บริษัท ไฮโดรเท็ค จากัด (มหาชน)

ส่ วนที่ 1
ข้ อมูลสรุ ป (Executive Summary)
บริ ษั ท ไฮโดรเท็ ค จ ากัด (มหาชน ) (“บริ ษั ท”) ด าเนิ น ธุ ร กิ จรั บ ก่ อ สร้ างและรั บบริ ห ารจัดการงานวิ ศ วกรรม
สิ่งแวดล้ อม ได้ แก่ ระบบผลิต น ้า (Water Treatment Plant) ระบบบาบัดน ้าเสีย (Wastewater Treatment Plant) ระบบ
บาบัดน ้าเสียเพื่อนากลับมาใช้ ใหม่ หรื อระบบรี ไซเคิล (Wastewater Recycle Plant) ระบบกาจัดขยะ (Solid Waste
Treatment Plant) และการแปรรู ปวัสดุเหลือใช้ ให้ เป็ นพลังงานทดแทน (Waste to Energy) ซึ่งเป็ นการดาเนินธุรกิจที่เป็ น
มิตรกับสิง่ แวดล้ อม โดยกลุม่ ลูกค้ าของบริ ษัทมีทงหน่
ั ้ วยงานราชการ ได้ แก่ หน่วยงานราชการที่ทาหน้ าที่บริ หารจัดการน ้า
ได้ แก่ การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) การประปานครหลวง (กปน.) เทศบาลตาบล และเทศบาลอาเภอในจังหวัดต่างๆ ทัว่
ประเทศ และหน่วยงานราชการอื่นๆ อาทิ การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัย เป็ นต้ น และหน่วยงาน
เอกชนที่ประกอบธุรกิ จต่างๆ อาทิ ธุรกิจปิ โตรเคมี ธุรกิจพลังงาน โรงงานอุตสาหกรรมเหล็ก และธุรกิจผลิตอาหารและ
เครื่ องดื่ม เป็ นต้ น ทังนี
้ ้ งานก่อสร้ างระบบผลิตน ้าถือเป็ นรายได้ หลักของบริ ษัท โดยบริ ษัทมีรายได้ จากการก่อสร้ างในปี
2551 ปี 2552 ปี 2553 และงวด 9 เดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 คิดเป็ นร้ อยละ 93.03 ร้ อยละ 83.07 ร้ อยละ
69.67 และร้ อยละ 86.84 ของยอดรายได้ รวมของบริ ษัท ตามลาดับ ทังนี
้ ้ ในช่วงปี 2551 ถึงปี 2553 และงวด 9 เดือน
สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 บริ ษัทยังไม่มีรายได้ จากการกาจัดขยะ และการแปรรูปวัสดุเหลือใช้ ให้ เป็ นพลังงานทดแทน
ในปี 2537 บริ ษัทได้ ควบรวมกิจการกับบริ ษัท อีเอ็มซี จากัด (EMC) โดย EMC ซื ้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นนัน้ คือ นายสลิบ
สูงกว่าง และนายพิชยั คล่องพิทกั ษ์ ซึ่งภายหลังการจัดโครงสร้ างธุรกิจทัง้ 2 ท่านได้ เข้ าถือหุ้นใน EMC รวมกันคิดเป็ นร้ อยละ
17.92 ของทุนจดทะเบียน EMC ในขณะนัน้ โดยนายสลิบ สูงสว่าง เข้ าดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ กรรมการบริ หาร กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ และกรรมการรองผู้จัดการสายงานอานวยการ และนายพิชัย คล่องพิทักษ์ เข้ าดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ
กรรมการบริ หาร และกรรมการผู้จ ดั การสายงานก่อ สร้ า งด้ า นสิ่ง แวดล้ อ ม และสายงานก่อ สร้ า งทัว่ ไป ซึ ่ง จากการ
ดาเนินการดังกล่าว ทาให้ บริ ษัทมีสถานะเป็ นบริ ษัทย่อยของ EMC โดย EMC เข้ าถือในสัดส่วนร้ อยละ 99.99 ของทุนจด
ทะเบียนบริ ษัทในขณะนั ้น ต่อมาในปี 2542 กลุม่ บริ ษัท EMC ซึ่งประกอบด้ วย EMC และบริ ษัทย่อยอีก 4 บริ ษัทได้ แก่
บริ ษัท ไฮโดรเท็ค จากัด บริ ษัท สหการวิศวกร จากัด บริ ษัท เค เอส เอส เอ็นจิเนียริ่ ง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จากัด และ
บริ ษัท บีไอพี เอนจิเนียริ่ ง จากัด ประสบปั ญหาสภาพคล่องทางการเงินจากผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในเชิงลบของ
ภาวะอุปสงค์และอุปทาน ภายหลังจากการเกิดวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจในประเทศไทยในช่วงปี 2540 โดยมีการลด
ค่าเงิ นบาทซึ่งส่ง ผลกระทบเป็ นวงกว้ างต่อธุรกิ จต่างๆ ในประเทศไทย ท าให้ กลุ่ม EMC ทัง้ กลุ่มยื่ นแผนฟื ้น ฟูต่อศาล
ล้ มละลายพร้ อมกัน และสาหรับบริ ษัทแล้ ว ผลจากวิกฤติเศรษฐกิจดังกล่าวทาให้ โครงการใหม่ มิได้ เกิดขึ ้นตามคาดการณ์
รวมทังลู
้ กหนี ้การค้ าของบริ ษัทหลายรายไม่สามารถชาระหนี ้ให้ แก่บริ ษัทได้ ซึง่ สภาวะดังกล่าวส่งผลกระทบต่อบริ ษัท อย่าง
รุนแรง ทาให้ ขาดสภาพคล่องในด้ านเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ ในการดาเนินธุรกิจ ส่งผลให้ บริ ษัทไม่สามารถชาระหนี ้ที่มีอยู่
ได้ และนาไปสูก่ ระบวนการเจรจากับบรรดาเจ้ าหนี ้ถึงแผนฟื น้ ฟูกิจการในที่สดุ ซึ่ง ศาลล้ มละลายได้ มีคาสัง่ ยกเลิกการฟื น้ ฟู
กิจการของบริ ษัทและบริ ษัทได้ ออกจากแผนฟื น้ ฟูกิจการเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2550 รวมระยะเวลาที่บริ ษัทอยู่ในขันตอน
้
ฟื น้ ฟูกิจการรวม 8 ปี
บริ ษัทมีลกั ษณะการให้ บริ การหรื อขอบเขตการดาเนินงานแบ่งเป็ น 3 ลักษณะ คือ
1. รับก่อสร้ าง (Engineering, Procurement and Construction : EPC ) ได้ แก่ การออกแบบ การก่อสร้ าง
และติดตังเครื
้ ่ องจักรอุปกรณ์ตามแบบที่ลกู ค้ ากาหนด ตลอดจนการทดลองเดินระบบ อย่างใดอย่างหนึง่
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หรื อ ให้ บริ การแบบครบวงจร โดยผู้ว่าจ้ างเป็ นผู้รั บผิดชอบค่าใช้ จ่ายในการลงทุนทังหมดของโครงการ
้
และว่าจ้ างให้ บริ ษัทเข้ าดาเนินการก่อสร้ าง ซึง่ บริ ษัทจะได้ รับค่าจ้ างตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา
2. รับบริ หารจัดการเดินระบบและบารุงรักษา (Operation and Maintenance)
3. ลงทุนในโครงการผลิตน ้าเพื่อจาหน่ายให้ กบั ภาครัฐและเอกชน โดยแบ่งเป็ น 2 รูปแบบได้ แก่ แบบ Build
Own and Operate (BOO) คือไม่โอนกรรมสิทธิ์ในระบบให้ กบั ผู้วา่ จ้ างเมื่อสิ ้นสุดสัญญางาน และแบบ
Build Operate and Transfer (BOT) คือโอนกรรมสิทธิ์ในระบบให้ กบั ผู้ว่าจ้ างเมื่อสิ ้นสุดสัญญา ทังนี
้ ้
การลงทุนโครงการดังกล่าว บริ ษัทจะเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในการลงทุนโครงการทังหมด
้
ซึ่งการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทอยู่ภายใต้ การบริ หารจัดการของบริ ษัทเองเป็ นส่วนใหญ่ โดยมีบางโครงการที่เป็ น
การร่ วมลงทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจในรู ปของกิจการร่ วมค้ า (Joint Venture) และ/หรื อกิจการค้ าร่ วม (Consortium) ซึ่ง
จัดตังขึ
้ ้นเพื่อเข้ ารับงานเป็ นรายโครงการ โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 มีโครงการที่อยู่ภายใต้ การบริ หารของกิจการค้ า
ร่ วม 1 โครงการได้ แก่ โครงการการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย อาเภอวังน้ อย ซึ่งทาในนามกิ จการค้ าร่ วมชื่ อ The
Consortium of Hydrotek Public Company Limited and Sahakarn Company Limited (รายละเอียดเพิ่มเติมหัวข้ อ 2.3
การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์)
ฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงาน
รายได้
บริ ษัทมีรายได้ รวมในงวดบัญชีปี 2551 ปี 2552 และปี 2553 เท่ากับ 648.40 ล้ านบาท 430.56 ล้ านบาท และ
280.53 ล้ านบาท โดยในงวด 9 เดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 บริ ษัทมีรายได้ รวมเท่ากับ 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
บริ ษัทมีรายได้ หลักจากการรับก่อสร้ าง ซึ่งในปี 2551 บริ ษัทมีรายได้ จากการก่อสร้ างเท่ากับ 617.24 ล้ านบาท
โดยเป็ นรายได้ จากการก่อสร้ างในนามบริ ษัทเท่ากับ 594.71 ล้ านบาท ซึง่ รับรู้จากโครงการก่อสร้ างจานวน 5 โครงการ และ
รายได้ จากการก่อสร้ างในนามกิจการร่วมค้ า ไฮโดรเท็ค-สหการเท่ากับ 22.53 ล้ านบาท จานวน 1 โครงการ โดยในปี 2552
บริ ษัทมีรายได้ จากการก่อสร้ างลดลงจากปี 2551 เท่ากับ 253.68 ล้ านบาท เป็ น 363.56 ล้ านบาท หรื อลดลงคิดเป็ นร้ อยละ
41.09 เมื่อเทียบกับปี 2551 ซึง่ การลดลงดังกล่าวเป็ นผลจากบริ ษัทได้ รับรู้รายได้ จากโครงการขนาดใหญ่รวม 4 โครงการไป
แล้ วในปี 2551 และรับรู้จากโครงการใหม่เท่ากับ 156.69 ล้ านบาท สาหรับปี 2553 บริ ษัทมีรายได้ จากการก่อสร้ างเท่ากับ
157.97 ล้ านบาท ซึง่ ลดลงจากปี 2552 คิดเป็ นร้ อยละ 43.45 เนื่องจากบริ ษัทได้ รับผลกระทบจากปั ญหาความขัดแย้ งทาง
การเมืองภายในประเทศ ที่สง่ ผลกระทบทาให้ หน่วยงานราชการและเอกชนชะลอการลงทุน นอกจากนี ้ ในปี 2553 บริ ษัทยัง
ได้ รับผลกระทบจากการชะลองานก่อสร้ างโครงการเทศบาลป่ าซาง จังหวัดลาพูน ซึ่งมีมลู ค่างานเท่ากับ 94.14 ล้ านบาท
เนื่องจากผู้ว่าจ้ างติดประเด็นปั ญหามวลชนในพื ้นที่ จึงทาให้ บริ ษัทไม่สามารถเข้ าดาเนินการก่อสร้ างได้ ทังนี
้ ้ โครงการ
ดังกล่าวบริ ษัทได้ รับรู้ รายได้ ไปแล้ วในปี 2552 และปี 2553 รวมเป็ นเงินจานวน 8.89 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 9.44
ของมูลค่างานตามสัญญา ทังนี
้ ้ ผู้ว่าจ้ างได้ ทาหนังสือแจ้ งขอขยายกาหนดเวลาเริ่ มงานก่อสร้ างออกไป โดยได้ มีหนังสือ
ฉบับลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2554 แจ้ งให้ บริ ษัทสามารถเข้ าดาเนินการก่อสร้ างได้ ภายในระยะเวลา 90 วัน คือภายในวันที่
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25 กรกฎาคม 2554 แต่อย่างไรก็ตาม หากมีความไม่แน่นอนในการรับรู้ รายได้ ในอนาคตของโครงการ บริ ษัทจะหยุดการ
รับรู้ รายได้ โครงการดังกล่าว โดยทางบริ ษัทไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่เกิดจากค่าปรับงานล่าช้ า เนื่องจากเป็ นประเด็น
ปั ญหาที่เกิดจากผู้วา่ จ้ าง
รายได้ จากการให้ บริ การของบริ ษัท ถือเป็ นธุรกิ จเสริ มเพื่อตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าหรื อผู้ว่าจ้ างที่
ต้ องการบริ การแบบครบวงจรตังแต่
้ การก่อสร้ างไปจนถึงการบริ หารจัดการระบบ โดยในปี 2551 ปี 2552 และปี 2553
บริ ษัทมีรายได้ จากการให้ บริ การเท่ากับ 31.16 ล้ านบาท 67.00 ล้ านบาท และ 74.94 ล้ านบาทตามลาดับ ซึ่งการเพิ่มขึ ้น
ของยอดรายได้ จากการให้ บริ การในปี 2552 และปี 2553 เป็ นผลจากการดาเนินนโยบายเพื่อสร้ างความมัน่ คงของรายได้
รวมทังเป็
้ นการรักษาความสัมพันธ์ กับกลุม่ ลูกค้ าให้ เกิดความต่อเนื่อง ซึ่งเป็ นการป้องกันและลดความเสี่ยงที่เกิดขึ ้นจาก
ปริ มาณงานก่อสร้ างที่อาจลดลง
สาหรับงวด 9 เดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 บริ ษัทมีรายได้ 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 จากการ
ก่อสร้ างกว่าร้ อยละ 88.5 เป็ นรายได้ ที่รับรู้จากโครงการต่อเนื่องจากปี 2553 รวม 6 โครงการ และรายได้ จากการให้ บริ การ
ร้ อยละ 97.60 เป็ นรายได้ ที่เกิดจากโครงการต่อเนื่องในปี 2553 โดยแบ่งเป็ นการให้ บริ การหน่วยงานราชการและหน่วยงาน
เอกชนคิดเป็ นร้ อยละ 59.06 และร้ อยละ 40.94 ตามลาดับ
ต้ นทุนและอัตรากาไรขัน้ ต้ น
บริ ษัทมีต้นทุนรวมในปี 2551 เท่ากับ 586.27 ล้ านบาท ปี 2552 เท่ากับ 388.29 ล้ านบาท ปี 2553 เท่ากับ
237.65 ล้ านบาท และงวด 9 เดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 เท่ากับ 428.29 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 90.4 ร้ อย
