บริษัท ไฮโดรเท็ค จากัด (มหาชน)

12. ฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงาน
12.1 งบการเงิน
(ก) สรุ ปรายงานการสอบบัญชี
งบการเงินเฉพาะกิจการสาหรับงวด 9 เดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 ของบริ ษัท สอบทานโดยบริ ษัท เอส พี
ออดิท จากัด ซึง่ มีนางสาวซูซาน เอี่ยมวณิชชา ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4306 เป็ นผู้สอบบัญชี ได้ ปฏิบตั ิงานสอบทานตาม
มาตรฐานการสอบบัญชีที่เกี่ยวกับการสอบทาน โดยไม่พบสิ่งที่เป็ นเหตุให้ เชื่อได้ ว่างบการเงิ นไม่ถูกต้ องตามที่ควรใน
สาระสาคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป ทังนี
้ ้ งบการเงินในงวดดังกล่าว บริ ษัทได้ ถือปฏิบตั ิตามประกาศของสภา
วิชาชีพบัญชีที่กาหนดให้ ใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชีที่กาหนดให้ เริ่มในหรือหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2554 ซึง่ ฝ่ ายบริ หารได้ ประเมินแล้ วเห็นว่า ไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงินของบริ ษัทใน
งวดปั จจุบนั ยกเว้ นการถือปฏิบตั ิ ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เรื่ องผลประโยชน์พนักงาน ซึ่งมีผลกระทบต่องบ
การเงินตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อที่ 4
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการของบริ ษัท ในงวดบัญชีปี 2553 สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553
ตรวจสอบโดยบริ ษัท เอส พี ออดิท จากัด ซึง่ มีนางสาวซูซาน เอี่ยมวณิชชา ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4306 เป็ นผู้สอบบัญชี
ได้ ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทัว่ ไป โดยให้ ความเห็น อย่างไม่มีเงื่อนไขว่างบการเงินของ
บริ ษัทและกิจการร่วมค้ าได้ แสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ผลการดาเนินงานรวมและเฉพาะกิจการ กระแสเงิน
สดรวมและเฉพาะกิจการได้ อย่างถูกต้ อง ตามที่ควรในสาระสาคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป ทังนี
้ ้ ในงวดบัญชีปี
2553 ได้ จัดทาขึ ้นโดยรวมงบการเงิ นของบริ ษัทและกิจการร่ วมค้ าหลังจากตัดยอดคงค้ างและรายการระหว่างกันที่มี
สาระสาคัญแล้ ว โดยกิจการร่วมค้ าที่บริ ษัทเข้ าถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 แสดงดังตาราง
ชื่อ
กิจการร่ วมค้ า
กิจการร่ วมค้ า
ไฮโดรเท็คสหการ

ผู้ร่วมค้ า
บริ ษัท สหการ
วิศวกร จากัด

กิ จ การร่ วมค้ า บริ ษัท เสรี การ
ไฮโดรเท็คเสรี
โยธา จากัด

กิจการร่ วมค้ า
ไฮโดรเท็ค - ซัล
คอน

บริ ษั ท ซั ล คอน
เ อ็ น จิ เ นี ย ริ่ ง
จากัด และบริ ษัท
เอส.พี . เค. คอน
สตรัคชัน่ จากัด

ไทย

บันทึก
ข้ อตกลงเลิก
กิจการ
24 ธ.ค. 2553

แจ้ งเลิกกิจการ
ร่ วมค้ าต่ อ
กรมสรรพากร
28 ธ.ค. 2553

ไทย

31 ธ.ค. 2552

17 ก.พ. 2553

ไทย

21 พ.ค. 2553

11 มิ.ย. 2553

ประเภทกิจการ/
สถานะปั จจุบัน

จด
ทะเบียน

รับเหมาก่อสร้ าง
ระบบบาบัดน ้าเสีย
(ปิ ดกิจการใน
ระหว่างปี 2553)
รั บ เหมาก่ อ สร้ าง
ระบบบาบัดน ้าเสีย
(ปิ ดกิจการ)

รั บ เหมาก่ อ สร้ าง
สถานี สู บ น า้ จ่ า ย
น า้ (ปิ ดกิ จ การใน
ระหว่างปี 2553)
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สัดส่ วนการถือหุ้น
(%)
(จัดตังปี
้ 2549 โดย
เข้ าถือหุ้นร้ อยละ 50
ของทุนจดทะเบียน)
(จัดตังปี
้ 2545 โดย
เข้ าถือหุ้นร้ อยละ
99.99 ของทุนจด
ทะเบียน)
(จัดตังปี
้ 2544 โดย
เข้ าถือหุ้นร้ อยละ 48
ของทุนจดทะเบียน)

บริษัท ไฮโดรเท็ค จากัด (มหาชน)

การแจ้ งเลิกกิจการร่ วมค้ าทัง้ 3 แห่งเป็ นผลจากการดาเนินการก่อสร้ างและให้ บริ การลูกค้ าเสร็ จสิ ้น และเพื่อจัด
โครงสร้ างธุรกิจให้ เหมาะสม บริ ษัทจึงทาบันทึกข้ อตกลงกับผู้ร่วมค้ า เพื่อเลิกกิจการ จึงทาให้ กิจการร่ วมค้ าดังกล่าวไม่เป็ น
บริ ษัทย่อยของบริ ษัทอีกต่อไป ดังนัน้ ในงบเเสดงฐานะการเงินรวมสาหรับงวดบัญชีปี 2553 สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553
จึงไม่ได้ รวมงบเเสดงฐานะการเงินของกิจการร่วมค้ าดังกล่าวทัง้ 3 กิจการ อย่างไรก็ตามงบกาไรขาดทุนรวมได้ รวมผลการ
ดาเนินงานของกิจการร่วมค้ าดังกล่าวตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2553 จนถึงวันที่ทาบันทึกข้ อตกลงเลิกกิจการร่วมค้ า
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการของบริ ษัท ในงวดบัญชีปี 2552 สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552
ตรวจสอบโดยบริ ษัท เอส พี ออดิท จากัด ซึง่ มีนางสาวซูซาน เอี่ยมวณิชชา ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4306 เป็ นผู้สอบบัญชี
ได้ ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทัว่ ไป โดยให้ ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขว่างบการเงินของ
บริ ษัทและกิจการร่วมค้ าได้ แสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ผลการดาเนินงานรวมและเฉพาะกิจการ กระแสเงิน
สดรวมและเฉพาะกิจการได้ อย่างถูกต้ อง ตามที่ควรในสาระสาคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป ซึ่งงบการเงินในงวด
ดังกล่าวบริ ษัทได้ ถือปฏิบตั ิตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชีที่กาหนดให้ ใช้ มาตรฐานรายงานทางการเงินใหม่ตามประกาศ
สภาวิชาชีพบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2552 เป็ นต้ นไป ซึ่งฝ่ ายบริ หารได้ ประเมินแล้ วเห็นว่าไม่มีผลกระทบ
อย่างมีสาระสาคัญต่องบการเงินของบริ ษัทในงวดปั จจุบนั ทังนี
้ ้ งบการเงินในงวดบัญชีปี 2552 ได้ จดั ทาขึ ้นโดยรวมงบ
การเงินของบริ ษัทและกิจการร่วมค้ าหลังจากตัดยอดคงค้ างและรายการระหว่างกันที่ มีสาระสาคัญแล้ ว โดยกิจการร่วมค้ าที่
บริ ษัทเข้ าถือหุ้นมี 3 กิจการข้ างต้ น
ทังนี
้ ้ ในการจัดทางบการเงินรวมของบริ ษัทและกิจการร่ วมค้ าสาหรับงวดบัญชีปี 2552 สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2552 มีรายละเอียดการบันทึกรายการทางบัญชี ดังนี ้
ชื่อกิจการร่ วมค้ า
การบันทึกบัญชี
กิจการร่วมค้ า ไฮโดรเท็ค-สหการ เมื่อวันที่ 30 มิถนุ ายน 2551 บริ ษัทได้ ทาบันทึกข้ อตกลงร่ วมกับผู้ร่วมค้ า ซึ่งภายใต้
(จัดตังปี
้ 2549 โดยเข้ าถือหุ้นร้ อย ข้ อตกลงดังกล่าว บริ ษัทต้ องรับผิดชอบภาระผลขาดทุนที่เกิดขึ ้นทังหมดจากกิ
้
จการ
ละ 50 ของทุนจดทะเบียน)
ร่วมค้ า ตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2551 เป็ นต้ นไป ดังนัน้ งบการเงินสาหรับงวดบัญชีปี
2552 จึงเป็ นการจัดทางบการเงินโดยรวมสัดส่วนเสมือนถือเงินลงทุนในสัดส่วนร้ อย
ละ 100 ของทุนจดทะเบียนกิจการร่วมค้ า
กิจการร่วมค้ า ไฮโดรเท็คเสรี
จากการทาบันทึกข้ อตกลงเลิกกิจการร่ วมค้ าในวันที่ 31 ธันวาคม 2552 กิจการร่ วม
(จัดตังปี
้ 2545 โดยเข้ าถือหุ้นร้ อย ค้ าดังกล่าวไม่ถือเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทอีกต่อไป ดังนัน้ งบเเสดงฐานะการเงิ น
ละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน)
รวมสาหรับงวดบัญชีปี 2552สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 จึงไม่ได้ รวมงบเเสดง
ฐานะการเงินของกิจการร่วมค้ าดังกล่าว อย่างไรก็ตามงบกาไรขาดทุนรวมได้ รวมผล
การดาเนินงานของกิจการร่วมค้ าดังกล่าวตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2553 จนถึงวันที่ 31
ธันวาคม 2552
กิจการร่ วมค้ า ไฮโดรเท็ค – ซัล รับรู้สว่ นได้ เสียในกิจการร่วมค้ าด้ วยวิธีรวมตามสัดส่วน
คอน (จัดตังปี
้ 2544 โดยเข้ าถือ
หุ้นร้ อยละ 48 ของทุนจดทะเบียน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการของบริ ษัท ในงวดบัญชีปี 2551 สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551
ตรวจสอบโดยบริ ษัท กริ นทร์ ออดิท จากัด ซึง่ มีนายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 3759 เป็ นผู้สอบบัญชี ได้
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ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทัว่ ไป โดยให้ ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขว่างบการเงินของบริ ษัท
และกิจการร่วมค้ าได้ แสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ผลการดาเนินงานรวมและเฉพาะกิจการ กระแสเงินสดรวม
และเฉพาะกิจการได้ อย่างถูกต้ อง ตามที่ควรในสาระสาคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป ทังนี
้ ้ งบการเงินงวดบัญชีปี
2551 ได้ จัดทาขึ ้นโดยรวมงบการเงิ นของบริ ษัทและกิจการร่ วมค้ าหลังจากตัดยอดคงค้ างและรายการระหว่างกันที่มี
สาระสาคัญแล้ ว ทัง้ 3 กิจการข้ างต้ น
ทังนี
้ ้ ในกระบวนการพิจารณาแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ของสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริ ษัทและผู้สอบบัญชีได้ ตรวจพบว่า ในงวดบัญชีปี 2552 สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2552 ต้ องทาการปรับปรุงงบการเงินสาหรับงวดบัญชีปีดังกล่าวใหม่ กล่าวคือ กิจการต้ องรับรู้ ประมาณการผลขาดทุนจาก
งานก่อสร้ างที่คาดว่าจะเกิดขึ ้น ซึ่งต้ อ งรับรู้ เป็ นค่าใช้ จ่ายทันทีในงบกาไรขาดทุนสาหรับงวดบัญชีปี 2551 จานวน 14.33
ล้ านบาท แต่บริ ษัทได้ รับรู้ประมาณการผลขาดทุนดังกล่าวเป็ นค่าใช้ จ่ายในงบกาไรขาดทุนสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2552 แทน ดังนัน้ บริ ษัทจึงได้ จดั ทางบการเงินฉบับแก้ ไข (จัดประเภทใหม่) สาหรับงวดบัญชีปี 2552 โดยได้ รับการสอบ
ทานจากผู้สอบบัญชีของบริ ษัทเกี่ยวกับการปรับปรุ งรายการเพื่อให้ เป็ นไปตามมาตรฐานบัญชีที่ถูกต้ อง และงวดบัญชีปี
2551ที่จดั ทาโดยฝ่ ายบริ หารของบริ ษัท ซึ่ง ในการอธิบายฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงานของกิจการสาหรับงวด
บัญชีปี 2552 และปี 2551 จะเป็ นการอธิบายตามงบการเงินจัดประเภทใหม่ ทังนี
้ ้ เพื่อให้ เกิดความเข้ าใจที่ชดั เจนเกี่ยวกับ
ผลการดาเนินงานของบริ ษัทในช่วงปี ดังกล่าว
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(ข) ตารางสรุ ปฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
สรุ ปรายการงบเเสดงฐานะการเงิน
(ก่ อน : ปรั บปรุ งรายการในงบการเงิน
งวดบัญชีปี 2551 และปี 2552)

งบการเงินรวม / ตรวจสอบแล้ ว
สิน้ สุด 31 ธ.ค. 51
สิน้ สุด 31 ธ.ค. 52
สิน้ สุด 31 ธ.ค. 53
(จัดประเภทใหม่ )
ล้ านบาท
%
ล้ านบาท
%
ล้ านบาท
%

งบเฉพาะกิจการ /
สอบทานแล้ ว
สิน้ สุด 30 ก.ย.54
ล้ านบาท
%

สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
26.34
6.6%
19.90
7.6%
95.85
29.4%
63.61 16.0%
เงินลงทุนระยะสัน้
0.00
0.0%
0.00
0.0%
25.05
7.7%
0.11
0.0%
ลูกหนี ้การค้ า-สุทธิ
113.82 28.4%
70.49 26.8%
65.40
20.1%
101.02 25.4%
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันกิ
้ จการที่เกี่ยวข้ องกัน-สุทธิ
0.38
0.1%
0.00
0.0%
0.00
0.0%
0.00
0.0%
มูลค่างานเสร็จที่ยงั ไม่ได้ เรียกเก็บ
76.74 19.1%
36.75 14.0%
16.09
4.9%
107.20 27.0%
ลูกหนี ้เงินประกันผลงาน
21.03
5.2%
30.16 11.5%
11.37
3.5%
11.58
2.9%
เงินมัดจาค่าสินค้ า-สุทธิ
8.56
2.1%
2.15
0.8%
8.83
2.7%
8.47
2.1%
เงินจ่ายล่วงหน้ าแก่ผ้ รู ับเหมาช่วง-สุทธิ
4.67
1.2%
1.37
0.5%
6.31
1.9%
4.95
1.2%
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น-สุทธิ
29.08
7.2%
3.59
1.4%
5.70
1.7%
10.37
2.6%
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
280.62 69.9%
164.41 62.4%
234.61
72.0%
307.31 77.4%
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค ้าประกัน
87.73 21.9%
45.94 17.4%
62.60
19.2%
64.71 16.3%
ที่ดินและอุปกรณ์-สุทธิ
21.43
5.3%
19.53
7.4%
18.63
5.7%
22.71
5.7%
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน-สุทธิ
0.04
0.0%
0.24
0.1%
0.75
0.2%
0.70
0.2%
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
1.98
0.5%
1.98
0.8%
1.39
0.4%
1.39
0.3%
ภาษีเงินได้ ถกู หัก ณ ที่จา่ ย-สุทธิ
9.21
2.3%
31.32 11.9%
7.84
2.4%
0.00
0.0%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น-สุทธิ
0.21
0.1%
0.01
0.0%
0.17
0.1%
0.43
0.1%
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
120.60 30.1%
99.01 37.6%
91.37
28.0%
89.94 22.6%
สินทรัพย์ รวม
401.22 100.0%
263.42 100.0%
325.98 100.0%
397.25 100.0%
หนีส้ ิน
เงินกู้ยืมระยะสันสถาบั
้
นการเงิน
0.00
0.0%
10.00
3.8%
0.00
0.0%
0.00
0.0%
เจ้ าหนี ้การค้ า
82.19 20.5%
65.39 24.8%
56.86
17.4%
101.64 25.6%
ประมาณการรับประกันคุณภาพ
79.37 19.8%
4.26
1.6%
2.04
0.6%
1.96
0.5%
เงินกู้ยืมระยะสัน-กิ
้ จการอื่น
4.02
1.0%
1.23
0.5%
0.00
0.0%
0.00
0.0%
ส่วนของเจ้ าหนี ้ตามสัญญาเช่าการเงินระยะ
0.10
0.0%
0.12
0.0%
0.23
0.1%
0.77
0.2%
ยาวที่ถึงกาหนดชาระภายใน 1 ปี
หนี ้สินที่เกิดจากการประมาณการขาดทุน
8.69
2.2%
8.69
3.3%
0.00
0.0%
0.00
0.0%
จากงานก่อสร้ าง
ประมาณการต้ นทุนจากงานบริการ
15.82
3.9%
17.95
6.8%
16.37
5.0%
19.44
4.9%
เงินรับล่วงหน้ าตามสัญญาก่อสร้ าง
65.00 16.2%
23.55
8.9%
104.16
32.0%
79.91 20.1%
เจ้ าหนี ้เงินประกันผลงาน
13.43
3.3%
10.88
4.1%
3.76
1.2%
7.87
2.0%
รายได้ คา่ ก่อสร้ างรับล่วงหน้ า
0.00
0.0%
0.00
0.0%
0.00
0.0%
15.70
4.0%
หนี ้สินหมุนเวียนอื่น
17.08
4.3%
7.44
2.8%
9.57
2.9%
13.91
3.5%
รวมหนี ้สินหมุนเวียน
285.69 71.2%
149.50 56.8%
192.99
59.2%
241.19 60.7%
เจ้ าหนี ้ตามสัญญาเช่าการเงินระยะยาว-สุทธิ
0.26
0.1%
0.14
0.1%
0.37
0.1%
2.40
0.6%
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
0.00
0.0%
0.00
0.0%
0.00
0.0%
7.07
1.8%
รวมหนี ้สินไม่หมุนเวียน
0.26
0.1%
0.14
0.1%
0.37
0.1%
9.47
2.4%
รวมหนีส้ ิน
285.69 71.3%
149.64 56.8%
193.36
59.3%
250.66 63.1%
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน
72.00 17.9%
100.00 38.0%
100.00
30.7%
130.0 32.7%
ทุนที่ออกและเรียกชาระแล้ ว
72.00 17.9%
100.00 38.0%
100.00
30.7%
100.0 25.2%
สารองตามกฎหมาย
2.25
0.6%
3.42
1.3%
3.42
1.0%
4.32
1.1%
กาไร (ขาดทุน) สะสม
41.02 10.2%
10.37
3.9%
29.21
9.0%
42.27 10.6%
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
115.27 28.7%
113.78 43.2%
132.62
40.7%
146.59 36.9%
หมายเหตุ : มีการจัดประเภทรายการในงบไตรมาส 3 ปี 2554 ใหม่โดยเปลี่ยนจากรายการต้ นทุนงานยังไม่ครบกาหนดชาระเป็ น ประมาณการ
รับประกันคุณภาพ
หน้ าที่ 2.12 - 4

