บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 1
ข้อมูลสรุป (Executive Summary)
ข้อมูลสรุปนี้ เป็ นส่วนหนึ่ งของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวน ซึ่งเป็ น
เพียงข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการเสนอขาย ลักษณะและความเสี่ยงของบริษทั ที่ออกและเสนอขายหลักทรัพย์
(“บริษทั ฯ”) ดังนัน้ ผูล้ งทุนต้องศึกษาข้อมูลในรายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม ซึ่งสามารถขอได้จากผู้
จัดจาหน่ ายหลักทรัพย์และบริษทั ฯ หรืออาจศึกษาข้อมูลได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวนที่
บริษทั ฯ ยื่นต่อสานักงาน กลลลตล ได้ที่ website ของสานักงาน กลลลตล
สรุปข้อมูลของการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชน
บริษทั สหกลอิ ควิปเมนท์ จากัด (มหาชน)
(ระยะเวลาการเสนอขาย: 14 และ 17 ถึง 18 ตุลาคม 2559)
ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขาย
ผูเ้ สนอขาย
: บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”)
ประเภทธุรกิ จ
: ประกอบธุรกิจให้บริการและดาเนินงาน ด้านการทาเหมืองแร่อย่างครบวงจร โดย
ครอบคลุมถึง การวางแผนงานในเหมือง การปฎิบตั งิ านเปิ ดหน้าเหมือง การให้
คาปรึกษาด้านงานเหมือง และการให้เช่าและซ่อมบารุงเครื่องจักรขนาดใหญ่
จานวนหุ้นที่เสนอขาย
: ไม่เกิน 380,000,000 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 33.63 ของจานวนหุน้ สามัญทีอ่ อกและ
เรียกชาระแล้วทัง้ หมดของบริษทั ฯ ภายหลังการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนครัง้ นี้
หรือร้อยละ 33.04 ของจานวนหุน้ สามัญทีอ่ อกและเรียกชาระแล้ว ภายหลังการ
เสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนครัง้ นี้และการใช้สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิทอ่ี อกให้แก่
แก่กรรมการและพนักงาน
สัดส่วนการเสนอขายหุ้น
: เสนอขายต่อนักลงทุนสถาบัน
ประมาณ 160,000,000 หุน้
เสนอขายต่อผูม้ อี ุปการคุณของผูจ้ ดั จาหน่าย ประมาณ 158,000,000 หุน้
เสนอขายต่อผูม้ อี ุปการคุณของบริษทั ฯและบริษทั ย่อย ประมาณ 62,000,000 หุน้
รวมทัง้ หมด
380,000,000 หุ้น
เงื่อนไขในการจัดจาหน่ าย :  รับประกันการจัดจาหน่ายอย่างแน่นอนทัง้ จานวน (Firm Underwriting)
 ไม่รบั ประกันการจัดจาหน่าย (Best Effort)
ทัง้ นี้ผจู้ ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายมีสทิ ธิยกเลิกการจาหน่าย
หุน้ สามัญในครัง้ นี้ เมือ่ เกิดเหตุการณ์ต่างๆ ตามทีก่ าหนดไว้ในสัญญาแต่งตัง้ ผูจ้ ดั
จาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย (รายละเอียดเพิม่ เติม “ส่วนที ่ 3 ข้อมูลเกีย่ วกับ
การเสนอขายหลักทรัพย์”)
ราคาเสนอขายต่อประชาชน : 3.20 บาทต่อหุน้
มูลค่าการเสนอขาย : 1,216,000,000 บาท
การเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพในช่วง 90 วันก่อนหน้ า  ไม่มี
 มี
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มูลค่าที่ตราไว้ (par)
: 1.00 บาทต่อหุน้
มูลค่าตามราคาบัญชี (Book Value) : 1.17 บาทต่อหุน้ (ตามมูลค่าส่วนของผูถ้ อื หุน้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 หาร
ด้วยจานวนหุน้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 จานวน 750 ล้านหุน้ )
ที่มาของการกาหนดราคาเสนอขายและข้อมูลทางการเงิ นเพื่อประกอบการประเมิ นราคาหุ้นที่เสนอขาย : การ
กาหนดราคาเสนอขายหุน้ สามัญของบริษทั ฯทีเ่ สนอขายในครัง้ นี้ ได้ทาโดยการสารวจความต้องการซือ้ หลักทรัพย์
(Book Building) ซึง่ เป็ นวิธกี ารสารวจปริมาณความต้องการซือ้ หุน้ ของผูล้ งทุนประเภทสถาบันในแต่ละระดับราคา โดย
ราคาเสนอขายหุน้ สามัญต่อประชาชนในครัง้ นี้ทเ่ี ท่ากับหุน้ ละ 3.20 บาท คิดเป็ นอัตราส่วนราคาหุน้ ต่อกาไรสุทธิต่อหุน้
(Price to Earnings ratio: P/E ratio) ประมาณ 21.74 เท่า โดยคานวณจากกาไรสุทธิของบริษทั ฯ ในช่วง 4 ไตรมาส
ล่าสุด (ตัง้ แต่ 1 กรกฎาคม 2558 ถึง 30 มิถุนายน 2559) หารด้วยจานวนหุน้ สามัญทัง้ หมด 1,130,000,000 หุน้ (Fully
diluted) ซึง่ มีค่าเท่ากับ 0.15 บาทต่อหุน้ อย่างไรก็ดี เนื่องจากบริษทั ฯ มีธุรกิจเฉพาะ จึงไม่สามารถหาบริษทั จด
ทะเบียนอื่นทีม่ ลี กั ษณะการประกอบธุรกิจทีค่ ล้ายคลึงหรือใกล้เคียงกับธุรกิจของบริษทั ฯ มาเปรียบเทียบกันได้
สัดส่วนหุ้นของ “ผูม้ ีส่วนร่วมในการบริหาร” ที่ไม่ติด silent period : ผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ป็ นผูม้ สี ว่ นร่วมในการบริหารของ
บริษทั ฯ ได้แก่ กรรมการ ผูบ้ ริหาร รวมถึงผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง และบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์ และผูท้ ถ่ี อื หุน้ เกินร้อยละ 5 ของ
จานวนหุน้ ทีอ่ อกและเรียกชาระแล้วทัง้ หมดของบริษทั ฯ ภายหลังการเสนอขายหุน้ เพิม่ ทุนในครัง้ นี้ รวมถึงผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง
ถือหุน้ รวมทัง้ หมดจานวน 584,500,600 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 51.73 ของจานวนหุน้ ทีอ่ อกและเรียกชาระแล้วทัง้ หมดของ
บริษทั ฯ ภายหลังการเสนอขายหุน้ เพิม่ ทุนในครัง้ นี้ ซึง่ หุน้ ทัง้ หมดดังกล่าวจานวน 584,500,600 หุน้ นี้ ติด silent period
ทัง้ จานวน
ตลาดรอง :
 SET
 MAI
หมวดธุรกิ จ (sector): บริการรับเหมาก่อสร้าง
เกณฑ์เข้าจดทะเบียน :  Profit Test Market Capitalization Test  Holding Company
วัตถุประสงค์การใช้เงิ น:
วัตถุประสงค์การใช้เงิ น
1. เงินลงทุนในโครงการเหมืองแม่เมาะโครงการ 8
2. สารองเป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินงานของบริษทั ฯ
รวม