ละ 90.2 ร้ อยละ 84.7 และร้ อยละ 86.9 ของยอดรายได้ รวมของบริ ษัท โดยมีอตั ราส่วนกาไรขันต้
้ นเท่ากับร้ อยละ 9.6 ร้ อย
ละ 9.8 ร้ อยละ 15.3 และร้ อยละ 13.1 ตามลาดับ
บริ ษัทมีต้นทุนงานก่อสร้ างในปี 2551 เท่ากับ 552.25 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 89.5 ของรายได้ จากการก่อสร้ าง
โดยแบ่งเป็ นต้ นทุนงานก่อสร้ างในนามบริ ษัทเท่ากับ 531.47 ล้ านบาท และต้ นทุนงานก่อสร้ างในนามกิจการร่ วมค้ า ไฮโดร
เท็ค-สหการ เท่ากับ 20.77 ล้ านบาท 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 นทุนงานก่อสร้ างต่อ
รายได้ จากการก่อสร้ างในปี 2552 เป็ นผลจากโครงการก่อสร้ างบางโครงการของบริ ษัทมีต้นทุนจริ งสูงกว่าที่ได้ ประมาณการ
ไว้ ได้ แก่ โครงการบริ ษัท พีทีที ยูทิลติ ี ้ จากัด และโครงการบริ ษัท มาบตาพุด โอลิฟินน์ จากัด ซึ่งเป็ นผลจากลักษณะการรับ
งานก่อสร้ างเป็ นแบบรับเหมาก่อสร้ างครบวงจร (Turnkey) ตังแต่
้ การออกแบบ ก่อสร้ าง จัดหา ติดตัง้ และทดลองเดินระบบ
ซึง่ ลักษณะการรับงานดังกล่าว บริ ษัทในฐานะผู้รับจ้ างจะต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบต่อภาระต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายส่วนเพิ่มที่เกิน
จากมูลค่างานที่ตกลงไว้ กบั ผู้วา่ จ้ าง แต่ในทางกลับกัน ลักษณะการรับงานดังกล่าว ก็เป็ นการเปิ ดโอกาสหรื อให้ ความเป็ น
อิสระกับผู้รับจ้ างในการใช้ ความรู้ เชิงวิศวกรรมเพื่อบริ หารจัดการต้ นทุนโครงการให้ เกิดประสิทธิภาพมากขึ ้นได้ ซึ่งสาหรับ
โครงการบริ ษัท พีทีที ยูทิลติ ี ้ จากัด และโครงการบริ ษัท มาบตาพุด โอลิฟินน์ จากัด เป็ นโครงการก่อสร้ างระบบผลิตน ้า (น ้า
บริ สุท ธิ์ ) และโครงการก่ อ สร้ างระบบบ าบัด น า้ เสี ย ที่ ใ ช้ ในอุต สาหกรรมปิ โตรเคมี ซึ่ ง ในช่ ว งดัง กล่า ว บริ ษั ท ยัง ไม่ มี
ประสบการณ์ ในการก่อสร้ างงานระบบน ้าสาหรับอุตสาหกรรมที่ต้องใช้ เทคโนโลยีการผลิตชัน้ สูงเท่านี ้มาก่อน จึงทาให้
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โครงการดังกล่าวมีต้นทุนสูงกว่าที่ประมาณการไว้ ซึง่ มีสาเหตุจากมาตรฐานวัสดุอปุ กรณ์ที่นามาใช้ งาน ที่ต้องมีมาตรฐาน
สูงกว่าวัสดุอปุ กรณ์ที่ใช้ ในระบบผลิตน ้าทัว่ ไป กอปรกับการได้ รับผลกระทบจากการปรับตัวเพิ่มขึ ้นของราคาวัสดุ ดังจะเห็น
ได้ จากดัชนีราคาวัสดุก่อสร้ างรวมที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ ้นจาก 135.2 ในปี 2551 เป็ น 158.4 ในปี 2552 หรื อเพิ่มขึ ้นคิดเป็ นร้ อย
ละ 17.16 ซึง่ นอกจากสาเหตุที่ได้ กล่าวมาข้ างต้ นแล้ ว โครงการบริ ษัท มาบตาพุด โอลิฟิน จากัด ยังได้ รับผลกระทบจากการ
ระงับโครงการก่อสร้ าง 76 โครงการในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ซึ่งในช่วงดังกล่าว บริ ษัทได้ ดาเนินการก่อสร้ างและ
ติดตังวั
้ สดุอุปกรณ์ แล้ วเสร็ จเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว คงเหลือเพียงการทดลองเดินระบบก่อนส่งมอบงาน จึงทาให้ บริ ษัทมี
ค่าใช้ จ่ายที่เกิดจากการดูแลรักษาระบบก่อนส่งมอบในช่วงตลอดระยะเวลาที่ได้ รับผลกระทบจาการระงับโครงการในนิคมฯ
ซึง่ บริ ษัทรับทราบและตระหนักถึงความเสีย่ งดังกล่าวที่อาจเกิดขึ ้น จึงได้ กาหนดกลยุทธ์ทางการตลาด โดยการหันมารับงาน
จากหน่วยงานราชการเพิ่มมากขึ ้น เพื่อลดผลกระทบจากเหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าว โดยบริ ษัทมีสดั ส่วนการรับจ้ างจาก
หน่วยงานราชการเพิ่มขึ ้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 ษัทมี
รายการขาดทุนจากงานก่อสร้ างที่รับรู้ ทนั ทีจากทัง้ 2 โครงการในงบกาไรขาดทุนปี 2551 โดยโครงการบริ ษัท พีทีที ยูทิลิตี ้
จากัด มีขาดทุนจากงานก่อสร้ างที่รับรู้ทนั ทีเท่ากับ 22.43 ล้ านบาท และโครงการบริ ษัท มาบตาพุด โอลิฟินน์ จากัด เท่ากับ
13.25 ล้ านบาท แต่อย่างไรก็ตาม การรับจ้ างโครงการดังกล่าว ทาให้ บริ ษัทมีประสบการณ์ในการทางานก่อสร้ างระบบผลิต
น ้าที่มีมาตรฐานสูงและใช้ เทคโนโลยีการผลิตที่ยงุ่ ยากซับซ้ อน ซึง่ สามารถนาไปใช้ ปรับเปลีย่ นและพัฒนาสาหรับการรับงาน
ในลักษณะดังกล่าวในอนาคตได้ ซึง่ ส่งผลดีให้ กบั บริ ษัทอีกทางหนึ่ง กล่าวคือ ทาให้ ปัจจุบนั บริ ษัทสามารถรับจ้ างงานที่ใช้
เทคโนโลยีเชิงวิศวกรรมที่มีความซับซ้ อนได้ ครอบคลุมตังแต่
้ ที่มีความซับซ้ อนน้ อยไปจนถึงที่มีความซับซ้ อนมากอย่างเช่นที่
ใช้ ในอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี
บริ ษัทมีต้นทุนงานบริ การในปี 2551 เท่ากับ 34.02 ล้ านบาท ปี 2552 เท่ากับ 51.18 ล้ านบาท ปี 2553 เท่ากับ
72.31 ล้ านบาท และงวด 9 เดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 เท่ากับ 63.09 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 109.2 ร้ อยละ
76.4 ร้ อยละ 96.5 และร้ อยละ 98.93 ของรายได้ จากการบริ การ ตามลาดับ ซึ่งจะเห็นได้ ว่าบริ ษัทมีสดั ส่วนต้ นทุนงาน
บริ การต่อรายได้ จากการบริ การอยู่ในระดับสูง เนื่องจากโครงการส่วนใหญ่ เป็ นโครงการที่บริ ษัทเข้ ารับงานเพื่อรั กษา
ความสัมพันธ์กบั กลุม่ ลูกค้ าให้ มีความต่อเนื่อง ทังนี
้ ้ หากพิจารณาอัตรากาไรขันต้
้ นงานบริ การของบริ ษัทในช่ วง 3 ปี ที่ผ่าน
มาและงวด 9 เดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 จะพบว่า บริ ษัทมีอตั รากาไรขันต้
้ นงานบริ การที่ผนั ผวนมากจากปี 2551
มีอตั รากาไรขันต้
้ นติดลบเท่ากับร้ อยละ 9.2 ปี 2552 มีอตั รากาไรขันต้
้ นเท่ากับร้ อยละ 23.6 ปี 2553 เท่ากับร้ อยละ 3.5 และ
งวด 9 เดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 มีอตั รากาไรขันต้
้ นติดลบเท่ากับร้ อยละ 1.06 ซึง่ การเปลีย่ นแปลงของอัตรากาไร
ขันต้
้ นของงานบริ การในระหว่างปี 2551 และปี 2552 มีสาเหตุมาจากการยกเลิกการเรี ยกเก็บเงิ นค่าบริ หารจัดการใน
กิจการร่วมค้ า ไฮโดรเท็ค-สหการ และการปรับประมาณการต้ นทุนงานบริ การ (ประมาณการค่าใช้ จ่ายเมมเบรน) สาหรับ
งานโครงการบริ ษัท พีทีที เคมิคอล จากัด (มหาชน) ที่บริ ษัทจะต้ องเปลี่ยนเมมเบรนให้ กบั ผู้ว่าจ้ างในแต่ละช่วงเวลาตาม
เงื่อนไขของสัญญา สาหรับการลดลงของอัตรากาไรขันต้
้ นในงวดบัญชีปี 2553 และงวด 9 เดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
2554 มีสาเหตุมาจากการให้ บริ การงาน 4 โครงการ ได้ แก่ งานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์
ธานี ซึ่งเป็ นโครงการผลิตน ้าประปาจากน ้าทะเล ทาให้ มีต้นทุนบริ หารจัดการมากกว่าที่ประมาณการไว้ งานการประปา
อุบลราชธานี และงานการประปาฉะเชิงเทรา (หน่วยบริ การเทพราช) ที่ประสบปั ญหาขาดแคลนแหล่งน ้าและคุณภาพน ้าดิบ
ไม่เหมาะสม และโครงการประปาบ้ านบึง จังหวัดชลบุรี ซึง่ ช่วงเริ่ มต้ นใช้ ไฟฟ้ าจากการติดตังไฟฟ้
้ าชัว่ คราว จึงมีอตั ราค่าไฟ
สูงกว่าปกติ ทังนี
้ ้ สาหรับงานการประปาฉะเชิงเทรา และงานการประปาบ้ านบึง มีแนวโน้ มการขาดทุนที่ล ดลงเนื่องจาก
ปริ มาณน ้าที่เข้ าสูภ่ าวะปกติของพื ้นที่และการติดตังระบบไฟฟ้
้
าถาวร
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อัตรากาไรสุทธิ
เมื่อพิจารณาอัตรากาไรสุทธิของบริ ษัทพบว่า บริ ษัทมีอตั รากาไรสุทธิในปี 2551 เท่ากับ 2.90 ล้ านบาท ปี 2552
เท่ากับ 19.40 ล้ านบาท ปี 2553 เท่ากับ 18.84 ล้ านบาท และงวด 9 เดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 เท่ากับ 35.42
ล้ านบาท คิดเป็ นอัตรากาไรสุทธิเท่ากับร้ อยละ 0.4 ร้ อยละ 4.5 ร้ อยละ 6.7 และร้ อยละ 7.2 ตามลาดับ โดยสาเหตุสาคัญที่
ทาให้ อตั รากาไรสุทธิในปี 2553 เมื่อเทียบกับปี 2552 เป็ นผลจากบริ ษัทมีรายได้ อื่นเพิ่มขึ ้นจากการโอนกลับประมาณการ
ขาดทุนโครงการบริ ษัท พีทีที ยูทิลิตี ้ จากัด จานวน 8.69 ล้ านบาทเป็ นรายได้ (คิดเป็ นร้ อยละ 59.64 ของรายได้ อื่น) กอปร
กับการบริ หารต้ นทุนงานที่มีประสิทธิภาพ ควบคูไ่ ปกับการดาเนินธุรกิจภายใต้ การบริ หารกระแสเงินสดจากการดาเนินงาน
ที่ดี ที่ทาให้ บริ ษัทมีต้นทุน ทางการเงินในระดับที่ต่ามาก และจากการได้ รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี จากผลขาดทุนสุทธิ 5
รอบปี บัญชีจากการตัดจาหน่ายหนี ้สูญลูกหนี ้การค้ ารายหนึ่งตังแต่
้ ปี 2551 (สามารถใช้ ได้ ถึงงวดบัญชีปี 2554) จึงทาให้
บริ ษัทมีอตั รากาไรสุทธิอยู่ในเกณฑ์ที่ดี และมีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้ จากงวด 9 เดือนสิ ้นสุดวันที่ 30
กันยายน 2554 ที่บริ ษัทมีอตั รากาไรสุทธิเพิ่มขึ ้นจากปี 2553 เป็ นร้ อยละ 7.2 เป็ นผลจากรายได้ รวมที่เพิ่มสูงขึ ้น กว่าการ
เพิ่มขึ ้นของมูลค่าค่าใช้ จ่าย ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นค่าใช้ จ่ายคงที่ ส่งผลให้ อตั รากาไรสุทธิในงวด 9 เดือนปี 2554 สูงกว่าอัตรา
กาไรสุทธิในปี 2553 ทังที
้ ่มีภาระภาษี เงินได้ เกิดขึ ้นในงวดดังกล่าว (กิจการได้ ใช้ สทิ ธิประโยชน์ทางภาษี จากผลขาดทุนสุทธิ
5 รอบปี บัญชีจากการตัดจาหน่ายหนี ้สูญลูกหนี ้การค้ ารายหนึง่ หมดในงวด 6 เดือนปี 2554)
อัตราผลตอบแทนผู้ถอื หุ้น
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นของบริ ษัทในงวดบัญชีปี 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 ราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเพิ่ มขึ ้นมากเมื่อเทียบกับปี 2551 เป็ นผลจากในปี ดังกล่าวบริ ษัทมี
รายการค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หารลดลงจากการไม่มีรายการขาดทุนจากงานก่อสร้ างที่รับรู้ ทนั ที แม้ จะมีค่าใช้ จ่าย
เกี่ยวกับพนักงานเพื่อรองรับโครงการใหม่ ซึง่ ส่งผลทาให้ ในปี ดังกล่าว บริ ษัทมีความสามารถในการทากาไรเพิ่มขึ ้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 นทุนและค่าใช้ 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
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 ้
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- 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 ว่ากิจการจะสามารถ
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 ษัทมียอดลูกหนี ้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 ทังนี
้ ้ การเปลีย่ นแปลง
ของรายการลูกหนี ้การค้ ามีความสอดคล้ องกับยอดรายได้ ที่ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องตังแต่
้ ปี 2551 ถึงปี 2553 และ
เพิ่มขึ ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 ซึง่ ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 ลูกหนี ้การค้ าของบริ ษัทส่วนใหญ่อยูใ่ นกลุม่ อายุไม่เกิน
