ห น้ าที่ ดู แ ล บ ารุ ง รั ก ษาและซ่ อ มแซมระบบผลิ ต
น ้าประปาแบบ Mobile Plant ระบบท่อ รวมทังเครื
้ ่ องมือและ
อุ ป กรณ์ ที่ เ กี่ ย วข้ องทัง้ หมดให้ สามารถใช้ งานได้ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ตลอดอายุสญ
ั ญา
หมายเหตุ : คู่สญ
ั ญาตกลงให้ มีการคานวณค่าชดเชยเพิ่ม -ลด ตาม
สูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้ าอัตโนมัติ (ค่า Ft) ของการ
ไฟฟ้ าส่วนภูมิภาคที่เพิ่มขึ ้นหรื อลดลงจากค่า Ft ณ เดือน
ที่ยื่นเสนอราคา (Ft0)
ตังแต่
้ วนั ที่ 6 กรกฎาคม 2553 ถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2556
หนังสือค ้าประกันสัญญาของธนาคารเป็ นจานวนร้ อยละ 5 ของราคา
ค่ า จ้ างตามสัญ ญารวม ซึ่ ง หมายถึ ง งานก่ อ สร้ างและผลิ ต และ
บารุงรักษา โดยมีมลู ค่ารวม 44,619,000 บาท) (รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม)
มอบไว้ แก่ผ้ ูว่าจ้ างเพื่อเป็ นหลักประกันการปฏิบัติ งานตามสัญญา
ทัง้ นี ้ ผู้ว่าจ้ า งจะคืน ให้ ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ บริ ษัทได้ พ้นข้ อ
ผูกพันตามสัญญาแล้ ว
ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้ รับใบแจ้ งหนี ้จากบริ ษัท
กรณี ไ ม่ ส ามารถผลิ ต น า้ ประปาได้ หรื อ ผลิ ต น า้ ประปาได้ ไ ม่ ถึ ง
ปริ ม าณที่ กาหนดในแต่ละวัน หรื อ ไม่สามารถผลิตน า้ ประปาให้ มี
คุณภาพได้ ตามมาตรฐานน ้าบริ โภค บริ ษัทต้ องชาระเงินเป็ นค่าปรับ
ให้ แก่ผ้ วู ่าจ้ างในอัตราตามที่ได้ ตกลงกันไว้ โดยคิดในส่วนที่ปริ มาณ
น ้าประปาไม่ถึง 125 ลูกบาศก์เมตรต่อชัว่ โมง

4) โครงการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
คูส่ ญ
ั ญา
: การประปาส่วนภูมิภาค
ค่าบริ หารจัดการ
: ค านวณตามปริ ม าณน า้ ประปาที่ ไ ด้ จ ากมาตรวัด น า้ หลัก ของวัน
สุด ท้ า ยในแต่ละเดื อน คูณ ด้ ว ยอัต ราค่า จ้ า งต่อ หน่วย โดยค่าจ้ า ง
ขึ น้ กั บ กระบวนการผลิ ต น า้ ทั ง้ นี ้ อั ต ราค่ า จ้ างสู ง สุ ด ไม่ เ กิ น
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บริษัท ไฮโดรเท็ค จากัด (มหาชน)

ลักษณะงาน

:

ระยะเวลางาน
:
หลั ก ประ กั น ก ารปฏิ บั ติ ตา ม :
สัญญา

ระยะเวลาการชาระเงินค้ าจ้ าง
ค่าปรับกรณีที่ไม่สามารถผลิต
น ้าประปาได้ / กรณีผลิต
น ้าประปาได้ ไม่ถงึ ปริ มาณที่
กาหนด

:
:

23,900,000 บาท (ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม)
บริ หารจัดการผลิตน ้าประปาและบารุ งรักษาระบบประปา โดยการ
ผลิตน ้าจะใช้ แหล่งน ้าดิบ 2 ประเภทได้ แก่ น ้าทะเล และน ้าผิวดิน ซึ่ง
ผู้วา่ จ้ างจะเป็ นผู้กาหนดว่าเดือนใดจะให้ ผลิตน ้าประปาจากแหล่งน ้า
ใด โดยการใช้ น ้าผิวดินสามารถผลิตน ้าประปาได้ มากกว่าใช้ น ้าทะเล
รวมทังใช้
้ ระยะเวลาเดินเครื่ องในการผลิตน้ อยกว่า และอัตราค่าน ้าที่
เรี ยกเก็บจากการนาน ้าผิวดินมาผลิตน ้าประปาก็ต่ากว่า ทังนี
้ ้
- บริ ษัทต้ องผลิตน ้าประปาให้ ได้ คุณภาพตามมาตรฐานของการ
ประปาส่วนภูมิภาค
- บริ ษัทต้ องรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในการผลิตนา้ ประปา อาทิ ค่า
กระแสไฟฟ้ า ค่าใช้ จ่า ยในการจัดหาสารเคมี ที่ใ ช้ ในการผลิต
น ้าประปาของสถานีผลิตและจ่ายน ้าประปาและโรงสูบน ้าแรงต่า
เป็ นต้ น
- บริ ษัทมีหน้ าที่ดูแลทรัพย์สิน และดูแลอาคารสถานที่บริ เวณโรง
สูบน ้าแรงต่า รวมทังสถานี
้
ผลิตจ่ายน ้าประปาตลอดอายุสญ
ั ญา
หมายเหตุ : คู่สญ
ั ญาตกลงให้ มีการคานวณค่าชดเชยเพิ่ม -ลด ตาม
สูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้ าอัตโนมัติ (ค่า Ft) ของการ
ไฟฟ้ าส่วนภูมิภาคที่เพิ่มขึ ้นหรื อลดลงจากค่า Ft ณ เดือน
ที่ยื่นเสนอราคา
ตังแต่
้ วนั ที่ 8 กรกฎาคม 2553 ถึงวันที่ 7 กรกฏาคม 2558
หนังสือค ้าประกันสัญญาของธนาคารเป็ นจานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ
5 ของราคาค่าจ้ างตามสัญญา คิดเป็ นเงิน 1,278,650 บาท มอบไว้
แก่ผ้ วู า่ จ้ างเพื่อเป็ นหลักประกันการปฏิบตั ิงานตามสัญญา ทังนี
้ ้ ผู้ ว่า
จ้ างจะคืนให้ ภายใน 15 วัน นับจากวันที่บริ ษัทได้ พ้นข้ อผูกพันตาม
สัญญาแล้ ว
ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้ รับใบแจ้ งหนี ้จากบริ ษัท
- กรณีไม่สามารถผลิตน ้าประปาได้ หรื อผลิตน ้าประปาได้ ไม่ถงึ
ปริ มาณที่กาหนดในแต่ละวัน บริษัทต้ องชาระเงินเป็ นค่าชดเชย
ให้ แก่ผ้ วู า่ จ้ าง โดยคานวณจากปริ มาณน ้าประปาที่ขาดไปในแต่ละ
เดือน คูณกับอัตราค่าน ้าเริ่ มต้ นตามประเภทผู้ใช้ น ้าในเขตพื ้นที่การ
ประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุยโดยเฉลีย่ เว้ นแต่จะมีเหตุ
สุดวิสยั หรื อภัยทางธรรมชาติหรื อเหตุอื่นใดที่มิใช่ความผิดของ
บริ ษัท
- กรณีไม่สามารถผลิตน ้าประปาให้ มีคณ
ุ ภาพได้ ตามมาตรฐานที่
กาหนด บริ ษัทต้ องชาระเงินเป็ นค่าชดเชยเพิม่ เติม คูณด้ วยอัตรา
ค่าน ้าเริ่ มต้ นตามประเภทผู้ใช้ น ้าในเขตพื ้นทีก่ ารประปาส่วน
ภูมิภาคสาขาเกาะสมุยโดยเฉลีย่ คูณด้ วยปริ มาณน ้าประปา
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ทังหมดตามที
้
่บริษัทจัดส่งให้ แก่ผ้ วู า่ จ้ าง นับตังแต่
้ วนั ที่ตรวจพบ
จนถึงวันที่แก้ ไขเรียบร้ อย
5) โครงการสานักงานประปาบ้ างบึง (สถานีผลิตน ้าหนองน ้าเขียว) จังหวัดชลบุรี