จานวนเงิ นที่ใช้เฉพาะ
ในส่วนของทุนของ
บริษทั ฯ โดยประมาณ
(ล้านบาท)
850
366
1,216

ระยะเวลาที่ใช้
เงิ น
โดยประมาณ
2559 – 2561
2559 – 2561

นโยบายการจ่ายเงิ นปันผล:
บมจล สหกลอิ ควิ ปเมนท์
บริษทั ฯ จะจ่ายเงินปนั ผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิตบิ คุ คลและ
และเงินสารองต่างๆ ทุกประเภทตามทีก่ าหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษทั ฯ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปนั
ผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ข้นึ อยู่กบั ความจาเป็ น และความเหมาะสมอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัท
เห็นสมควร ทัง้ นี้ การจ่ายเงินปนั ผลประจาปี จะต้องได้รบั อนุ มตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็ นการจ่ายเงินปนั ผล
ระหว่างกาล ซึง่ คณะกรรมการบริษทั อาจอนุมตั ใิ ห้จ่ายเงินปนั ผลระหว่างการได้เป็ นครัง้ คราวเมื่อเห็นว่าบริษทั ฯ มีกาไร
พอทีจ่ ะทาเช่นนัน้ ได้ และให้รายงานการจ่ายเงินปนั ผลระหว่างกาลดังกล่าวให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทราบในคราวถัดไป
บริษทั ย่อย
บริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปนั ผลให้แก่ผู้ถอื หุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการ
ภายหลังหักภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล และเงินสารองต่างๆ ทุกประเภทตามทีก่ าหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษทั
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ย่อยแต่ละบริษทั อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปนั ผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขน้ึ อยู่กบั ความจาเป็ น และความ
เหมาะสมอื่นๆ ตามทีค่ ณะกรรมการของบริษทั ย่อยแต่ละบริษทั เห็นสมควร
รายละเอียดเกี่ยวกับผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์
บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”) ก่อตัง้ ขึน้ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2544 โดยเดิมชื่อ บริษทั
ศิรวิ ศิ วเหมืองแร่และก่อสร้าง จากัด ประกอบธุรกิจบริการงานด้านเหมืองอย่างครบวงจร ภายใต้วสิ ยั ทัศน์ทจ่ี ะก้าวไปสู่
การเป็ นผูน้ าในกลุ่มธุรกิจ และดาเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อมโดยปจั จุบนั มีความเชีย่ วชาญใน
การทาเหมืองถ่านหินแบบบ่อเปิ ด หรือ Open Pit Mining
ทัง้ นี้ กลุ่มบริษทั สหกล ซึง่ รวมถึงบริษทั ฯ และบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง เป็ นผูใ้ ห้บริการไทยรายแรกทีร่ บั ผิดชอบโครงการ
ด้านเหมืองมูลค่ากว่าหมื่นล้านบาท โดยเริม่ ให้บริการการทาเหมืองตัง้ แต่ปี 2526 และมีผลงานหลักทีผ่ ่านมา อาทิ
1. โครงการเหมืองแม่เมาะ โครงการที่ 1 ในปี 2526 ถึงปี 2533 (ดาเนินงานโดยบุคลากรของบริษทั สหกลเอนยิ
เนียร์ จากัด ซึง่ ในภายหลัง เข้าบรรจุเป็ นบุคลากรของบริษทั ฯ)
2. โครงการเหมืองแม่เมาะ โครงการที่ 2 ในปี 2533 ถึงปี 2541 (ดาเนินงานโดยบุคลากรของบริษทั สหกลเอนยิ
เนียร์ จากัด ซึง่ ในภายหลัง เข้าบรรจุเป็ นบุคลากรของบริษทั ฯ )
3. โครงการเหมืองแม่เมาะ โครงการที่ 7 ในปี 2551 ถึงปี 2563 (ดาเนินงานโดยกิจการร่วมค้าไอทีดี – เอสคิว)
4. โครงการเหมืองแม่เมาะ โครงการที่ 7/1 ในปี 2554 ถึงเดือนกันยายน 2558 (ดาเนินงานโดยกิจการร่วมค้า
เอสคิว – ไอทีดี )
5. โครงการเหมืองแม่เมาะ โครงการที่ 8 ในปี 2559 ถึงปี 2568 (ดาเนินงานโดยบริษทั ฯ)
6. โครงการเหมืองหงสา ในปี 2558 ถึงปึ 2569 (ดาเนินงานโดยบริษทั ฯ)
ในปจั จุบนั บริษทั ฯ อยู่ในระหว่างการให้บริการด้านเหมือง ในโครงการที่ 7 และเริม่ ดาเนินงานในโครงการที่ 8
ของเหมืองแม่เมาะในเดือนพฤศจิกายน 2558 (ก่อนกาหนดวันเริ่มดาเนินงานในสัญญา ซึ่งกาหนดไว้เป็ น วันที่ 1
มกราคม 2559) และสิน้ สุดสัญญาในปี 2568 นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังขยายการให้บริการไปยังต่างประเทศ โดยบริษทั ฯ
ได้ให้บริการการทาเหมืองแก่บริษัท หงสาเพาเวอร์ จากัด ซึ่ งเป็ นบริษัทฯ ที่ดาเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหิน
ขนาด 1,878 เมกะวัตต์ ที่เมือ งหงสา ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยบริษัท ฯ ได้เริ่มการ
ดาเนินงานในโครงการเหมืองหงสาแล้วเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2558 และสัญญาจะสิน้ สุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2569
รายได้ทบ่ี ริษทั ฯ ได้รบั จากการดาเนินงานในโครงการ 7 ประกอบด้วย รายได้จากการรับจ้างเหมาช่วงจากกิจการ
ร่วมค้าตามที่ระบุในสัญญา (รายละเอียดในหัวข้อ “การดาเนินงานของบริษทั ฯ ในแต่ละโครงการ) และรายได้ทไ่ี ด้รบั
จากการดาเนินงานของกิจการร่วมค้า โดยแบ่งตามสัดส่วนของบริษทั ฯ ซึง่ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 บริษทั ฯ คาดว่า
จะมีปริมาณการทางานคงเหลือและมีรายได้จากการดาเนินงานในโครงการที่เป็ นสัดส่วนของบริษัทฯ ตามตาราง
ด้านล่าง

ส่วนที่ 1 หน้า 3

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จากัด (มหาชน)

โครงการ

โครงการ
เหมืองแม่เมาะ
โครงการ 71
(พ.ศ. 2551 –
2563)
โครงการ
เหมืองหงสา
ประเทศลาว
(พ.ศ. 2558 –
2569)
โครงการ
เหมืองแม่เมาะ
โครงการ 8
(พ.ศ. 2559 –
2568)