3 เดือนรวมเท่ากับ 91.62 ล้ านบาท แบ่งเป็ นกลุม่ ลูกหนี ้ทีย่ งั ไม่ครบกาหนดชาระเท่ากับ 59.51 ล้ านบาท และกลุม่ ลูกหนี ้ที่มี
อายุเกิน 1 เดือนแต่ไม่เกิน 3 เดือนเท่ากับ 32.11 ล้ านบาท ซึง่ เป็ นไปตามปกติของธุรกิจ ที่บริ ษัทจะสามารถเรียกเก็บหนี ้
จากลูกหนี ้การค้ าได้ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน (นับตังแต่
้ การออกหนังสือเพื่อเบิกงวดงาน ตรวจรับงาน จนกระทังรั้ บ
ชาระค่างวดงาน) ทังนี
้ ้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 การเปลีย่ นแปลงของลูกหนี ้การค้ าส่วนใหญ่จะอยูใ่ 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 าของผู้วา่ จ้ างเอกชนรายหนึง่ ซึง่ ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 ลูกหนี ้รายดังกล่าวมียอด
ค้ างชาระรวม 9.40 ล้ านบาท ซึง่ ที่ผา่ นมา บริ ษัทได้ มกี ารติดตามถวงทามเพื่อรับชาระค่าจ้ 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 เนื่องจากผู้วา่ จ้ างดังกล่าวมีฐานะ
ทางการเงินมัน่ คง รวมถึงบริษัทได้ รับเงินล่วงหน้ าค่างานก่อสร้ างจากโครงการดังกล่าวมาแล้ วเท่ากับ 15.38 ล้ านบาท และ
ภายในไตรมาสที่ 1 ปี 2555 นี ้ บริ ษัทจะเริ่มผลิตน ้าให้ กบั ผู้วา่ จ้ าง เพื่อที่ผ้ วู า่ จ้ างจะได้ นาไปขายให้ กบั เทศบาล ซึง่ จะทาให้
ผู้วา่ จ้ างมีรายได้ จากการจาหน่ายน ้า ดังนัน้ บริ ษัทจึงเชื่อมัน่ ว่าจะได้ รับชาระค่าจ้ างจากผู้วา่ จ้ างรายดังกล่าว ทังนี
้ ้ ณ สิ ้นปี
2551 และสิ ้นปี 2552 บริษัทมีการตังค่
้ าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญปี ละ 0.26 ล้ านบาทจากลูกหนี ้การค้ าของกิจการร่วมค้ า ไฮโดร
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เท็ค – ซัลคอน (บันทึกตามสัดส่วนการลงทุน) ซึง่ ในปี 2553 ได้ รับชาระคืนหนี ้จึงโอนกลับเป็ นรายได้ อื่น ทังนี
้ ้ ณ วันที่ 31
มีนาคม 2554 และสิ ้นปี 2553 บริ ษัทไม่มีการตังค่
้ าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ แต่อย่างใด
- 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 า ง
รวม 11 โครงการ(แบ่งเป็ นโครงการต่อเนื่ อง 4 โครงการ และโครงการใหม่ 7 โครงการ) ได้ แก่ โครงการการประปาส่วน
ภูมิภาคสาขาเกาะสมุย จานวน 33.81 ล้ านบาท รองลงมาได้ แก่โครงการการประปาโชคชัย 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 และณ 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 อย 16.3 ของสินทรัพย์รวมของกิจการ ซึง่ เงินฝากดังกล่าวใช้ เป็ นหลักประกันเพื่อค ้าประกัน
วงเงินสินเชื่อประเภทหนังสือค ้าประกันกับเจ้ าหนี ้สถาบันการเงิน 2 แห่ง ทังนี
้ ้ หนังสือค ้าประกันดังกล่าวใช้ เพื่อค ้าประกัน
การยื่นประมูลงาน ค ้าประกันตามสัญญา ค ้าประกันผลงาน ค ้าประกันเงินรับล่วงหน้ า และค ้าประกันวงเงินซื ้อสินค้ า ทังนี
้ ้
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค ้าประกันของบริ ษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 จานวน 1.37 ล้ านบาท เป็ นเงินฝากธนาคารที่
บริ ษัทนาไปวางค ้าประกันงานก่อสร้ างให้ กบั การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยเป็ นงานที่ทาในนามบริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง
ในอดีตตังแต่
้ ปี 2534 ซึง่ ปั จจุบนั เงินฝากธนาคารดังกล่าวบริ ษัทยังไม่ได้ รับคืน เนื่องจากการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย
ได้ ดาเนินการฟ้ องร้ องเรี ยกค่าเสียหายจากบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องดังกล่าว และคดียงั ไม่ถึงที่สดุ (รายละเอียดตามหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้ อ 10)
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- 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
สถาบันการเงิน โดยในส่วนอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน เป็ นรายการที่ดินที่บริ ษัทรับโอนชาระหนี ้ของลูกหนี ้การค้ าราย
หนึง่ ซึง่ ปั จจุบนั มีการบันทึกการด้ อยค่าของที่ดิน จึงทาให้ มีมลู ค่าเหลือเพียง 1.39 ล้ านบาท
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 ้สินรวมของบริ ษัท 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
- หนี ้สินที่เกิดจากการประมาณการขาดทุนจากงานก่อสร้ าง
ณ สิ ้นปี 2551บริ ษัทตังส
้ ารองหนี ้สินที่เกิดจากการประมาณการขาดทุนจากงานก่อสร้ างเท่ากับ 23.02
ล้ านบาท แบ่งเป็ นโครงการบริ ษัท พีทีที ยูทิลิตี ้ 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 ที่ บริ ษัทประมาณว่าจะต้ 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
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79.91 ล้ านบาท ทังนี
้ ้ ในปี 2553 บริ ษัทมีเงินรับล่วงหน้ าตามสัญญาก่อสร้ างเพิ่มขึ ้นคิ ดเป็ 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 าเท่ ากับ 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
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 มีคา่ เท่ากับ 100.94 ล้ านบาท 113.78 ล้ านบาท และ
132.62 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นสัดส่วนต่อสินทรั พย์ รวมของบริ 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 และมีการ
จ่ายเงินปั นผลจากกาไรสะสมของกิจการเป็ นเงินจานวน 34.55 ล้ านบาท สาหรับส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2553 ที่เพิ่มขึ ้น เกิด
จากการมีผลประกอบการที่ดีเป็ นสาคัญ ทังนี
้ ้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 บริ ษัทมีสว่ นของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ ้นจากสิ ้นปี 2553
เท่ากับ 13.97 ล้ านบาท เป็ น 146.59 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวมของบริ ษัทเท่ากับร้ อยละ 36.9 ซึ่งเป็ น
ผลจากผลประกอบการที่ดีของกิจการ สาหรับงวด 9 เดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 ที่มีกาไรสุทธิเท่ากับ 35.42 ล้ าน
บาท แม้ ว่าจะมีการจ่ายเงินปั นผลจานวน 15.00 ล้ านบาท ตามมติที่ประชุมผู้ถื อหุ้นประจาปี 2554 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม
2554 และการปรับปรุ งจานวนหนี ้สินตามมาตรฐานบัญชีฉบับที่ 19 เรื่ องผลประโชน์พนักงาน ซึ่งกาหนดให้ บริ ษัทรับรู้
ผลประโยชน์พนักงานเป็ นค่าใช้ จ่ายเมื่อบริ ษัทได้ รับผลประโยชน์ที่เกิดจากการให้ บริ การของพนักงาน พร้ อมทังรั
้ บรู้ หนี ้สิ น
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เมื่อพนักงานได้ ให้ บริ การเพื่อแลกเปลี่ยนกับผลประโยชน์ของพนักงานที่บริ ษัทต้ องจ่ายในอนาคต ซึ่งบริ ษัทได้ ปรับปรุ ง
จานวนหนี ้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 เกิดจากเปลี่ยนแปลงในส่วนของ
หนี ้สินหมุนเวียนเป็ นสาคัญ โดยเป็ นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่เกี่ยวกับการกู้ยืมเงินจากเจ้ าหนี ้สถาบันการเงิน แต่เป็ นรายการ
หนี ้สินที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจปกติของบริ ษัท ได้ แก่ เจ้ าหนี ้การค้ า ต้ นทุนงานที่ยงั ไม่ครบกาหนดชาระ และเงิ นรั บ
ล่วงหน้ 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
ปั จจัยความเสี่ยง
1.1 ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
1) ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ ารายใหญ่
บริ ษัทมีกลุม่ ลูกค้ า 2 กลุม่ ได้ แก่ กลุม่ ลูกค้ าหน่วยงานราชการ (หน่วยงานราชการที่ทาหน้ าที่บริ หารจัดการน ้า)
อาทิ การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เทศบาลตาบล และเทศบาลอาเภอในจังหวัดต่างๆ ทัว่ ประเทศ และหน่วยงานราชการ
อื่นๆ อาทิ มหาวิทยาลัย เป็ นต้ น และกลุม่ ลูกค้ าหน่วยงานเอกชน อาทิ ธุรกิจปิ โตรเคมี ธุรกิ จพลังงาน ธุรกิจผลิตเหล็ก ธุรกิจ
ผลิตอาหารและเครื่ องดื่ม และนิคมอุตสาหกรรม เป็ นต้ น ซึ่งบริ ษัทมีรายได้ จากการให้ บริ การแก่หน่วยงานราชการ และ
หน่วยงานเอกชน (ทังรายได้
้
จากการรับเหมาก่อสร้ าง และรายได้ จากการรับบริ หารจัดการระบบ) คิดเป็ นร้ อยละ 46.02 และ
ร้ อยละ 53.98 ของยอดรายได้ ในปี 2553 และร้ อยละ 40.95 และร้ อยละ 59.05 ของยอดรายได้ ในงวด 9 เดือนสิ ้นสุดวันที่
30 กันยายน 2554 โดยบริ ษัทมีแผนที่จะขยายฐานลูกค้ าไปยังกลุ่มหน่วยงานราชการมากขึ ้น ดังจะเห็นได้ จากสัดส่วน
รายได้ จากหน่วยงานราชการที่ปรับตัวเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่องจากร้ อยละ 3.47 ในปี 2551 เป็ นร้ อยละ 35.06 ในปี 2552 และ
ร้ อยละ 46.02 ในปี 2553 ซึง่ ลูกค้ าหน่วยงานราชการร้ อยละ 100 ของจานวนลูกค้ าทังหมดในช่
้
วงปี 2551 ถึงปี 2553 เป็ น
งานในส่วนของการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ในขณะที่ลกู ค้ าหน่วยงานเอกชนมีความหลากหลายและไม่มี การพึง่ พา
รายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ แต่เนื่องจากธุรกิจนี ้มีผ้ ปู ระกอบการรายใหญ่ที่เป็ นคู่แข่งขันโดยตรงกับบริ ษัท ดังนัน้ บริ ษัทจึง
อาจได้ รับความเสี่ยงจากการที่ลกู ค้ ารายใหญ่ดงั กล่าวหันไปใช้ บริ การกับผู้ประกอบการรายอื่นหรื อลดปริ มาณการว่าจ้ าง
งานของบริ ษัทลง และบริ ษัทไม่สามารถหาลูกค้ ารายอื่นๆ มาทดแทนในมูลค่างานที่หายไปได้ ซึ่งเหตุการณ์ ดงั กล่าวอาจ
ส่งผลกระทบต่อรายได้ และผลการดาเนินงานของบริ ษัท
เนื่องจาก กปภ. มีระบบการจัดจ้ างที่กาหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้รับจ้ างที่ชัดเจน ด้ วยการกาหนดให้
ผู้รับจ้ างงานก่อสร้ างทุกรายต้ องขึ ้นทะเบียนเป็ นผู้รับจ้ างของ กปภ. จึงจะมีสทิ ธิ์เข้ าร่วมประกวดราคางานจ้ างได้ โดยบริ ษัท
ได้ รับการจัดชัน้ เป็ นผู้รับจ้ างชัน้ ที่ 1 จึงมีโอกาสที่จะรั บงานในมูลค่างานที่เพิ่มขึ ้นจากปั จจุบนั ซึ่งผู้รับจ้ างชัน้ 1 จะมีขีด
ความสามารถในการรับงานไม่จากัดวงเงินต่อโครงการ โดยทุกสัญญาที่ ทาไว้ กับ กปภ. รวมกันไม่เกิน 4,000 ล้ านบาท
นอกจากนี ้ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2554 สานักงานกรุ งเทพมหานคร (กทม.) ได้ ออกหนังสือรับรองการขึ ้นทะเบียนเป็ นผู้
รับจ้ างเหมางานก่อสร้ างของกรุงเทพมหานคร ชัน้ 1 ให้ กบั บริ ษัท ทังประเภทงานทางอาทิ
้
งานวางท่อ และงานอาคารอาทิ
งานก่อสร้ างถังพักน ้า ซึง่ ไม่จากัดวงเงินค่าก่อสร้ างต่อโครงการ ทังนี
้ ้บริ ษัทมีแผนที่จะดาเนินการขอจดทะเบียนผู้รับจ้ างงาน
ก่อสร้ างของการประปานครหลวง (กปน.) ในปี 2555 เนื่องจาก กปน. มีนโยบายเปิ ดรับจดทะเบียนผู้รับจ้ างงานก่อสร้ างทุก