บริษัท ไฮโดรเท็ค จากัด (มหาชน)

สรุ ปรายการงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
(ก่ อน : ปรั บปรุ งรายการในงบการเงิน
งวดบัญชีปี 2551 และปี 2552)
รายได้ จากการก่อสร้ าง
รายได้ จากการให้ บริการ
รวมรายได้
ต้ นทุนในการก่อสร้ าง
ต้ นทุนการให้ บริการ
รวมต้ นทุน
กาไรขันต้
้ น
รายได้ อื่น/1
กาไรก่อนค่าใช้ จา่ ย
ค่าใช้ จา่ ยในการขายและบริหาร
กาไรจากการดาเนินงาน
ต้ นทุนทางการเงิน
ภาษีเงินได้
กาไร/(ขาดทุน) สุทธิ

งบการเงินรวม / ตรวจสอบแล้ ว
ปี 2551
(จัดประเภทใหม่ )
ล้ านบาท
%
617.24 95.2%
31.16
4.8%
648.40 100.0%
552.25 85.2%
34.02
5.2%
586.27 90.4%
62.13
9.6%
15.12
2.3%
77.25 11.9%
59.50
9.2%
17.75
2.7%
0.52
0.1%
0.00
0.0%
17.23
2.39
10.00
7.20

ปี 2552

ปี 2553

ล้ านบาท
%
363.56 84.4%
67.00 15.6%
430.56 100.0%
337.35 78.4%
51.18 11.9%
388.53 90.2%
42.03
9.8%
7.11
1.7%
49.13 11.4%
44.04 10.2%
5.08
1.2%
0.02
0.0%
0.00
0.0%

ล้ านบาท
%
205.59 73.3%
74.94 26.7%
280.53 100.0%
165.34 58.9%
72.31 25.8%
237.65 84.7%
42.88 15.3%
14.57
5.2%
57.45 20.5%
38.54 13.7%
18.91
6.7%
0.01
0.0%
0.06
0.0%

2.7%

5.06
0.58
10.00
8.67

1.2%

18.84
1.88
10.00
10.00

6.7%

งบเฉพาะกิจการ /
สอบทานแล้ ว
งวด 9 เดือน
ปี 2554
%
ล้ านบาท
429.12 87.1%
63.77 12.9%
492.89 100.0%
365.21 74.1%
63.09 12.8%
428.29 86.9%
64.59 13.1%
1.28
0.3%
65.87 13.4%
27.33
5.5%
38.54
7.8%
0.07
0.0%
3.05
0.6%
35.42
0.35
1.00
100.00
0.36
1.00
130.00

กาไรต่ อหุ้น (บาท/หุ้น)
มูลค่าหุ้นสามัญที่ตราไว้ (บาท/หุ้น)
จานวนหุ้นสามัญ (ล้ านหุ้น)
กาไรต่ อหุ้น/2 -Fully Dilute (บาท/หุ้น)
มูลค่าหุ้นสามัญที่ตราไว้ (บาท/หุ้น)
จานวนหุ้นสามัญ-หลังเสนอขาย IPO (ล้ านหุ้น)
หมายเหตุ : /1 รายได้ อื่น :
- งวด 9 เดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 รายได้ อื่นได้ แก่ รายได้ ดอกเบี ้ยเงินฝากสถาบันการเงินเท่ากับ 0.92 ล้ านบาท และอื่นๆ
รวม 0.36 ล้ านบาท
- ปี 2553 รายได้ อื่นที่มีจานวนมากได้ แก่ รายการโอนกลับรายการหนี ้สินที่เกิดจากการประมาณการขาดทุนโครงการก่อสร้ าง (งาน
โครงการบริษัท พีทีที ยูทิลิตี ้ จากัด (PTTUP) จานวน 8.69 ล้ านบาท (บริษัทบันทึกรายการหนี ้สินดังกล่าวในงวดบัญชีปี 2551 โดย
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2553 ผู้วา่ จ้ างมีหนังสือแจ้ งไม่เรียกร้ องค่าเสียหายจากความล่าช้ าเนื่องจากผู้วา่ จ้ างไม่ได้ รับความเสียหาย
แม้ จะยังไม่ได้ รับมอบงาน เนื่องจากสามารถผลิตน ้าประปาออกจาหน่ายได้ ) รายการเรี ยกค่าเสียหายจากผู้รับเหมาจานวน 1.66
ล้ านบาท กาไรจากการจาหน่ายเงินลงทุนในกิจการร่วมค้ า ไฮโดรเท็ค – ซัลคอน จานวน 1.89 ล้ านบาท รายได้ จากการขายเศษวัสดุ
จานวน 0.64 ล้ านบาท ดอกเบี ้ยรับ และอื่นๆ
- ปี 2552 รายได้ อื่นที่มีจานวนมากได้ แก่ รายการเรี ยกค่าเสียหายจากผู้รับเหมาจานวน 1.78 ล้ านบาท รายได้ จากการขายเศษวัสดุ
จานวน 0.95 ล้ านบาท รับชาระหนี ้ตามคาพิพากษาศาลของกิจการร่วมค้ าไฮโดรเท็ค – สหการ จานวน 0.84 ล้ านบาทดอกเบี ้ยรับ
0.58 ล้ านบาท และรายการขาดทุนจากการขายสินค้ าเก่าที่ได้ รับชาระหนีจ้ ากลูกหนี ้การค้ ารายหนึ่งจานวน 0.77 ล้ านบาท และอื่นๆ
- ปี 2551 รายได้ อื่นที่มีจานวนมากได้ แก่ รายการหนี ้สูญรับคืนรวมจานวน 4.30 ล้ านบาท (จากงานก่อสร้ างโครงการก่อสร้ างของ
บริษัท อมตะ ซิตี ้ จากัด และจากเงินให้ ก้ ยู ืมจากบริษัท เคเอสเอส คอนสตรัคชัน่ จากัด ซึง่ ในอดีตเคยเป็ นบริษัทที่อยูภ่ ายใต้ การ
บริหารและควบคุมของบริษัท อีเอ็มซี จากัด (มหาชน) (EMC) แต่ปัจจุบนั บริษัทดังกล่าวไม่มีความเกี่ยวข้ องใดๆ กับบริษัท ผู้ถือหุ้น
กรรมการ และผู้บริหารของบริษัท) กาไรจากกการได้ รับยกหนี ้เงินกู้กรรมการและดอกเบี ้ยรับในกิจการร่ วมค้ า ไฮโดรเท็ค – สหการ
จานวน 4.67 ล้ านบาท รายการโอนกลับประมาณหนี ้สินเงินลงทุนในกิจการร่วมค้ าจานวน 1.32 ล้ านบาท ดอกเบี ้ยรับจานวน 1.36
ล้ านบาท รายการโอนกลับรายการเจ้ าหนี ้การค้ าจานวน 0.72 ล้ านบาท รายการเรียกค่าเสียหายจากผู้รับเหมาจานวน 0.58 ล้ าน
บาท และอื่นๆ
/2 กาไรต่อหุ้น (Fully Dilute) : คานวณจากกาไรสุทธิเต็มปี (Annualized) ของงวดบัญชีปี 2554 ซึ่งคานวณจากกาไรสุทธิ งวด 9 เดือน
สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2554 แล้ วจึงหารด้ วยจานวนหุ้นสามัญทัง้ หมดหลังเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็ นที่
เรียบร้ อยแล้ ว ทังนี
้ ้ กาไรสุทธิสาหรับงวดบัญชีปี 2554 (คานวณเต็มปี ) เท่ากับ 47.23 ล้ านบาท

หน้ าที่ 2.12 - 5

7.2%

บริษัท ไฮโดรเท็ค จากัด (มหาชน)

สรุ ปรายการงบเเสดงฐานะการเงิน
(หลัง : ปรั บปรุ งรายการในงบการเงิน
งวดบัญชีปี 2551 และปี 2552)

งบการเงินรวม / ตรวจสอบแล้ ว
สิน้ สุด 31 ธ.ค. 51
สิน้ สุด 31 ธ.ค. 52
สิน้ สุด 31 ธ.ค. 53
(จัดประเภทใหม่ )
(จัดประเภทใหม่ )
ล้ านบาท
%
ล้ านบาท
%
ล้ านบาท
%

งบเฉพาะกิจการ /
สอบทานแล้ ว
สิน้ สุด 30 ก.ย.54
ล้ านบาท
%

สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
26.34
6.6%
19.90
7.6%
95.85
29.4%
63.61
เงินลงทุนระยะสัน้
0.00
0.0%
0.00
0.0%
25.05
7.7%
0.11
ลูกหนี ้การค้ า-สุทธิ
113.82 28.4%
70.49 26.8%
65.40
20.1%
101.02
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันกิ
้ จการที่เกี่ยวข้ องกัน-สุทธิ
0.38
0.1%
0.00
0.0%
0.00
0.0%
0.00
มูลค่างานเสร็จที่ยงั ไม่ได้ เรียกเก็บ
76.74 19.1%
36.75 14.0%
16.09
4.9%
107.20
ลูกหนี ้เงินประกันผลงาน
21.03
5.2%
30.16 11.5%
11.37
3.5%
11.58
เงินมัดจาค่าสินค้ า-สุทธิ
8.56
2.1%
2.15
0.8%
8.83
2.7%
8.47
เงินจ่ายล่วงหน้ าแก่ผ้ รู ับเหมาช่วง-สุทธิ
4.67
1.2%
1.37
0.5%
6.31
1.9%
4.95
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น-สุทธิ
29.08
7.2%
3.59
1.4%
5.70
1.7%
10.37
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
280.62 69.9%
164.41 62.4%
234.61
72.0%
307.31
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค ้าประกัน
87.73 21.9%
45.94 17.4%
62.60
19.2%
64.71
ที่ดินและอุปกรณ์-สุทธิ
21.43
5.3%
19.53
7.4%
18.63
5.7%
22.71
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน-สุทธิ
0.04
0.0%
0.24
0.1%
0.75
0.2%
0.70
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
1.98
0.5%
1.98
0.8%
1.39
0.4%
1.39
ภาษีเงินได้ ถกู หัก ณ ที่จา่ ย-สุทธิ
9.21
2.3%
31.32 11.9%
7.84
2.4%
0.00
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น-สุทธิ
0.21
0.1%
0.01
0.0%
0.17
0.1%
0.43
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
120.60 30.1%
99.01 37.6%
91.37
28.0%
89.94
สินทรัพย์ รวม
401.22 100.0%
263.42 100.0%
325.98 100.0%
397.25
หนีส้ ิน
เงินกู้ยืมระยะสันสถาบั
้
นการเงิน
0.00
0.0%
10.00
3.8%
0.00
0.0%
0.00
เจ้ าหนี ้การค้ า
82.19 20.5%
62.86 23.9%
56.86
17.4%
101.64
ประมาณการรับประกันคุณภาพ
79.37 19.8%
4.26
1.6%
2.04
0.6%
1.96
เงินกู้ยืมระยะสัน-กิ
้ จการอื่น
4.02
1.0%
1.23
0.5%
0.00
0.0%
0.00
ส่วนของเจ้ าหนี ้ตามสัญญาเช่าการเงินระยะ
0.10
0.0%
0.12
0.0%
0.23
0.1%
0.77
ยาวที่ถึงกาหนดชาระภายใน 1 ปี
หนี ้สินที่เกิดจากการประมาณการขาดทุน
23.02
5.7%
8.69
3.3%
0.00
0.0%
0.00
จากงานก่อสร้ าง
ประมาณการต้ นทุนจากงานบริการ
15.82
3.9%
17.95
6.8%
16.37
5.0%
19.44
เงินรับล่วงหน้ าตามสัญญาก่อสร้ าง
65.00 16.2%
23.55
8.9%
104.16
32.0%
79.91
เจ้ าหนี ้เงินประกันผลงาน
13.43
3.3%
10.88
4.1%
3.76
1.2%
7.87
รายได้ คา่ ก่อสร้ างรับล่วงหน้ า
0.00
0.0%
0.00
0.0%
0.00
0.0%
15.70
หนี ้สินหมุนเวียนอื่น
17.08
4.3%
9.96
3.8%
9.57
2.9%
13.91
รวมหนี ้สินหมุนเวียน
300.02 74.8%
149.51 56.8%
192.99
59.2%
241.19
เจ้ าหนี ้ตามสัญญาเช่าการเงินระยะยาว-สุทธิ
0.26
0.1%
0.14
0.1%
0.37
0.1%
2.40
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
0.00
0.0%
0.00
0.0%
0.00
0.0%
7.07
รวมหนี ้สินไม่หมุนเวียน
0.26
0.1%
0.14
0.1%
0.37
0.1%
9.47
รวมหนีส้ ิน
300.28 74.8%
149.64 56.8%
193.36
59.3%
250.66
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน
72.00 17.9%
100.00 38.0%
100.00
30.7%
130.0
ทุนที่ออกและเรียกชาระแล้ ว
72.00 17.9%
100.00 38.0%
100.00
30.7%
100.0
สารองตามกฎหมาย
2.25
0.6%
3.42
1.3%
3.42
1.0%
4.32
กาไร (ขาดทุน) สะสม
26.69
6.7%
10.37
3.9%
29.21
9.0%
42.27
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
100.94 25.2%
113.78 43.2%
132.62
40.7%
146.59
หมายเหตุ : มีการจัดประเภทรายการในงบไตรมาส 3 ปี 2554 ใหม่โดยเปลี่ยนจากรายการต้ นทุนงานยังไม่ครบกาหนดชาระเป็ น ประมาณการ
รับประกันคุณภาพ

หน้ าที่ 2.12 - 6

16.0%
0.0%
25.4%
0.0%
27.0%
2.9%
2.1%
1.2%
2.6%
77.4%
16.3%
5.7%
0.2%
0.3%
0.0%
0.1%
22.6%
100.0%
0.0%
25.6%
0.5%
0.0%
0.2%
0.0%
4.9%
20.1%
2.0%
4.0%
3.5%
60.7%
0.6%
1.8%
2.4%
63.1%
32.7%
25.2%
1.1%
10.6%
36.9%

บริษัท ไฮโดรเท็ค จากัด (มหาชน)

สรุ ปรายการงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
(หลังการปรั บปรุ งงวดบัญชีปี 2551
และงวดบัญชีปี 2552)
รายได้ จากการก่อสร้ าง
รายได้ จากการให้ บริการ
รวมรายได้
ต้ นทุนในการก่อสร้ าง
ต้ นทุนการให้ บริการ
รวมต้ นทุน
กาไรขันต้
้ น
รายได้ อื่น
กาไรก่อนค่าใช้ จา่ ย
ค่าใช้ จา่ ยในการขายและบริหาร
กาไรจากการดาเนินงาน
ต้ นทุนทางการเงิน
ภาษีเงินได้
กาไร/(ขาดทุน) สุทธิ
กาไรต่ อหุ้น (บาท/หุ้น)
มูลค่าหุ้นสามัญที่ตราไว้ (บาท/หุ้น)
จานวนหุ้นสามัญ (ล้ านหุ้น)
กาไรต่ อหุ้น -Fully Dilute (บาท/หุ้น)
มูลค่าหุ้นสามัญที่ตราไว้ (บาท/หุ้น)
จานวนหุ้นสามัญ-หลังเสนอขาย IPO (ล้ านหุ้น)

งบการเงินรวม / ตรวจสอบแล้ ว
ปี 2551
ปี 2552
(จัดประเภทใหม่ )
(จัดประเภทใหม่ )
ล้ านบาท
%
ล้ านบาท
%
617.24 95.2%
363.56 84.4%
31.16
4.8%
67.00 15.6%
648.40 100.0%
430.56 100.0%
552.25 85.2%
337.10 78.3%
34.02
5.2%
51.18 11.9%
586.27 90.4%
388.29 90.2%
62.13
9.6%
42.27
9.8%
15.12
2.3%
7.11
1.7%
77.25 11.9%
49.38 11.5%
73.84 11.4%
29.96
7.0%
3.42
0.5%
19.42
4.5%
0.52
0.1%
0.02
0.0%
0.00
0.0%
0.00
0.0%
2.90
0.40
10.00
7.20

0.4%

หน้ าที่ 2.12 - 7

19.40
2.24
10.00
8.67

4.5%

ปี 2553
ล้ านบาท
%
205.59 73.3%
74.94 26.7%
280.53 100.0%
165.34 58.9%
72.31 25.8%
237.65 84.7%
42.88 15.3%
14.57
5.2%
57.45 20.5%
38.54 13.7%
18.91
6.7%
0.01
0.0%
0.06
0.0%
18.84
1.88
10.00
10.00

6.7%

งบเฉพาะกิจการ /
สอบทานแล้ ว
งวด 9 เดือน
ปี 2554
%
ล้ านบาท
429.12 87.1%
63.77 12.9%
492.89 100.0%
365.21 74.1%
63.09 12.8%
428.29 86.9%
64.59 13.1%
1.28
0.3%
65.87 13.4%
27.33
5.5%
38.54
7.8%
0.07
0.0%
3.05
0.6%
35.42
0.35
1.00
100.00
0.36
1.00
130.00

7.2%

บริษัท ไฮโดรเท็ค จากัด (มหาชน)