ลักษณะงาน

งานที่ 1
ขุดขนดิน
งานที่ 2
ขุดขนถ่านหิน
งานที่ 3
งานขนดิน
งานที่ 1
ขุดขนดิน
งานที่ 2
ขุดขนถ่านหิน
งานที่ 1
ขุดขนดิน
งานที่ 2
ขุดขนถ่านหิน

ปริมาณงานคงเหลือในส่วนของ
บริษทั ฯ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม
30 มิถนุ ายน
2558
2559

มูลค่าคงเหลือในส่วนของ
บริษทั ฯ
ณ วันที่
ณ วันที่
หมายเหตุ
31 ธันวาคม
30
2558
มิถนุ ายน
2559
3,100
2,490
ล้านบาท
ล้านบาท ดาเนินการ
ผ่าน
346
287
ล้านบาท
ล้านบาท กิจการ
ร่วมค้า
115
101
ITD-SQ
ล้านบาท2
ล้านบาท2
8,233
7,972.3
ล้านบาท
ล้านบาท ดาเนินการ
โดย
3,262
3,212.2
บริษทั ฯ
ล้านบาท
ล้านบาท

64.5 ล้าน ลบ.
ม.แน่น
6.8
ล้านตัน

53.4 ล้าน ลบ.
ม.แน่น
5.8
ล้านตัน

-

-

201.0 ล้าน ลบ.
ม.แน่น

194.6 ล้าน
ลบ.ม.แน่น

82.5
ล้านตัน

81.2
ล้านตัน

373.6 ล้าน ลบ.
ม.แน่น

370.28 ล้าน
ลบ.ม.แน่น

21,495
ล้านบาท

31.0
ล้านตัน

31.0
ล้านตัน

1,230
ล้านบาท

21,148.32
ล้านบาท ดาเนินการ
โดย
1,230
บริษทั ฯ
ล้านบาท

1/ ปริมาณและมูลค่าคงเหลือตามสัญญาจ้างเหมาหลักโครงการเหมืองแม่เมาะ โครงการ 7 ภายใต้การดาเนินงานทีเ่ ป็นสัดส่วนของบริษทั ฯ
2/ บริษทั ฯ มีมลู ค่าคงเหลือสาหรับงานที่ 3 งานขนดิน (ในส่วนของ กฟผ.) ของโครงการเหมืองแม่เมาะโครงการ 7 ถึงแม้ว่าจะไม่มปี ริมาณ
คงเหลือ เนื่องจากบริษทั ฯ รับรูร้ ายได้ของงานส่วนนี้ ตามทีไ่ ด้รบั ส่วนแบ่งรายได้ตามสัดส่วนงานกับผูร้ ่วมค้า ITD ในการขนดิน กฟผ.
ถึงแม้ว่าในบางช่วงเวลาการขนดินส่วนใหญ่จะอยู่ทส่ี ายพานของผูร้ ่วมค้า ITD ก็ตาม

นอกจากธุรกิจบริการงานด้านเหมืองแล้ว บริษทั ฯ กาลังอยู่ในระหว่างการขยายธุรกิจไปยังธุรกิจไฟฟ้าพลังงาน
ทางเลือก โดยบริษัท ฯ ได้ร่วมลงทุนถือหุ้นร้อยละ 15 ในบริษัท ทริปเปิ้ ล เอส อีโค่ จากัด ซึ่งปจั จุบนั อยู่ในระหว่าง
การศึกษาความเป็ นไปได้ของโครงการพลังงานทางเลือก

ส่วนที่ 1 หน้า 4

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จากัด (มหาชน)
โครงสร้างการถือหุ้นของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
บมจ. สหกลอิ ควิ ปเมนท์
(บริ ษทั ฯ)
50%

50%

กิ จการร่วมค้า

กิ จการร่วมค้า
เอสคิ ว – ไอทีดี

ไอทีดี – เอสคิ ว

100%
บจ. สหกลพาวเวอร์
15%
บจ. ทริ ปเปิ้ ล เอส อีโค่

บริษทั

สัดส่วนการถือหุน้

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

กิจการร่วมค้า ไอทีดี – เอสคิว

ร้อยละ 50

กิจการร่วมค้า เอสคิว – ไอทีดี

ร้อยละ 50

บริษทั สหกลพาวเวอร์ จากัด

ร้อยละ 100

ดาเนินงานภายใต้สญ
ั ญา กับ กฟผ. สาหรับ
โครงการเหมืองแม่เมาะ โครงการที 7
ดาเนินงานภายใต้สญ
ั ญา กับ กฟผ. สาหรับ
โครงการเหมืองแม่เมาะ โครงการที่ 7/1
ลงทุ น ในบริษั ท อื่น ที่ป ระกอบธุ ร กิจ ผลิต และ
จาหน่ายกระแสไฟฟ้า
พัฒ นาและลงทุ น ในธุ ร กิ จ ผลิต และจ าหน่ า ย
กระแสไฟฟ้า

บริษทั ทริปเปิ้ ล เอส อิโค่ จากัด

ร้อยละ 15 ผ่าน บจ.
สหกลพาวเวอร์

ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่
ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 โครงสร้างผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ก่อนและหลังการเสนอขายหุน้ ต่อประชาชน สามารถสรุป
ได้ดงั นี้
ลา
ดับ

ผู้ถือหุ้น

1

ครอบครัวศิรสิ รรพ์และบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง1
1

ก่อนการเสนอขายหุ้น

หลังการเสนอขายหุ้น

หลังการใช้สิทธิ ตาม
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ2

จานวนหุ้น

ร้อยละ

จานวนหุ้น

จานวนหุ้น

323,550,700

43.14

323,550,700

28.63

323,550,700

28.13

210,000,000

28.00

210,000,000

18.58

210,000,000

18.26

ร้อยละ

ร้อยละ

2

ครอบครัวอารีกุลและบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง

3

ม.ร.ว. ปรีดยิ าธร เทวกุล

70,000,000

9.33

70,000,000

6.19

70,000,000

6.09

4

นายศิรพิ งษ์ รุง่ โรจน์กติ ยิ ศ

40,000,100

5.33

40,000,100

3.54

40,000,100

3.48

5

25,000,000

3.33

25,000,000

2.21

25,000,000

2.17

6

นายภาคย์ ศรีสตั ยากุล
นายนพพันธป์ เมืองโคตร

25,000,000

3.33

25,000,000

2.21

25,000,000

2.17

7

นายแพทย์เหลือพร ปุณณกันต์

20,000,100

2.67

20,000,100

1.77

20,000,100

1.74

8

นางธันยา มะลิสุวรรณ

6,999,100

0.93

6,999,100

0.62

6,999,100

0.61

9

นายจตุรพร บุนยสถิตย์

6,250,000

0.83

6,250,000

0.55

6,250,000

0.54

10

นายอวยชัย คล้ายทับทิม

5,500,000

0.73

5,500,000

0.49

5,500,000

0.48

ส่วนที่ 1 หน้า 5

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จากัด (มหาชน)
11

นางกุลวัจน์ จารุวฒ
ั น์

4,000,000

0.53

4,000,000

0.35

4,000,000

0.35

12

นางสาวอรวินท์ จารุวฒ
ั น์

4,000,000

0.53

4,000,000

0.35

4,000,000

0.35

13

นายสรินทร์ วรรณะลี

2,750,000

0.37

2,750,000

0.24

2,750,000

0.24

14

นางสาวเดือนพ็ญ กิว่ สันเทียะ

2,000,000

0.27

2,000,000

0.18

2,000,000

0.17

15

นายพงษ์ธรรศ พิรยิ ธนารุจน์

1,750,000

0.23

1,750,000

0.15

1,750,000

0.15

16

นายฐิตพิ ฒ
ั น์ บุนนาค

1,750,000

0.23

1,750,000

0.15

1,750,000

0.15

17

นางวันเพ็ญ โฆษิตเรืองชัย

1,450,000

0.19

1,450,000

0.13

1,450,000

0.13

380,000,000

33.63

380,000,000

33.04

20,000,000

1.74

1,150,000,000

100.00

ประชาชนทัวไป
่
กรรมการและพนักงานอื่นของบริษทั ฯ

3

รวม

หมายเหตุ:

750,000,000
1
2
3

100.00

1,130,000,000

100.00

โปรดดูรายละเอียดในส่วนที่ 2.3.9. ข้อมูลหลักทรัพย์และผูถ้ อื หุน้
กรณีทก่ี รรมการและพนักงานอื่นของบริษทั ฯ ใช้สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิทงั ้ จานวน
ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ได้มมี ติอนุ มตั ิให้ออกและเสนอขาย
ใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สามัญของบริษัทฯ (“ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ”) ให้แก่กรรมการและพนักงานของ
บริษทั ฯ จานวน 20,000,000 หน่วย เพือ่ เป็นขวัญและกาลังใจ สร้างแรงจูงใจ และรักษาบุคลากร อันจะส่งผลดี
ต่อการดาเนินงานของบริษทั ฯ ในอนาคต โดยมีอายุการใช้สทิ ธิไม่เกิน 5 ปี และมีราคาเสนอขายหน่ วยละ 0
บาท และใบสาคัญแสดงสิทธิฯ 1 หน่วย มีสทิ ธิซ้อื หุน้ สามัญเพิม่ ทุนของ บริษทั ฯ ได้ 1 หุน้ ทีร่ าคาหุน้ ละ 1.00
บาท เท่ากับมูลค่าทีต่ ราไว้ เว้นแต่กรณีมกี ารปรับอัตราการใช้สทิ ธิและราคาการใช้สทิ ธิตามเงือ่ นไขทีร่ ะบุใน
ข้อกาหนดสิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิฯ (สรุปสาระสาคัญของการออกและเสนอขาย และข้อกาหนดสิทธิของ
ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ตามเอกสารแนบ 6) โดยเมือ่ วันที่ 12 ตุลาคม 2559 บริษทั ฯ ได้มกี ารจัดสรรใบสาคัญ
แสดงสิทธิฯ จานวน 18,000,000 หน่ วยให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษทั ฯ และในส่วนทีเ่ หลือจานวน
2,000,000 หน่วย บริษทั ฯ ได้มอบหมายให้พนักงานของบริษทั ฯ 3 รายเป็ น ผูร้ บั ช่วงซื้อหลักทรัพย์ เนื่องจาก
บริษทั ฯ มีความประสงค์ทจ่ี ะสารองใบสาคัญแสดงสิทธิฯ จานวนดังกล่าว เพื่อจะจัดสรรให้แก่ผทู้ จ่ี ะเข้ามาดารง
ตาแหน่งผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั ฯ และมีสทิ ธิได้รบั ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ในอนาคต ภายในระยะเวลา 2 ปี
นับจากวัน ที่หุ้น ของบริษัท ฯ เข้า จดทะเบีย นในตลาดหลัก ทรัพ ย์ฯ ทัง้ นี้ หากบริษัทฯ ไม่ส ามารถจัดสรร
ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ในส่วนดังกล่าวได้ครบ 2,000,000 หน่ วย ภายในระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่หุน้ ของ
บริษทั ฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษทั ฯ จะดาเนินการยกเลิกใบสาคัญแสดงสิทธิฯ จานวนทีเ่ หลือ
ทัง้ หมด นอกจากนี้ แต่ละรายจะได้รบั การจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ ไม่เกินร้อยละ 5 ของจานวนใบสาคัญ
แสดงสิทธิฯ ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษทั ฯ ทัง้ หมด
ทัง้ นี้ การจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิฯ จานวน 18,000,000 หน่ วย ให้แก่กรรมการและพนักงานเมือ่ วันที่ 12
ตุลาคม 2559 มีรายละเอียดดังนี้
รายชื่อ
นายสมบูรณ์ มณีนาวา
นายนพพันธป์ เมืองโคตร
นายศาศวัต ศิรสิ รรพ์
นายวิทวัส ศิรสิ รรพ์

ตาแหน่ ง

จานวนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ
(หน่ วย)

ประธานกรรมการ/
กรรมการอิสระ
รองประธานกรรมการ/
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ/ กรรมการบริหาร/
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
กรรมการ/ กรรมการบริหาร/
ประธานคณะกรรมการ
บริหารความเสีย่ ง/ ประธาน

200,000

ส่วนที่ 1 หน้า 6

101,000
236,900
201,900

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จากัด (มหาชน)
เจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั กิ าร
กรรมการ/ กรรมการบริหาร/
กรรมการบริหารความเสีย่ ง/
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
การเงิน
กรรมการ/ กรรมการบริหาร/
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
Supply Chain
กรรมการ/ กรรมการบริหาร/
ผูอ้ านวยการอาวุโสฝา่ ยบัญชี
และการเงิน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ/ ประธาน
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/ กรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/ กรรมการ
ตรวจสอบ
ผูอ้ านวยการโครงการแม่เมาะ
ผูอ้ านวยการโครงการหงสา

นายกวิตม์ ศิรสิ รรพ์

นายภวัต ศิรสิ รรพ์

นางวันเพ็ญ โฆษิตเรืองชัย

นายชาลี รักษ์สุธี
นายกิตติรฐั ทวีลาภ
นายศิรชิ ยั โตวิรยิ ะเวช
นางกิง่ เทียน บางอ้อ
นายมงคล เหล่าวรพงศ์
นายอวยชัย คล้ายทับทิม
นายวิฑรู ย์ ชินวณิชยั
ผูบ้ ริหารและพนักงานอื่นๆ ของบริษทั ฯ
(ผูบ้ ริหารทีไ่ ม่เข้าข่ายนิยามผูบ้ ริหารของ
สานักงาน ก.ล.ต.)
รวม

122,100

108,800

113,200

150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
160,200
681,100
15,324,800

-

18,000,000

สัดส่วนรายได้
โครงสร้างรายได้ของบริษทั ฯ ในปี 2555 ถึงปี 2558 สามารถสรุปได้ดงั นี้
หน่วย: ล้านบาท

จานวน

ร้อยละ
2556

2557

2558

100.0

100.0

100.0

- โครงการแม่เมาะ 7, 7/1
1,735.6 1,841.2 1,584.7 1,444.9
95.9
97.0
98.2
- โครงการหงสา
247.3
- โครงการแม่เมาะ 8
145.7
1
- อื่นๆ ของบริษทั ฯ
74.0
56.4
29.3
29.7
4.1
3.0
1.8
1/ รายได้จากการให้บริการอื่นๆ ของบริษทั ฯ อาทิเช่น รายได้จากการขายพัสดุคลัง ขายวัตถุระเบิด ค่าบริหารงาน เป็นต้น