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เดือนมกราคม และเดือนกรกฎาคม ของทุกปี ซึ่งการดาเนินการดังกล่าวถือว่าเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ บริ ษัทสามารถรับงาน
จากหน่วยงานดังกล่าว และเป็ นการกระจายการรับงานจากลูกค้ าอีกทางหนึ่ง รวมทัง้ ด้ วยความที่บริ ษัทเป็ นบริ ษัทเอกชน
หนึง่ ในไม่กี่รายที่สามารถให้ บริ การได้ ทกุ ระดับความซับซ้ อนของงาน ตังแต่
้ งานที่ต้องอาศัยเทคโนโลยีทางวิศวกรรมพื ้นฐาน
ไปจนถึงงานที่ต้องอาศัยเทคโนโลยีทางวิศวกรรมชันสู
้ ง จึงทาให้ บริ ษัทสามารถเลือกให้ บริ การกับกลุม่ ลูกค้ าที่หลากหลาย
ได้ ตังแต่
้ ธุรกิจปิ โตรเคมี ธุรกิจพลังงาน (โรงไฟฟ้ า) ไปจนถึงธุรกิจอาหารและเครื่ องดื่ม จึงทาให้ บริ ษัทมีความเสี่ยงจากการ
พึง่ พิงลูกค้ ารายใดรายหนึง่ อยูใ่ นระดับต่า
2) ความเสี่ยงจากความไม่ แน่ นอนของรายได้ หรือความต่ อเนื่องของรายได้
บริ ษัทรับก่อสร้ างและรับบริ หารจัดการงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม ได้ แก่ ระบบผลิตน ้า ระบบบาบัดน ้าเสียเพื่อ
นากลับมาใช้ ใหม่หรื อระบบรี ไซเคิล ระบบบาบัดนา้ เสีย ระบบกาจัดขยะ และการแปรรู ปวัสดุเหลือใช้ ให้ เป็ นพลังงาน
ทดแทน โดยมีรูปแบบการให้ บริ การหลักเป็ นการให้ บริ การแบบครบวงจร ตังแต่
้ การออกแบบ ก่อสร้ าง จัดหา ติดตัง้ และการ
ทดลองเดินระบบ (รับงานในนามบริ ษัท รับงานในนามกิจการค้ าร่วมและกิจการร่วมค้ าที่บริ ษัทจัดตัง้ ร่ วมกับนิติบคุ คลอื่นที่
มีศกั ยภาพในการดาเนินการก่อสร้ าง) และรับบริ หารจัดการเดินระบบและบารุ งรักษาระบบประปา (รับงานในนามบริ ษัท)
ซึง่ การให้ บริ การแบบครบวงจรของบริ ษัท ผ่านช่องทางการจาหน่าย 2 ช่องทางได้ แก่ การเข้ าร่ วมการประมูลงานจ้ างหรื อ
การประกวดราคาจ้ างเหมา และการได้ รับการติดต่อจากผู้ว่าจ้ างโดยตรง (ผ่านการแนะนาจากลูกค้ าเดิมของบริ ษัท คู่ค้า
ของบริ ษัท และที่ปรึกษาโครงการของผู้วา่ จ้ างรวมถึงการมาติดต่อเพื่อใช้ บริ การเองโดยตรง) ซึง่ ในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา (ตังแต่
้
ปี 2548 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2554) บริ ษัทเข้ ารับงานผ่านการประมูลงานจ้ างหรื อประกวดราคาจ้ างเหมา และผ่านการ
ติดต่อจากผู้วา่ จ้ างโดยตรง คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 35.71 : 64.29 ของจานวนงานก่อสร้ างทังหมดในช่
้
วงดังกล่าว โดยงานที่
ผ่านการประมูลงานจ้ างหรื อประกวดราคาจ้ างเหมาส่วนใหญ่เป็ นงานของหน่วยงานราชการทังหมด
้
ซึ่งลักษณะการรั บงาน
ผ่านการประกวดราคาภายใต้ ข้อกาหนดของผู้ว่าจ้ าง จะเน้ นการแข่งขันทางด้ านราคาเป็ นหลัก ดังนัน้ บริ ษัทจึงอาจได้ รับ
ความเสีย่ งจากความไม่แน่นอนหรื อความไม่ตอ่ เนื่องของรายได้ หากไม่สามารถชนะการประกวดราคาสาหรับโครงการใหม่
ซึง่ อาจส่งผลทาให้ ผลการดาเนินงานของบริ ษัทไม่เป็ นไปตามเป้าหมายที่ตงไว้
ั ้ ได้
บริ ษัทตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิ ดขึน้ ดังกล่าว จึงกาหนดแนวทางในการดาเนินธุรกิ จเพื่อรักษาความ
ต่อเนื่องของรายได้ ด้ วยการรักษาคุณภาพงานก่อสร้ างให้ ได้ มาตรฐาน ซึง่ บริ ษัทให้ ความสาคัญตังแต่
้ ขนตอนการออกแบบ
ั้
ระบบ การจัดหาวัสดุอปุ กรณ์ การก่อสร้ างและติดตังเพื
้ ่อให้ การใช้ งานภายหลังการก่อสร้ างเป็ นไปอย่างมีประสิทธิ ภาพ
กล่าวคือ สามารถผลิตน ้าหรื อบาบัดน ้าเสียให้ ได้ คณ
ุ ภาพตามมาตรฐานและปริ มาณที่กาหนด ทังนี
้ ้ เพื่อสร้ างความพึงพอใจ
และทาให้ ลูกค้ าหรื อผู้ว่าจ้ างเกิดความเชื่ อถื อในผลงานของบริ ษัท อั นจะนามาซึ่งโอกาสในการได้ รับงานอื่นๆ สาหรั บ
โครงการในอนาคตของลูกค้ า โดยในช่วง 5 ปี ที่ผา่ นมา ลูกค้ ากว่าร้ อยละ 50 ของจานวนลูกค้ าทังหมดในช่
้
วงดังกล่าว เป็ น
ลูกค้ าที่เคยใช้ บริ การของบริ ษัทมาแล้ วในอดีต อาทิ บริ ษัท ปตท. เคมิคอล จากัด (มหาชน) บริ ษัท พีทีที ยูทิลิตี ้ จากัด และ
บริ ษัท เหล็กสยามยามาโตะ จากัด จึงทาให้ ที่ผ่านมาบริ ษัทสามารถประมูลงานและได้ รับงานอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ จะต้ อง
เผชิญกับภาวะเศรษฐกิจของโลกที่ชะลอตัวจากวิกฤตในอเมริ กาและทวีปยุโรป รวมทังการได้
้
รับผลกระทบจากความเชื่อมัน่
ที่ลดลงในการลงทุนก่อสร้ างโครงการต่างๆ ของหน่วยงานราชการและเอกชนจากความวุน่ วายทางการเมืองในช่วงปี 2552
ถึงปี 2553 นอกจากนี ้ การที่บริ ษัทได้ รับการขึ ้นทะเบียนเป็ นผู้รับจ้ างชันที
้ ่ 1 สาหรับงานรับจ้ างของการประปาส่วนภูมิภาค
(กปภ.) และการได้ รับขึ ้นทะเบียนเป็ นผู้รับจ้ างชันที
้ ่ 1 ประเภทงานทาง และงานอาคารของกรุ งเทพมหานคร (กทม.) และ
ปั จจุบนั บริ ษัทอยู่ระหว่างดาเนินการขอจดทะเบียนเป็ นผู้รับจ้ างของการประปานครหลวง (กปน.) ยังเป็ นส่วนช่วยสร้ าง
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ความเชื่อมัน่ ในงานบริ การของบริ ษัทให้ แก่ลกู ค้ าหรื อผู้วา่ จ้ างรายอื่น ซึง่ ส่งผลให้ สามารถสร้ างความต่อเนื่องของยอดรายได้
ของบริ ษัทได้ ในระดับหนึง่
3) ความเสี่ยงจากรับจ้ างก่ อสร้ างที่มีรูปแบบสัญญาแบบเหมาครบวงจร (Turnkey)
ด้ วยการให้ บริ การที่ครอบคลุมทุกความต้ องการของผู้ว่าจ้ าง ตังแต่
้ การรับเหมาก่อสร้ าง ได้ แก่ รับเหมาแบบ
ครบวงจร (Turnkey) ตังแต่
้ การออกแบบ ก่อสร้ าง จัดหา ติดตังและทดลองเดิ
้
นระบบ (Engineering Procurement and
Construction : EPC) หรื อรับจ้ างงานอย่างใดอย่างหนึง่ (อาทิ รับจ้ างออกแบบเพียงอย่างเดียว หรื อรับก่อสร้ างเพียงอย่าง
เดียว) การรับบริ หารจัดการเดินระบบและบารุ งรักษา (Operation and Management) และโครงการลงทุนเพื่อผลิตน ้า
จาหน่ายสาหรับภาครัฐและเอกชน ซึ่งลักษณะการรับจ้ างที่แตกต่างกัน ทาให้ รูปแบบความรับผิดชอบในสัญญามีความ
แตกต่างกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรับเหมาก่อสร้ างแบบครบวงจร (Turnkey) ที่มีรูปแบบสัญญาที่ผ้ รู ับจ้ างจะต้ องบริ หาร
จัดการงบประมาณโครงการให้ อยูภ่ ายในวงเงินที่กาหนดเพื่อให้ ได้ คณ
ุ ภาพงานตามที่ผ้ วู า่ จ้ างต้ องการ โดยหากมีต้นทุนหรื อ
ค่าใช้ จ่ายที่สงู เกินกว่างบประมาณที่กาหนดไว้ ผู้รับจ้ างจะต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบต่อภาระต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายที่เพิ่มขึน้
ทังหมด
้
โดยไม่สามารถเรี ยกร้ องจากผู้วา่ จ้ างได้ เนื่องจากถือเป็ นความรับผิดชอบของผู้รับจ้ างแล้ วตังแต่
้ ลงนามในสัญญา
ซึง่ ในปี 2551 บริ ษัทมีโครงการรับเหมาก่อสร้ างแบบครบวงจร (Turnkey) กับบริ ษัทเอกชนที่ประกอบธุรกิจด้ าน ปิ โตรเคมี 2
แห่ง ได้ แก่ โครงการพีทีที ยูทิลิตี ้ 2 และโครงการมาบตาพุด ซึ่งบริ ษัทประสบปั ญหาการบริ หารจัดการต้ นทุนโครงการ
เนื่องจากได้ รับผลกระทบจากการปรับเพิ่มของต้ นทุนวัสดุอปุ กรณ์ที่ใช้ ในการก่อสร้ างที่มีมาตรฐานสูงกว่ามาตรฐานทัว่ ไป
(มาตรฐานในธุรกิจปิ โตรเคมี) และการมีต้นทุนส่วนเพิ่มจากการร้ องขอของผู้ว่าจ้ างที่บริ ษัทไม่สามารถปฏิเสธได้ เนื่องจาก
ต้ องการรักษาความสัมพันธ์ และคาดหวังโครงการต่อเนื่ องในอนาคตของผู้ว่าจ้ าง จึงทาให้ ในปี 2551 บริ ษัทมีรายการ
ขาดทุนที่รับรู้ ทันทีจากโครงการดังกล่าวที่มีลกั ษณะสัญญาเป็ นแบบรับเหมาก่อสร้ างแบบครบวงจร (Turnkey) เท่ากับ
22.43 ล้ านบาท และ 13.25 ล้ านบาท ตามลาดับ ดังนัน้ ด้ วยลักษณะสัญญาดังกล่าว บริ ษัทจึงอาจได้ รับความเสี่ยงที่
ส่งผลกระทบต่อ ผลการดาเนิน งานของบริ ษัท ได้ หากบริ ษัท ไม่สามารถควบคุม และบริ หารต้ น ทุนโครงการได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ
บริ ษัทได้ พิจารณาถึงสาเหตุที่เกิดขึ ้นพบว่า เหตุการณ์ดงั กล่าวมีสาเหตุหลักมาจากลักษณะสัญญาเป็ นแบบ
รับเหมาก่อสร้ างแบบครบวงจร (Turnkey) ที่ทาให้ บริ ษัทต้ องรับผิดชอบต่อภาระต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายส่วนเพิ่มเองทังหมด
้
กอปรกับในช่วงเวลาดังกล่าว บริ ษัทขาดประสบการณ์ในการรับจ้ างงานระบบน ้าสาหรับธุรกิจปิ โตรเคมี จึงส่งผลทาให้ มี
ต้ นทุนส่วนเพิ่มจากที่ได้ ประมาณการไว้ แต่อย่างไรก็ตาม ลักษณะสัญญารับเหมาก่อสร้ างแบบครบวงจร เป็ นสัญญาที่ให้
อิสระแก่ผ้ รู ับจ้ างในการบริ หารจัดการต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายโครงการ ซึง่ หมายถึงการเปิ ดโอกาสให้ ผ้ รู ับจ้ างสามารถใช้ ความรู้
ความสามารถและทักษะทางวิศวกรรมเพื่อควบคุมและบริ หารจัดการต้ นทุนโครงการได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพมากยิ่งขึ ้น
นอกจากนี ้ ด้ วยประสบการณ์ ที่บริ ษัทได้ รับจากการรับจ้ างก่อสร้ างระบบน ้าในธุรกิจปิ โตรเคมี ซึ่งถือเป็ นหนึ่งในธุรกิจที่มี
ความซับซ้ อนทางเทคโนโลยีสงู มาก ปั จจุบนั บริ ษัทสามารถรับจ้ างงานระบบน ้าได้ ครอบคลุมทุกระดับเทคโนโลยี ตังแต่
้
ระบบที่ใช้ เทคโนโลยีขนั ้ พืน้ ฐาน ไปจนถึงระบบที่ต้องใช้ เทคโนโลยีทางวิศวกรรมชัน้ สูง ซึ่งทาให้ บริ ษัทเชื่ อว่าจะได้ รับ
ผลกระทบจากความเสีย่ งดังกล่าวน้ อย
4) ความเสี่ยงจากการแข่ งขันในอุตสาหกรรม
ในปี 2553 ประเทศไทยมี จ านวนผู้ป ระกอบการที่ ด าเนิ น ธุ ร กิ จ เกี่ ย วกับ การให้ บ ริ ก ารก่ อ สร้ างที่ เ กี่ ย วกับ
สิง่ แวดล้ อมประมาณ 6 ราย โดยในตอนนี ้เป็ นผู้ประกอบการที่ดาเนินธุรกิจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ ทรัพยากรน ้าและการบริ หาร
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จัดการน ้าประมาณ 4 ราย ซึง่ มีกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายที่เป็ นลูกค้ าหน่วยงานราชการได้ แก่ กปภ. กทม. และ กปน. ที่จดั ซื ้อจัด
จ้ างต่อเนื่องทุกปี โดยมีลกั ษณะการจัดซื ้อจัดจ้ างผ่านการประกวดราคาจ้ างเหมา ซึ่งผู้เข้ าร่ วมการประกวดราคาต้ องได้ รับ
การขึ ้นทะเบียนกับ กปภ. กทม. เท่านัน้ จึงจะสามารถเข้ าร่วมการประกวดราคาได้
บริ ษัทตระหนักถึงการแข่งขันดังกล่าว จึงได้ ดาเนินธุรกิจภายใต้ นโยบายเสริ มสร้ างความแข็งแกร่ งและจุดแข็ง
ให้ กับการให้ บริ การของบริ ษัท กล่าวคือ ปั จ จุบันบริ ษัทถื อเป็ นหนึ่งในผู้นาในการให้ บริ การงานระบบผลิตน ้า และด้ วย
ความสามารถในการให้ บริ การที่ครอบคลุมงานก่อสร้ าง ตังแต่
้ งานที่อาศัยเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมขันพื
้ ้นฐาน ไปจนถึงงาน
ที่ต้องอาศัยเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมระดับสูง อาทิ การให้ บริ การผลิตน ้าประปาสาหรับอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี การให้ บริ การ
ระบบผลิตน ้าจืดจากน ้าทะเล เป็ นต้ น กอปรกับการดาเนินธุรกิจที่ยาวนานเกือบ 30 ปี ที่มีการรักษาคุณภาพงานอย่าง