สรุ ปรายการงบกระแสเงินสด
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไร/(ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับปรุงกระทบกาไร/(ขาดทุน) สุทธิ
เป็ นเงินสดรับ/(จ่าย) จากกิจกรรมดาเนินงาน
(กาไร)/ขาดทุนการรายการพิเศษหรือรายการทางบัญชี
ส่วนแบ่ง(กาไร)/ขาดทุนจากกิจการร่วมค้ าเลิกกิจการ
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
หนี ้สูญและหนี ้สงสัยจะสูญ / (โอนกลับ)
กาไรจากการจาหน่ายสินทรัพย์ถาวร
ขาดทุนจากการด้ อยค่าที่ดนิ
ประมาณการหนี ้สินจากผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ ้น
จากงานก่อสร้ าง / (โอนกลับ)
ประมาณการต้ นทุนจากงานบริการ / (โอนกลับ)
ประมาณการหนี ้สินผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการหนี ้สินจากการลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
ดอกเบี ้ยรับ
ดอกเบี ้ยจ่าย
กาไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมดาเนินงาน
ก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี ้สินดาเนินงาน
ลูกหนี ้การค้ า
สินค้ าคงเหลือ
งานระหว่างก่อสร้ าง
มูลค่างานเสร็จที่ยงั ไม่เรียกเก็บ
ลูกหนี ้เงินประกันผลงาน
เงินมัดจาค่าสินค้ า
เงินจ่ายล่วงหน้ าแก่ผ้ รู ับเหมาช่วง
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เจ้ าหนี ้การค้ า
ประมาณการรับประกันคุณภาพ
เงินรับล่วงหน้ าตามสัญญาก่อสร้ าง
ประมาณการต้ นทุนงานบริการ
เจ้ าหนี ้เงินประกันผลงาน
รายได้ คา่ ก่อสร้ างรับล่วงหน้ า
หนี ้สินหมุนเวียนอื่น
เงินสดรับ/(จ่ าย) การการดาเนินงาน
เงินสดรับ/(จ่าย) ภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิได้ มาจาก (ใช้ ไป) กิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนระยะสัน(เพิ
้ ่มขึ ้น)/ลดลง
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค ้าประกัน(เพิ่มขึ ้น)/ลดลง
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันแก่
้ กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน(เพิ่มขึ ้น)/ลดลง
เงินสดรับ/(จ่าย)คืนทุนจากกิจการร่วมค้ าเลิกกิจการ
เงินสดรับจากการขาย/(จ่ายซื ้อ) สินทรัพย์ถาวร
(เพิ่มขึ ้น) ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
เงินสดรับจากการขาย/(จ่ายซื ้อ) สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดรับค่าดอกเบี ้ย
เงินสดสุทธิได้ มาจาก (ใช้ ไป) กิจกรรมลงทุน

ปี 2551
(จัดประเภทใหม่ )

ปี 2552
(จัดประเภทใหม่ )

ปี 2553

สอบทานแล้ ว
งวด 9 เดือน
ปี 2554

2.90

19.40

18.90

38.47

-2.99
0.00
2.38
-3.60
0.30
0.00
23.02
15.82
0.00
0.00
-1.27
0.52
37.08

-0.76
0.00
2.96
1.94
0.00
0.00
-14.32
2.13
0.00
0.00
-0.61
0.02
10.76

-0.04
-2.06
3.34
-0.25
-0.07
0.59
-8.69
5.58
0.00
0.00
-0.43
0.01
16.88

0.34
0.00
1.60
0.00
-0.03
0.00
0.00
3.07
0.62
0.00
-0.92
0.07
43.22

-10.63
1.76
5.12
-22.85
-18.69
0.00
0.00
-16.69
3.67
45.84
35.70
30.46
0.00
4.49
0.00
1.79
97.04
-18.61
78.43

42.46
0.00
2.42
39.99
-9.13
6.41
3.30
2.92
0.00
-15.53
-75.11
-41.45
0.00
-2.13
0.00
-9.65
-44.75
-3.87
-48.62

5.08
0.00
0.00
20.66
18.79
-6.73
-5.09
-2.30
-0.16
-5.86
-2.22
80.61
-7.16
-6.91
0.00
1.21
106.80
23.43
130.23

-35.62
0.00
0.00
-91.11
-0.21
0.36
1.36
0.63
0.00
44.38
-0.08
-24.24
0.00
4.12
15.70
4.33
-37.16
-0.37
-37.53

0.00
-25.87
5.71
0.00
-6.10
0.00
0.00
0.32
-25.93

0.17
41.79
0.00
-0.03
-1.01
0.00
-0.25
1.11
41.79

-25.00
-16.66
0.00
-0.72
-1.66
0.00
-0.45
0.59
-43.91

25.00
-2.12
0.00
0.00
-2.53
-0.26
-0.10
0.78
20.78

หน้ าที่ 2.12 - 8

บริษัท ไฮโดรเท็ค จากัด (มหาชน)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกู้ยืมระยะสันสถาบั
้
นการเงินเพิ่มขึ ้น/(ลดลง)
เงินกู้ยืมระยะสัน้ - กิจการอื่นเพิ่มขึ ้น/(ลดลง)
เงินสดรับ/(จ่ายคืน) เจ้ าหนี ้ตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินสดรับค่าหุ้น/(จ่ายคืนทุน)
เงินปั นผลจ่าย
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี ้ย
เงินสดสุทธิได้ มาจาก (ใช้ ไป) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้ นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดปลายงวด

-33.83
-5.17
-4.62
0.00
0.00
-0.72
-44.34
8.15
18.18
26.34

10.00
-2.94
-0.10
28.00
-34.55
-0.02
0.39
-6.44
26.34
19.90

-10.00
-0.19
-0.17
0.00
0.00
-0.01
-10.38
75.94
19.90
95.85

0.00
0.00
-0.41
0.00
-15.00
-0.07
-15.48
-32.23
95.85
63.61

อัตราส่ วนทางการเงิน
ปี 2551
ปี 2552
ปี 2553
งวด 9 เดือน ปี 2554
อัตราส่ วนสภาพคล่ อง (Liquidity ratio)
อัตราส่วนสภาพคล่อง
เท่า
0.94
1.10
1.22
1.27
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
เท่า
0.47
0.60
0.97
0.68
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด
เท่า
0.32
-0.22
0.76
-0.17
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี ้การค้ า
เท่า
6.14
4.67
4.13
7.90
ระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลี่ย
วัน
59
77
87
46
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้ าคงเหลือ
เท่า
665.08
0.00
0.00
0.00
ระยะเวลาขายสินค้ าเฉลี่ย
วัน
0.54
0.00
0.00
0.00
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้ าหนี ้
เท่า
9.94
5.35
3.97
7.21
ระยะเวลาชาระหนี ้
วัน
36
67
91
50
Cash cycle
วัน
23
10
-3
-4
อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากาไร (Profitability ratio)
อัตรากาไรขันต้
้ น
%
9.6%
9.8%
15.3%
13.1%
อัตรากาไรจากการดาเนินงาน
%
0.5%
4.5%
6.7%
7.8%
อัตรากาไรอื่น
%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
อัตราส่วนเงินสดต่อการทากาไร
%
2,274.8%
-250.4%
688.5%
-97.4%
อัตรากาไรสุทธิ
%
0.4%
4.5%
6.7%
7.2%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
%
2.9%
18.1%
15.3%
33.8%
อัตราส่ วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน (Efficiency ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
%
0.8%
5.8%
6.4%
13.1%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร
%
4.9%
20.4%
23.3%
54.5%
อัตราการหมุนของสินทรัพย์
เท่า
1.87
1.30
0.95
1.82
อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน (Financial policy ratio)
อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
เท่า
2.97
1.32
1.46
1.71
อัตราส่วนความสามารถชาระดอกเบี ้ย
เท่า
151.31 -2,113.80 9,302.00
-506.11
อัตราส่วนความสามารถชาระภาระผูกพัน - Cash
เท่า
12.54
-1.35
55.50
-2.04
basis
อัตราการจ่ายเงินปั นผล
%
0.0%
178.1%
0.0%
0.0%
หมายเหตุ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจาปี 2554 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2554 มีมติอนุมตั ิจา่ ยเงินปั นผลจากกาไรสุทธิประจางวดบัญชีปี 2553 ใน
อัตราหุ้นละ 1.50 บาท เป็ นเงินจานวน 15 ล้ านบาท และจัดสรรกาไรสุทธิร้อยละ 5 เป็ นทุนสารองตามกฎหมายเป็ นจานวน 0.91
ล้ านบาท โดยกาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 30 มิถนุ ายน 2554
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12.2 คาอธิบายและการวิเคราะห์ ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
12.2.1 ผลการดาเนินงาน
ภาพรวมของผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
บริ ษัท ดาเนิ นธุ รกิ จ รั บก่ อสร้ างและรั บบริ ห ารจัด การงานวิศ วกรรมสิ่ง แวดล้ อม ได้ แ ก่ ระบบผลิตน า้ (Water
Treatment Plant) อาทิ การผลิตน ้าประปา การผลิตน ้าบริ สทุ ธิ์สาหรับใช้ ในโรงงานอุตสาหกรรม และการผลิตน ้าจืดจากน ้า
ทะเล ระบบบาบัดน ้าเสีย (Wastewater Treatment Plant) ระบบบาบัดน ้าเสียเพื่อนากลับมาใช้ ใหม่ หรื อระบบรี ไซเคิล
(Wastewater Recycle Plant) ระบบกาจัดขยะ (Solid Waste Treatment Plant) และการแปรรู ปวัสดุเหลือใช้ ให้ เป็ น
พลังงานทดแทน (Waste to Energy) โดยกลุม่ ลูกค้ าของบริ ษัทได้ แก่หน่วยงานราชการและเอกชนภายในประเทศ ซึ่งหาก
พิจารณาภาพรวมของผลการดาเนินงานในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมาของบริ ษัท พบว่า บริ ษัทมีรายได้ จากการดาเนินธุรกิจ 2
ลักษณะ ได้ แก่ รายได้ จากการก่อสร้ าง และรายได้ จากการบริ การ (รับบริ หารจัดการระบบ) โดยงบการเงินระหว่างกาลงวด
9 เดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 บริ ษัทมีสดั ส่วนรายได้ จากการก่อสร้ าง และรายได้ จากการบริ การคิดเป็ นสัดส่วนร้ อย
ละ 87.1 และร้ อยละ 12.9 ของยอดรายได้ ตามลาดับ ซึ่งในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา บริ ษัทมียอดรายได้ ลดลงต่อเนื่องจาก
648.40 ล้ านบาทในปี 2551 เป็ น 430.56 ล้ านบาทในปี 2552 และ 280.53 ล้ านบาทในปี 2553 ซึ่งการลดลงดังกล่าวเป็ น
ผลจากการลดลงของรายได้ จากการก่อสร้ าง โดยการลดลงของยอดรายได้ ดงั กล่าวในงวดบัญชีปี 2552 เป็ นผลจากในงวด
บัญชีปี 2551 บริ ษัทได้ รับรู้รายได้ จากงานก่อสร้ างโครงการขนาดใหญ่ไปแล้ วรวมเป็ นเงินกว่า 589.05 ล้ านบาท ทาให้ ในปี
2552 บริ ษัทรับรู้รายได้ จากโครงการต่อเนื่องน้ อยลง กอปรกับบริ ษัทเพิ่งได้ รับงานจากผู้ว่าจ้ างรายใหม่ จึงทาให้ ในปี 2552
บริ ษัทมีรายได้ ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2551 ในขณะที่การลดลงของยอดรายได้ จากการก่อสร้ างในปี 2553 เป็ นผลจากการ
ได้ รับผลกระทบจากความขัดแย้ งทางการเมืองที่มีผลสืบเนื่องตังแต่
้ ช่วงปลายปี 2551 สืบเนื่องถึงช่วงกลางปี 2553 ซึ่ง
ส่งผลให้ หน่วยงานราชการและเอกชนชะลอการลงทุน
บริ ษัทตระหนักถึงประเด็นสาคัญดังกล่าว และได้ ปรับแผนการดาเนินธุรกิ จ โดยการเพิ่มยอดรายได้ จากงาน
บริ การ ซึง่ บริ ษัทมีสดั ส่วนรายได้ จากการให้ บริ การต่อรายได้ รวมเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่องจากร้ อยละ 4.8 ในปี 2551 เป็ นร้ อย
ละ 15.6 ในปี 2552 และร้ อยละ 26.7 ในปี 2553 นอกจากนี ้ บริ ษัทยัง ให้ ความสาคัญกับการเพิ่มประสิทธิ ภาพในการ
บริ หารจัดการต้ นทุนงานของบริ ษัท ดังจะเห็นได้ จากสัดส่วนต้ นทุนรวมต่อรายได้ รวมของบริ ษัทที่มีสดั ส่วนลดลงอย่าง
ต่อเนื่องจากร้ อยละ 90.4 ในปี 2551 เป็ นร้ อยละ 90.2 ในปี 2552 และร้ อยละ 84.7 ในปี 2553 โดยการลดลงของต้ นทุน
รวมของบริ ษัท เกิดจากการลดลงของต้ นทุนงานก่อสร้ างเป็ นหลัก เนื่องจากบริ ษัทหันมาเน้ น การให้ บริ การแบบครบวงจร
ตังแต่
้ ออกแบบ ก่อสร้ าง จัดหา ติดตัง้ และบริ หารควบคุมระบบผลิตน ้า ซึ่งการดาเนินการดังกล่าวช่วยให้ บริ ษัทสามารถ
บริ หารจัดการต้ นทุนและควบคุมคุณภาพงานก่อสร้ างได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ โดยบริ ษัทมีสดั ส่วนต้ นทุนงานก่อสร้ างต่อ
รายได้ จากการก่อสร้ างเท่ากับร้ อยละ 89.5 ในปี 2551 ร้ อยละ 92.8 ในปี 2552 และร้ อยละ 80.4 ในปี 2553 สาหรับงาน
บริ การ บริ ษัทมีสดั ส่วนต้ นทุนงานบริ การต่อรายได้ จากการบริ การอยูใ่ นระดับสูง กล่าวคือร้ อยละ 109.2 ในปี 2551 ร้ อยละ
76.4 ในปี 2552 และร้ อยละ 96.5 ในปี 2553 ซึ่ง โครงการบริ การส่วนใหญ่ เป็ นโครงการที่บริ ษัทรั บงานเพื่อสร้ าง
ความสัมพันธ์กบั กลุม่ ลูกค้ าให้ เกิดความต่อเนื่อง และเพิ่มโอกาสในการเข้ ารับงานใหม่ รวมทังงานต่
้
อเนื่องซึ่ง เป็ นการเพิ่ม
ยอดรายได้ ให้ แก่บริ ษัท
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จากการให้ ความสาคัญกับการบริ หารต้ นทุน กอปรกับการมีต้นทุนทางการเงินในระดับต่ามาก และไม่มีภาระภาษี
เงินได้ นิติบคุ คล เนื่องมาจากบริ ษัทยังคงมีสทิ ธิประโยชน์ทางภาษี จากผลขาดทุนสุทธิ 5 รอบปี บัญชี (Tax Shield) จากการ
ตัดจาหน่ายหนี ้สูญลูกหนี ้การค้ ารายหนึง่ ตังแต่
้ ปี 2551 จึงทาให้ บริ ษัทมีอตั รากาไรสุทธิเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่องจากร้ อยละ 0.4
ในปี 2551 เป็ นร้ อยละ 4.5 ในปี 2552 และร้ อยละ 6.7 ในปี 2553 แต่ทงนี
ั ้ ้ การเพิ่มขึ ้นของอัตรากาไรสุทธิ ในปี 2553
นอกจากเหตุผลดังกล่าวข้ างต้ นแล้ ว ยังมีเหตุผลจากการโอนกลับประมาณการขาดทุนโครงการก่อสร้ างแห่งหนึ่ง เป็ นเงิน
จานวน 8.69 ล้ านบาทเป็ นรายได้ อื่น จึงทาให้ บริ ษัทมีอัตรากาไรสุทธิ ในปี ดังกล่าวสูงขึ ้นมาก แต่ถึงแม้ จะไม่พิจารณา
รายการดังกล่าว ในปี 2553 บริ ษัทก็ยงั คงมีอตั รากาไรสุทธิ เท่ากับร้ อยละ 3.62 ทังนี
้ ้ เป็ นผลมาจากการให้ ความสาคัญกับ
การบริ หารจัดการต้ นทุน ควบคู่ไปกับแผนงานในการเพิ่มยอดรายได้ ของกิจการ ทังนี
้ ้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 บริ ษัทมี
มูลค่าโครงการคงเหลือที่ยงั ไม่ได้ ดาเนินงาน (Backlog) จานวน 901.89 ล้ านบาท (จะรับรู้ เป็ นรายได้ ในปี 2554 บางส่วน
และส่วนที่เหลือรับรู้ไปจนถึงไตรมาสที่ 2 ปี 2556) และมีงานที่อยู่ระหว่างบริ การรวม 13 โครงการ (รายละเอียดตามหัวข้ อ
2.3 การประกอบธุรกิจแต่ละสายผลิตภัณฑ์)
ผลการดาเนินงาน
รายได้
รายได้ รวมของบริษัทในงวดบัญชีปี 2551 เท่ากับ 648.40 ล้ านบาท งวดบัญชีปี 2552 เท่ากับ 430.56 ล้ านบาท
งวดบัญชีปี 2553 เท่ากับ 280.53 ล้ านบาท และงวด 9 เดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 เท่ากับ 492.89 ล้ านบาท โดย
แบ่งเป็ นรายได้ จากการก่อสร้ างเท่ากับ 617.24 ล้ านบาท 363.56 ล้ านบาท 205.59 ล้ านบาท และ 429.12 ล้ านบาท และ
รายได้ จากการให้ บริ การเท่ากับ 31.16 ล้ านบาท 67.00 ล้ านบาท 74.94 ล้ านบาท และ 63.77 ล้ านบาท ตามลาดับ โดย
หากพิจารณาการเปลีย่ นแปลงในรายได้ ของบริษัทตามประเภทรายได้ สามารถอธิบายการเปลีย่ นแปลงได้ ดังนี ้
ประเภทรายได้
(ล้ านบาท)
รายได้ จากการก่อสร้ าง
รายได้ จากการให้ บริ การ
รวมรายได้
รายได้ อื่น

ปี 2551
ล้ านบาท
617.24
31.16
648.40
15.12

ร้ อยละ
95.2%
4.8%
100.0%

ปี 2552
ล้ านบาท
363.56
67.00
430.56
7.10

ร้ อยละ
84.4%
15.6%
100.0%

ปี 2553
ล้ านบาท
205.59
74.94
280.53
14.57

ร้ อยละ
73.3%
26.7%
100.0%

งวด 9 เดือน
สิ ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 54
ล้ านบาท
ร้ อยละ
429.12
87.1%
63.77
12.9%
492.89 100.0%
1.28