77.4
13.2
7.8
1.6

รายได้รวมจากการขายและบริ การ

2555

2556

2557

1,809.5

1,897.7

1,614.0 1,867.7
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2558

2555
100.0

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จากัด (มหาชน)

โครงสร้างรายได้ของบริษทั ฯ ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2558 และปี 2559 สามารถสรุปได้ดงั นี้
จานวน
6เดือนแรก
ปี 2558

หน่วย: ล้านบาท
รายได้จากการให้บริ การ

ร้อยละ
6เดือนแรก
ปี 2559

841.3

6เดือนแรก
ปี 2558

1,353.8

6เดือนแรก
ปี 2559

100.0

100.0

- โครงการเหมืองแม่เมาะ 7,7/1
803.6
682.5
95.5
- โครงการเหมืองหงสา
20.6
310.4
2.5
- โครงการเหมืองแม่เมาะ 8
346.7
1
- อื่นๆ ของบริษทั ฯ
17.1
14.2
2.0
1/ รายได้จากการให้บริการอื่นๆ ของบริษทั ฯ อาทิเช่น รายได้จากการขายพัสดุคลัง ขายวัตถุระเบิด ค่าบริหารงาน เป็นต้น

คณะกรรมการบริษทั
บมจล สหกลอิ ควิ ปเมนท์
ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยกรรมการจานวน 12 ท่าน ดังนี้
รายชื่อ

ตาแหน่ ง

1. นายสมบูรณ์ มณีนาวา

ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ

2. นายนพพันธป์ เมืองโคตร

รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร

3. นายศิรชิ ยั โตวิรยิ ะเวช

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ

4. นางกิง่ เทียน บางอ้อ

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

5. นายมงคล เหล่าวรพงศ์

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

6. นายศาศวัต ศิรสิ รรพ์

กรรมการ/กรรมการบริหาร

7. นายวิทวัส ศิรสิ รรพ์

กรรมการ/กรรมการบริหาร/ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง

8. นายภวัต ศิรสิ รรพ์

กรรมการ/กรรมการบริหาร

9. นายกวิตม์ ศิรสิ รรพ์

กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสีย่ ง

10. นายชาลี รักษ์สุธี

กรรมการ

11. นายกิตติรฐั ทวีลาภ

กรรมการ

12. นางวันเพ็ญ โฆษิตเรืองชัย

กรรมการ/กรรมการบริหาร

โดยมี นายสุรพล อ้นสุวรรณ เป็ นเลขานุการบริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จากัด (มหาชน)
สรุปปัจจัยความเสี่ยง
1. ความเสีย่ งเกีย่ วกับการประกอบธุรกิจของบริษทั ฯ
1.1 ความเสีย่ งจากการดาเนินงานร่วมกับคู่สญ
ั ญากิจการร่วมค้า
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50.4
22.9
25.6
1.0

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จากัด (มหาชน)
1.2 ความเสีย่ งจากการไม่ได้รบั เลือกในการประมูลโครงการใหม่ในโครงการเหมืองแม่เมาะ
1.3 ความเสีย่ งจากการพึง่ พิงลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย
1.4 ความเสีย่ งจากการผันผวนของต้นทุนการผลิตทีส่ าคัญ
1.5 ความเสีย่ งจากปริมาณการดาเนินงานขุดและขนดินและถ่านหินต่ากว่าเป้าหมายการทางานทีว่ างไว้
1.6 ความเสีย่ งจากความผันผวนของราคาถ่านหิน
1.7 ความเสีย่ งจากการจัดหาเครื่องจักรและแรงงานให้เพียงพอและเต็มประสิทธิภาพ
1.8 ความเสีย่ งจากกรณีถ่านหินถูกทดแทนด้วยพลังงานอื่น
1.9 ความเสีย่ งจากการดาเนินงานในโครงการหงสาซึง่ รวมถึงผลกระทบจากการดาเนินงานของโรงไฟฟ้าหงสา
1.10 ความเสีย่ งเรื่องผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
1.11 ความเสีย่ งในการพิง่ พิงและจัดหาบุคลากรทีม่ ที กั ษะเฉพาะทาง
2. ความเสีย่ งด้านการเงิน
2.1 ความเสีย่ งจากความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นต่างประเทศ
2.2 ความเสีย่ งจากความผันผวนของอัตราดอกเบีย้
2.3 ความเสีย่ งด้านสภาพคล่องของบริษทั ฯ
2.4 ความเสีย่ งจากการผิดสัญญาเงินกู้
2.5 ความเสีย่ งจากการได้รบั ความช่วยเหลือทางการเงินจากกรรมการ
3. ความเสีย่ งอื่นๆ
3.1 ความเสีย่ งจากบริษทั ฯ มีผถู้ อื หุน้ รายใหญ่มากกว่าร้อยละ 25
4. ความเสีย่ งจากการเสนอขายหลักทรัพย์
4.1 ความเสีย่ งเกีย่ วกับการนาหุน้ สามัญของบริษทั ฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4.2 ความเสีย่ งจากการให้ใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญแก่กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงาน ด้วยราคา
ใช้สทิ ธิทต่ี ่ากว่าการเสนอขายหุน้ แก่ประชาชนทัวไป
่
(กรุณาดูรายละเอียดเพิม่ เติมในส่วนที ่ 2.2.3 เรือ่ งปจั จัยความเสียง)
่

ส่วนที่ 1 หน้า 9

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จากัด (มหาชน)
สรุปฐานะการเงิ นและผลการดาเนิ นงานย้อนหลังในปี 2555-2558 และงวด 6 เดือน สิ้ นสุด 30 มิ ถนุ ายน 2559
รายการ

31-ธลคล-55

31-ธลคล-56

31-ธลคล-57

31-ธลคล-58

30-มิ ลยล-59

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท

สินทรัพย์รวม

3,193.8

2,866.7

2,749.2

4,489.1

4,780.2

หนี้สนิ รวม

2,995.4

2,527.0

2,360.3

3,749.4

3,905.0

198.4

339.6

388.9

739.6

875.2

1,809.5

1,897.7

1,614.0

1,867.7

1,353.8

(1,308.4)

(1,417.9)

(1,233.3)

(1,377.8)

(999.0)

กาไรขันต้
้ น

501.1

479.8

380.7

489.9

354.7

กาไรสุทธิสาหรับปี
กาไรต่อหุน้ โดยคิดจากจานวนหุน้ ทีอ่ อกและชาระ
แล้วภายหลังการเสนอขาย1 (บาทต่อหุน้ )
อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (เท่า)

101.4

140.7

49.2

88.7

134.5

0.09
15.10x

0.12
7.44x

0.04
6.07x

0.08
5.07x

0.12
4.46x

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ร้อยละ)

N/A

4.64

1.75

2.45

5.812

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ถาวร (ร้อยละ)