คูส่ ญ
ั ญา
: การประปาส่วนภูมิภาค
ค่าบริ หารจัดการ
: คานวณตามปริ มาณนา้ ประปาที่ได้ จากมาตรวัดนา้ หลัก ณ เวลา
24.00 น. ของวันสุดท้ ายในแต่ละเดือน คูณด้ วยอัตราค่าจ้ างต่อหน่วย
ทั ง้ นี ้ อั ต ราค่ า จ้ างสู ง สุ ด ไม่ เ กิ น 13,140,000 บาท (ไม่ ร วม
ภาษี มลู ค่าเพิ่ม)
ลักษณะงาน
: บริ หารจัดการผลิตนา้ ประปาและบารุ งรั กษาระบบผลิตนา้ ประปา
แบบเคลื่อนที่ได้ (Mobile Plant) สานักงานประปาบ้ านบึง (สถานี
ผลิตน ้าหนองน ้าเขียว) โดย
- บริ ษั ท ต้ อ งผลิต น า้ ประปาให้ ได้ คุณ ภาพตามมาตรฐานน า้
บริ โ ภค และผลิ ต น า้ ประปาให้ ไ ด้ ป ริ ม าณไม่น้ อ ยกว่ า 300
ลูกบาศก์เมตรต่อชัว่ โมง หรื อตามคาสัง่ ของผู้ว่าจ้ างซึ่งจะแจ้ ง
ให้ ทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 7 วัน
- บริ ษัทต้ องรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในการผลิตน ้าประปา อาทิ ค่า
กระแสไฟฟ้ า ค่าใช้ จ่ายในการจัดหาสารเคมีที่ใช้ ในการผลิต
น ้าประปา เป็ นต้ น
- บริ ษั ท มี ห น้ าที่ ดู แ ล บ ารุ ง รั ก ษาและซ่ อ มแซมระบบผลิ ต
น ้าประปาแบบ Mobile Plant ระบบท่อ รวมทังเครื
้ ่ องมือและ
อุ ป กรณ์ ที่ เ กี่ ย วข้ องทัง้ หมดให้ สามารถใช้ งานได้ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพตลอดอายุสญ
ั ญา
หมายเหตุ : คู่สญ
ั ญาตกลงให้ มีการคานวณค่าชดเชยเพิ่ม -ลด ตาม
สูตรการปรั บอัตราค่าไฟฟ้ าอัตโนมัติ (ค่า Ft) ของการไฟฟ้ าส่วน
ภูมิภาคที่เพิ่มขึ ้นหรื อลดลงจากค่า Ft ณ เดือนที่ยื่นเสนอราคา (Ft0)
ระยะเวลางาน
: ตังแต่
้ วนั ที่ 11 สิงหาคม 2553 ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2555
หลั ก ประ กั น ก ารปฏิ บั ติ ตา ม : หนังสือค ้าประกันสัญญาของธนาคารเป็ นจานวนร้ อยละ 5 ของราคา
สัญญา
ค่ า จ้ างรวมตามสัญ ญา ซึ่ ง รวมงานก่ อ สร้ างและงานผลิ ต และ
บารุงรักษา มูลค่า 52,965,000 บาท (รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม) มอบไว้ แก่
ผู้วา่ จ้ างเพื่อเป็ นหลักประกันการปฏิบตั ิงานตามสัญญา ทังนี
้ ้ ผู้วา่ จ้ าง
จะคื น ให้ ภ ายใน 30 วัน นับ จากวัน ที่ บ ริ ษั ท ได้ พ้ น ข้ อผูก พัน ตาม
สัญญาแล้ ว
ระยะเวลาการชาระเงินค่าจ้ าง
: ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้ รับใบแจ้ งหนี ้จากบริ ษัท
ค่าปรับกรณีที่ไม่สามารถผลิต
: กรณี ไ ม่ ส ามารถผลิ ต น า้ ประปาได้ หรื อ ผลิ ต น า้ ประปาได้ ไม่ ถึ ง
น ้าประปาได้ /กรณีผลิตน ้าประปา
ปริ ม าณที่ก าหนดในแต่ละวัน หรื อ ไม่สามารถผลิตน า้ ประปาให้ มี
ได้ ไม่ถึงปริ มาณที่กาหนด
คุณภาพได้ ตามมาตรฐานน ้าบริ โภค บริ ษัทต้ องชาระเงินเป็ นค่าปรับ
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ให้ แก่ผ้ วู ่าจ้ างในอัตราตามที่ได้ ตกลงกันไว้ โดยคิดในส่วนที่ปริ มาณ
น ้าประปาไม่ถึง 150 ลูกบาศก์เมตรต่อชัว่ โมง