รายได้ จากการก่อสร้ าง
บริ ษัทรับรู้รายได้ จากการก่อสร้ างตามวิธีอตั ราส่วนของงานที่ทาเสร็ จ ซึ่งอัตราส่วนของงานที่ทาเสร็ จคานวณจาก
การเปรี ยบเทียบต้ นทุนงานก่อสร้ างที่เกิดขึ ้นแล้ วจนถึงวันสิ ้นงวดกับต้ นทุนงานก่อสร้ างทังหมดที
้
่คาดว่า จะใช้ ในการก่อสร้ าง
ตามสัญญา โดยในกรณีที่มีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่นอนว่าต้ นทุนทังสิ
้ ้นของโครงการเกินกว่ามูลค่ารายได้ ตามสัญญา
บริ ษัทและกิจการร่วมค้ าจะรับรู้ประมาณการขาดทุนดังกล่าวเป็ นค่าใช้ จ่ายทันทีในงบกาไรขาดทุน โดยรายได้ ที่รับรู้แล้ ว แต่
ยังไม่ถึงกาหนดเรี ยกชาระตามสัญญาแสดงไว้ เป็ นมูลค่างานเสร็ จที่ยงั ไม่เรี ยกเก็บ และรายได้ ที่ถึงกาหนดรับชาระตาม
สัญญาแล้ ว แต่ยงั ไม่เกิดต้ นทุนงานก่อสร้ างจริ ง จะแสดงไว้ เป็ นรายได้ คา่ ก่อสร้ างรับล่วงหน้ า ในงบเเสดงฐานะการเงิน ทังนี
้ ้
บริ ษัทกาหนดนโยบายในการกาหนดราคางานก่อสร้ างและงานบริ การให้ มีอัตรากาไรขัน้ ต้ นไม่ต่ากว่าร้ อยละ 10 และ
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กาหนดให้ มีการทบทวนประมาณการต้ นทุนงานก่อสร้ างให้ สอดคล้ องกับต้ นทุนจริ งทุกไตรมาส หรื อเมื่อมีปัจจัยใดที่ส่ง
ผลกระทบต่อต้ นทุนงานนันๆ
้ อย่างมีนยั สาคัญ

รายได้ ที่รับรู้ ระหว่างงวด
1. จากโครงการต่อเนื่อง
งานก่อสร้าง
งานบริ การ
2. จากโครงการใหม่
งานก่อสร้าง
งานบริ การ
มูลค่างานที่ยงั ไม่ได้ รับรู้ ณ สิ ้นงวด (Backlog)
(ไม่รวมงานบริ การ)
จากโครงการต่อเนื่อง
จากโครงการใหม่

ปี 2551

ปี 2552

ปี 2553

ล้ านบาท
648.40
411.87
410.12
1.75
236.53
207.12
29.41
206.48

ล้ านบาท
430.56
239.35
206.87
32.48
191.21
156.69
34.53
164.47

ล้ านบาท
280.53
140.24
81.44
58.80
140.29
124.15
16.14
628.68

งวด 9 เดือน
สิน้ สุดวันที่ 30 ก.ย. 54
ล้ านบาท
492.89
436.45
373.88
62.57
56.44
55.24
1.20
901.89

