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สว่นที ่1 ขอ้ที ่1 หน้ำที ่1  

ส่วนท่ี 1 
การประกอบธรุกิจ 

 
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธรุกิจ 

1.1. วิสยัทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย 

วิสยัทศัน์ (Vision) 

“มุ่งสู่กำรเป็นผู้น ำในกำรท ำเหมอืงแร่อย่ำงมคีุณภำพและครบวงจร รวมถึงกำรเป็นเจำ้ของเหมอืงถ่ำนหนิและ
โรงไฟฟ้ำในระดบัภูมภิำค และด ำเนินธุรกจิดว้ยควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม” 

พนัธกิจ (Mission) 

 บริษัทฯ จะใช้ควำมรู้จำกกำรเป็นผู้ประกอบกำรมำพัฒนำและบริหำรงำนด้ำนกำรท ำเหมืองให้เกิด
ประสทิธผิลและประสทิธภิำพสงูสดุเพื่อสรำ้งควำมพงึพอใจแก่ลกูคำ้ 

 บรษิัทฯ จะพฒันำควำมรู้ควำมช ำนำญด้ำนวศิวกรรมอย่ำงต่อเนื่องอีกทัง้สรรหำและพฒันำบุคลำกรให้มี
ควำมสำมำรถเพิม่มำกขึน้ 

 บรษิัทฯ จะแสวงหำโอกำสในกำรเป็นเจ้ำของแหล่งถ่ำนหนิและแร่ธำตุอื่นๆ เพื่อสรำ้งโอกำสในกำรด ำเนิน
กจิกำรกำรผลติไฟฟ้ำพลงังำนทำงเลอืกพรอ้มสรำ้งควำมแขง็แกร่งดำ้นกำรเงนิและกำรเตบิโตในอนำคต  

 บรษิทัฯ จะด ำเนินงำนโดยค ำนึงถงึผลประโยชน์สงูสุดของผูถ้อืหุน้ บนพืน้ฐำนของควำมพงึพอใจของลูกคำ้
และควำมรบัผดิชอบต่อสิง่แวดลอ้ม 

เป้าหมายในการด าเนินธรุกิจของบริษทั 

 รกัษำควำมเป็นผูน้ ำในธุรกจิใหบ้รกิำรดำ้นเหมอืงแร่ เป็นธุรกจิหลกัของบรษิทัฯ และรกัษำควำมเป็นผูน้ ำใน
ประเทศไทย โดยมุ่งเน้นกำรพฒันำขดีควำมสำมำรถของบุคคลำกรอย่ำงต่อเนื่อง รวมถงึกำรรกัษำคุณภำพ
ของบรกิำร และกำรด ำเนินงำนใหเ้สรจ็สำมำรถสง่มอบไดต้รงตำมเวลำทีก่ ำหนด เพื่อใหส้ำมำรถแข่งขนัไดก้บั
คู่แขง่ในประเทศ 

 เป็นหนึ่งในบรษิทัฯ ผูใ้หบ้รกิำรดำ้นเหมอืงแร่ ในระดบันำนำชำต ิบรษิทัฯ มุ่งมัน่ในกำรใหบ้รกิำรดำ้นเหมอืงแร่ 
เพื่อให้ได้รบักำรยอมรับในด้ำนคุณภำพและควำมสำมำรถในกำรบรหิำรโครงกำร จะเหน็ได้จำกที่บรษิัทฯ 
ไดร้บังำนจำกลกูคำ้อย่ำงต่อเนื่อง บรษิทัฯ ไดต้ัง้เป้ำหมำยทีจ่ะเป็นหนึ่งในบรษิทัฯ ผูน้ ำในกำรท ำเหมอืงแร่อนั
เป็นทีย่อมในระดบันำนำชำตโิดยจะขยำยกำรบังำนในตลำดต่ำงประเทศ อนัจะเป็นโอกำศในกำรเติบโตทำง
ธุรกจิของบรษิทัฯ 

  แสวงหำโอกำสทำงธุรกจิโดยเขำ้ร่วมทุนในโครงกำรทีส่ำมำรถสรำ้งผลตอบแทนทีด่ ีและต่อยอดพฒันำธุรกจิ
เหมอืงแร่ 

 

 



แบบ 56-1 ปี 2563 | บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) 
 

สว่นที ่1 ขอ้ที ่1 หน้ำที ่2  

กลยุทธใ์นการด าเนินการ (Strategy) 

ทศิทำงและแผนกลยุทธก์ำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัฯ มุ่งเน้นกำรสรำ้งและรกัษำควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขนั  
กำรสรำ้งกำรเตบิโตทำงธุรกจิ รวมถงึกำรพฒันำองคก์รในดำ้นต่ำงๆ ส ำหรบัสนบัสนุนแผนกำรเตบิโตในอนำคต เพื่อให้
บรรลุเป้ำหมำยทัง้ระยะสัน้และระยะยำว โดยมแีนวทำงหลกั ดงันี้ 