N/A

21.81

20.82

20.58

25.812

ส่วนของผูถ้ อื หุน้
รายได้จากการให้บริการ
ต้นทุนการให้บริการ

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (ร้อยละ)
N/A
52.32
13.52
15.73
33.322
1/ เพือ่ ให้สามารถเปรียบเทียบได้ การคานวณกาไรต่อหุน้ คานวณบนฐานจานวนหุน้ จากหุน้ สามัญทีอ่ อกชาระแล้วภายหลังการนาเสนอขาย
หุน้ ในครัง้ นี้และหุน้ จัดสรรเพือ่ รับรองการใช้สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิแก่กรรมการและพนักงาน เท่ากับ 1,150 ล้านหุน้ (fully-diluted)
2/ อัตราส่วนทางการเงินสาหรับงวดหกเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 คานวณโดยวิธปี รับให้เป็นรายปี (Annualized)

อธิ บายเกี่ยวกับฐานะการเงิ นและผลการดาเนิ นงาน
ป จั จุ บ ัน บริษัท ฯ มีร ายได้จ ากการให้บ ริก ารงานด้า นการท าเหมือ ง ซึ่ง โครงการในป จั จุ บ ัน ของบริษัท ฯ
ดาเนินการใน 2 ลักษณะด้วยกันได้แก่ (1) โครงการทีม่ กี จิ การร่วมค้าเป็ นคู่สญ
ั ญากับลูกค้า ได้แก่ โครงการเหมืองแม่
เมาะ 7 (ในระหว่างปี 2555-2558 มีโครงการเหมืองแม่เมาะ 7/1 ซึง่ สิน้ สุดโครงการในเดือนกันยายน 2558) ซึง่ รายได้
ของบริษทั ฯ จากการดาเนินงานโครงการเหมืองแม่เมาะจะมาจาก 2 ส่วนคือ รายได้จากการรับรูส้ ่วนของบริษทั ฯ ใน
กิจการร่วมค้าและรายได้จากการดาเนินงานของบริษทั ฯ ตามสัญญาจ้างเหมาช่วง และ (2) โครงการทีบ่ ริษทั ฯ เป็ น
คู่สญ
ั ญาโดยตรง ได้แก่ โครงการเหมืองหงสา ซึง่ เริม่ ดาเนินการตัง้ แต่วนั ที่ 22 มิถุนายน 2558 และโครงการเหมืองแม่
เมาะ 8 ซึง่ เริม่ ดาเนินการแล้วในเดือนพฤศจิกายน 2558 (ก่อนกาหนดวันเริม่ ดาเนินงานในสัญญา ซึง่ กาหนดไว้เป็ น
วันที่ 1 มกราคม 2559) โดยสาหรับการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงาน จะอ้างอิงจากงบการเงินรวม
ของบริษทั ฯ
ในระยะเวลาปี 2555 ถึงปี 2558 บริษทั ฯ มีรายได้จากการให้บริการจากโครงการหลัก คือ โครงการเหมืองแม่
เมาะ ซึง่ รวมถึง (1) โครงการเหมืองแม่เมาะ 7 โดยเป็ นรายได้จากสัญญาจ้างเหมาขุด-ขนดินและถ่าน สาหรับโครงการ
7 ของเหมืองถ่ านหินแม่เมาะ และ (2) โครงการเหมืองแม่เมาะ 7/1 โดยเป็ นรายได้จากสัญญาจ้างเหมาขุด -ขนดิน
สาหรับโครงการ 7/1 ของเหมืองถ่านหินแม่เมาะ โดยรายได้จากการดาเนินงานของบริษัทฯ จะได้รบั ผลกระทบจาก
ปจั จัยต่ างๆ รวมถึง แผนการดาเนินงานเหมือง เป้าหมายการทางานของบริษัทฯ และราคาขุดขนดินเฉลี่ย ซึ่งจะ
เปลีย่ นไปตามลักษณะของเครื่องจักรทีเ่ ข้าไปทางานในพืน้ ทีแ่ ละลักษณะพืน้ ทีห่ น้างาน
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บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จากัด (มหาชน)
สาหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2559 รายได้รอ้ ยละ 50.4 ของรายได้จากการให้บริการของบริษทั ฯ มาจากรายได้
จากการขุดขนดินและถ่ านหินจากโครงการเหมืองแม่เมาะ อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้เริ่มดาเนินงานและมีรายได้จาก
โครงการเหมือ งหงสาโดยเป็ น รายได้ต ามสัญ ญาจ้า งเหมาขุ ด -ขนดิน และถ่ า นหิน ณ เหมือ งหงสา สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว และโครงการเหมืองแม่เมาะ 8 ซึง่ บริษทั ฯ มีสญ
ั ญาจ้างเหมาขุด-ขนดินและถ่านทีเ่ หมืองแม่
เมาะสัญญาที่ 8 กับ กฟผ.
ในปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 บริษัทฯ มีรายได้รวมจากการให้บริการ เท่ากับ 1,809.5 ล้านบาท
1,897.7 ล้านบาท 1,614.0 ล้านบาท และ 1,867.7 ล้านบาท ตามลาดับ โดยในปี 2555 ถึงปี 2557 รายได้ทงั ้ หมดเป็ น
รายได้จากโครงการเหมืองแม่เมาะ 7,7/1 และในปี 2558 รายได้จากโครงการเหมืองแม่เมาะ 7,7/1 รายได้จากโครงการ
เหมืองหงสา และรายได้จากโครงการเหมืองแม่เมาะ 8 คิดเป็ นร้อยละ 77.4 ร้อยละ 13.2 และร้อยละ 7.8 ของรายได้รวม
จากการให้บริการทัง้ หมด ตามลาดับ และส่วนที่เหลือของรายได้จากการให้บริการเป็ นรายได้จากการให้บริการอื่นๆ
ของบริษทั ฯ โดยในปี 2556 รายได้จากการให้บริการเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 4.9 จากปี 2555 เนื่องจากปริมาณการขุดขนดินที่
เพิม่ ขึน้ ทัง้ นี้ ในช่วงปี 2555 และปี 2556 เป็ นช่วงเริม่ ต้นของโครงการเหมืองแม่เมาะ 7/1 จึงมีการเตรียมงาน เตรียม
พืน้ ที่ ติดตัง้ เครื่องจักรหลัก ทาให้บริษทั ฯ ได้รบั รายได้จาก กฟผ. ในราคาทีค่ ่อนข้างสูง และในปี 2557 รายได้จากการ
ให้บริการลดลงจากปี 2556 เนื่องจากราคาขุดขนดินเฉลีย่ ต่ าลงตามแผนการดาเนินงานเหมื องและลักษณะพืน้ ทีห่ น้า
งาน และสาหรับปี 2558 รายได้จากการให้บริการเพิม่ ขึน้ จากปี 2557 เนื่องจากบริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการ
เพิม่ เติมจากโครงการเหมืองหงสาและโครงการแม่เมาะ 8 ซึ่งเริม่ ดาเนินงานในช่วงเดือนมิถุนายน 2558 และเดือน
พฤศจิกายน 2558
บริษัทฯ มีกาไรขัน้ ต้น เท่ากับ 501.1 ล้านบาท 479.8 ล้านบาท 380.7 ล้านบาท และ 489.9 ล้านบาท ในปี
2555 2556 2557 และ 2558 ตามลาดับ โดยในปี 2556 กาไรขัน้ ต้นลดลงร้อยละ 4.3 จากปี 2555 เนื่องจากต้นทุนขาย
และบริการทีเ่ พิม่ ขึน้ โดยรวมจาก ต้นทุนผูร้ บั เหมาช่วง ค่าแรงงาน และค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่ าย เนื่องจากเป็ น
ช่วงต้นของโครงการ 7/1 ซึง่ มีการใช้ผรู้ บั เหมาช่วงสิบล้อในการดาเนินงานช่วงเตรียมงานและเริม่ ตัดค่าเสือ่ มราคาเต็มปี
ในปี 2556 จึงทาให้ค่าเสื่อมราคามากขึน้ กว่าปี ก่อน และกาไรขัน้ ต้นสาหรับปี 2557 ลดลงร้อยละ 20.6 จากปี 2556