176.97
29.51

164.47

85.26
543.42

304.80
597.09

ปี 2551 บริ ษัทมีรายได้ จากการก่อสร้ างเท่ากับ 617.24 ล้ านบาท โดยเป็ นรายได้ จากการก่อสร้ างในนามบริ ษัท
เท่ากับ 594.71 ล้ านบาท (รับรู้รายได้ จากโครงการก่อสร้ างจานวน 5 โครงการ) และรายได้ จากการก่อสร้ างในนามกิจการ
ร่วมค้ า ไฮโดรเท็ค – สหการ (โครงการเทศบาลเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ก่อสร้ างแล้ วเสร็ จและส่งมอบงาน
ให้ กบั ผู้ว่าจ้ างในปี 2551) เท่ากับ 22.53 ล้ านบาท โดยปี 2552 บริ ษัทมีรายได้ จากการก่อสร้ างลดลงจากปี 2551 เท่ากับ
253.68 ล้ านบาท หรื อลดลงคิดเป็ นร้ อยละ 41.09 เมื่อเทียบกับปี ที่ผ่านมา ทังนี
้ ้ เป็ นผลจากปี 2551 บริ ษัทได้ รับรู้ รายได้
จากโครงการขนาดใหญ่รวม 4 โครงการ (รวมโครงการต่อเนื่องและโครงการใหม่) เป็ นจานวนเงินกว่า 589.05 ล้ านบาท
ได้ แก่ โครงการก่อสร้ างบริ ษัท พีทีที ยูทิลติ ี ้ จากัด โครงการก่อสร้ างบริ ษัท มาบตาพุด โอลิฟิน จากัด และโครงการก่อสร้ าง
บริ ษัท สยามยามาโตะ จากัด 2 โครงการ จึงทาให้ ในปี 2552 บริ ษัทมีรายได้ คงเหลือจากโครงการต่อเนื่องดังกล่าวที่จะรับรู้
ในงวดบัญชีปี 2552 น้ อย (เท่ากับ 206.87 ล้ านบาท) แต่อย่างไรก็ตาม ในปี 2552 บริ ษัทได้ รับงานก่อสร้ างจากผู้วา่ จ้ างราย
ใหม่รวม 7 ราย ได้ แก่ โครงการบริ ษัท สยามยามาโตะ จากัด 3 โครงการ โครงการสานักงานประปาฉะเชิงเทรา (หน่วย
บริ การเทพราช) โครงการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ ธานี โครงการสานักงานประปาบ้ านบึง
(สถานีผลิตน ้าหนองน ้าเขียว) จังหวัดชลบุรี และโครงการเทศบาลตาบลป่ าซาง จังหวัดลาพูน ซึ่งบริ ษัทรับรู้ รายได้ จากงาน
ก่อสร้ างใหม่ทงั ้ 7 โครงการรวม 156.68 ล้ านบาท รวมทัง้ บริ ษัทได้ ปรับกลยุทธ์ในการขยายการเติบโตโดยเน้ นการให้ บริ การ
เพิ่มขึ ้น จึงเป็ นที่มาของรายได้ รวมในปี 2552 เท่ากับ 430.56 ล้ านบาท
ในปี 2553 บริ ษัทมีรายได้ จากการก่อสร้ างลดลงจากปี 2552 เท่ากับ 157.97 ล้ านบาท หรื อลดลงคิดเป็ นร้ อยละ
43.45 เมื่อเทียบกับปี ที่ผ่านมา เนื่องจากผลกระทบที่ได้ รับจากปั ญหาความขัดแย้ ง ทางการเมืองภายในประเทศ ทาให้ ทงั ้
หน่วยงานราชการและเอกชนชะลอการลงทุน ทาให้ มีโครงการใหม่ทรี่ ับรู้รายได้ ในปี 2553 เพียง 6 โครงการ คิดเป็ นรายได้ ที่
รับรู้ ในปี 2553 เท่ากับ 124.15 ล้ านบาท ได้ แก่ โครงการบริ ษัท นวนคร แอสเซท จากัด จังหวัดปทุมธานี โครงการบริ ษัท
อมตะ วอเตอร์ จากัด โครงการ บริ ษั ท บี อาร์ พี สตีล จ ากัด จัง หวัดระยอง โครงการการ ประปาส่วนภูมิ ภาค สาขา
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มหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม โครงการเทศบาลจังหวัดนครปฐม และโครงการการประปาโชคชัย อาเภอโชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา ในขณะที่ปีดังกล่าวบริ ษัทรับรู้ รายได้ จากโครงการต่อเนื่องในปี 2552 จานวน 6 โครงการรวมเป็ นเงิน 81.44
ล้ านบาท ได้ แก่โครงการก่อสร้ างบริ ษัท พีทีที ยูทิลิตี ้ จากัด โครงการ บริ ษัท สยามยามาโตะ จากัด โครงการสานักงาน
ประปาฉะเชิงเทรา (หน่วยบริ การเทพราช) โครงการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ ธานี โครงการ
สานักงานประปาบ้ านบึง (สถานีผลิตน ้าหนองน ้าเขียว) จังหวัดชลบุรี และโครงการเทศบาลตาบลป่ าซาง จังหวัดลาพูน
ในช่วงเดือนตุลาคม 2553 บริ ษัทมีโครงการที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นพื ้นที่ที่ประสบอุทกภัยได้ แก่ โครงการประปาโชคชัย อาเภอ
โชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ทาให้ บริ ษัทไม่สามารถเข้ าดาเนินการก่อสร้ างได้ ซึ่งบริ ษัทได้ แจ้ งขอขยายระยะเวลาก่อสร้ าง
อันเนื่องมาจากผลกระทบดังกล่าว โดยคณะกรรมการตรวจการจ้ างเห็นควรขยายระยะเวลางานออกไป 41 วัน กอปรกับ
คณะรัฐมนตรี มีมติให้ ความช่วยเหลือผู้รับเหมาก่อสร้ างในพื ้นที่ประสบภัยพิบตั ิน ้าท่วม โดยกาหนดให้ ขยายระยะเวลางาน
ก่อสร้ างได้ 60 วัน จึงทาให้ โครงการดังกล่าวได้ รับการขยายระยะเวลาการก่อสร้ างรวมทังสิ
้ ้น 101 วัน ทังนี
้ ้ ปั จจุบนั บริ ษัท
สามารถเข้ าดาเนินการก่อสร้ างได้ ตามปกติ และการดาเนินการยังคงเป็ นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
นอกจากนี ้ ในปี 2553 บริ ษัทได้ ชะลองานก่อสร้ างโครงการเทศบาลป่ าซาง จังหวัดลาพูน ซึ่งมีมลู ค่างานเท่ากับ
94.14 ล้ านบาท เนื่องจากติดประเด็นปั ญหามวลชนในพื ้นที่ ซึง่ ณ สิ ้นปี 2553 บริ ษัทได้ รับรู้รายได้ จากโครงการดังกล่าวไป
แล้ วทังสิ
้ ้น 8.89 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 9.44 ของมูลค่างานตามสัญญา (ใกล้ เคียงกับจานวนเงินรับล่วงหน้ าค่างาน
ตามที่ระบุในสัญญา) และมีมลู ค่างานคงเหลือเท่ากับ 85.26 ล้ านบาท ทังนี
้ ้ เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2554 บริ ษัทได้ ลงนาม
ในบันทึกต่อท้ ายสัญญาจ้ าง ซึ่งระบุเงื่ อนไขขยายระยะเวลาการทางานตามสัญญาจ้ างออกไปอีก 523 วัน จากเสร็ จ
สมบูรณ์ภายในวันที่ 12 กรกฎาคม 2554 เป็ นเสร็ จสมบูรณ์ภายในวันที่ 17 ธันวาคม 2555 แต่อย่างไรก็ตาม หากมีความไม่
แน่นอนในการรั บรู้ รายได้ ในอนาคตของโครงการ บริ ษัทจะหยุดการรับรู้ รายได้ โครงการดังกล่าว โดยทางบริ ษัทไม่ต้อง
รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่เกิดจากค่าปรับงานล่าช้ า เนื่องจากเป็ นประเด็นปั ญหาที่เกิดจากผู้วา่ จ้ าง
สาหรับงวด 9 เดือน สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 บริ ษัทมีรายได้ รวม (ไม่รวมรายได้ อื่น) เท่ากับ 492.89 ล้ าน
บาท แบ่งเป็ นรายได้ จากการก่อสร้ าง 429.12 ล้ านบาท และรายได้ จากการให้ บริ การ 63.77 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ
87.1 และร้ อยละ 12.9 ของยอดรายได้ รวม โดยรายได้ จากการก่อ สร้ างกว่าร้ อยละ 88.5 เป็ นรายได้ ที่รับรู้ จากโครงการ
ต่อเนื่องจากปี 2553 รวม 6 โครงการ ได้ แก่ โครงการบริ ษัท นวนคร แอสเซท จากัด จังหวัดปทุมธานี โครงการบริ ษัท อมตะ
วอเตอร์ จากัด โครงการ บริ ษัท บี อาร์ พี สตีล จากัด จังหวัดระยอง โครงการการประปาส่วนภูมิภาค สาขามหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม โครงการเทศบาลจังหวัดนครปฐม และโครงการการประปาโชคชัย อาเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
โดยในงวด 9 เดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 บริ ษัทเริ่ มทยอยรับรู้ รายได้ จากโครงการใหม่รวม 8 โครงการ ได้ แก่
โครงการมิลล์คอน บูรพา (เดิมชื่อบริ ษัท บี อาร์ พี สตีล จากัด ซึง่ ว่าจ้ างงานเพิ่มกับบริ ษัท) โครงการการประปาสวนภูมิภาค
สาขาบางคล้ า จังหวัดฉะเชิงเทรา โครงการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ ธานี โครงการอุบล
ไบโอ เอทานอล จังหวัดอุบลราชธานี โครงการบริ ษัท ไทยพลาสติกและเคมีภณ
ั ฑ์ จากัด (มหาชน) โครงการบริ ษัท ไทยชิน
เรี ยว จากัด โครงการการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย อาเภอวังน้ อย และโครงการสานักงานกรุ งเทพมหานคร บางกอก
น้ อย
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รายได้ จากการให้ บริ การ
รายได้ จากการให้ บริ การ หมายถึงรายได้ จากการรับบริ หารจัดการและบารุ งรักษาระบบ โดยบริ ษัทจะรับรู้ รายได้
เมื่อได้ ให้ บริ การแล้ ว ซึง่ การประกอบธุรกิจให้ บริ การดังกล่าว ถือเป็ นธุรกิจเสริ มเพื่อตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าหรื อผู้
ว่าจ้ างที่ต้องการบริ การแบบครบวงจร ตังแต่
้ การก่อสร้ างไปจนถึงการบริ หารจัดการระบบ ทังนี
้ ้ บริ ษัทมีเป้าหมายที่จะรักษา
สัดส่วนรายได้ ประเภทนี ้ไว้ ให้ อยูใ่ นระดับที่เป็ นอยู่ ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 คือประมาณร้ อยละ 10 ของรายได้ รวม โดย
ลักษณะการรับงานดังกล่าวมีทงการรั
ั้
บงานแบบเหมางานก่อสร้ างพร้ อมทังงานบริ
้
หารจัดการ และรับเฉพาะงานบริ หาร
จัดการเพียงอย่างเดียว ทังนี
้ ้ ยอดรายได้ จากการให้ บริ การทังหมดในช่
้
วง 3 ปี ที่ผ่านมา และงวด 9 เดือนสิ ้นสุดวันที่ 30
กันยายน 2554 เป็ นการให้ บริ การในนามบริ ษัทรวม 12 โครงการ มีเพียงโครงการเดียวที่ดาเนินการในนามกิจการค้ าร่ วม
ภายใต้ ชื่อ The Consortium of Hydrotek Public Company Limited and Sahakarn Company Limited คือโครงการการ
ไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้ าวังน้ อย ซึง่ เพิ่งเริ่ มดาเนินการเมื่อเดือนกันยายน 2554
บริ ษัทมีรายได้ จากการให้ บริ การเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่องจาก 31.16 ล้ านบาทในปี 2551 เป็ น 67.00 ล้ านบาทในปี
2552 และ 74.94 ล้ านบาทในปี 2553 การเพิ่มขึ ้นของยอดรายได้ จากการให้ บริ การในปี 2552 และปี 2553 ที่มีอตั ราการ
เติบโตคิดเป็ นร้ อยละ 115.02 และร้ อยละ 11.85 เป็ นผลจากการดาเนินนโยบายเพื่อสร้ างความมัน่ คงของรายได้ รวมทัง้
เป็ นการรักษาความสัมพันธ์กบั กลุม่ ลูกค้ าให้ เกิดความต่อเนื่อง ซึ่งเป็ นการป้องกันและลดความเสี่ยงที่เกิดขึ ้นจากปริ มาณ
งานก่อสร้ างที่อาจลดลง โดยโครงการให้ บริ การขนาดใหญ่ที่บริ ษัทรับรู้ รายได้ ในปี 2552 ได้ แก่ โครงการบริ ษัท ปตท. เคมิ
คอล จากัด (มหาชน) และโครงการการประปาจังหวัดอุบลราชธานี โดยรับรู้ รายได้ เท่ากับจานวน 55.76 ล้ านบาท ทังนี
้ ้ ใน
งวดบัญชีปี 2553 บริ ษัทมีโครงการที่ให้ บริ การเพิ่มขึ ้นจากปี 2552 จานวน 4 โครงการ ได้ แก่ โครงการการประปาเทพราช
โครงการการประปาสมุย โครงการการประปาหนองน ้าเขียว และโครงการบริ ษัท ปตท. เคมิคอล จากัด (มหาชน) โดยการ
ให้ บริ การดังกล่าวส่วนใหญ่มีระยะเวลาประมาณ 2 ปี ถึง 6 ปี
สาหรับงวด 9 เดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 บริ ษัทมีรายได้ จากการให้ บริ การเท่ากับ 63.77 ล้ านบาท คิด
เป็ นร้ อยละ 12.9 ของยอดรายได้ รวม โดยแบ่งเป็ นรายได้ จากการให้ บริ การหน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชนคิดเป็ น
ร้ อยละ 59.06 และร้ อยละ 40.94 ตามลาดับ โดยรายได้ ดงั กล่าวเป็ นรายได้ ที่เกิดจากโครงการที่ต่อเนื่องจากปี 2553 คิด
เป็ นร้ อยละ 97.60 หรื อเท่ากับ 62.23 ล้ านบาท และเป็ นรายได้ จากโครงการใหม่คิดเป็ นร้ อยละ 2.40 หรื อเท่ากับ 1.53 ล้ าน
บาท ซึ่งได้ แก่โครงการประปามหาสารคาม (โครงการต่อเนื่องจากการก่อสร้ างที่บริ ษัทดาเนินการให้ กับผู้ว่าจ้ าง และ
โครงการบริ ษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกลัน่ จากัด (มหาชน) ซึง่ บริ ษัทให้ บริ การออกแบบระบบบาบัดน ้าเสีย
รายได้ อื่น
ในงวดบัญชีปี 2551 บริ ษัทมีรายได้ อื่นเท่ากับ 15.12 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 2.3 ของยอดรายได้ รวมของ
บริ ษัท โดยรายการดังกล่าวส่วนใหญ่ได้ แก่รายการหนี ้สูญรับคืนจากงานก่อสร้ าง หนี ้สูญรับคืนเงินให้ ก้ ยู ืม กาไรจากการ
ได้ รับยกหนี ้เงินกู้กรรมการและดอกเบี ้ยรับในกิจการร่วมค้ า ไฮโดรเท็ค-สหการ รายการโอนกลับประมาณหนี ้สินเงินลงทุนใน
กิจการร่วมค้ า ดอกเบี ้ยรับ รายการโอนกลับรายการเจ้ าหนี ้การค้ า และรายการกาไรส่วนของผู้ร่วมค้ าที่บริ ษัทใหญ่รับรู้ รวม
ประมาณ 12.43 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 82.21 ของยอดรายได้ อื่น
สาหรับงวดบัญชีปี 2552 บริ ษัทมีรายได้ อื่นเท่ากับ 7.11 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 1.7 ของยอดรายได้ รวม
ของบริ ษัท ทังนี
้ ้ รายการส่วนใหญ่ได้ แก่ รายการเรี ยกค่าเสียหายจากผู้รับเหมา รายได้ จากการขายเศษวัสดุ ส่วนลดรับ
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ดอกเบี ้ยรั บ รายการขาดทุนจากการขายสินค้ าเก่าที่ได้ รับชาระหนีจ้ ากลูกหนีก้ ารค้ ารายหนึ่ง และรั บชาระหนี ้ตามคา
พิพากษาศาลสาหรับงานก่อสร้ างในนามกิจการร่ วมค้ า ไฮโดรเท็ค -สหการ รวมมูลค่าเท่ากับ 5.76 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ น
ร้ อยละ 81.01 ของยอดรายได้ อื่น
งวดบัญชีปี 2553 บริ ษัทมีรายได้ อื่นเท่ากับ 14.57 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 5.2 ของยอดรายได้ รวมของบริ ษัท
โดยรายการหลักได้ แก่ รายได้ จากการโอนกลับประมาณการขาดทุนโครงการบริ ษัท พีทีที ยูทิลิตี ้ จากัด เท่ากับ 8.69 ล้ าน
บาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 59.64 ของรายได้ อื่น รายการเรี ยกค่าเสียหายจากผู้รับเหมา กาไรจากการจาหน่ายเงินลงทุนใน
กิจการร่วมค้ า ไฮโดรเท็ค-ซัลคอน รายได้ จากการขายเศษวัสดุ และดอกเบี ้ยรับ รวมทังสิ
้ ้นเป็ นเงิน 4.80 ล้ านบาท หรื อคิด
เป็ นร้ อยละ 32.94 ของรายได้ อื่น
สาหรับงวด 9 เดือน สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 บริ ษัทมีรายได้ อื่นเท่ากับ 1.28 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 0.3
ของรายได้ รวมของบริ ษัท โดยรายการหลักได้ แก่ รายการดอกเบี ้ยเงินฝากสถาบันการเงิน จานวน 0.92 ล้ านบาท คิดเป็ น
ร้ อยละ 71.88 ของรายได้ อื่น
ต้ นทุนและกาไรขัน้ ต้ น
ต้ นทุนในการดาเนินงานของบริ ษัทได้ แก่ ค่าวัสดุอปุ กรณ์ (อาทิ ปูน เหล็ก ปั๊ มน ้า และวาล์ว) ค่าแรงงาน และค่า
โสหุ้ยต่างๆ ซึง่ จะไม่ได้ รวมค่าตอบแทนผู้บริ หารที่เข้ าดูแลโครงการ และรายการขาดทุนจากงานก่อสร้ างที่รับรู้ทนั ที ซงึ่ บันทึก
เป็ นค่าใช้ จ่ายในงบกาไรขาดทุน โดยสาหรับต้ นทุนค่าแรง บริ ษัทมีนโยบายในการจ้ างเหมาผู้รับเหมาช่วงเพื่อดาเนินการ
ก่อสร้ างงานโครงสร้ างต่างๆ อาทิ งานก่อสร้ างบ่อโครงสร้ างเหล็ก งานก่อสร้ างถังน ้าใส งานเชื่อมและติดตังถั
้ งตกตะกอน
งานปรับพื ้น งานขุดบ่อ ถมดิน และงานก่อสร้ างอาคาร เป็ นต้ น ซึ่งจะว่าจ้ างเป็ นแบบจ้ างเหมาค่าวัสดุก่อสร้ างและค่าแรง
หรื อจ้ างเหมาค่าแรงอย่างเดียว เพื่อลดภาระในการบริ หารจัดการเกี่ยวกับบุคลากรและแรงงาน อีกทังยั