ต่อเนื่อง จึงทาให้ บริ ษัทมีชื่อเสียงและเป็ นที่ยอมรับจากผู้วา่ จ้ างด้ วยดีมาโดยตลอด นอกจากนี ้ บริ ษัทยังดาเนินนโยบายเพื่อ
ลดความเสี่ยงจากการแข่งขันในอุตสาหกรรม โดยให้ ความสาคัญกับการรับงานที่ใช้ เทคโนโลยีด้านวิศวกรรมที่มีความ
ซับซ้ อน มากกว่าการรับงานที่ใช้ เทคโนโลยีด้านวิศวกรรมขัน้ พืน้ ฐาน เนื่องจากมีค่แู ข่งขันน้ อยรายกว่า และผู้ว่าจ้ างมี
ความสามารถในการว่าจ้ างค่อนข้ างสูง อาทิ กลุม่ บริ ษัท ธุร กิจปิ โตรเคมี และ กปภ. ที่มีหน่วยผลิตน ้าจืดจากน ้าทะเล เป็ น
ต้ น
5) ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากรที่มีความชานาญ
บริ ษัทประกอบธุรกิจก่อสร้ างและรับบริ หารจัดการงานด้ านวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม ซึ่งมีขนตอนส
ั้
าคัญสาหรับ
การให้ บริ การด้ านงานก่อสร้ างได้ แก่ การออกแบบและวางระบบผลิตน ้าและบาบัดน ้าเสียให้ มีคณ
ุ ภาพและประสิทธิภาพที่
สอดคล้ องกับความต้ องการของลูกค้ า ซึ่งต้ องอาศัยความรู้ ที่เกิดจากทักษะและประสบการณ์อนั ยาวนานของบุคลากรที่มี
ความรู้ความชานาญเฉพาะด้ าน ได้ แก่ วิศวกรผู้ควบคุมงานและฝ่ ายออกแบบ กล่าวคือ ฝ่ ายออกแบบมีสว่ นสาคัญเกี่ยวกับ
การออกแบบที่นามาซึง่ การกาหนดราคาที่เหมาะสม ในขณะที่วิศวกรผู้ควบคุมงานมีสว่ นสาคัญในการควบคุมงานเพื่อให้
ได้ คณ
ุ ภาพตามที่ผ้ วู ่าจ้ างต้ องการ และสามารถส่งมอบงานได้ ตามกาหนดเวลา ดังนัน้ บริ ษัทจึงอาจได้ รับความเสี่ยงจาก
การสูญเสียบุคลากรในส่วนงานดังกล่าว ซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการรับงานของบริ ษัท อันจะส่งผลให้ การ
ดาเนินงานไม่เป็ นไปตามเป้าหมายได้
จากประสบการณ์ในการดาเนินธุรกิจของฝ่ ายบริ หารของบริ ษัทที่อยูใ่ นอุตสาหกรรมนี ้มายาวนานร่วม 30 ปี ทา
ให้ มีความรู้ความเข้ าใจในธุรกิจเป็ นอย่างดี โดยได้ ตระหนักถึงการให้ ความสาคัญเกี่ยวกับการสร้ างและการรักษาบุคลากร
ของบริ ษัทเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ ้นดังกล่าว โดยบริ ษัทได้ กาหนดแนวทางเพื่อพัฒนาคุณภาพพนักงาน
บริ ษัท ด้ วยการส่งเข้ ารับการอบรมในหลักสูตรต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถให้ แก่พนักงานและลดการพึ่งพิง
พนักงานรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ ควบคู่ไปกับการส่งเสริ มให้ พนักงานรู้ สกึ เป็ นส่วนหนึ่งของบริ ษัท ด้ วยการดูแลและจัด
สวัสดิการที่เหมาะสมให้ แก่พนักงานแต่ละระดับเพื่อสร้ างขวัญและกาลังใจในการทางาน นอกจากนี ้ บริ ษัทยังส่งเสริ มการ
สร้ างความสัมพันธ์ที่ดีภายในบริ ษัทอย่างต่อเนื่องทุกปี อาทิ การมีกิจกรรมสัมพันธ์ ร่วมกัน การจัดสัมมนาภายในบริ ษัท ซึ่ง
จากแนวทางที่บริ ษัทดาเนินการอย่างต่อเนื่องดังกล่าว ทาให้ ที่ผา่ นมา บริ ษัทมีอตั ราการลาออกของพนักงานบริ ษัทค่อนข้ าง
ต่า
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6) ความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาวัสดุอุปกรณ์ ท่ ใี ช้ ในการก่ อสร้ าง
ในธุรกิจประเภทรับเหมาก่อสร้ างงานวิศวกรรมสิง่ แวดล้ อมของบริ ษัท บริ ษัทอาจจาเป็ นต้ องมีมาตรการในการ
กาหนดยืนราคาของวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ ในการก่อสร้ างตลอดช่วงระยะเวลาดาเนินงาน ซึ่งบริ ษัทอาจต้ องประสบปั ญหา
การทากาไรได้ ไม่ตรงตามเป้าหมายที่กาหนด หากราคาวัสดุและอุปกรณ์ เหล่านั น้ เกิ ดการเปลี่ยนแปลง ซึ่ง ณ วันที่ 30
กันยายน 2554 บริ ษัทมีการสัง่ ซื ้อวัสดุและอุปกรณ์จากทังในประเทศและต่
้
างประเทศเพื่อใช้ ในงานก่อสร้ าง โดยมีสดั ส่วน
การสัง่ ซื ้อจากผู้แทนในประเทศคิดเป็ นอัตราร้ อยละ 96.26 และมีการสัง่ ซื ้อจากต่างประเทศคิดเป็ นอัตราร้ อยละ 3.74 โดย
ประกอบด้ วยวัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ ในการก่อสร้ างที่สาคัญ ได้ แก่ เหล็ก คอนกรี ต เสาเข็ม ปั๊ ม และวาล์ว บริ ษัทจึงอาจได้ รับ
ความเสีย่ งจากความผันผวนของราคาวัสดุและอุปกรณ์ ซึง่ ส่งผลกระทบต่อผลการดาเนินงานและความสามารถในการทา
กาไรของบริ ษัทได้
บริ ษัทได้ ตระหนักถึงความเสีย่ งที่อาจเกิดขึ ้นดังกล่าว จึงมีการกาหนดนโยบายเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงที่
อาจจะเกิดขึ ้น โดยการประมาณการต้ นทุนงานก่อสร้ างจากแบบการก่อสร้ างที่ได้ รับ เพื่อคานวณหาปริ มาณและมูลค่าวัสดุ
ก่อสร้ างสาหรับโครงการนันๆ
้ โดยบริ ษัทจะแจ้ งให้ ผ้ จู ดั จาหน่ายเสนอราคาอุปกรณ์แก่บริ ษัท เพื่อควบคุมต้ นทุนวัสดุอย่าง
น้ อยร้ อยละ 50 ของต้ นทุนวัสดุรวม และในระหว่างการดาเนินงานทุกๆ 3 เดือน บริ ษัทจะทาการทบทวนงบประมาณต้ นทุน
โดยหากพบว่ามีความแตกต่างเกินกว่าร้ อยละ 10 วิศวกรผู้ควบคุมงานต้ องทาการปรับปรุ งงบประมาณให้ สอดคล้ องกับ
ความจริ ง ซึ่งปั จจุบันเพื่ อให้ เกิ ดประสิทธิ ภาพในการบริ หารควบคุมต้ นทุนมากขึน้ บริ ษัทได้ เปลี่ยนแปลงนโยบายการ
ทบทวนงบประมาณต้ นทุน โดยจะดาเนินการปรับปรุ งงบประมาณโครงการ หากมีความแตกต่างเกินกว่าร้ อยละ 3 ซึ่ง
นโยบายดังกล่าวถือปฏิบตั ิตงแต่
ั ้ ไตรมาสที่ 2 ของปี 2554 เป็ นต้ นมา นอกจากนี ้ บริ ษัทยังมีนโยบายในการสัง่ ซื ้อวัสดุ
อุปกรณ์ในปริ มาณมากโดยการรวบรวมปริ มาณสัง่ ซื ้อจากหลายๆ โครงการ เพื่อให้ มีอานาจในการเจรจาต่อรองและได้ ราคา
ที่ลดลง รวมทังการเจรจาขอช
้
าระเงินก่อนกาหนด เพื่อที่จะได้ รับส่วนลดทาให้ สามารถควบคุมต้ นทุนได้ ระดับหนึง่ อีกทัง้ ใน
บางโครงการบริ ษัทจะมีการว่าจ้ างผู้รับเหมาช่วงแบบเบ็ดเสร็ จ คือ กาหนดให้ ผ้ รู ับเหมารับผิดชอบทังค่
้ าอุปกรณ์และค่าแรง
หรื ออาจให้ ผ้ รู ับเหมาช่วงรับผิดชอบเฉพาะค่าแรง โดยบริ ษัทจะเป็ นผู้ดาเนินการสัง่ ซื ้อวัสดุอปุ กรณ์เพื่อควบคุมต้ นทุน ดังนัน้
จากนโยบายดังกล่าวข้ างต้ น ทาให้ บริ ษัทสามารถเพื่อป้องกันและลดความเสีย่ งจากความผันผวนของราคาวัสดุอปุ กรณ์ได้
ในระดับหนึง่
7) ความเสี่ยงจากโครงการลงทุนเพื่อผลิตนา้ จาหน่ ายสาหรับภาครัฐและเอกชน
ปั จจุบนั บริ ษัทได้ ขยายการดาเนินธุรกิจไปสูร่ ูปแบบโครงการลงทุนเพื่อผลิตน ้าจาหน่ายให้ กบั หน่วยงานราชการ
และเอกชนในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งการรั บงานดังกล่าว เป็ นการรับงานจากผู้ว่าจ้ างในลักษณะที่บริ ษัทต้ องเป็ น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นจากการลงทุนและการบริ หารโครงการทังหมด
้
โดยมีระยะเวลา 10-20 ปี และต้ องใช้ เงิน
ลงทุนต่อโครงการประมาณ 30-50 ล้ านบาท โดยมีรูปแบบสัญญา 2 แบบได้ แก่ แบบ Build Own and Operate (BOO) คือ
บริ ษัทไม่ต้องโอนกรรมสิทธิ์ในระบบให้ กบั ผู้ว่าจ้ างเมื่อสิ ้นสุดสัญญางาน และแบบ Build Operate and Transfer (BOT)
คือบริ ษัทโอนกรรมสิทธิ์ ในระบบให้ แก่ผ้ วู ่าจ้ างเมื่อสิ ้นสุดสัญญางาน โดยบริ ษัทจะได้ รับชาระค่าจ้ างเป็ นรายเดือนตาม
ปริ มาณน ้าที่ผลิตได้ คณ
ู ด้ วยราคาที่กาหนดไว้ ในสัญญา ซึง่ ในเดือนสิงหาคม 2554 บริ ษัทได้ ลงนามสัญญางานในลักษณะ
โครงการลงทุนเพื่อผลิตน ้าจาหน่ายให้ กบั ลูกค้ าเอกชนรายหนึง่ เพื่อลงทุนในระบบผลิตน ้าจาหน่ายประเภทระบบบาบัดน ้า
เสียเพื่อนากลับมาใช้ ใหม่ (Wastewater Recycle Plant) โดยมีลกั ษณะเป็ นแบบ BOO รวมระยะเวลา 10 ปี ซึ่งในอนาคต
บริ ษัทอาจจะให้ บริ การในลักษณะดังกล่าวกับหน่วยงานราชการ แต่จะมีขนาดโครงการไม่ใหญ่เพื่อให้ สอดคล้ องกับขนาด
ธุรกิจของบริ ษัท ดังนัน้ จากการลงทุนที่มีมูลค่าโครงการที่สงู และมีระยะเวลาการให้ บริ การที่นาน อาจทาให้ บริ ษัทได้ รับ
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ผลกระทบจากความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ จากการที่ผ้ วู ่าจ้ างไม่ชาระค่าบริ การให้ แก่บริ ษัท เนื่องจากขาดสภาพคล่องทาง
การเงิน หรื อผู้วา่ จ้ างล้ มละลายก่อนที่ระยะเวลางานตามสัญญาจะสิ ้นสุดลง ซึง่ ย่อมส่งผลกระทบต่อผลการดาเนินงานของ
บริ ษัทในอนาคตได้
เนื่องจากการให้ บริ การในลักษณะโครงการลงทุนข้ างต้ น ระบบที่บริ ษัทใช้ ได้ แก่ ระบบผลิตและบารุ งรักษาแบบ
เคลือ่ นที่ได้ (Mobile Plant) ซึง่ ช่วยลดความเสีย่ งจากการไม่ได้ รับชาระค่าบริ การจากผู้วา่ จ้ าง กล่าวคือหากผู้วา่ จ้ างไม่ชาระ
ค่าบริ การให้ กับบริ ษัท บริ ษัทสามารถเคลื่อนย้ ายระบบประปาดังกล่าวออกจากพื ้นที่ได้ ภายใน 15 วัน ซึ่งภายหลังการ
เคลื่อนย้ าย บริ ษัทสามารถนาระบบดังกล่าวไปใช้ กับงานอื่นได้ นอกจากนี ้ บริ ษัทได้ กาหนดนโยบายป้องกันความเสี่ยง
ดังกล่าว โดยก่อนการเข้ ารับงานหรื อการประมูลงานบริ ษัทจะพิจารณาคัดเลือกผู้ว่าจ้ างจากฐานะทางการเงิน ความ
น่าเชื่อถือของผู้บริ หาร ควบคูไ่ ปกับอัตราการทากาไรตามนโยบายที่กาหนด ดังนัน้ บริ ษัทจึงเชื่อว่าจะได้ รับผลกระทบจาก
ความเสีย่ งดังกล่าวค่อนข้ างต่า
8) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงในข้ อกาหนดที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินธุรกิจ
บริ ษัทอาจได้ รับความเสีย่ งจากการเปลีย่ นแปลงในข้ อกาหนดหรื อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินธุรกิจ ซึง่
อาจส่งผลกระทบต่อต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายในการดาเนินโครงการของบริ ษัท อาทิ การเปลี่ยนแปลงข้ อกาหนดและนโยบาย
ด้ านสิ่งแวดล้ อม ดังจะเห็นได้ จากเหตุการณ์ การมีคาสัง่ จากศาลปกครองกลางในช่วงปลายปี 2552 ให้ ระงับโครงการ
ก่อสร้ างของบริ ษัทเอกชนรวม 76 โครงการในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เนื่องจากความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับแผนการ
จัดการด้ านสิง่ แวดล้ อม ซึง่ ในขณะนัน้ บริ ษัทมีโครงการที่รับจ้ างจากผู้วา่ จ้ างเอกชนรายหนึง่ ที่มีที่ตงโครงการอยู
ั้
ใ่ นนิคมฯ ใน
ลักษณะสัญญารับเหมาก่อสร้ างแบบครบวงจร ตังแต่
้ การออกแบบ ก่อสร้ าง จัดหา ติดตังและทดลองเดิ
้
นระบบ โดยบริ ษัท
ได้ ดาเนินการก่อสร้ างและติดตังวั
้ สดุอปุ กรณ์แล้ วเสร็ จเป็ นที่เรี ยบร้ อย คงเหลือเพียงการทดลองเดินระบบก่อนส่งมอบงาน
ให้ แก่ผ้ วู ่าจ้ าง จึงทาให้ บริ ษัทมีค่าใช้ จ่ายที่เกิดจากการดูแลรักษาระบบก่อนส่งมอบงานในช่วงตลอดระยะเวลาที่ได้ รับ
ผลกระทบจากการระงับโครงการ
จากเหตุการณ์ดงั กล่าว บริ ษัทได้ รับทราบและตระหนักถึงความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ ้น จึงได้ มีการกาหนดกลยุทธ์
ทางการตลาด โดยกาหนดแผนที่จะขยายฐานลูก ค้ าไปยัง กลุ่ม หน่ว ยงานราชการมากขึน้ เพื่ อลดผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงในข้ อกาหนดที่เกี่ยวข้ องกับการก่อสร้ าง ดังจะเห็นได้ จากสัดส่วนรายได้ ที่ได้ รับจากกลุ่มลูกค้ าหน่วยงาน
ราชการที่ปรับตัวเพิ่มขึ ้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
1.2