6) โครงการบริ ษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)
คูส่ ญ
ั ญา
: บริ ษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)
ค่าบริ หารจัดการ
: ค านวณตามปริ ม าณน า้ บริ สุท ธิ์ ที่ ไ ด้ จ ากมาตรวัด น า้ หลัก ของวัน
สุดท้ ายในแต่ละเดือน ตามสูตรการคานวณที่กาหนดโดยไม่รวมภาษ๊
มูลค่าเพิ่ม ทังนี
้ ้ ผู้ว่าจ้ างจะชาระค่าบริ หารจัดการผลิตน ้าบริ สทุ ธิ์ให้
บริ ษัทขันต
้ ่าเท่ากับ 7,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
ลักษณะงาน
: บริ หารจัดการผลิต และบารุงรักษาหน่วยผลิตน ้าบริ สทุ ธิ์จากน ้าทะเล
ขนาด 24,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน โดยผู้ว่าจ้ างเป็ นผู้จดั หาอุปกรณ์
ทังหมดยกเว้
้
น Membrane Consumable สารเคมี และ Special
Tools และบริ ษัทเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในการเดินเครื่ องและ
บารุงรักษาหน่วยผลิตน ้าบริ สทุ ธิ์จากน ้าทะเล
ระยะเวลางาน
: ตังแต่
้ วนั ที่ 1 กันยายน 2553 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2555
หลั ก ประ กั น ก ารปฏิ บั ติ ตา ม
หนังสือค ้าประกันสัญญาของธนาคารเป็ นจานวน 3,000,000 บาท
สัญญา
มอบไว้ แก่ผ้ ูว่าจ้ างเพื่อเป็ นหลักประกันการปฏิบัติงานตามสัญญา
โดยมีก าหนดระยะเวลาการค า้ ประกัน คราวละ 1 ปี ตลอดอายุ
สัญญา ทังนี
้ ้ ผู้ว่าจ้ างจะคืนให้ ภายใน 30 วัน นับจากวันที่บริ ษัทได้
พ้ นข้ อผูกพันตามสัญญาแล้ ว
ระยะเวลาการชาระเงินค่าจ้ าง
: ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้ รับใบแจ้ งหนี ้จากบริ ษัท
ค่าปรับกรณีที่ไม่สามารถผลิต
- กรณีไม่สามารถผลิตน ้าบริ สุทธิ์ ได้ หรื อผลิตนา้ บริ สุทธิ์ ได้ ต่ากว่า
น ้าประปาได้ / กรณีผลิต
95% ของปริ มาณที่กาหนดในแต่ละเดือน หักช่วงเวลาที่บริ ษัทได้
น ้าประปาได้ ไม่ถงึ ปริ มาณที่
Shutdown ตามที่ ได้ แจ้ ง ไว้ ล่ว งหน้ า บริ ษั ท ต้ อ งช าระเงิ น เป็ น
กาหนด
ค่าชดเชยให้ แก่ผ้ วู ่าจ้ าง โดยมีอตั ราค่าชดเชยสาหรับน ้าบริ สทุ ธิ์ ที่
ขาดไปในอัตราตามที่ได้ ตกลงไว้ เว้ นแต่มีเหตุสดุ วิสยั หรื อภัยทาง
ธรรมชาติ หรื อความผิดอื่นใดที่มิใช่ความผิดของบริ ษัท และการ
Shutdown Plant ที่บริ ษัทได้ แจ้ งแผนล่วงหน้ าแล้ ว
- กรณีไม่สามารถผลิตน ้าบริ สทุ ธิ์ ให้ มีคุณภาพได้ ตามที่กาหนด อัน
เป็ นเหตุเกิดจากความผิดพลาด บกพร่ องหรื อประมาทเลินเล่อของ
บริ ษัท บริ ษัทต้ องชาระเงินเป็ นค่าชดเชยในอัตราตามที่ได้ ตกลงไว้
คูณด้ วยปริ มาณน ้าบริ สทุ ธิ์ที่ขาดหายไปจากปริ มาณน ้าบริ ษัทสุทธิ์
ที่ต่ากว่า 95% ของปริ มาณที่กาหนดในเดือนนันๆ
้
7) โครงการการประปาส่วนภูมิภาค สาขามหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
คูส่ ญ
ั ญา
: การประปาส่วนภูมิภาค
ค่าบริ หารจัดการ
: ผู้ ว่ า จ้ างจะจ่ า ยค่ า จ้ างให้ กั บ บริ ษั ท โดยค านวณตามปริ ม าณ
หน้ าที่ 2.5 - 22