้ งเป็ นการช่วยให้
สามารถบริ หารจัดการต้ นทุดโครงการได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ทังนี
้ ้ สาหรับการสัง่ ซื ้อวัสดุและ/หรื ออุปกรณ์ที่นามาใช้ บริ ษัท
จะสัง่ ซื ้ออุปกรณ์ดงั กล่าวจากผู้จาหน่ายหลายรายทังในประเทศและต่
้
างประเทศ (วัสดุจากต่างประเทศมีทงที
ั ้ ่สงั่ ซื ้อผ่าน
ตัวแทนจาหน่ายในประเทศไทย และซื ้อโดยตรงจาก Suppiler ต่างประเทศ) โดยที่ผ่านมาบริ ษัทไม่มีการพึ่งพิงผู้จาหน่าย
รายใดรายหนึง่ โดยเฉพาะ และไม่มีการทาสัญญาผูกพันระยะยาวในการซื ้อขายอุปกรณ์จากผู้จาหน่ายรายใดรายหนึง่ ทังนี
้ ้
ในการสัง่ ซื ้อวัสดุอปุ กรณ์หลักที่ต้องนามาใช้ ในโครงการ บริ ษัทจะสัง่ ซื ้อวัสดุหลัก มากกว่าร้ อยละ 50 ของวัสดุหลักที่ต้องใช้
ทังหมด
้
เพื่อล๊ อคราคาและควบคุม ต้ นทุนไม่ให้ มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก ซึ่งช่วยให้ บริ ษัทสามารถป้องกันและลดความ
เสีย่ งที่อาจเกิดขึ ้นจากความผันผวนของราคาวัสดุได้ ในระดับหนึง่
บริ ษัทมีต้นทุนรวมในงวดบัญชีปี 2551 เท่ากับ 586.27 ล้ านบาท งวดบัญชีปี 2552 เท่ากับ 388.29 ล้ านบาท งวด
บัญชีปี 2553 เท่ากับ 237.65 ล้ านบาท และงวด 9 เดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 เท่ากับ 428.29 ล้ านบาท หรื อคิด
เป็ นร้ อยละ 90.4 ร้ อยละ 90.2 ร้ อยละ 84.7 และร้ อยละ 86.9 ของยอดรายได้ รวมของบริ ษัท ตามลาดับ โดยมีอตั ราส่วน
กาไรขันต้
้ นเท่ากับร้ อยละ 9.6 ร้ อยละ 9.8 ร้ อยละ 15.3 และร้ อยละ 13.1 ตามลาดับ ทังนี
้ ้ หากพิจารณาการเปลี่ยนแปลง
ต้ นทุนในการดาเนินงานและกาไรขันต้
้ นของบริ ษัทแยกตามประเภทงาน สามารถแยกพิจารณาได้ ดังนี ้
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ต้ นทุนงานก่อสร้ างและกาไรขันต้
้ น
บริ ษัทมีต้นทุนงานก่อสร้ างในงวดบัญชีปี 2551 เท่ากับ 552.25 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 89.5 ของรายได้ จากการ
ก่อสร้ าง โดยแบ่งเป็ นต้ นทุนงานก่อสร้ างในนามบริ ษัทเท่ากับ 531.47 ล้ านบาท และต้ นทุนงานก่อสร้ างในนามกิจการร่ วม
ค้ า ไฮโดรเท็ค-สหการ เท่ากับ 20.77 ล้ านบาท (โครงการเทศบาลเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ก่อสร้ างแล้ วเสร็ จ
และส่งมอบงานให้ กบั ผู้ว่าจ้ างในปี 2551) โดยในปี 2552 บริ ษัทมีต้นทุนงานก่อสร้ างลดลงจากปี 2551 เท่ากับ 215.15
ล้ านบาท เป็ น 337.10 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 92.7 ของรายได้ จากการก่อสร้ าง ซึ่งการเพิ่มขึ ้นของสัดส่วนต้ นทุนงาน
ก่อสร้ างต่อรายได้ จากการก่อสร้ างในปี 2552 เป็ นผลจากโครงการก่อสร้ างบางโครงการของบริ ษัทมีต้นทุนจริ งสูงกว่าที่ได้
ประมาณการไว้ ได้ แก่ โครงการบริ ษัท พีทีที ยูทิลิตี ้ จากัด และโครงการบริ ษัท มาบตาพุด โอลิฟินน์ จากัด ซึ่งเป็ นผลจาก
ลักษณะการรับงานก่อสร้ างเป็ นแบบรับเหมาก่อสร้ างครบวงจร (Turnkey) ตังแต่
้ การออกแบบ ก่อสร้ าง จัดหา ติดตัง้ และ
ทดลองเดินระบบ ซึ่งลักษณะการรั บงานดังกล่าว บริ ษัทในฐานะผู้รับจ้ างจะต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบต่อภาระต้ นทุนและ
ค่าใช้ จ่ายส่วนเพิ่มที่เกินจากมูลค่างานที่ตกลงไว้ กบั ผู้วา่ จ้ าง แต่ในทางกลับกัน ลักษณะการรับงานดังกล่าว ก็เป็ นการเปิ ด
โอกาสหรื อ ให้ ค วามเป็ นอิ ส ระกับ ผู้รั บ จ้ า งในการใช้ ความรู้ เชิ ง วิ ศ วกรรมเพื่ อ บริ ห ารจัด การต้ น ทุน โครงการให้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพมากขึ ้นได้ ซึง่ สาหรับโครงการบริ ษัท พีทีที ยูทิลิตี ้ จากัด และโครงการบริ ษัท มาบตาพุด โอลิฟินน์ จากัด เป็ น
โครงการก่อสร้ างระบบผลิตน ้า (นา้ บริ สทุ ธิ์ ) และโครงการก่อสร้ างระบบบาบัดน ้าเสียที่ใช้ ในอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี ซึ่ง
ในช่วงดังกล่าว บริ ษัทยังไม่มีประสบการณ์ในการก่อสร้ างงานระบบน ้าสาหรับอุตสาหกรรมที่ต้องใช้ เทคโนโลยีการผลิต
ชันสู
้ งเท่านี ้มาก่อน จึงทาให้ โครงการดังกล่าวมีต้นทุนสูงกว่าที่ประมาณการไว้ ซึ่งมีสาเหตุจากมาตรฐานวัสดุอุปกรณ์ ที่
นามาใช้ งาน ทีต่ ้ องมีมาตรฐานสูงกว่าวัสดุอปุ กรณ์ที่ใช้ ในระบบผลิตน ้าทัว่ ไป กอปรกับการได้ รับผลกระทบจากการปรับตัว
เพิ่มขึ ้นของราคาวัสดุ ดังจะเห็นได้ จากดัชนีราคาวัสดุก่อสร้ างรวมที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ ้นจาก 135.2 ในปี 2551 เป็ น 158.4 ใน
ปี 2552 หรื อเพิ่มขึ ้นคิดเป็ นร้ อยละ 17.16 ซึ่งนอกจากสาเหตุที่ได้ กล่าวมาข้ างต้ นแล้ ว โครงการบริ ษัท มาบตาพุด โอลิฟิน
จากัด ยังได้ รับผลกระทบจากการระงับโครงการก่อสร้ าง 76 โครงการในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ซึ่งในช่วงดังกล่าว
บริ ษัทได้ ดาเนินการก่อสร้ างและติดตังวั
้ สดุอปุ กรณ์แล้ วเสร็ จเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว คงเหลือเพียงการทดลองเดินระบบก่อนส่ง
มอบงาน จึงทาให้ บริ ษัทมีคา่ ใช้ จ่ายที่เกิดจากการดูแลรักษาระบบก่อนส่งมอบในช่วงตลอดระยะเวลาที่ได้ รับผลกระทบจา
การระงับโครงการในนิคมฯ ซึ่งบริ ษัทรับทราบและตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าวที่อาจเกิดขึ ้น จึงได้ กาหนดกลยุทธ์ ทาง
การตลาด โดยการหันมารับงานจากหน่วยงานราชการเพิ่มมากขึ ้น เพื่อลดผลกระทบจากเหตุการณ์ ในลักษณะดังกล่าว
โดยบริ ษัทมีสดั ส่วนการรับจ้ างจากหน่วยงานราชการเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่องจากร้ อยละ 3.47 ในปี 2551 เป็ นร้ อยละ 35.06
ในปี 2552 ร้ อยละ 46.02 ในปี 2553 และร้ อยละ 40.95 ในงวด 9 เดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 ซึ่งจากสาเหตุที่ได้
กล่าวข้ างต้ น ทาให้ บริ ษัทมีรายการขาดทุนจากงานก่อสร้ างที่รับรู้ ทนั ทีจากทัง้ 2 โครงการในงบกาไรขาดทุนปี 2551 โดย
โครงการบริ ษัท พีทีที ยูทิลิตี ้ จากัด มีขาดทุนจากงานก่อสร้ างที่รับรู้ ทนั ทีเท่ากับ 22.43 ล้ านบาท และโครงการบริ ษัท มาบ
ตาพุด โอลิฟินน์ จากัด เท่ากับ 13.25 ล้ านบาท
จากการรับจ้ างโครงการดังกล่าว ทาให้ บริ ษัทมีประสบการณ์ในการทางานก่อสร้ างระบบผลิตน ้าที่มีมาตรฐานสูง
และใช้ เทคโนโลยีการผลิตที่ยุ่งยากซับซ้ อน ซึ่งสามารถน าไปใช้ ปรั บเปลี่ยนและพัฒนาสาหรั บการรั บงานในลักษณะ
ดังกล่าวได้ ในอนาคต ซึ่งส่งผลดีให้ กบั บริ ษัทอีกทางหนึ่ง กล่าวคือ ทาให้ ปัจจุบนั บริ ษัทสามารถรับจ้ างงานที่ใช้ เทคโนโลยี
เชิงวิศวกรรมที่มีความซับซ้ อนได้ ตงแต่
ั ้ ความซับซ้ อนน้ อย ไปจนถึงความซับซ้ อนมากอย่างเช่นที่ใช้ ในอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี
ซึง่ ถือเป็ นอุตสาหกรรมที่มีมาตรฐานการใช้ เทคโนโลยีขนสู
ั ้ งที่สดุ อย่างหนึง่
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ด้ วยการกาหนดนโยบายเพื่อควบคุมและบริ หารต้ นทุนงานก่อสร้ างให้ มีประสิทธิภาพ ตังแต่
้ การประเมินต้ นทุน
งานก่อสร้ างในขันตอนออกแบบ
้
และการกาหนดให้ มีการพิจารณาทบทวนประมาณการต้ นทุนงานก่อสร้ างให้ สอดคล้ องกับ
ต้ นทุนจริ งอย่างสม่าเสมอทุกไตรมาสที่ช่วยให้ บริ ษัทสามารถปรับตัวกับสถานการณ์ และแก้ ไขประเด็นปั ญหาที่เกิดขึ ้นได้
อย่างใกล้ ชิด กอปรกับการหันมารับงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อมแบบครบวงจร ตัง้ แต่ออกแบบ ก่อสร้ าง จัดหา ติดตัง้ และ
บริ หารควบคุมระบบผลิตน ้า โดยการใช้ ความรู้ความชานาญและประสบการณ์ที่มีภายใต้ ระบบการตรวจสอบและควบคุมที่
รัดกุม จึงทาให้ บริ ษัทสามารถบริ หารจัดการต้ นทุนและควบคุมคุณภาพงานก่อสร้ างได้ อย่างมีประสิทธิภ าพมากยิ่งขึ ้น ดังจะ
เห็นได้ จากในปี 2553 และงวด 9 เดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 บริ ษัทไม่มีรายการขาดทุนจากงานก่อสร้ างที่รับรู้
ทันที และมีสดั ส่วนต้ นทุนงานก่อสร้ างต่อรายได้ จากการก่อสร้ างลดลงเป็ นร้ อยละ 80.4 และร้ อยละ 85.1 หรื อคิดเป็ นมูลค่า
เท่ากับ 165.34 ล้ านบาท และ 365.21 ล้ านบาท ตามลาดับ
จากการบริ หารจัดการต้ นทุนที่มีประสิทธิภาพและการดาเนินนโยบายตามที่ได้ กล่าวข้ างต้ น ทาให้ บริ ษัทมีอตั รา
กาไรขันต้
้ นจากงานก่อสร้ างเป็ นไปตามนโยบายที่กาหนดคือไม่ต่ากว่าร้ อยละ 10 และมีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง ดังจะ
เห็นได้ จากบริ ษัทมีอตั รากาไรขันต้
้ นจากงานก่อสร้ างในปี 2551 เท่ากับร้ อยละ 10.5 ปี 2552 เท่ากับร้ อยละ 7.2 ปี 2553
ร้ อยละ 19.6 และงวด 9 เดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 เท่ากับร้ อยละ 14.9 ซึ่งแสดงให้ เห็นถึงความสามารถในการ
บริ หารจัดการต้ นทุน ซึง่ สะท้ อนให้ เห็นถึงความสามารถในการทากาไรที่ดีอย่างต่อเนื่องของกิจการ
ต้ นทุนงานบริ การและกาไรขันต้
้ น
บริ ษัทมีต้นทุนงานบริ การในงวดบัญชีปี 2551 เท่ากับ 34.02 ล้ านบาท งวดบัญชีปี 2552 เท่ากับ 51.18 ล้ านบาท
งวดบัญชีปี 2553 เท่ากับ 72.31 ล้ านบาท และงวด 9 เดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 เท่ากับ 63.09 ล้ านบาท หรื อคิด
เป็ นร้ อยละ 109.2 ร้ อยละ 76.4 ร้ อยละ 96.5 และร้ อยละ 98.93 ของรายได้ จากการบริ การ ตามลาดับ ซึ่งจะเห็นได้ ว่า
บริ ษัทมีสดั ส่วนต้ นทุนงานบริ การต่อรายได้ จากการบริ การอยู่ในระดับสูง เนื่องจากโครงการส่วนใหญ่เป็ นโครงการที่บริ ษัท
เข้ ารับงานเพื่อรักษาความสัมพันธ์ กับกลุ่มลูกค้ าให้ มีความต่อเนื่อง ทังนี
้ ้ หากพิจารณาอัตรากาไรขันต้
้ น งานบริ การของ
บริ ษัทในช่วง 3 ปี ที่ผา่ นมาและงวด 9 เดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 จะพบว่า บริ ษัทมีอตั รากาไรขันต้
้ นงานบริ การที่
ผันผวนมากจากงวดบัญชีปี 2551 มีอตั รากาไรขันต้
้ นติดลบเท่ากับร้ อยละ 9.2 งวดบัญชีปี 2552 มีอตั รากาไรขันต้
้ นเท่ากับ
ร้ อยละ 23.6 งวดบัญชี ปี 2553 เท่ากับร้ อยละ 3.5 และงวด 9 เดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 มีอัตรากาไรขันต้
้ น
เท่ากับร้ อยละ 1.06 ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของอัตรากาไรขันต้
้ นของงานบริ การในระหว่างงวดบัญชีปี 2551 และงวดบัญชีปี
2552 มีสาเหตุหลักมาจากการยกเลิกการเรี ยกเก็บเงินค่าบริ หารจัดการในกิจการร่ วมค้ า ไฮโดรเท็ค -สหการ และการปรับ
ประมาณการต้ นทุนงานบริ การ (ประมาณการค่าใช้ จ่ายเมมเบรน) สาหรั บงานโครงการบริ ษัท พีทีที เคมิคอล จากัด
(มหาชน) ที่บริ ษัทจะต้ องเปลี่ยนเมมเบรนให้ กบั ผู้ว่าจ้ างในแต่ละช่วงเวลาตามเงื่อนไขของสัญญา สาหรับการลดลงของ
อัตรากาไรขันต้
้ นในงวดบัญชีปี 2553 และงวด 9 เดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 มีสาเหตุมาจากการให้ บริ การงาน 4
โครงการ ได้ แก่ งานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ ธานี ซึ่งเป็ นโครงการบริ หารจัดการระบบผลิต
น ้าประปาจากน ้าทะเล ทาให้ มีต้นทุนการบริ หารจัดการมากกว่าที่ประมาณการไว้ งานการประปาอุบลราชธานีที่ประสบ
ปั ญหาการผลิตนา้ เนื่องจากคุณภาพนา้ ในแม่น ้ามูลน้ อยไม่ดี และมีปริ มาณนา้ ไม่เพียงพอ ทาให้ บริ ษัท มีภาระต้ นทุน
สารเคมีสงู กว่าประมาณการ และมีภาระต้ นทุนค่าไฟฟ้ าสูงกว่าประมาณการ เนื่องจากต้ องซื ้อปั ม้ น ้าเพิ่ม เพื่อให้ สามารถ
ผลิตน ้าได้ ตามปริ มาณที่ระบุไว้ ในสัญญา งานการประปาฉะเชิงเทรา (หน่วยบริ การเทพราช) ที่ในระยะแรกประสบปั ญหา
การผลิตน ้าไม่ได้ ตามปริ มาณที่กาหนด ทาให้ มีต้นทุนค่าไฟฟ้ าสูงกว่ าประมาณการ และโครงการประปาบ้ านบึง จังหวัด
ชลบุรี ที่ช่วงเริ่ มต้ นใช้ ไฟฟ้ าจากการติดตังไฟฟ้
้ าชัว่ คราว จึงมีอตั ราค่าไฟสูงกว่าปกติ ทังนี
้ ้ สาหรับงานการประปาฉะเชิงเทรา
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และงานการประปาบ้ านบึง มีแนวโน้ มการขาดทุนที่ลดลงเนื่องจากปริ มาณน ้าที่เข้ าสู่ภาวะปกติของพื ้นที่และการติดตัง้
ระบบไฟฟ้าถาวร ทังนี
้ ้ ในงวดบัญชีปี 2553 บริ ษัทมีขาดทุนขันต้
้ นจากโครงการดังกล่าวเท่ากับร้ อยละ 65.96 ร้ อยละ 34.72
ร้ อยละ 3.23 และร้ อยละ 13.88 ตามลาดับ โดยโครงการดังกล่าวส่วนใหญ่จะหมดสัญญาในปี 2555 ยกเว้ นงานการประปา
ส่วนภูมิภาค สาขาเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ ธานี ที่จะหมดอายุสญ
ั ญาจ้ างบริ หารในปี 2558 และโครงการงานสานักงาน
ประปาฉะเชิงเทรา (หน่วยบริ การเทพราช) ที่จะหมดอายุสญ
ั ญาจ้ างบริ หารในปี 2556 ซึง่ ผลจากการให้ บริ การธุรกิจประเภท
นี ้ อาจทาให้ บริ ษัทมีผลการดาเนินงานลดลงกว่าที่ควรจะเป็ นได้ ซึ่งฝ่ ายบริ หารของบริ ษั ทได้ ตระหนักถึงประเด็นดังกล่าว
และได้ กาหนดแนวทางแก้ ไข โดยเน้ น การเพิ่มยอดรายได้ โดยการรับงานก่อสร้ างที่มีอตั ราการทากาไรที่ดีกว่า และรับงาน
บริ การเฉพาะที่มีอตั รากาไรที่เป็ นไปตามนโยบายของบริ ษัทเท่านัน้
ค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร
บริ ษัทมีค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หารในงวดบัญชีปี 2551 เท่ากับ 73.84 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 11.4 ของ
รายได้ รวม โดยแบ่งเป็ นค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หารในนามบริ ษัทเท่ากับ 68.61 ล้ านบาท และค่าใช้ จ่ายในการขายและ
บริ หารในนามกิจการร่วมค้ า 3 แห่งรวม 5.23 ล้ านบาท (ส่วนใหญ่เป็ นรายการค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หารของกิจการ
ร่วมค้ า ไฮโดรเท็ค – สหการ) ทังนี
้ ้ ในปี 2551 รายการค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หารที่สาคัญ ได้ แก่ รายการขาดทุนจาก
งานก่อสร้ างที่รับรู้ ทันทีจากโครงการที่ทาในนามบริ ษัทได้ แก่ โครงการบริ ษัท พีทีที ยูทิลิตี ้ จากัด จานวน 22.43 ล้ านบาท
และโครงการบริ ษัท มาบตาพุด โอลิฟิน จากัด จานวน 13.25 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 30.36 และร้ อยละ17.94 ของ
ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร และโครงการเทศบาลเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ที่ทาในนามกิจการร่ วมค้ า
ไฮโดรเท็ค-สหการ จานวน 10.51 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 14.23 ของค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร ซึ่งมีสาเหตุจากการ
ปรับเพิ่มขึ ้นของราคาวัสดุก่อสร้ างในช่วงเวลาดังกล่าว
ในงวดบัญชีปี 2552 บริ ษัทมีค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หารเท่ากับ 29.96 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 7.0 ของ
รายได้ รวมของบริ ษัท โดยการลดลงของสัดส่วนค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หารต่ อรายได้ รวมในปี 2552 เป็ นผลจากในปี
ดังกล่าว บริ ษัทไม่มีรายการขาดทุนจากงานก่อสร้ างที่รับรู้ ทนั ที แม้ ว่า จะมีการปรับตัวเพิ่มขึ ้นของรายการค่าใช้ จ่ายในการ
บริ หาร (ได้ แก่ ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ค่าใช้ จ่ายในการเดินทางเพื่อติดต่อธุรกิจและขยายงาน ค่าธรรมเนียมธนาคาร
และค่าใช้ จ่ายในการประมูลงานสาหรับโครงการใหม่) และรายการค่าตอบแทนผู้บริ หาร ที่มีอตั ราการเพิ่มขึ ้นคิดเป็ นร้ อยละ
7.91 และร้ อยละ 9.24 เมื่อเทียบกับปี 2551ทังนี
้ ้ การเพิ่มขึ ้นดังกล่าวเป็ นการเพิ่มขึ ้นเพื่อรองรับงานโครงการใหม่ที่จะเริ่ มใน
ปี 2553 รวมถึงเพื่อบริ หารโครงการที่กาลังแล้ วเสร็ จในปี 2552
ในงวดบัญชีปี 2553 บริ ษัทมีรายการค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หารเท่ากับ 38.54 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 13.7
ของยอดรายได้ รวม (บริ ษัทไม่มีรายการขาดทุนจากงานก่อสร้ างที่รับรู้ทนั ที) ซึง่ การเพิ่มขึ ้นของสัดส่วนค่าใช้ จ่ายในการขาย
และบริ หารในงวดบัญชีปี 2553 เป็ นผลจากบริ ษัทมีภาระค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติมนอกเหนือจากค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร
จากงานที่ให้ บริ การในปี 2553 ได้ แก่ รายการค่าใช้ จ่ายซ่อมแซมงานเก่าที่เกิดขึ ้นหลังส่งมอบงานให้ แก่ผ้ วู ่าจ้ างเป็ นเงิน
จานวน 8.24 ล้ านบาท แบ่งเป็ นโครงการบริ ษัท สยามยามาโตะ จากัด จานวน 4.46 ล้ านบาท โครงการบริ ษัท พีทีที ยูทิลิตี ้
จากัด จานวน 2.84 ล้ านบาท และโครงการบริ ษัท มาบตาพุด โอลิฟิน จากัด จานวน 0.91 ล้ านบาท งานการประปาสมุย
จานวน 0.01 ล้ านบาท และงานประปาหนองน ้าเขียว จานวน 0.02 ล้ านบาท ตามลาดับ ซึ่งค่าใช้ จ่ายดังกล่าวเกิดจาก
ค่าใช้ จ่ายวัสดุ ค่าจ้ างงานและค่าควบคุมงานที่ต้องซ่อมแซม ซึ่งอยู่ในระยะประกันผลงาน แต่อย่างไรก็ตาม บริ ษัทได้
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ตระหนักถึงประเด็นดังกล่าว และได้ กาหนดแนวทางในการควบคุมเพื่อป้องกันการเกิดค่าใช้ จ่ายซ่อมแซมงานเก่าโดยให้
ความสาคัญกับขันตอนการก่
้
อสร้ างและติดตัง้ เพื่อลดผลกระทบจากค่าใช้ จ่ายที่อาจจะเกิ ดขึน้ ในอนาคตระหว่างช่วง
ประกันผลงาน นอกจากนี ้ บริ ษัทยังประมาณการต้ นทุนช่วงการรับประกันให้ สงู มากพอกับค่าใช้ จ่ายที่อาจเกิดขึ ้นในอนาคต
สาหรับงวด 9 เดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 บริ ษัทมีค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หารเท่ากับ 27.33 ล้ าน
บาท คิดเป็ นร้ อยละ 5.5 ของยอดรายได้ รวมของบริ ษัท โดยรายการค่าใช้ จ่ายส่วนใหญ่ ได้ แก่ รายการค่าตอบแทนผู้บริ หาร
เท่ากับ 9.20 ล้ านบาท และค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับพนักงานเท่ากับ 7.19 ล้ านบาท
กาไรสุทธิและอัตรากาไรสุทธิ
บริ ษัทมีกาไรสุทธิในงวดบัญชีปี 2551 เท่ากับ 2.90 ล้ านบาท งวดบัญชีปี 2552 เท่ากับ 19.40 ล้ านบาท งวด
บัญชีปี 2553 เท่ากับ 18.84 ล้ านบาท และงวด 9 เดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 เท่ากับ 35.42 ล้ านบาท คิดเป็ น
อัตรากาไรสุทธิเท่ากับร้ อยละ 0.4 ร้ อยละ 4.5 ร้ อยละ 6.7 และร้ อยละ 7.2 ตามลาดับ ซึ่งอัตรากาไรสุทธิ ในปี 2553 ที่
เพิ่มขึ ้น เมื่อเทียบกับปี 2552 เป็ นผลจากบริ ษัทมีรายได้ อื่นเพิ่มขึ ้นจากการโอนกลับประมาณการขาดทุนโครงการบริ ษัท พีที
ที ยูทิลติ ี ้ จากัด จานวน 8.69 ล้ านบาทเป็ นรายได้ (คิดเป็ นร้ อยละ 59.64 ของรายได้ อื่น) กอปรกับการบริ หารต้ นทุนงานที่มี
ประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการดาเนินธุรกิจภายใต้ การบริ หารกระแสเงินสดจากการดาเนินงานที่ดี ที่ทาให้ บริ ษัทมีต้นทุน
ทางการเงินในระดับที่ต่ามาก และจากการได้ รับสิทธิ ประโยชน์ทางภาษี จากผลขาดทุนสุทธิ 5 รอบปี บัญชีจากการตัด
จาหน่ายหนี ้สูญลูกหนี ้การค้ ารายหนึง่ ตังแต่
้ ปี 2551 จึงทาให้ บริ ษัทมีอตั รากาไรสุทธิ อยู่ในเกณฑ์ที่ดี และมีแนวโน้ ม เพิ่มขึ ้น
อย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้ จากงวด 9 เดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 ที่บริ ษัทมีอตั รากาไรสุทธิ เพิ่มขึ ้นจากปี 2553
เป็ นร้ อยละ 7.2 เป็ นผลจากรายได้ รวมที่เพิ่มสูงขึ ้น กว่าการเพิ่มขึ น้ ของมูลค่าค่าใช้ จ่าย ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นค่าใช้ จ่ายคงที่
ส่งผลให้ อตั รากาไรสุทธิในงวด 9 เดือนปี 2554 สูงกว่าอัตรากาไรสุทธิในปี 2553 ทังที
้ ่มีภาระภาษี เงินได้ เกิดขึ ้นในงวด
ดังกล่าว (กิจการได้ ใช้ สิทธิประโยชน์ทางภาษี จากผลขาดทุนสุทธิ 5 รอบปี บัญชีจากการตัดจาหน่ายหนี ้สูญลูกหนี ้การค้ า
รายหนึง่ หมดในงวด 6 เดือนปี 2554)
อัตราผลตอบแทนผู้ถอื หุ้น
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ในงวดบัญชีปี 2551 มีค่าเท่ากับร้ อยละ 2.9 งวดบัญชีปี 2552 เท่ากับร้ อย
ละ 18.1 งวดบัญชีปี 2553 เท่ากับร้ อยละ 15.3 และงวด 9 เดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 เท่ากับร้ อยละ 33.8 ซึ่ง
สาเหตุที่ปี 2552 บริ ษัทมีอตั ราผลตอบแทนผู้ถือ หุ้นเพิ่มขึ ้นมากเมื่อเทียบกับปี 2551 เป็ นผลจากในปี ดังกล่าวบริ ษัทมี
รายการค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หารลดลงจากการไม่มีรายการขาดทุนจากงานก่อสร้ างที่รับรู้ ทนั ที แม้ จะมีค่าใช้ จ่าย
เกี่ยวกับพนักงานเพื่อรองรับโครงการใหม่ ซึง่ ส่งผลทาให้ ในปี ดังกล่าว บริ ษัท มีความสามารถในการทากาไรเพิ่มขึ ้น ซึ่งในปี
2553 และงวด 6 เดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 บริ ษัทยังคงสามารถสร้ างอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นได้ เพิ่มสูงขึ ้นเป็ น
ร้ อยละ 15.3 และร้ อยละ 33.8 ซึ่งแสดงให้ เห็นถึงประสิทธิภาพในการบริ หารจัดการต้ นทุนและค่า ใช้ จ่ายของบริ ษัท และ
ส่วนหนึ่งเกิดจากในงวด 9 เดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 บริ ษัทมีการจ่ายเงินปั นผลให้ กบั ผู้ถือหุ้น และมีรายการ
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานกรณีเกษี ยณอายุหรื อเลิกจ้ างตามกฎหมายแรงงาน (Employee Benefit) ซึ่งปรับปรุ ง
จานวนหนี ้สินดังกล่าวกับรายการกาไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 เท่ากับ 6.45 ล้ านบาท ตามแนวทางที่กาหนดให้ ถือ
ปฏิบตั ิในช่วงการเปลีย่ นแปลงข้ อกาหนดของมาตรฐานการบัญชี
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12.2.2 ฐานะทางการเงินของบริษัท
สินทรัพย์
สินทรัพย์รวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 เท่ากับ 401.22 ล้ านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 เท่ากับ
263.42 ล้ านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 เท่ากับ 325.98 ล้ านบาท และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 เท่ากับ 397.25
ล้ านบาท โดยรายการสินทรัพย์ทสี่ าคัญ ที่สง่ ผลต่อการเปลีย่ นแปลงในสินทรัพย์รวมของบริ ษัท มีดงั นี ้
- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ณ สิ ้นปี 2551 บริ ษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเท่ากับ 26.34 ล้ านบาท โดย ณ สิ ้นปี 2552
ลดลงเป็ น 19.90 ล้ านบาท ซึ่งการลดลงของรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ ้นปี 2552 มีสาเหตุมาจาก
โครงการส่วนใหญ่เป็ นโครงการต่อเนื่องจากปี 2551 ซึง่ ทาให้ กิจการมีรายการต้ นทุนงานยังไม่ครบกาหนดชาระ (เปลี่ยนชื่อ
รายการเป็ นประมาณการรับประกันคุณภาพ) รายการเงินรับล่วงหน้ าตามสัญญาก่อสร้ างลดลง แม้ ว่า กิจการจะสามารถ
เรี ยกเก็บเงินจากลูกหนี ้การค้ าได้ เพิ่มขึ ้นและมีผลประกอบการที่ดี นอกจากนี ้ การลดลงของรายการเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสดในปี 2552 ยังเป็ นผลมาจากการจ่ายเงินปั นผลจานวน 34.55 ล้ านบาท แม้ ว่าจะมีการเพิ่มทุนจดทะเบียน
อีก 28 ล้ านบาท จาก 72 ล้ านบาท เป็ น 100 ล้ านบาท ก็ตาม สาหรับ ณ สิ ้นปี 2553 และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2554
บริ ษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเท่ากับ 95.85 ล้ านบาท และ 63.61 ล้ านบาท ตามลาดับ ซึ่งการเพิ่มขึ ้นของเงิน
สดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ ้นปี 2553 เป็ นผลจากในปี ดังกล่าวบริ ษัทมีผลการประกอบการที่ดีจากการบริ หารและ
ควบคุมต้ นทุนที่มีประสิทธิ ภาพ กอปรกับในปี ดังกล่าว บริ ษัทได้ รับงานก่อสร้ างเพิ่มมากขึ ้น จึงทาให้ บริ ษัทมีเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ ้น แม้ ว่าบริ ษัทจะยังคงลงทุนในทรัพย์สินประเภทเงินลงทุนระยะสันกว่
้ า 25 ล้ านบาทก็ตาม
สาหรับการลดลงของรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 ที่ลดลงจาก ณ สิ ้นปี 2553
เท่ากับ 32.24 ล้ านบาท เป็ นผลจากบริ ษัทมี ยอดลูกหนี ้การค้ าเพิ่มขึ ้นจากปริ มาณงานที่เพิ่มขึ ้น และการค้ างชาระค่าจ้ าง
ของลูกหนี ้การค้ ารายหนึง่ กอปรกับการมีรายการมูลค่างานเสร็ จที่ยงั ไม่ได้ เรี ยกเก็บเพิ่มขึ ้น และการลดลงของรายการเงิน
รับล่วงหน้ าตามสัญญาก่อสร้ าง เนื่องจากกิจการเพิ่งรับจ้ างงานจากผู้ว่าจ้ างรายใหม่รวม 4 รายในไตรมาสที่ 2 และอีก 4
รายในไตรมาสที่ 3 และลดลงจากการเงินปั นผลจ่ายตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจาปี 2554 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2554 ที่มี
มติอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินจานวน 15 ล้ านบาท โดยกาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 30 มิถนุ ายน 2554
- ลูกหนี ้การค้ า
ณ สิ ้นปี 2551 บริ ษัทมียอดรวมลูกหนี ้การค้ าเท่ากับ 113.82 ล้ านบาท ณ สิ ้นปี 2552 เท่ากับ 70.49 ล้ าน
บาท สิ ้นปี 2553 เท่ากับ 65.40 ล้ านบาท และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 เท่ากับ 101.02 ล้ านบาท โดยการเปลี่ยนแปลง
ของรายการลูกหนี ้การค้ ามีความสอดคล้ องกับยอดรายได้ ที่ปรั บตัวลดลงอย่างต่อเนื่องตังแต่
้ ปี 2551 ถึงปี 2553 และ
เพิ่มขึ ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 ทังนี
้ ้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 บริ ษัทมีลกู หนี ้การค้ าส่วนใหญ่อยูใ่ นกลุม่ อายุไม่เกิน 3
เดือน รวมเท่ากับ 91.62 ล้ านบาท แบ่งเป็ นกลุม่ ลูกหนี ้ที่ยงั ไม่ครบกาหนดชาระเท่ากับ 59.51 ล้ านบาท และกลุม่ ลูกหนี ้ที่มี
อายุเกิน 1 เดือนแต่ไม่เกิน 3 เดือน เท่ากับ 32.11 ล้ านบาท ซึ่งเป็ นไปตามปกติของธุรกิจ ที่บริ ษัทจะสามารถเรี ยกเก็บหนี ้
จากลูกหนี ้การค้ าได้ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน (นับตังแต่
้ การออกหนังสือเพื่อเบิกงวดงาน ตรวจรับงาน จนกระทั่งรับ
ชาระค่างวดงาน) ทังนี
้ ้ ณ สิ ้นปี 2551 และสิ ้นปี 2552 บริ ษัทมีการตังค่
้ าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญปี ละ 0.26 ล้ านบาทจากลูกหนี ้
การค้ าของกิจการร่ วมค้ า ไฮโดรเท็ค – ซัลคอน (บันทึกตามสัดส่วนการลงทุน) ซึ่งในปี 2553 ได้ รับชาระคืนหนี ้จึงโอนกลับ
เป็ นรายได้ อื่น โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 และสิ ้นปี 2553 บริ ษัทไม่มีการตังค่
้ าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ แต่อย่างใด
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ทังนี
้ ้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 ยอดลูกหนี ้การค้ าที่มีการเปลีย่ นแปลงส่วนใหญ่ อยูใ่ นกลุม่ ลูกหนี ้ที่มีอายุ
เกิน 3 เดือนแต่ไม่เกิน 6 เดือน โดยเพิ่มขึ ้นจาก 0.15 ล้ านบาทในปี 2553 เป็ น 9.40 ล้ านบาท ณ วันที่ 30 กันยายน 2554
ซึง่ เป็ นผลจากการชาระค่าจ้ างล่าช้ าของผู้ว่าจ้ างเอกชนรายหนึ่ง ซึ่ง ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 ลูกหนี ้รายดังกล่าวมียอด
ค้ างชาระรวม 9.40 ล้ านบาท ซึง่ ที่ผา่ นมา บริ ษัทได้ มีการติดตามถวงทามเพื่อรับชาระค่าจ้ างจากผู้วา่ จ้ างรายดังกล่าวอย่าง
ต่อเนื่องตามนโยบายติดตามทวงถามหนี ้ที่กาหนดไว้ โดย ณ เดือนพฤศจิกายน 2554 บริ ษัทได้ รับชาระคืนแล้ วบางส่วน
เท่ากับ 4.78 ล้ านบาท ทาให้ มียอดหนี ้คงเหลือเท่ากับ 4.63 ล้ านบาท แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากผู้ว่าจ้ างดังกล่าวมีฐานะ
ทางการเงินมัน่ คง รวมถึงบริ ษัทได้ รับเงินล่วงหน้ าค่างานก่อสร้ างจากโครงการดังกล่าวมาแล้ วเท่ากับ 15.38 ล้ านบาท และ
ภายในไตรมาส 1/55 นี ้ บริ ษัทจะเริ่ มผลิตน ้าให้ กบั ผู้วา่ จ้ าง เพื่อที่ผ้ วู า่ จ้ างจะได้ นาไปขายให้ กบั เทศบาล ซึง่ จะทาให้ ผ้ วู ่าจ้ าง
มีรายได้ จากการจาหน่ายน ้า ดังนัน้ บริ ษัทจึงเชื่อมัน่ ว่าจะได้ รับชาระค่าจ้ างจากผู้วา่ จ้ างรายดังกล่าว
ลูกหนีก้ ารค้ า
(หน่ วย : ล้ านบาท)
ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
เกิน 1 – 3 เดือน
เกิน 3 – 6 เดือน
เกิน 6 – 12 เดือน
เกินกว่า 12 เดือน
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ
ลูกหนีก้ ารค้ า-สุทธิ