ความเสี่ยงด้ านการก่ อสร้ าง
1) ความเสี่ยงจากการดาเนินงานโครงการล่ าช้ ากว่ ากาหนด
ในสัญญาว่าจ้ างงานที่บริ ษัทรับจ้ างดาเนินการให้ กับผู้ว่าจ้ างแต่ละราย จะระบุระยะเวลาการให้ บริ การที่
แน่นอนที่บริ ษัทในฐานะผู้รับจ้ างจะต้ องส่งมอบ ซึง่ อาจจะมีบางโครงการอาจเกิดปั ญหาความล่าช้ าในการดาเนินการ โดย
ส่วนใหญ่ปัญหาดังกล่าวมีสาเหตุมาจากฝ่ ายผู้ว่าจ้ าง อาทิ การเปลี่ยนแปลงแบบก่อสร้ าง และการเตรี ยมพื ้นที่เพื่อให้ ผ้ รู ับ
จ้ างเข้ าทางานได้ ทนั ตามกาหนด เป็ นต้ น หรื อมีสาเหตุมาจากฝ่ ายผู้รับจ้ าง อาทิ การไม่สามารถควบคุมงานก่อสร้ างให้ แล้ ว
เสร็ จตามระยะเวลาที่กาหนด หรื อมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ อาทิ ภัยธรรมชาติ และการ
ประท้ วงของผู้ที่อยู่ในบริ เวณพื ้นที่โดยรอบโครงการ เป็ นต้ น ซึ่งหากความล่าช้ าดังกล่าวมีสาเหตุมาจากบริ ษัทในฐานะผู้
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รับจ้ างแล้ ว บริ ษัทจะมีภาระค่าใช้ จ่ายเพิ่มขึ ้นจากเงินค่าปรับที่ผ้ วู า่ จ้ างสามารถเรี ยกร้ องได้ ตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา ซึ่ง
จะส่งผลกระทบต่ออัตราการทากาไรในโครงการ โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 บริ ษัทมีโครงการล่าช้ าได้ แก่ โครงการ
เทศบาลป่ าซาง จังหวัดลาพูน ซึง่ มีสาเหตุมาจากการประท้ วงของผู้ที่อยูใ่ นบริ เวณพื ้นที่โดยรอบโครงการ จึงส่งผลให้ บริ ษัท
ไม่สามารถเข้ าดาเนินงานก่อสร้ างต่อได้ ซึ่งที่ผ่านมา บริ ษัทได้ บนั ทึกรับรู้ รายได้ จากโครงการดังกล่าวไปแล้ วทังสิ
้ ้นจานวน
8.89 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 9.44 ของมูลค่าโครงการรวม ได้ แก่ งานเตรี ยมงานไถปรับระดับพื ้นที่ งานสารวจวางตาแหน่ง
บ่อพัก และงานเทคอนกรี ตบ่อพัก โดยแบ่งรับรู้ ในงวดบัญชีปี 2552 เท่ากับ 6.29 ล้ านบาท และงวดบัญชีปี 2553 เท่ากับ
2.60 ล้ านบาท ซึ่งหากโครงการยังคงมีความไม่แน่นอนในการก่อสร้ างโครงการ ผู้สอบบัญชีอาจดาเนินการปรับปรุ งงบ
การเงินโดยการตังส
้ ารองการด้ อยค่าของสินทรัพย์คือมูลค่างานเสร็ จที่ยงั ไม่ได้ เรี ยกเก็บ ทาให้ บริ ษัทต้ องรับภาระค่าใช้ จา่ ยที่
เพิ่มขึ ้นจากการดาเนินงานในโครงการ อาทิ ค่าแรง ค่าสาธารณูปโภค และต้ นทุนทางการเงินต่างๆ นอกจากนี ้ความล่าช้ า
ของโครงการที่เกิดขึ ้น อาจทาให้ บริ ษัทถูกเรี ยกร้ องเบี ้ยปรับค่าความเสียหายจากผู้วา่ จ้ างได้
บริ ษัทตระหนักถึงปั ญหาดังกล่าว จึงมีการกาหนดนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการจัดวางระบบการดาเนินงาน
และวิธีป้องกันความเสีย่ ง โดยในกรณีข้างต้ น ความล่าช้ าที่เกิดขึ ้นไม่ได้ มีสาเหตุมาจากฝ่ ายบริ ษัท แต่มีสาเหตุมาจากปั จจัย
ภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ ซึง่ บริ ษัทได้ มอบหมายให้ ที่ปรึกษากฎหมายเข้ าไปดาเนินการเจรจาและจัดทาหนังสือส่งไปยังผู้
ว่าจ้ างเพื่อแจ้ งถึงสาเหตุและผลกระทบดังกล่าว โดยผู้ว่าจ้ างได้ ดาเนินการจัดทาบันทึกเพิ่มเติมกลับมายังบริ ษัทเพื่อสงวน
สิทธิ์ในการขอขยายระยะเวลาการทางานเนื่องจากเหตุดงั กล่าว รวมทังบริ
้ ษัทจะไม่ต้องเสียค่าปรับจากความล่าช้ า โดยเมื่อ
วันที่ 13 กรกฎาคม 2554 บริ ษัทได้ ลงนามในบันทึกต่อท้ ายสัญญาจ้ างซึ่งระบุเงื่อนไขการขยายระยะเวลาการทางานตาม
สัญญาจ้ างออกไปอีก 523 วัน จากเสร็ จสมบูรณ์ ภายในวัน ที่ 12 กรกฏาคม 2554 เป็ นเสร็ จสมบูรณ์ ภายในวันที่ 17
ธันวาคม 2555 ทังนี
้ ้ ในกรณีอื่น ถ้ ามีความล่าช้ าที่มีสาเหตุจากการดาเนินงานของบริ ษัท บริ ษัทก็มีการวางนโยบายป้องกัน
เพื่อรองรับความเสี่ยงดังกล่าวที่เกิดขึ ้น โดยการให้ ความสาคัญกับการบริ หารจัดการและควบคุมในส่วนของต้ นทุนและ
ค่าใช้ จ่ายแทน
2) ความเสี่ยงจากภาระผูกพันในโครงการภายหลังการส่ งมอบงาน
บริ ษัทให้ บริ การด้ านวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อมที่เกี่ยวกับน ้าแบบครบวงจร ตัง้ แต่การออกแบบ ก่อสร้ าง จัดหา
ติดตัง้ และทดลองเดินระบบ และบาบัดน ้าเสีย ซึง่ ในสัญญาจะระบุวา่ บริ ษัทจะต้ องรับผิดชอบค่าความเสียหาย ความชารุด
และความบกพร่องที่อาจจะเกิดขึ ้นภายหลังการส่งมอบงานให้ กบั ผู้ว่าจ้ างโดยมีระยะเวลาประมาณ 1 – 2 ปี ดังนัน้ บริ ษัท
อาจได้ รับความเสีย่ งจากภาระผูกพันในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม บริ ษัทได้ กาหนดมาตรการในการดาเนินการก่อสร้ างที่เข้ มงวด ด้ วยการควบคุมคุณภาพของงาน
ให้ ได้ ตรงตามมาตรฐานตังแต่
้ การออกแบบ การสัง่ ซื ้อวัสดุอปุ กรณ์ที่มีมาตรฐาน ตลอดจนจัดให้ มีการตรวจสอบจากวิศวกร
ควบคุมงานระหว่างการก่อสร้ างเป็ นประจาทุกงวดงาน และให้ ฝ่ายวิศวกรส่งผลรายงานดังกล่าวแก่ผ้ บู ริ หารที่ควบคุม
โครงการ ก่อนดาเนินการส่งมอบงานให้ แก่ผ้ วู า่ จ้ าง ซึง่ ที่ผา่ นมา บริ ษัทยังไม่เคยได้ รับความเสีย่ งดังกล่าวข้ างต้ น แต่อย่างไร
ก็ตาม บริ ษัทมีการทาประกันภัยความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ ้นหลังการส่งมอบงานสาหรับโครงการที่มีนยั สาคัญ
3) ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้รับเหมา
บริ ษัทมีรายได้ หลักจากงานก่อสร้ างและงานบริ การ ซึ่งส่วนหนึ่งของงานก่อสร้ าง บริ ษั ทจาเป็ นต้ องว่าจ้ าง
ผู้รับเหมาช่วง (Subcontractor) เพื่อเข้ าดาเนินการก่อสร้ างงานโยธาต่างๆ อาทิ ก่อสร้ างถังบรรจุน ้า ขุดบ่อ ตอกเสาเข็ม
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เป็ นต้ น โดยมีรูปแบบการว่าจ้ างทังแบบเบ็
้
ดเสร็ จคือกาหนดให้ ผ้ รู ับเหมารับผิดชอบทังค่
้ าวัสดุอปุ กรณ์และค่าแรง และแบบ
ว่าจ้ างเฉพาะค่าแรง ซึง่ ช่วยลดภาระด้ านการบริ หารจัดการเกี่ยวกับบุคลากรและแรงงานของบริ ษัท แต่เนื่องด้ วยการพึ่งพา
ผู้รับเหมาดังกล่าว อาจทาให้ บริ ษัทได้ รับความเสี่ยงจากการขาดแคลนผู้รับเหมาช่วงในขณะใดขณะหนึ่ง ซึ่งอาจส่งผล
กระทบต่อการดาเนินการก่อสร้ างของบริ ษัทได้
อย่างไรก็ตาม บริ ษัทมีการใช้ บริ การกับผู้รับเหมาช่วงหลายราย ซึ่งบริ ษัทโดยฝ่ ายวิศวกรรมและฝ่ ายจัดซื ้อได้
รวบรวมรายชื่อและจัดทาใบประเมินผู้รับเหมาช่วงในหัวข้ อต่างๆ อาทิ คุณภาพ ราคา การส่งมอบ และบริ การหลังการขาย
เพื่อใช้ ประกอบในการพิจารณาว่าจ้ างงานก่อสร้ างต่างๆ โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 บริ ษัทมีรายชื่อผู้รับเหมาที่เคย
ร่ วมงานรวมกว่า 220 ราย นอกจากนี ้ สัดส่วนงานก่อสร้ างที่บริ ษัทต้ องว่าจ้ างผู้รับเหมาช่วง มีสดั ส่วนการว่าจ้ างเพียง
ประมาณร้ อยละ 10 ของต้ นทุนงานก่อสร้ าง จึงทาให้ บริ ษัทอาจได้ รับผลกระทบจากการพึง่ พิงผู้รับเหมาไม่สงู มากนัก
4) ความเสี่ยงจากการได้ รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ
จากวิกฤตการณ์อทุ กภัยที่เกิดขึ ้นในปั จจุบนั บริ ษัทมีโครงการที่อยู่ระหว่างดาเนินการ โดยอยู่ในพื ้นที่ที่ได้ รับ
อุทกภัยรวม 4 โครงการ ได้ แก่ โครงการบริ ษัท นวนคร แอสเซท จากัด จังหวัดปทุมธานี โครงการการประปาส่ วนภูมิภาค
อาเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา โครงการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางคล้ า จังหวัดฉะเชิงเทรา และโครงการ
เทศบาลนครปฐม จังหวัดนครปฐม โดยมีรายละเอียดแต่ละโครงการ ดังนี ้