บริษัท ไฮโดรเท็ค จากัด (มหาชน)

ลักษณะงาน

:

ระยะเวลางาน
:
หลั ก ประ กั น ก ารปฏิ บั ติ ตา ม :
สัญญา

ระยะเวลาการชาระเงินค่าจ้ าง
:
ค่าปรับกรณีที่ไม่สามารถผลิต
:
น ้าประปาได้ /กรณีผลิตน ้าประปา
ได้ ไม่ถึงปริ มาณที่กาหนด

น ้าประปาที่ได้ จากมาตรวัดน ้าหลัก ของวันสุดท้ ายในแต่ละเดือน คูณ
ด้ วยอัตราค่าจ้ างต่อหน่วย ทังนี
้ ้ อัตราค่าจ้ างสูงสุดไม่เกิน 5,700,550
บาท (ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม)
บริ หารจัดการผลิตนา้ ประปาและบารุ งรั กษาระบบผลิตนา้ ประปา
แบบเคลือ่ นที่ได้ (Mobile Plant) โดย
- บริ ษั ท ต้ องผลิ ต น า้ ประปาให้ ได้ คุ ณ ภาพตามมาตรฐาน
น ้าประปา และผลิตให้ ได้ ปริ มาณไม่น้อยกว่า 100 ลูกบาศก์
เมตรต่อชัว่ โมง หรื อตามคาสัง่ ของผู้ว่าจ้ างซึ่งจะแจ้ งให้ ทราบ
ล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 7 วัน
- บริ ษัทต้ องรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในการผลิตน ้าประปา อาทิ ค่า
กระแสไฟฟ้ า ค่าใช้ จ่ายในการจัดหาสารเคมีที่ใช้ ในการผลิต
น ้าประปา เป็ นต้ น
- บริ ษัทมีหน้ าที่ดูแล บารุ งรักษาและซ่อมแซมโรงสูบน ้าแรงต่า
โรงสูบน า้ แรงสูง ระบบผลิตนา้ ประปาแบบ Mobile Plant
ระบบท่อ รวมทังเครื
้ ่ องมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้ องทังหมดให้
้
สามารถใช้ งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพตลอดอายุสญ
ั ญา
ตังแต่
้ วนั ที่ 2 มิถนุ ายน 2554 ถึงวันที่ 1 มิถนุ ายน 2557
หนังสือค ้าประกันสัญญาของธนาคารเป็ นจานวนร้ อยละ 5 ของราคา
ค่าจ้ างรวมตามสัญญา คิดเป็ นจานวนเงิน 2,105,000 บาท (รวม
ภาษี มลู ค่าเพิ่ม) โดยหลักประกันดังกล่าวผู้วา่ จ้ างจะคืนให้ ภายใน 15
วัน นับจากวันที่บ ริ ษัทได้ พ้นข้ อผูก พันตามสัญญา และไม่มี ความ
เสียหายเกิดขึ ้น
ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้ รับใบแจ้ งหนี ้จากบริ ษัท
กรณี ไ ม่ ส ามารถผลิ ต น า้ ประปาได้ หรื อ ผลิ ต น า้ ประปาได้ ไม่ ถึ ง
ปริ ม าณที่ก าหนดในแต่ละวัน หรื อ ไม่สามารถผลิตน า้ ประปาให้ มี
คุณภาพได้ ตามมาตรฐานน ้าบริ โภค บริ ษัทต้ องชาระเงินเป็ นค่าปรับ
ให้ แก่ผ้ วู า่ จ้ างในอัตราวันละ 5,000 บาท