งบตรวจสอบ
ณ 31 ธันวาคม 2553
24.40
40.84
0.15
0.002
65.39
0.00
65.39

งบสอบทาน
ณ 30 กันยายน 2554
59.51
32.11
9.40
101.02
0.00
101.02

บริ ษัทมีนโยบายการตังค่
้ าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญโดยพิจารณาจากลูกหนี ้การค้ าที่ค้างชาระเกินกว่า 1 ปี และ
ฝ่ ายบริ หารของบริ ษัทได้ ประเมินแล้ วว่าลูกหนี ้รายดังกล่าวไม่สามารถชาระคืนหนี ้ให้ กบั ทางบริ ษัทได้
สาหรับระยะเวลาการเก็บหนี ้ เนื่องจากบริ ษัทดาเนินธุรกิจรับก่อสร้ างระบบผลิตน ้า ระบบบาบัดน ้าเสีย
ระบบกาจัดขยะ และการแปรรู ป วัสดุเหลือใช้ ใ ห้ เป็ นพลังงานทดแทน รวมถึงการรับบริ หารจัดการระบบดังกล่าว ซึ่ง
ลักษณะงานก่อสร้ าง โดยทัว่ ไปจะมีระยะเวลาสาหรับขันตอนการเบิ
้
กงวดงาน ตรวจรับงานจ้ าง และรับชาระค่าจ้ าง รวมไม่
เกิน 90 วัน ในขณะที่มีระยะเวลาการให้ เครดิตเทอมสาหรับการรับชาระเงินประมาณ 30 วัน และบริ ษัทได้ กาหนดนโยบาย
การติดตามทวงหนี ้สาหรับลูกหนี ้การค้ าที่ค้างชาระหนี ้ตังแต่
้ 120 วันนับจากวันที่ครบกาหนดชาระ โดยการออกจดหมาย
ทวงถามไปยังลูกหนีร้ ายดังกล่าวอย่างเป็ นลายลักษณ์ อักษร ซึ่งที่ผ่านมา บริ ษัทมีระยะเวลาการเก็ บหนีเ้ พิ่มขึ ้นอย่าง
ต่อเนื่องจาก 59 วันในปี 2551 เป็ น 77 วันในปี 2552 และเป็ น 87 วันในปี 2553 โดยแนวโน้ มการเพิ่มขึ ้นของระยะเวลาการ
เก็บหนี ้ดังกล่าว เป็ นผลจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวจากผลกระทบของความขัดแย้ งทางการเมืองในช่วงปลายปี 2551
ต่อเนื่องถึงกลางปี 2553 จึงทาให้ บริ ษัทจัดเก็บหนี ้ได้ ช้าลง ซึ่ง ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2554 บริ ษัทมีระยะเวลาการเก็บหนี ้
เฉลี่ยลดลงเป็ น 46 วัน ซึ่งเป็ นผลจากการกาหนดนโยบายและเพิ่มความเข้ มงวดในการติดตามหนีข้ องบริ ษัท ถึงแม้ ว่า
บริ ษัทจะมีลกู หนี ้การค้ ารายหนึ่งที่มียอดค้ างชาระ แต่บริ ษัทมัน่ ใจว่าจะได้ รับชาระคืนหนี ้จากลูกหนี ้รายดังกล่าวตามที่ได้
กล่าวข้ างต้ น
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- มูลค่างานเสร็ จทีย่ งั ไม่ได้ เรี ยกเก็บ
บริ ษัทมีมลู ค่างานเสร็ จที่ยงั ไม่ได้ เรี ยกเก็บ ณ สิ ้นปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 และ ณ วันที่ 30 กันยายน
2554 เท่ากับ 76.74 ล้ านบาท 36.75 ล้ านบาท 16.09 ล้ านบาท และ 107.20 ล้ านบาทตามลาดับ หรื อคิดเป็ นสัดส่วนต่อ
สินทรัพย์รวมเท่ากับร้ อยละ 19.1 ร้ อยละ 14.0 ร้ อยละ 4.9 และร้ อยละ 27.0 ตามลาดับ ทังนี
้ ้ การลดลงของมูลค่างานเสร็ จ
ที่ยงั ไม่ได้ เรี ยกเก็บในปี 2553 ที่ลดลงคิดเป็ นร้ อยละ 56.22 เมื่อเทียบกับปี 2552 เป็ นผลจากโครงการที่บริ ษัทเริ่ มให้ บริ การ
ในปี 2553 ได้ แก่ โครงการบริ ษัท นวนคร แอสเซท จากัด จังหวัดปทุมธานี โครงการบริ ษัท อมตะ วอเตอร์ จากัด โครงการ
บริ ษัท บี อาร์ พี สตีล จากัด จังหวัดระยอง โครงการการประปาส่วนภูมิภาค สาขามหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
โครงการเทศบาลจังหวัดนครปฐม และโครงการการประปาโชคชัย อาเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา รวมมูลค่าทังสิ
้ ้น 9.08
ล้ านบาท และมีเพียง 1 โครงการต่อเนื่องจากปี 2552 คือโครงการเทศบาลตาบลป่ าซาง จังหวัดลาพูน มูลค่า 7.01 ล้ าน
บาท (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมหัวข้ อผลการดาเนินงาน : รายได้ ) สาหรับ ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 บริ ษัทมีมลู ค่างาน
เสร็ จที่ยงั ไม่ได้ เรี ยกเก็บเท่ากับ 107.20 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นคิดเป็ นร้ อยละ 566.15 เมื่อเทียบกับปี ที่ผา่ นมา เป็ นมูลค่างาน
ที่บริ ษัทได้ สง่ มอบให้ แก่ผ้ วู า่ จ้ างเพื่อตรวจรับงานเรี ยบร้ อยและรับรู้เป็ นรายได้ แล้ ว แต่บริ ษัทยังไม่ได้ เรี ยกเก็บเงินกับผู้วา่ จ้ าง
รวม 11 โครงการ(แบ่งเป็ นโครงการต่อเนื่อง 4 โครงการ และโครงการใหม่ 7 โครงการ) ได้ แก่ โครงการการประปาส่วน
ภูมิภาคสาขาเกาะสมุย จานวน 33.81 ล้ านบาท รองลงมาได้ แก่ โครงการการประปาโชคชัย จานวน 29.60 ล้ านบาท
โครงการอุบลไบโอเอทานอล จานวน 17.21 ล้ านบาท โครงการเทศบาลนครปฐม จานวน 8.04 ล้ าบาท โครงการนวนคร
แอสเซท จานวน 7.32 ล้ านบาท โครงการเทศบาลป่ าซาง จานวน 7.01 ล้ านบาท โครงการการประปาส่วนภูมิภาค สาขา
บางคล้ า จานวน 2.58 ล้ านบาท โครงการโรงไฟฟ้ าวังน้ อย 0.55 ล้ านบาท โครงการบมจ.ไทยพลาสติกและเคมีภณ
ั ฑ์
จานวน 0.54 ล้ านบาท โครงการบจก.ไทยชิ น เรี ยว จ านวน 0.47 ล้ านบาท และโครงการสานักงานกรุ งเทพมหานคร
บางกอกน้ อย จานวน 0.07 ล้ านบาท ตามลาดับ
- เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค ้าประกัน
ณ สิ ้นปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 บริ ษัทมีรายการเงินฝากธนาคารที่ติด
ภาระค ้าประกันเท่ากับ 87.73 ล้ านบาท 45.94 ล้ านบาท 62.60 ล้ านบาท และ 64.71 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 21.9
ร้ อยละ 17.4 ร้ อยละ 19.2 และร้ อยละ 16.3 ของสินทรัพย์รวมของกิจการ ซึ่งเงินฝากดังกล่าวใช้ เป็ นหลักประกันเพื่อค ้า
ประกันวงเงินสินเชื่อประเภทหนังสือค ้าประกันกับเจ้ าหนี ้สถาบันการเงิน 2 แห่ง โดยหนังสือค ้าประกันดังกล่าวใช้ เพื่อค ้า
ประกันการยื่นประมูลงาน ค ้าประกันตามสัญญา ค ้าประกันผลงาน ค ้าประกันเงินรับล่วงหน้ า และค ้าประกันวงเงินซื ้อ
สินค้ า ทังนี
้ ้ เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค ้าประกันของบริ ษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 จานวน 1.37 ล้ านบาท เป็ นเงิน
ฝากธนาคารที่บริ ษัทนาไปวางค ้าประกันงานก่อสร้ างให้ กบั การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยเป็ นงานที่ทาในนาม
บริ ษัทที่เกี่ยวข้ องในอดีตตังแต่
้ ปี 2534 ซึ่งปั จจุบนั เงินฝากธนาคารดังกล่าวบริ ษัทยังไม่ได้ รับคืน เนื่องจากการไฟฟ้ าฝ่ าย
ผลิ ต แห่ ง ประเทศไทยได้ ด าเนิ น การฟ้ องร้ องเรี ย กค่ า เสี ย หายจากบริ ษั ท ที่ เ กี่ ย วข้ อ งดัง กล่า ว และคดี ยัง ไ ม่ ถึ ง ที่ สุด
(รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 10)
- ที่ดิน และอุปกรณ์สทุ ธิ และอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ณ สิ ้นปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 บริ ษัทมีรายการที่ดินและอุปกรณ์สทุ ธิ
เท่ากับ 21.43 ล้ านบาท 19.53 ล้ านบาท 18.63 ล้ านบาท และ 22.71 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 5.3 ร้ อยละ 7.4 ร้ อยละ
5.7 และร้ อยละ 5.7 ของสินทรัพย์รวมของกิจการ ทังนี
้ ้ รายการสินทรัพย์ดงั กล่าวส่วนใหญ่เป็ นรายการที่ดิน ซึ่งมีมลู ค่าสุทธิ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 เท่ากับ 11.50 ล้ านบาท ซึ่งบริ ษัทได้ ใช้ เป็ นหลักประกันในการค ้าประกันวงเงินสินเชื่อกับ
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สถาบันการเงิน โดยในส่วนอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน เป็ นรายการที่ดินที่บริ ษัทรับโอนชาระหนี ้ของลูกหนี ้การค้ าราย
หนึง่ ซึง่ ปั จจุบนั มีการบันทึกการด้ อยค่าของที่ดิน จึงทาให้ มีมลู ค่าเหลือเพียง 1.39 ล้ านบาท
สภาพคล่ อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริ ษัทมีสนิ ทรัพย์หมุนเวียนเท่ากับ 280.62 ล้ านบาท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2552 ลดลงเป็ น 164.41 ล้ านบาท และปรับตัวเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่องเป็ น 234.61 ล้ านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ
307.31 ล้ านบาท ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 โดยสาเหตุการเพิ่มขึน้ ดังกล่าว เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของรายการเงินสด
และรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี ้การค้ า และมูลค่างานเสร็ จที่ยงั ไม่ได้ เรี ยกเก็บ ซึง่ หากไม่นบั เงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสด รายการส่วนใหญ่ปรับตัวเพิ่มขึ ้นและลดลงสอดคล้ องกับยอดรายได้ ของบริ ษัท ในขณะที่บริ ษัทมีหนีส้ นิ หมุนเวียน ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2551 เท่ากับ 300.02 ล้ านบาท และลดลงเป็ น 149.51 ล้ านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 โดยมี
แนวโน้ มเพิ่มขึ ้นต่อเนื่องเป็ น 192.99 ล้ านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 241.19 ล้ านบาท ณ วันที่ 30 กันยายน
2554 ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของหนี ้สินหมุนเวียนรวมส่วนใหญ่เกิดจากรายการเจ้ าหนี ้การค้ า ที่ปรับตัวเพิ่มขึ ้นสอดคล้ องกับ
ยอดรายได้ ของบริ ษัท
จากการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์หมุนเวียนและหนี ้สินหมุนเวียนดังกล่าว ส่งผลให้ บริ ษัทมีอตั ราส่วน
สภาพคล่องเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่องจาก 0.94 เท่า ในปี 2551 เป็ น 1.10 เท่าในปี 2552 เป็ น 1.22 เท่าในปี 2553 และ 1.27
เท่าในงวด 9 เดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 มีอตั ราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ วเพิ่มขึ ้นจาก 0.47 เท่าในปี 2551 เป็ น
0.60 เท่าในปี 2552 เป็ น 0.97 เท่าในปี 2553 และ 0.68 เท่าในงวด 9 เดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 ซึง่ สาเหตุสาคัญ
ที่อตั ราส่วนสภาพคล่องเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่องมาจากการเพิ่มขึ ้นในแต่ละปี ของรายการสินทรัพย์หมุนเวียน ที่เพิม่ ขึ ้นมากกว่า
หนี ้สินหมุนเวียนที่เพิ่มขึ ้น โดยมีรายการสินทรัพย์หมุนเวียนที่เปลีย่ นแปลงไปอย่างสาคัญดังที่ได้ กล่าวข้ างต้ น
บริ ษัทมีกระแสเงินสดจากการดาเนินงาน ในงวดบัญชีปี 2551 เท่ากับ 78.43 ล้ านบาท โดยในงวดบัญชีปี
2552 บริ ษัทมีกระแสเงินสดจากการดาเนินงานติดลบเท่ากับ 48.62 ล้ านบาท เนื่องจากในปี ดังกล่าวส่วนใหญ่เป็ นโครงการ
ที่ต่อเนื่องจากปี ที่ผ่านมา จึงทาให้ บริ ษัทมีเงินสดจ่ายโดยเฉพาะจากรายการเจ้ าหนี ้การค้ า ต้ นทุนงานยังไม่ครบกาหนด
ชาระ และเงินรับล่วงหน้ าตามสัญญาก่อสร้ างที่ลดลงเป็ นจานวนเงินที่ค่อนข้ างสูงเมื่อเทียบกับ การลดลงรายการลูกหนี ้
การค้ า และมูลค่างานเสร็ จที่ยงั ไม่ได้ เรี ยกเก็บ สาหรับกระแสเงินสดจากการดาเนินงานในงวดบัญชีปี 2553 ที่ปรับเพิ่มขึ ้น
เป็ น 130.23 ล้ านบาทเทียบกับงวดบัญชีปี 2552 ซึ่งตัวเลขติดลบ (ในขณะที่ยอดรายได้ ในงวดบัญชีปี 2553 ต่ากว่างวด
บัญชีปี 2552) มีสาเหตุหลักจากการบริ หารงานที่สามารถประหยัดต้ นทุนจนสามารถสร้ างกาไรขันต้
้ นได้ เพิ่มขึ ้น จากอัตรา
ร้ อยละ 9.8 ในปี 2552 เป็ นร้ อยละ 15.3 ในปี 2553 นอกจากนี ้ในปี 2553 บริ ษัทยังมีรายการมูลค่างานเสร็ จที่ยงั ไม่เรี ยก
เก็บ รายการลูกหนี ้เงินประกันผลงาน รายการเงินสดรับภาษี เงินได้ เพิ่มสูงขึ ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรายการเงินรับล่วงหน้ า
ตามสัญญาก่อสร้ าง อย่างไรก็ตาม ในงวด 9 เดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 บริ ษัทมีกระแสเงินสดจากการดาเนินงาน
ติดลบเท่ากับ 37.53 ล้ านบาท โดยการลดลงของกระแสเงินสดดังกล่าวเกิดจากเร่งดาเนินโครงการต่างๆ ที่ตอ่ เนื่องจากสิ ้นปี
2553 และโครงการใหม่ที่เพิ่งได้ รับในไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3 ซึง่ ทาให้ บริ ษัทต้ องใช้ กระแสเงินสดไปกับรายการลูกหนี ้
การค้ า รายการมูลค่างานเสร็ จที่ยังไม่เรี ยกเก็บที่เพิ่มขึน้ และรายการเงิ นรั บล่วงหน้ าตามสัญญาก่อสร้ างที่ลดลง เป็ น
จานวนเงินที่สงู กว่ารายการเจ้ าหนี ้การค้ าที่เพิ่มขึ ้น
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ทังนี
้ ้ ในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา บริ ษัทมีกระแสเงินสดสุทธิ ที่ใช้ ไปในกิจกรรมการลงทุนในงวดบัญชีปี 2551
จนถึงงวดบัญชีปี 2553 เฉพาะในปี 2551 เท่ากับ 25.93 ล้ านบาท และในปี 2553 เท่ากับ 43.91 ล้ านบาท โดยส่วนใหญ่
เป็ นรายการเงิ นลงทุนระยะสัน้ และเงิ นฝากกับสถาบันการเงิ นเพื่อการคา้ ประกันวงเงินสินเชื่ อ ซึ่งเกิดจากการรั บงาน
ก่อสร้ างเพิ่มขึ ้น ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ ขายเงินลงทุนระยะสันดั
้ งกล่าวในระหว่างไตรมาสที่ 1 ปี 2554 ซึ่งมีผลทาให้ ในงวด 9 เดือน
สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 บริ ษัทมีกระแสเงินสดสุทธิที่ได้ มาจากกิจกรรมการลงทุนเท่ากับ 20.78 ล้ านบาท
บริ ษัทมีเงินสดสุทธิจากการใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน เท่ากับ 44.34 ล้ านบาทในงวดบัญชีปี 2551 และ
เท่ากับ 10.38 ล้ านบาทในงวดบัญชีปี 2553 และเท่ากับ 15.48 ในงวด 9 เดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 เนื่องจากใน
งวดบัญชีปี 2551 และ 2553 บริ ษัทได้ จ่ายชาระคืนหนี ้เงินกู้ยืมระยะสันให้
้ กบั เจ้ าหนี ้สถาบันการเงินจานวน 33.83 ล้ าน
บาท และ 10.00 ล้ านบาท ตามลาดับ และในงวด 9 เดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 บริ ษัทมีการจ่ายเงินปั นผลเท่ากับ
15.00 ล้ านบาท ในขณะที่บริ ษัทมีเงินสดสุทธิได้ มาจากกิจกรรมจัดหาเงินในงวดบัญชีปี 2552 เท่ากับ 0.39 ล้ านบาท ซึ่ง
เกิดจากการรับการสนับสนุนวงเงินกู้ระยะสันจากเจ้
้
าหนี ้สถาบัน การเงินจานวน 10.00 ล้ านบาท และการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนจานวน 28 ล้ านบาท จาก 72 ล้ านบาท เป็ น 100 ล้ านบาทเพื่อจัดโครงสร้ างทุน ในขณะเดียวกัน บริ ษัทมีการ
จ่ายเงินปั นผลเท่ากับ 34.55 ล้ านบาท จึงทาให้ กระแสเงินสดที่ได้ มาจากกิจกรรมจัดหาเงินมีจานวนไม่สงู
หากพิจารณาอัตราส่วนทางการเงินที่สาคัญ จะพบว่าที่ผ่านมา บริ ษัทมีระยะเวลาการเก็บหนี ้เฉลี่ยอยู่ใน
ระดับประมาณ 46-87 วัน และระยะเวลาการชาระหนี ้เฉลี่ยอยู่ในประดับ 36-91 วัน ซึ่งเป็ นระยะเวลาที่ใกล้ เคียงกัน และ
แสดงให้ เห็นถึงความสามารถในการบริ หารจัดการทรัพย์สนิ ของบริ ษัท ที่สร้ างกระแสเงินสดภายในกิจการเพื่อใช้ เป็ นแหล่ง
เงินทุนหลักในการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทได้ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งหากในอนาคตบริ ษัท มีความจาเป็ นต้ องจัดหาแหล่งเงินทุน
หมุนเวียนเพิ่มขึ ้น แหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงินจะเป็ นแหล่งเงินที่บริ ษัทมัน่ ใจว่าจะสามารถจัดหาได้ ไม่ยาก
แหล่ งที่มาของเงินทุน
หนีส้ นิ
หนี ้สินรวมของบริ ษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 เท่ากับ 300.28 ล้ านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
เท่ากับ 149.64 ล้ านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 เท่ากับ 193.36 ล้ านบาท และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 เท่ากับ
250.66 ล้ านบาท โดยรายการหนี ้สินที่สาคัญ ที่สง่ ผลต่อการเปลีย่ นแปลงในหนี ้สินรวมของบริษัท มีดงั นี ้
- เจ้ าหนี ้การค้ า
บริ ษัทมีรายการเจ้ าหนี ้การค้ า ณ สิ ้นปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 เท่ากับ
82.19 ล้ านบาท 62.86 ล้ านบาท 56.86 ล้ านบาท และ 101.64 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 20.5 ร้ อยละ 23.9 ร้ อยละ
17.4 และร้ อยละ 25.6 ของสินทรัพย์รวมของบริ ษัท ตามลาดับ โดยเจ้ าหนี ้การค้ าส่วนใหญ่กว่าร้ อยละ 70 เป็ นเจ้ าหนี ้
การค้ าค่าวัสดุ ซึง่ บริ ษัทสัง่ ซื ้อจากในประเทศเป็ นหลัก ทังนี
้ ้ การเปลี่ยนแปลงในรายการเจ้ าหนี ้การค้ าจะสอดคล้ องกับการ
เปลีย่ นแปลงของยอดรายได้ ของบริ ษัท ซึง่ มีสาเหตุการเปลีย่ นแปลงตามที่ได้ กล่าวไว้ แล้ วข้ างต้ นในส่วนของรายได้
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- หนี ้สินที่เกิดจากการประมาณการขาดทุนจากงานก่อสร้ าง
ณ สิ ้นปี 2551บริ ษัทตังส
้ ารองหนี ้สินที่เกิดจากการประมาณการขาดทุนจากงานก่อสร้ างเท่ากับ 23.02
ล้ านบาท แบ่งเป็ นโครงการบริ ษัท พีทีที ยูทิลติ ี ้ จากัด เท่ากับ 9.77 ล้ านบาท และจากโครงการบริ ษัท มาบตาพุด โอลิฟินน์
จากัด เท่ากับ 13.25 ล้ านบาท โดยกิจการได้ โอนกลับประมาณการขาดทุนโครงการบริ ษัท พีทีที ยูทิลติ ี ้ จากัดเป็ นรายได้ อื่น
ในปี 2553
- ประมาณการต้ นทุนจากงานบริ การ
ได้ แก่ประมาณการต้ นทุนเมมเบรน ที่บริ ษัท ประมาณว่าจะต้ องซื ้อเปลี่ยนในแต่ละช่วงเวลา ตามสัญญา
สาหรับโครงการบริ ษัท พีทีที เคมิคอล จากัด (มหาชน) เท่านัน้ เนื่องจากเป็ นการซื ้อวัสดุจากต่างประเทศทุกสิ ้นงวดจะ
ปรับตัวเลขที่ประมาณการตามอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่ง ณ สิ ้นปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2554
บริ ษัทมีรายการดังกล่าวเท่ากับ 15.82 ล้ านบาท 17.95 ล้ านบาท 16.37 ล้ านบาท และ 19.44 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ
3.9 ร้ อยละ 6.8 ร้ อยละ 5.0 และร้ อยละ 4.9 ของสินทรัพย์รวมของบริ ษัท ตามลาดับ
- เงินรับล่วงหน้ าตามสัญญาก่อสร้ าง
บริ ษัทมีรายการเงินรับล่วงหน้ าตามสัญญาก่อสร้ าง ณ สิ ้นปี 2551 ปี 2552 และปี 2553 เท่ากับ 65 ล้ าน
บาท 23.55 ล้ านบาท และ 104.16 ล้ านบาท ตามลาดับ และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 บริ ษัทมีรายการดังกล่าวเท่ากับ
79.91 ล้ านบาท ทังนี
้ ้ ในปี 2553 บริ ษัทมีเงินรับล่วงหน้ าตามสัญญาก่อสร้ างเพิ่มขึ ้นคิดเป็ นร้ อยละ 342.29 เมื่อเทียบกับปี
2552 เนื่องจากบริ ษัทได้ รับการว่าจ้ างจากผู้ว่าจ้ างรายใหม่ ซึ่งมีการจ่ายเงินล่วงหน้ าค่าก่อสร้ างให้ กับบริ ษัทรวมเป็ นเงิน
เท่ากับ 94.93 ล้ านบาท ในขณะที่การลดลงของรายการเงินรับล่วงหน้ าตามสัญญาก่อสร้ าง ณ วันที่ 30 กันยายน 2554
เป็ นผลจากบริ ษัทเพิ่งได้ รับการว่าจ้ างจากผู้วา่ จ้ างใหม่ 7 รายและยังไม่ได้ รับเงินรับล่วงหน้ าตามสัญญาก่อสร้ าง จึงทาให้ มี
จานวนเงินรับล่วงหน้ าตามสัญญาก่อสร้ างลดลง
- รายได้ คา่ ก่อสร้ างรับล่วงหน้ า
ณ วันที่ 30 กันยายน 2554บริ ษัทมีรายการรายได้ ค่าก่อสร้ างรับล่วงหน้ าเท่ากับ 15.70 ล้ านบาท ซึ่งเกิด
จากโครงการบจก.บี อาร์ พี สตีล จานวน 8.05 ล้ านบาท และโครงการบจก.มิลล์คอน บูรพา 7.65 ล้ านบาท โดยในปี 2551
ถึงปี 2553 บริ ษัทไม่มีรายการดังกล่าว ทังนี
้ ้ การเกิดรายการรายได้ คา่ ก่อสร้ างรับล่วงหน้ า เกิดจากลักษณะการรับชาระเงิน
ค่าก่อสร้ างตามการส่งมอบงานตามเป้าหมายที่กาหนด (Milestone) ซึ่งในการเบิกเงินค่าก่อสร้ าง สามารถรวมเบิกครัง้ ละ
หลาย Milestone ในคราวเดียวกัน
- หนี ้สินหมุนเวียนอื่น
บริ ษัทมีหนี ้สินหมุนเวียนอื่น ณ สิ ้นปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 เท่ากับ
17.08 ล้ านบาท 9.96 ล้ านบาท 9.57 ล้ านบาท และ 13.91 ล้ านบาท ตามลาดับ ทังนี
้ ้ รายการส่วนใหญ่ได้ แก่รายการภาษี
ขายที่ยงั ไม่ครบกาหนดชาระ และรายการค่าใช้ จ่ายค้ างจ่ายต่างๆ
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 บริ ษัทรับรู้ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานกรณีเลิกจ้ างหรื อเกษี ยณอายุตาม
ตามข้ อกาหนดของกฎหมายแรงงาน ตามมาตรฐานบัญชีฉบับที่ 19 เรื่ องผลประโยชน์พนักงาน เป็ นหนี ้สินในงบแสดงฐานะ
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ทางการเงินเท่ากับ 7.07 ล้ านบาท ซึ่งบริ ษัทเลือกใช้ แนวทางการเพิ่มหนี ้สินภาระผูกพันดังกล่าวโดยการปรับปรุ งจานวน
หนี ้สินจากผลประโยชน์พนักงานกับกาไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 เป็ นเงินจานวน 6.45 ล้ านบาท และรับรู้คา่ ใช้ จ่าย
ผลประโยชน์พนักงานในระหว่างงวด 9 เดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 เท่ากับ 0.62 ล้ านบาท
ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ณ สิ ้นปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 มีค่าเท่ากับ 100.94 ล้ านบาท 113.78 ล้ าน
บาท และ 132.62 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวมของบริ ษัทเท่ากับร้ อยละ 25.2 ร้ อยละ 43.2 และร้ อยละ
40.7 ตามลาดับ โดยในปี 2552 บริ ษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 72 ล้ านบาท เป็ น 100 ล้ านบาท เพื่อจัดโครงสร้ างทุน และมี
การจ่ายเงินปั นผลจากกาไรสะสมของกิจการเป็ นเงินจานวน 34.55 ล้ านบาท สาหรับส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2553 ที่เพิ่มขึ ้น
เกิดจากการมีผลประกอบการที่ดีเป็ นสาคัญ ทังนี
้ ้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 บริ ษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ ้นจากสิ ้นปี
2553 เท่ากับ 13.97 ล้ านบาท เป็ น 146.59 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวมของบริ ษัทเท่ากับร้ อยละ 36.9 ซึง่
เป็ นผลจากผลประกอบการที่ดีของกิจการ สาหรับงวด 9 เดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 ที่มีกาไรสุทธิเท่ากับ 35.42
ล้ านบาท แม้ ว่าจะมีการจ่ายเงิ นปั นผลจานวน 15.00 ล้ านบาท ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจาปี 2554 เมื่อวันที่ 25
มีนาคม 2554 และการปรับปรุงจานวนหนี ้สินตามมาตรฐานบัญชีฉบับที่ 19 เรื่ องผลประโชน์พนักงาน ซึ่งกาหนดให้ บริ ษัท
รับรู้ ผลประโยชน์พนักงานเป็ นค่าใช้ จ่ายเมื่อบริ ษัทได้ รับผลประโยชน์ที่เกิดจากการให้ บริ การของพนั กงาน พร้ อมทังรั
้ บรู้
หนีส้ ินเมื่อพนักงานได้ ให้ บริ การเพื่อแลกเปลี่ยนกับผลประโยชน์ ของพนักงานที่บริ ษัทต้ องจ่ายในอนาคต ซึ่งบริ ษัทได้
ปรับปรุงจานวนหนี ้สินดังกล่าวกับกาไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 เท่ากับ 6.45 ล้ านบาท ก็ตาม
อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ณ สิ ้นปี 2551 เท่ากับ 2.97 เท่า ปี 2552 เท่ากับ 1.32 เท่า
และปี 2553 เท่ากับ 1.46 เท่า โดยการเปลี่ยนแปลงของอัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เกิดจากเปลี่ยนแปลงในส่วน
ของหนี ้สินหมุนเวียนเป็ นสาคัญ โดยเป็ นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่เกี่ยวกับการกู้ยืมเงิ น จากเจ้ าหนีส้ ถาบันการเงิน แต่เป็ น
รายการหนี ้สินที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจปกติของบริ ษัท ได้ แก่ เจ้ าหนี ้การค้ า ต้ นทุนงานที่ยงั ไม่ครบกาหนดชาระ และเงิน
รับล่วงหน้ าตามสัญญาก่อสร้ าง ทังนี
้ ้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 บริ ษัทมีอตั ราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 1.71
เท่า ซึง่ สาเหตุหลักเกิดจากการเปลีย่ นแปลงของรายการหนี ้สินหมุนเวียนจากรายการเจ้ าหนี ้การค้ า รายการเงินรับล่วงหน้ า
ตามสัญญาก่อสร้ าง และภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
12.3 ค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี
บริ ษัทจ่ายค่าตอบแทนในการสอบทานและตรวจสอบงบการเงิน (Audit Fee) ให้ กบั ผู้สอบบัญชี ในช่วง 3 ปี ที่
ผ่านมา และในงวดบัญชีปี 2554 ดังนี ้
หน่ วย : บาท
ปี 2551
ปี 2552
ปี 2553
ปี 2554
ค่าสอบบัญชีประจาปี
570,000
465,000
445,000
450,000
ค่าสอบทานงบการเงิน
735,000
315,000
315,000
300,000
ระหว่างกาล 3 ไตรมาส
รวม
1,305,000
780,000
760,000
750,000
หมายเหตุ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจาปี 2552 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2552 มีมติอนุมตั ิเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีจากบริ ษัท กริ นทร์
ออดิท จากัด เป็ นบริ ษัท เอส พี ออดิท จากัด
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บริษัท ไฮโดรเท็ค จากัด (มหาชน)

12.4 ปั จจัยและอิทธิพลที่อาจมีผลต่ อผลการดาเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต
ปั จจัยและอิทธิพลที่อาจมีผลต่อการดาเนินงานหรื อฐานะทางการเงินในอนาคต นอกเหนือจากที่ได้ กล่าวไว้ แล้ ว
ในหัวข้ อปั จจัยความเสีย่ ง ได้ แก่
การลดลงของกาไรต่อหุ้นเนื่องจากจานวนหุ้นที่เพิ่มขึ ้นจากการเพิ่มทุน
จากงบการเงินระหว่างกาลสิ ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 บริ ษัทมีทนุ จดทะเบียนชาระแล้ วเต็มมูลค่า
เท่ากับ 100,000,000 บาท ประกอบด้ วยหุ้นสามัญจานวน 10,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท บริ ษัทมีกาไร
สุทธิสาหรับงวดปี 2553 เท่ากับ 18.84 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นอัตรากาไรต่อหุ้นเท่ากับ 1.88 บาทต่อหุ้น โดยคานวณจาก
จานวนนหุ้นสามัญถั่วเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของบริ ษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งภายหลังจากการเสนอขายหุ้นในครัง้ นี ้
บริ ษัทจะมีทนุ จดทะเบียนชาระแล้ วจานวน 130,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจานวน 130,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 1 บาท ดังนัน้ การเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชนในครัง้ นี ้ อาจส่งผลให้ อตั รากาไรต่อหุ้นของบริ ษัทที่จะเกิดขึ ้นใน
อนาคตลดลง หากบริ ษัทไม่สามารถสร้ างรายได้ และกาไรสุทธิให้ มีอตั ราการเติบโตที่มากกว่าอัตราการเพิ่มขึ ้นของจานวน
หุ้นสามัญของบริ ษัท
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