มูลค่างาน (ล้ านบาท)
% ความคืบหน้ า ณ 30 ก.ย. 54
ยอดเงินรับรู้ (ล้ านบาท)
มูลค่างานคงเหลือ (ล้ านบาท)

โครงการ
บจก.นวนคร
แอสเซท
233.50
71.99%
168.10
65.40

157.48
48.75%
76.77
80.71

โครงการ
การประปา
บางคล้ า
62.48
4.14%
2.59
59.89

โครงการ
เทศบาล
นครปฐม
33.18
71.73%
23.80
9.38

โครงการ
การประปาโชคชัย

ลูกหนี ้การค้ า(ล้ านบาท)

9.41

15.66

0.31

2.66

มูลค่างานเสร็ จที่ยงั ไม่เรี ยกเก็บ
(ล้ านบาท)

7.32

29.60

2.59

8.04

ทรัพย์สินกรรมสิทธิ์บริ ษัท
ที่อยู่ในโครงการ (ล้ านบาท)

0.58

1.00

-

0.50

รวม

486.64
271.26
215.38
(23.88% ของ
มูลค่างานคงเหลือ
ทังหมด)
้
28.04
(7.06% ของ
สินทรัพย์รวม)
47.55
(11.97% ของ
สินทรัพย์รวม)
2.08
(0.52% ของ
สินทรัพย์รวม)

ที่มา : ข้ อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2554
หมายเหตุ : - ทรัพย์สินกรรมสิทธิ์บริ ษัทที่อยู่ในโครงการ อาทิ รถยนต์ คอมพิวเตอร์ เครื่ องมือ และเครื่ องใช้ สานักงาน เป็ นต้ น
- โครงการโรงไฟฟ้าวังน้ อย โครงการบจก.ไทยชินเรี ยว และโครงการสานักงานกรุ งเทพมหานคร บริ ษัทเพิ่งเริ่ ม
ดาเนินการโดยปั จจุบนั อยู่ในขันตอนการออกแบบและรออนุ
้
มตั แิ บบก่อสร้ างจากผู้ว่าจ้ าง จึงยังไม่ได้ เริ่ มงาน
ก่อสร้ าง และยังไม่ได้ รับความเสียหายจากอุทกภัย
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ซึง่ หากพิจารณาถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ ้นกับบริ ษัท อาจกล่าวได้ วา่ บริ ษัทอาจได้ รับผลกระทบจากการรับรู้
รายได้ ในส่วนงานคงเหลือของแต่ละโครงการที่อาจต้ องคลาดเคลื่อนไปจากที่คาดการณ์ไว้ หากผู้ว่าจ้ างชาระเงินค่าจ้ าง
ให้ กบั บริ ษัทล่าช้ าหรื อไม่สามารถชาระค่าจ้ างให้ กบั บริ ษัทได้ และบริ ษัทอาจได้ รับผลกระทบจากต้ นทุนโครงการส่วนเพิ่มที่
เกิดจากงานล่าช้ าเนื่องจากไม่สามารถเข้ าพื ้นที่เพื่อทางานได้ ซึง่ ประเด็นดังกล่าวอาจจะส่งผลกระทบต่อผลการดาเนินงาน
ของบริ ษัท เนื่องจากบริ ษัทอาจต้ องปรับประมาณการต้ นทุนโครงการใหม่หากมีการเปลีย่ นแปลงเกินกว่านโยบายที่กาหนด
และผู้สอบบัญชีอาจปรับปรุงงบการเงินโดยการตังส
้ ารองค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญจากยอดลูกหนี ้ที่ไม่สามารถเรี ยกเก็บได้ (ณ
วันที่ 30 กันยายน 2554 ยอดลูกหนี ้การค้ ารวม 4 โครงการเท่ากับ 28.04 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 7.06 ของสินทรัพย์รวม)
และตังส
้ ารองการด้ อยค่าสินทรัพย์เท่ากับมูลค่างานเสร็ จที่ยงั ไม่ได้ เรี ยกเก็บของโครงการข้ างต้ น (ณ วันที่ 30 กันยายน
2554 ยอดมูลค่างานเสร็ จที่ยงั ไม่ได้ เรี ยกเก็บรวม 4 โครงการเท่ากับ 47.55 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 11.97 ของสินทรัพย์
รวม) ทังนี
้ ้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินงวด 9 เดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 ข้ อ 29 ระบุ “ ในเดือนตุลาคม 2554
งานรับเหมาก่อสร้ างของบริ ษัท 2 โครงการ ได้ รับผลกระทบจากสถานการณ์น ้าท่วม ซึ่งบริ ษัทประเมินมูลค่าความเสียหาย
ของงานก่อสร้ างบางส่วนที่ยงั ไม่ได้ ส่งมอบให้ กับลูกค้ าของบริ ษัท โดยบริ ษัทคาดว่าจะมีค่าใช้ จ่ายในการซ่อมแซมงาน
ดังกล่าวประมาณ 0.71 ล้ านบาท อย่างไรก็ตาม โครงการดังกล่าวบางโครงการ ได้ มีการทาประกันภัยคุ้มครองความเสี่ยง
ภัยทุกประเภทในวงเงิน 249.85 ล้ านบาท ซึ่งฝ่ ายบริ หารของบริ ษัทประเมินว่าความเสียหายดังกล่าวมีผลกระทบต่องบ
การเงินในไตรมาสที่ 4 ปี 2554 อย่างไม่มีสาระสาคัญ “ ทังนี
้ ้ โครงการที่ผ้ สู อบบัญชีกล่าวถึงได้ แก่โครงการบจก.นวนคร
แอสเซท และโครงการการประปาบางคล้ า โดยงานก่อสร้ างที่ยงั ไม่ได้ ส่งมอบของโครงการประปาโชคชัย และโครงการ
เทศบาลนครปฐม ไม่ได้ รับผลกระทบน ้าท่วม ซึ่งบริ ษัทได้ ประเมินมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ ้น รวมถึงสรุ ปความคุ้มครอง
และความรับผิดชอบค่าชดเชยต่อความเสียหายที่เกิดขึ ้น ดังนี ้
โครงการ
รายการ
บจก.นวนคร
แอสเซท
ประมาณการมูลค่ าความเสียหายจากอุทกภัย
ความเสียหายของงานที่ยงั
0.69
ไม่ได้ ส่งมอบ (ล้ านบาท)
ความเสียหายจาก
0.52
ค่าใช้ จ่ายที่คาดว่าจะเพิม่
(ล่าช้ าจากเดิม
จากงานล่าช้ า เนื่องจาก
ประมาณ 3 เดือน)
เข้ าพื ้นที่ไม่ได้ (ล้ านบาท)
ความเสียหายในทรัพย์สิน
ของบริ ษัท (ล้ านบาท)
รวมประมาณการ
1.21
มูลค่ าความเสียหาย

โครงการ
การประปาโชคชัย

โครงการ
การประปาบางคล้ า

โครงการ
เทศบาล
นครปฐม

รวม

-

0.02

-

0.71

0.53
(ล่าช้ าจากเดิม
ประมาณ 2 เดือน)

0.85
(ล่าช้ าจากเดิม
ประมาณ 3 เดือน)

-

1.90

-

-

-

-

0.53

0.87

-

2.61
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โครงการ
โครงการ
รายการ
บจก.นวนคร
การประปาโชคชัย
แอสเซท
การทาประกันภัยและความคุ้มครอง
ประกันภัย All Risk
มี
มี
ครอบคลุมความเสียหาย
จากน ้าท่วม
ทุนประกัน (ล้ านบาท)
249.85
157.97
มูลค่าความเสียหายที่
0.69
ผู้บริ หารบริ ษัทคาดว่าจะ
บริ ษัทประกันจะชดเชย
(ล้ านบาท)
สถานะ/ความคืบหน้ าในการเข้ าดาเนินการต่ อ
ความคืบหน้ า
บริ ษัทคาดว่าจะ
ปั จจุบนั สามารถเข้ า
สามารถเข้ าทางานได้
ทางานได้ แล้ ว
ในอีก 1 เดือนข้ างหน้ า