8) โครงการบริ ษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกลัน่ จากัด (มหาชน)
คูส่ ญ
ั ญา
: บริ ษัท ปตท.อะโรเมติกส์และการกลัน่ จากัด (มหาชน)
ค่าออกแบบ
: 6,000,000 บาท
ลักษณะงาน
: ส่วนที่ 1 ได้ แก่ งานออกแบบระบบกาจัดสารหนู
ส่วนที่ 2 ได้ แก่ งานรับจ้ างทดลองเดินระบบกาจัดสารหนู
ระยะเวลางาน
: ส่วนที่ 1 ตังแต่
้ วนั ที่ 31 พฤษภาคม 2554 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2554
ส่วนที่ 2 ภายหลังการก่อสร้ างของผู้วา่ จ้ าง และภายหลังได้ รับหนังสือ
แจ้ งให้ เข้ าดาเนินการ
หลั ก ประ กั น ก ารปฏิ บั ติ ตา ม : -ไม่มีหน้ าที่ 2.5 - 23

บริษัท ไฮโดรเท็ค จากัด (มหาชน)

สัญญา
ระยะเวลาการชาระเงินค่าจ้ าง
ค่าปรับกรณีสง่ มอบงานล่าช้ า

5.4.3 กรมธรรม์
คูส่ ญ
ั ญา
กรมธรรม์ประกันภัยเลขที่
ประเภทการประกันภัย
ความคุ้มครอง/ความรับผิดชอบ

ระยะเวลาประกันภัย
วงเงินประกันภัย

ผู้รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์

คูส่ ญ
ั ญา
กรมธรรม์ประกันภัยเลขที่
ประเภทการประกันภัย

: ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้ รับใบแจ้ งหนี ้จากบริ ษัท
: บริ ษัทต้ องชาระเงินเป็ นค่าปรับให้ แก่ผ้ วู ่าจ้ างในอัตราร้ อยละ 0.25
ต่อวันของค่าจ้ าง

บริ ษัท อลิอนั ซ์ ซี.พี. ประกันภัย จากัด
10-001-4304-MP-000770
การประกันการเสีย่ งภัยทุกชนิดจากงานก่อสร้ าง (Construction
Erection All Risks Insurance)
คุ้มครองความเสียหายทุกประเภทที่เกิดกับอุปกรณ์ จากเหตุการณ์ที่ไม่
คาดคิด และให้ ความคุ้มครองความเสียหายในชีวิตและทรัพย์ สินของ
บุคคลที่สามที่อาจได้ รับผลกระทบจากการดาเนินการก่อสร้ างโครงการ
ตังแต่
้ วนั ที่ 22 ตุลาคม 2553 ถึงวันที่ 22 มกราคม 2555
 Building and Civil Engineering Works : 214,000,000 บาท
 Machinery Erection : 214,000,000 บาท
 Third Party Liability (ความรั บผิดชอบต่อบุคคลภายนอก):
5,000,000 บาท
บริ ษัท บี อาร์ พี สตีล จากัด as the Principal และ/หรื อ บริ ษัท ไฮโดร
เท็ค จากัด as main contractor และ/หรื อ Sub-contractor

ผู้รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์

บริ ษัท อลิอนั ซ์ ซี.พี. ประกันภัย จากัด
10-001-4305-MP-000713
การประกันการเสีย่ งภัยทุกชนิดจากงานก่อสร้ าง (Construction
Erection All Risks Insurance)
คุ้มครองความเสียหายทุกประเภทที่เกิดกับ อุปกรณ์ จากเหตุการณ์ที่ไม่
คาดคิด และให้ ความคุ้มครองความเสียหายในชีวิตและทรัพย์ สินของ
บุคคลที่สามที่อาจได้ รับผลกระทบจากการดาเนินการก่อสร้ างโครงการ
ตังแต่
้ วนั ที่ 18 ตุลาคม 2553 ถึงวันที่ 18 เมษายน 2555
 Building and Civil Engineering Works : 249,845,000 บาท
 Machinery Erection : 249,845,000 บาท
 Third Party Liability (ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก) :
5,000,000 บาท
ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จากัด (มหาชน)

คูส่ ญ
ั ญา

บริ ษัท ไทยศรี ประกันภัย จากัด

ความคุ้มครอง/ความรับผิดชอบ

ระยะเวลาประกันภัย
วงเงินประกันภัย

หน้ าที่ 2.5 - 24

บริษัท ไฮโดรเท็ค จากัด (มหาชน)