เนื่องจากรายได้จากการขุดขนดินน้อยลงจากราคาดินต่อปริมาณขุดขน BCM ทีล่ ดลงตามลักษณะเครื่องจักรทีใ่ ช้ใน
ช่วงเวลาดังกล่าวตามแผนงาน และต้นทุนเพิม่ ขึน้ จากค่าใช้จ่ายค่าสารองค่าไฟฟ้าส่วนเกินทีเ่ กิดขึน้ ในปี 2557 และค่า
เสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่ ายเพิม่ ขึน้ จากการซื้อเครื่องจักรทดแทนเครื่องจักรเก่าตามแผนงาน ในส่วนกาไรขัน้ ต้น
สาหรับปี 2558 เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 28.7 จากปี 2557 เนื่องจากบริษทั ฯ เริม่ ดาเนินงานโครงการเหมืองหงสาและโครงการ
แม่เมาะ 8 ซึง่ มีอตั รากาไรทีส่ งู ในระหว่างช่วงเริม่ ต้นโครงการ โดยโครงการหงสามีกาไรขัน้ ต้นสูงเนื่องจากในช่วงเริม่ ต้น
โครงการ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ยังมีน้อย เช่น ค่าจ้างผูร้ บั เหมาในส่วนงานขุดขนถ่าน ที่จะเริม่ ในช่วงหลังในเดือนมกราคม
2559 เป็ นต้น และค่าซ่อมแซมอยู่ในระดับต่ าเนื่องจากเป็ นเครื่องจักรใหม่ และสาหรับโครงการแม่เมาะ 8 จะมีกาไร
ขัน้ ต้นสูงในช่วงต้นโครงการเนื่องจากประมาณ 2 ปี แรก ส่วนใหญ่จะเป็ นการดาเนินงานโดยว่าจ้างผู้รบั เหมาสิบล้อ
ทางานเป็ นหลัก ยังไม่มคี ่าใช้จ่ายจากเครื่องจักรหลักอื่นๆ และรายได้ในอัตราต่อหน่ วยทีค่ ่อนข้างสูงตามสัญญา จึงทา
ให้อตั รากาไรขัน้ ต้นสูง
บริษัทฯ มีกาไรสุทธิ เท่ากับ 101.4 ล้านบาท 140.7 ล้านบาท 49.2 ล้านบาท และ 88.7 ล้านบาท ในปี 2555
2556 2557 และปี 2558 ตามลาดับ โดยในปี 2556 กาไรสุทธิเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 38.8 จากปี 2555 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก
ค่าใช้จ่ายภาษีลดลงจากการปรับลดอัตราภาษีเงินได้จากร้อยละ 23 เป็ นร้อยละ 20 ประกอบกับบริษทั ฯ มีรายได้ทาง
ภาษีลดลง และในปี 2557 กาไรสุทธิลดลงร้อยละ 65.0 จากปี 2556 โดยมีสาเหตุหลักมาจากกาไรขัน้ ต้นของโครงการ
เหมืองแม่เมาะ 7,7/1 ลดลงจากต้นทุนให้บริการที่เพิม่ ขึน้ ประกอบกับ รายได้ต่ าลงเนื่องจากราคาขุดขนดินเฉลีย่ ในปี
2557 ทีต่ ่ าลง และมีค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิม่ ขึน้ จากการเตรียมตัวเพื่อเริม่ ดาเนินงานโครงการเหมืองหงสาและเข้า
ประมูลโครงการเหมืองแม่เมาะ 8 และในปี 2558 กาไรสุทธิเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 80.3 จากปี 2558 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก
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กาไรทีเ่ พิม่ สูงขึน้ จากการเริม่ ดาเนินงานโครงการเหมืองหงสาและโครงการเหมืองแม่เมาะ 8 ทีม่ กี าไรสูง
ในงวด 6 เดือนสิน้ สุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 และวันที่ 30 มิถุนายน 2559 บริษทั ฯ มีรายได้รวมจากการ
ให้บริการ เท่ากับ 841.3 ล้านบาท และ 1,353.8 ล้านบาท ตามลาดับ ซึง่ ในงวด 6 เดือนสิน้ สุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
2558 รายได้รวมจากการให้บริการส่วนใหญ่มาจากโครงการเหมืองแม่เมาะ 7 7/1 คิดเป็ นร้อยละ 95.5 ของรายได้รวม
จากการให้บริการ และในงวด 6 เดือนสิน้ สุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 รายได้รวมจากการให้บริการมาจากโครงการ
เหมืองแม่เมาะ 7 7/1 คิดเป็ นร้อยละ 50.4 โครงการเหมืองหงสาคิดเป็ นร้อยละ 22.9 และโครงการเหมืองแม่เมาะ 8 คิด
เป็ นร้อยละ 25.6 ของรายได้รวมจากการให้บริการ และส่วนที่เหลือของรายได้จากการให้บริการเป็ นรายได้จากการ
ให้บริการอื่นๆ ของบริษทั ฯ โดยรายได้รวมจากการให้บริการในงวด 6 เดือนสิน้ สุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 เพิม่ ขึน้
ร้อยละ 60.9 จากงวดเดียวกันของปี ก่อน โดยสาเหตุหลักเนื่องจากบริษัทฯ มีรายได้เพิม่ ขึน้ จากการดาเนินงานของ
โครงการหงสาและโครงการแม่เมาะ 8
บริษัท ฯ มีก าไรขัน้ ต้ น เท่ า กับ 252.6 ล้า นบาท และ 354.7 ล้า นบาท ในงวด 6 เดือ นสิ้น สุด ณ วัน ที่ 30
มิถุนายน 2558 และวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ตามลาดับ หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 40.5 จากงวดเดียวกันของปี ก่อน เนื่องจาก
กาไรขัน้ ต้นเพิม่ ขึน้ จากกาไรจากการดาเนินงานโครงการเหมืองหงสาและโครงการแม่เมาะ 8 ในงวด 6 เดือนสิน้ สุด ณ
วันที่ 30 มิถุนายน 2559 ซึง่ มีกาไรทีส่ งู ขึน้
บริษทั ฯ มีกาไรสุทธิ เท่ากับ 57.0 ล้านบาท และ 134.5 ล้านบาท ในงวด 6 เดือนสิน้ สุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
2558 และวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ตามลาดับ หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 136.2 เนื่องจากกาไรขัน้ ต้นที่เพิม่ ขึน้ จากกาไรจาก
การดาเนินงานโครงการเหมืองหงสาและโครงการแม่เมาะ 8 เป็ นหลัก
ฐานะทางการเงิ น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 วันที่ 31 ธันวาคม 2556 วันที่ 31 ธันวาคม 2557 วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และวันที่
30 มิถุนายน 2559 บริษัทฯ มีสนิ ทรัพย์รวมของ เท่ากับ 3,193.8 ล้านบาท 2,866.7 ล้านบาท 2,749.8 ล้านบาท
4,489.1 ล้านบาท และ 4,780.2 ล้านบาท ตามลาดับ สินทรัพย์รวมของบริษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ลดลง