โครงการ
การประปาบางคล้ า

โครงการ
เทศบาล
นครปฐม

รวม

อยู่ระหว่างดาเนินการ

ไม่มี

-

อยู่ระหว่างดาเนินการ
-

ไม่มี
-

0.69

บริ ษัทคาดว่าจะ
สามารถเข้ าทางานได้
ในอีก 2 สัปดาห์
ข้ างหน้ า

ปั จจุบนั สามารถ
เข้ าทางานได้
แล้ ว

-

ที่มา : ข้ อมูลจากผู้บริหารบริษัท ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2554
หมายเหตุ : - บริษัทประเมินความเสียหายในส่วนค่าใช้ จ่ายที่คาดว่าจะเพิ่มจากงานล่าช้ า โดยใช้ ข้อมูลในอดีตมาคาดการณ์ อาทิ เงินเดือน
และค่าใช้ จา่ ยเกี่ยวกับพนักงานที่ดแู ลโครงการ
- บริษัททาประกันภัยด้ วยทุนประกันที่ครอบคลุมมูลค่าโครงการ โดยแบ่งความคุ้มครองออกเป็ น 3 ส่วนได้ แก่ ความคุ้มครองใน
งานก่อสร้ าง ความคุ้มครองในเครื่องจักรและอุปกรณ์ และความคุ้มครองบุคคลภายนอก
- โครงการเทศบาลนครปฐมได้ มีการปรับประมาณการต้ นทุนโครงการ โดยได้ มีการปรับเพิ่มค่าใช้ จ่ายส่วนเพิ่มจากงานล่าช้ าที่
ได้ รับผลกระทบจากน ้าท่วมเข้ าไว้ ในประมาณการต้ นทุนโครงการเรียบร้ อยแล้ ว

บริ ษัทได้ พิจารณาถึงประเด็นดังกล่าว และเห็นว่าโอกาสที่จะปรับปรุ งงบการเงินโดยการตังส
้ ารองค่าเผื่อหนี ้
สงสัยจะสูญและตังส
้ ารองการด้ อยค่าสินทรัพย์ จากเหตุการณ์ ดงั กล่าวมีโอกาสน้ อย เนื่องจากผู้สอบบัญชีจะตังส
้ ารองก็
ต่อเมื่อเชื่อมัน่ ว่าบริ ษัทจะไม่สามารถเรี ยกชาระเงินค่าจ้ างจากผู้ว่าจ้ างได้ ซึ่งสาหรับผู้ว่าจ้ างทัง้ 4 รายข้ างต้ น ถือเป็ นผู้
ว่าจ้ างที่มีฐานะทางการเงินแข็งแกร่ งและมัน่ คง ซึ่งบริ ษัทเชื่อมัน่ ว่าจะสามารถเรี ยกชาระเงินค่าจ้ างจากผู้ว่าจ้ างได้ แต่
อาจจะคลาดเคลือ่ นจากที่คาดการณ์ไว้ เล็กน้ อย สาหรับทรัพย์สนิ ของบริ ษัทที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นโครงการข้ างต้ น เพื่อป้องกันไม่ให้ เกิด
ความเสียหายแก่ทรัพย์สนิ บริ ษัทได้ แจ้ งให้ พนักงานที่ประจาอยู่ในแต่ละโครงการเคลื่อนย้ ายทรัพย์สินบางอย่างไว้ บนที่สงู
และเคลือ่ นย้ ายทรัพย์สนิ บางอย่างออกนอกพื ้นที่เสี่ยงภัยเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว นอกจากนี ้ บริ ษัทได้ กาหนดแนวทางป้องกัน
ความเสี่ยงจากการเกิดภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ ทังภั
้ ยพิบตั ิที่เกิดจากอุทกภัย ฟ้ าผ่า แผ่นดินไหว และลมพายุ โดยบริ ษัทมี
นโยบายพิจารณาความเหมาะสมในการทาประกันการเสีย่ งภัยทุกชนิดจากงานก่อสร้ าง (Construction Erection All Risks
Insurance) สาหรับแต่ละโครงการกับบริ ษัทประกันภัยชันน
้ าในประเทศ ด้ วยเงื่อนไขความคุ้มครองที่ ครอบคลุมความ
เสียหายจากเหตุอุทกภัยและภัยธรรมชาติทกุ ชนิด และทุนประกันที่ชดเชยความเสียหายที่อาจเกิดขึ ้นทังกั
้ บงานก่อสร้ าง
และทรัพย์สนิ ของบริ ษัทตามที่เกิดขึ ้นจริ งทังจ
้ านวน ซึง่ การดาเนินการดังกล่าวช่วยให้ บริ ษัทสามารถลดผลกระทบจากการ
เกิดเหตุการณ์ดงั กล่าวได้ สว่ นหนึ่ง
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นอกจากการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวแล้ ว บริ ษัทยังกาหนดนโยบายเพื่อรักษาสิทธิ เรื่ องระยะเวลาการ
ก่อสร้ างกับผู้วา่ จ้ าง โดยการออกหนังสือเพื่อแจ้ งขอขยายระยะเวลางานออกไปให้ ครอบคลุมกับระยะเวลาที่เสียไป จากการ
ไม่สามารถเข้ าพื ้นที่เพื่อดาเนินงานก่อสร้ างได้ นอกจากนี ้จากภาวะที่เกิดขึ ้นในครัง้ นี ้ บริ ษัทมีความมัน่ ใจว่าภาครัฐจะมี
มาตรการที่สร้ างความเชื่อมัน่ ในความปลอดภัยให้ กบั ธุรกิจต่างๆ ที่อยู่ในพื ้นที่ที่ได้ รับผลกระทบจากอุทกภัยในครัง้ นี ้ แต่
ทังนี
้ ้ สาหรับบริ ษัทคาดว่าภายหลังน ้าลด จะมีงานที่เกี่ยวข้ องด้ านการฟื น้ ฟูและปรั บปรุ งเกี่ยวกับระบบการผลิตน ้า รวมถึง
การบาบัดน ้าเสียสาหรับผู้ว่าจ้ างที่ได้ รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดงั กล่าว ซึ่งจะทาให้ บริ ษัทมีรายได้ เพิ่มเติมจากเข้ าไป
ดาเนินการฟื น้ ฟูข้างต้ น
1.3

ความเสี่ยงด้ านการเงิน
1) ความเสี่ยงจากการไม่ ได้ รับชาระเงินจากเจ้ าของโครงการ
บริ ษัทมีรายได้ จากงานก่อสร้ างและงานบริ การ ซึ่งรู ปแบบการรับชาระเงินสาหรับงานก่อสร้ างเป็ นไปตามงวด
งานที่กาหนดหรื อเป็ นไปตามความสาเร็ จของงานที่ระบุไว้ ในสัญญา โดยสาหรับงานบริ การ บริ ษัทจะรับชาระเป็ นรายเดือน
โดยคิดจากปริ มาณน ้าที่ผลิตและจาหน่ายได้ จริ งคูณด้ วยค่าจ้ างผลิตน ้าต่อหน่วย ซึ่งหากพิจารณาแยกตามประเภทลูกค้ า
แล้ ว ลูกค้ าหน่วยงานราชการจะเป็ นกลุ่มลูกค้ าที่ได้ รับอนุมตั ิงบประมาณจากรัฐบาลเรี ยบร้ อยแล้ ว แต่อาจจะเกิดความ
ล่าช้ าในการเบิกจ่ายบ้ าง ในขณะที่ลกู ค้ าหน่วยงานเอกชน หากประสบปั ญหาขาดสภาพคล่องทางการเงินอาจส่งผลต่อ
ความสามารถในการจ่ายชาระค่าบริ การให้ กบั บริ ษัทได้ ซึ่ง ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 บริ ษัทมียอดลูกหนี ้การค้ าเท่ากับ
101.02 ล้ านบาท โดยร้ อยละ 90.69 ของยอดลูกหนี ้การค้ าเป็ นกลุ่มลูกหนี ้ที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือน คิดเป็ นมูลค่าเท่ากับ
91.62 ล้ านบาท (แบ่งเป็ นลูกหนี ้ที่ยงั ไม่ถึงกาหนดชาระเท่ากับ 59.51 ล้ านบาท และลูกหนี ้ที่มีอายุเกิน 1 เดือนแต่ไม่ถึง 3
เดือนเท่ากับ 32.11 ล้ านบาท) และลูกหนี ้การค้ าที่มีอายุมากกว่า 3 เดือนแต่ไม่เกิน 6 เดือนคิดเป็ นร้ อยละ 9.31 ของยอด
ลูกหนี ้การค้ า หรื อเท่ากับ 9.40 ล้ านบาท ซึง่ เป็ นไปตามธุรกิจปกติของบริ ษัทที่จะสามารถเรี ยกเก็บหนี ้จากลูกหนี ้การค้ าได้
ภายในระยะเวลา 90 วัน (นับตังแต่
้ การออกหนังสือเพื่อเบิกงวดงาน ตรวจรับงาน จนกระทังรั้ บชาระค่างวดงาน) อย่างไรก็
ตาม จากการเพิ่มขึ ้นของยอดลูกหนี ้การค้ าของบริ ษัทระหว่างงวดบัญชีปี 2553 และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 ที่เพิ่มขึ ้น
จาก 65.40 ล้ านบาท เป็ น 101.02 ล้ านบาท อาจทาให้ บริ ษัทได้ รับความเสีย่ งจากการไม่ได้ รับชาระค่าก่อสร้ างจากผู้ว่าจ้ าง
ซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานของบริ ษัทได้
บริ ษัทได้ ตระหนักถึงความเสีย่ งดังกล่าว และได้ กาหนดแนวทางในการป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ น้ โดย
การกาหนดนโยบายก่อนการเข้ ารับงานทังงานก่
้
อสร้ างและงานบริ การ ด้ วยการพิจารณาคัดเลือกผู้ว่าจ้ างอย่างรัดกุม โดย
การพิจารณาข้ อมูลด้ านต่างๆ ของผู้วา่ จ้ าง โดยเฉพาะข้ อมูลด้ านฐานะทางการเงิน ผลการดาเนินงาน ความน่าเชื่อถือและ
ความมัน่ คงของธุรกิจผู้วา่ จ้ าง ซึง่ การดาเนินการดังกล่าวช่วยทาให้ บริ ษัทไม่มีปัญหาการรับชาระค่าก่อสร้ างและค่าบริ การ
จากผู้ว่าจ้ าง ทังนี
้ ้ ณ สิ ้นปี 2551 และสิ ้นปี 2552 บริ ษัทมีการตังค่
้ าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญปี ละ 0.26 ล้ านบาทจากลูกหนี ้
การค้ าของกิจการร่วมค้ าไฮโดรเท็ค – ซัลคอน (บันทึกตามสัดส่วนการลงทุน) ซึ่งในปี 2553 ได้ รับชาระคืนหนี ้และโอนกลับ
เป็ นรายได้ อื่น โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 และสิ ้นปี 2553 บริ ษัทไม่มีการตังค่
้ าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ กับลูกหนี ้การค้ า
ดังนัน้ จากที่กล่าวมาข้ างต้ นบริ ษัทจึงเชื่อมัน่ ว่าจะได้ รับความเสีย่ งจากประเด็นดังกล่าวค่อนข้ างต่า
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1.4

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์
1) ความเสี่ยงจากการอยู่ระหว่ างการยื่นคาขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์
บริ ษัทมีความประสงค์จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครัง้ นี ้ก่อนที่จะได้ รับทราบผลการพิจารณาของตลาด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (“mai”) ในการรับหุ้นสามัญของบริ ษัทเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ทังนี
้ ้
บริ ษัทได้ ยื่นคาขอให้ รับหุ้นสามัญของบริ ษัทเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ ว เมื่อวันที่ 16 มิถนุ ายน 2554
โดยบริ ษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้ นท์ จากัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ได้ พิจารณาคุณสมบัติของบริ ษัทในเบื ้องต้ นแล้ ว
เห็นว่า หุ้นของบริ ษัทมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามข้ อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เรื่ อง การรับหลักทรัพย์จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ยกเว้ นคุณสมบัติเรื่ องการกระจายการถือหุ้นรายย่อย ซึ่งบริ ษัทจะต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นสามัญราย
ย่อยไม่น้อยกว่า 300 ราย และถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 20 ของทุนชาระแล้ ว ดังนัน้ บริ ษัทยังคงมีความไม่แน่นอน
ในการที่จะได้ รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ ห้ นุ สามัญของบริ ษัทเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม
เอ ไอ ผู้ลงทุนจึงยังคงมีความเสีย่ งเกี่ยวกับสภาพคล่องของหุ้นสามัญของบริ ษัทในตลาดรอง หากบริ ษัทไม่สามารถกระจาย
หุ้นได้ ครบถ้ วนตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งจะทาให้ บริ ษัทมีคุณสมบัติไม่ครบถ้ วนตามข้ อบังคับของตลาด
หลักทรัพย์ฯ หรื อหากหุ้นสามัญของบริ ษัทไม่ได้ รับอนุญาตให้ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ เอ็ม เอ ไอ หรื อ
ผู้ลงทุนอาจมีความเสีย่ งเกี่ยวกับการไม่ได้ รับผลตอบแทนจากการขายหุ้นได้ ตามราคาที่คาดการณ์ไว้

คาเตือน : ผู้ลงทุนควรอ่ านข้ อมูลรายละเอียดส่ วนที่ 2 และส่ วนที่ 3 ก่ อนตัดสินใจจองซือ้ หลักทรัพย์
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