กรมธรรม์ประกันภัยเลขที่
ประเภทการประกันภัย
ความคุ้มครอง/ความรับผิดชอบ

ระยะเวลาประกันภัย
วงเงินประกันภัย

ผู้รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์
คูส่ ญ
ั ญา
กรมธรรม์ประกันภัยเลขที่
ประเภทการประกันภัย
ความคุ้มครอง/ความรับผิดชอบ
ระยะเวลาประกันภัย
วงเงินประกันภัย

ผู้รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์

110100/E001000029
Construction / Erection All Risks Insurance (การประกันการเสี่ยงภัย
ทุกชนิดจากงานก่อสร้ าง)
คุ้มครองความเสียหายทุกประเภทที่เกิดกับอุปกรณ์ จากเหตุการณ์ที่ไม่
คาดคิด และให้ ความคุ้มครองความเสียหายในชีวิตและทรัพย์ สินของ
บุคคลที่สามที่อาจได้ รับผลกระทบจากการดาเนินการก่อสร้ างโครงการ
ตังแต่
้ วนั ที่ 11 มกราคม 2554 ถึงวันที่ 11 กันยายน 2555
 Building and Civil Engineering Works : 156,976,635.52 บาท
 Machinery Erection : 1,000,000 บาท
 Third Party Liability (ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก) :
20,000,000 บาท
การประปาส่วนภูมิภาค และ/หรื อ บริ ษัท ไฮโดรเท็ค จากัด
บริ ษัท ไทยประกันชีวติ จากัด
จี3-3606
การประกันชีวิตกลุม่ แบบชัว่ ระยะเวลา
คุ้มครองชีวิต อุบตั ิเหตุ ทุพพลภาพเนื่องจากเจ็บป่ วยหรื ออุบตั ิเหตุ การ
รักษาในโรงพยาบาล (คนไข้ ใน) และการรักษาแบบคนไข้ นอก
ตังแต่
้ วนั ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2554 ถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555
 ประกันชีวิต : 200,000 บาท
 ประกันอุบตั ิเหตุ โดยการจ่ายเงินทดแทนอีกจานวนหนึง่ แล้ วแต่กรณี
 ประกันทุพพลภาพเนื่องจากเจ็บป่ วยหรื ออุบตั ิเหตุ : 200,000 บาท
 การรักษาในโรงพยาบาล (คนไข้ ใน) โดยการชดเชยค่ารักษากรณี่
เจ็บป่ วยหรื อประสบอุบตั ิเหตุแล้ วแต่กรณี
 การรักษาแบบคนไข้ นอก : 600 บาทต่อการบาดเจ็บหรื อเจ็บไข้ 1
ครัง้ (วันละ 1 ครัง้ ปี ละไม่เกิน 30 ครัง้ )
พนักงาน

5.5 เงินลงทุนในบริษัทย่ อยและบริษัทที่เกี่ยวข้ อง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 บริ ษัทไม่มีเงินลงทุนในบริ ษัทย่อยและบริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง
นโยบายการลงทุนในบริ ษัทย่อย
นโยบายการลงทุนของบริ ษัท คือพิจารณาขยายธุรกิจเพื่อเพิ่มความสามารถในการรับงาน โดยลงทุนร่ วมกับ
พันธมิตรทางธุรกิจ ที่ร้ ู จักกันมายาวนาน เพื่อ จัดตังกิ
้ จการร่ วมค้ า (Joint Venture) หรื อกิจการค้ าร่ วม (Consortium)
สาหรับการเข้ ารับงานหรื อเข้ าร่ วมประมูลงานโครงการที่มีขนาดใหญ่ได้ โดยบริ ษัทคานึง ถึงความพร้ อมของบุคลากรและ

หน้ าที่ 2.5 - 25

บริษัท ไฮโดรเท็ค จากัด (มหาชน)

ทีมงาน และอัตราการทากาไรซึง่ ต้ องเป็ นไปตามนโยบายที่กาหนด ควบคู่ไปกับการพิจารณาคัดเลือกพันธมิตรทางธุรกิจที่
น่าเชื่อถือ ทังในเรื
้ ่ องคุณภาพงานก่อสร้ าง ฐานะทางการเงิน และความน่าเชื่อถือของผู้บริ หารบริ ษัท เพื่อป้องกันและลด
ความเสีย่ งที่อาจเกิดขึ ้นจากโครงการที่ทาร่วมกันในอนาคต

หน้ าที่ 2.5 - 26