327.1 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 10.2 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และสินทรัพย์รวมของบริษทั ฯ ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2557 ลดลง 116.9 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 4.1 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีสาเหตุหลักมาจาก
เครื่องจักรและอุปกรณ์มลู ค่าลดลงจากค่าเสื่อมราคา และสาหรับสินทรัพย์รวมของบริษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
เพิม่ ขึน้ 1,739.9 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 63.3 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และสินทรัพย์รวมของบริษทั ฯ ณ
วันที่ 30 มิถุนายน2559 เพิม่ ขึน้ 291.2 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 6.5 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยมีสาเหตุ
หลักมาจากการเพิม่ ขึน้ ของเครื่องจักรและอุปกรณ์และสินทรัพย์ระหว่างทาของโครงการเหมืองหงสา ซึง่ เริม่ ดาเนินการ
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2558
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 วันที่ 31 ธันวาคม 2556 วันที่ 31 ธันวาคม 2557 วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และวันที่
30 มิถุนายน 2559 บริษทั ฯ มีหนี้สนิ รวมเท่ากับ 2,995.4 ล้านบาท 2,527.0 ล้านบาท 2,360.3 ล้านบาท 3,749.4 ล้าน
บาท 3,905.0 ล้านบาท ตามลาดับ โดยหนี้สนิ รวมของบริษทั ฯ ส่วนใหญ่ ประกอบด้วย เงินกู้ยมื จากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน และเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื เป็ นต้น และในปี 2558 หนี้สนิ รวมเพิม่ ขึน้ จากเงินกูย้ มื
จากสถาบันการเงินสาหรับโครงการหงสา โดยเป็ นเงินกูย้ มื วงเงินกูย้ มื ระยะยาวทัง้ หมด 1,400 ล้านบาท เพื่อใช้ลงทุนใน
โครงการซึง่ เริม่ ดาเนินงานเมื่อ 22 มิถุนายน 2558 และเบิกถอนเงินกูย้ มื ระยะยาวทัง้ หมดแล้วในปี 2558 และ ณ วันที่
30 มิถุนายน 2559 หนี้สนิ รวมเพิม่ ขึน้ จากเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงินเพื่อเป็ นเงินหมุนเวียนใช้ในกิจการ และ
บางส่วนนามาคืนเงินกูย้ มื บุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกัน และเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินทีเ่ พิม่ ขึน้ เนื่องจากโครงการหงสามีการ
เช่าซือ้ เครื่องจักรเพิม่ ขึน้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 วันที่ 31 ธันวาคม 2556 วันที่ 31 ธันวาคม 2557 วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และวันที่
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30 มิถุนายน 2559 บริษทั ฯ มีอตั ราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ เท่ากับ 15.1 เท่า 7.4 เท่า 6.1 เท่า 5.1 เท่า และ
4.5 เท่า ตามลาดับ และอัตราส่วนหนี้สนิ ทีม่ ภี าระดอกเบีย้ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ เท่ากับ 11.7 เท่า 5.1 เท่า 3.4 เท่า 2.9
เท่า และ 2.9 เท่า ตามลาดับ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ ลดลงจาก ณ วันที่
31 ธันวาคม 2555 โดยมีสาเหตุ หลักมาจากการช าระคืนเงิน กู้ยืมระยะยาวตามแผนการช าระเงิน ต้น ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2557 อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการ
ชาระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาวและในปี 2557 ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ พิม่ ขึน้ จากการเรียกชาระค่าหุน้ ส่วนทีเ่ หลือจาก 430 ล้าน
บาท เป็ น 500 ล้า นบาท ณ วันที่ 31 ธัน วาคม 2558 อัตราส่วนหนี้สิน ต่ อ ส่ว นของผู้ถือหุ้น ลดลงจาก ณ วัน ที่ 31
ธันวาคม 2557 โดยมีสาเหตุ หลักมาจากส่วนของผู้ถือหุ้นที่เพิม่ ขึ้นจากการเพิม่ ทุนของบริษัทฯ ในเดือนกุมภาพันธ์
2558 จานวน 250 ล้านบาท ทาให้ทุนชาระแล้วของบริษัทฯ เพิม่ ขึน้ จาก 500 ล้านบาทเป็ น 750 ล้านบาท ถึงแม้ว่า
หนี้สนิ รวมจะเพิม่ ขึน้ จากเงินกู้ยมื ธนาคารที่เพิม่ ขึน้ สาหรับโครงการเหมืองหงสา และเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์จานวน
244.9 ล้านบาท ซึง่ เกิดขึน้ จากการซื้ออุปกรณ์และเครื่องจักรเพื่อใช้ในการดาเนินงานทีโ่ ครงการเหมืองหงสา และ ณ
วันที่ 30 มิถุนายน 2559 อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยมีสาเหตุหลัก
มาจากส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ พิม่ ขึน้ จากกาไรสุทธิเพิม่ ขึน้
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บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จากัด (มหาชน)
ความสัมพันธ์ระหว่างที่ปรึกษาทางการเงิ นกับบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ซึง่ เป็ นหนึ่งในทีป่ รึกษาทางการเงินร่วมของบริษทั ฯ เป็ นผูใ้ ห้กยู้ มื เงินแก่
บริษทั ฯ และกิจการร่วมค้า ดังนี้
ผูก้ ้ ู

บริษทั ฯ

ประเภท

เงิ นต้นคงค้าง ณ วันที่ 30 มิ ถนุ ายน 2559

เงินกูย้ มื ระยะยาว

1,400,000,000 บาท

เงินกูย้ มื ระยะสัน้

30,000,000 บาท

หนังสือค้าประกัน

3,761,370,500 บาท

ธุรกรรมเพื่อบริหารความเสี่ยงของ
อัตราแลกเปลีย่ น (Cross Currency
Swap)

นักลงทุนสัมพันธ์
คุณพงศ์ไท ตันติสนุ ทร
โทร: 0-2941-0888 ต่อ 70
แฟ็กซ์: 0-2941-0881
อีเมล์: ircontact@sahakol.com
ทีอ่ ยู่: เลขที่ 47/10 ซอยอมรพันธ์ 4 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
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118,927,000 บาท