 เสริมสร้ำงประสิทธิภำพบุคคลำกรเพื่อรองรับกำรขยำยงำนในประเทศและต่ำงประเทศที่มีศักยภำพ
โดยเฉพำะในกลุ่มประเทศ CLMV  

 พฒันำศกัยภำพบุคลำกรด้วยกำร 1) สร้ำงควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญอย่ำงต่อเนื่อง 2) สร้ำงทัศนคติและ
จรยิธรรมในกำรท ำงำน 3) สรำ้งสภำพแวดลอ้มกำรท ำงำนทีเ่หมำะสม 

 พฒันำรูปแบบกำรให้บรกิำรเหมืองแร่เพื่อยกระดบัให้บรษิัทฯ เป็นผู้ให้บริกำรในระดบัภูมิภำคและเพิ่ม
สดัสว่นกำรใหบ้รกิำรในต่ำงประเทศ 

 บรหิำรงำนด้ำนกำรท ำเหมืองโดยยดึหลกักำรพฒันำประสทิธผิล (productivity) ของเครื่องจกัร กำรซ่อม
บ ำรุง (Maintenance) อย่ำงมคีุณภำพ และกำรควบคุมตน้ทุนด ำเนินงำนใหเ้ป็นไปตำมเป้ำหมำย 

 บริหำรโครงกำรโดยใช้เครื่องมือที่มีประสทิธิภำพได้แก่ กำรวิเครำะห์และควบคุมต้นทุน  กำรปรบัปรุง
ประสทิธภิำพเครื่องจกัร กำรควบคุมพสัดุคงคลงั ฯลฯ 

 จดัหำระบบโปรแกรมกำรออกแบบเหมอืงแร่ทีท่นัสมยัมำใช ้ท ำใหบ้รษิทัฯ สำมำรถวำงแผนไดอ้ย่ำงถูกต้อง
ลดควำมผดิพลำด 

 สรำ้งระบบควบคุมภำยใน กำรบรหิำรควำมเสีย่งและกำรสือ่สำรในองคก์รทีม่ปีระสทิธภิำพเพื่อสนับสนุนกำร
บรหิำรงำน 

 รกัษำควำมสมัพนัธท์ีด่กีบัผูผ้ลติ ผูจ้ดัจ ำหน่ำย เครื่องจกัร อุปกรณ์ และอะไหล่ ตลอดจนผูร้บัเหมำช่วงที่มี
คุณภำพ ควำมพร้อมเครื่องจกัร ควำมเชี่ยวชำญและควำมรับผิดชอบ เพื่อให้บริษัทฯ ส่งมอบงำนที่มี
คุณภำพใหแ้ก่ลกูคำ้ภำยในก ำหนดเวลำทีว่ำงไว ้

 ใชก้ลยุทธใ์นกำรรกัษำฐำนลูกคำ้เดมิ ดว้ยกำรส่งมอบทีคุ่ณภำพตรงต่อเวลำ เพื่อสรำ้งควำมพงึพอใจสงูสุด
ใหก้บัลกูคำ้ 

 รกัษำควำมสมัพนัธท์ีด่กีบักลุ่มลกูคำ้เป้ำหมำย 

 จดัหำแหล่งเงนิทุนในกำรด ำเนินงำนและบรหิำรสภำพคล่องทำงกำรเงนิใหเ้กดิประสทิธภิำพสงูสดุ 

 

 

 

 

 

 



แบบ 56-1 ปี 2563 | บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) 
 

สว่นที ่1 ขอ้ที ่1 หน้ำที ่3  

การเปล่ียนแปลงและพฒันาท่ีส าคญั 

1.2.1 ประวติัและความเป็นมา 

กลุ่มบรษิทัสหกล โดยบรษิทั สหกลเอนยเินียร ์จ ำกดั ไดถู้กจดัตัง้เพื่อด ำเนินธุรกจิรบัเหมำก่อสรำ้งงำนวศิวกรรม
โยธำ มำตัง้แต่ปี 2513 เพื่อรองรบักำรกระจำยควำมเจรญิสู่ภูมภิำคทัว่ประเทศตำมนโยบำยกำรพฒันำประเทศใน
ขณะนัน้ โดยมกีลุ่มครอบครวัศริสิรรพ์เป็นผู้เริม่ก่อตัง้ ต่อมำในปี 2526 บรษิัท สหกลเอนยเินียร ์จ ำกดัไดล้งนำมใน
สญัญำจำ้งเหมำขดุ-ขนดนิ โครงกำรที ่1 กบักำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลติแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) โดยเป็นผูร้บัผดิชอบในกำร
เปิดหน้ำดนิ ขดุขนดนิและถ่ำนหนิใหก้บัเหมอืงถ่ำนหนิแม่เมำะ อ ำเภอแม่เมำะ จงัหวดัล ำปำง ระหว่ำงปี 2526 ถงึ 2533 
และไดร้บักำรว่ำจ้ำงใหเ้ป็นผูด้ ำเนินกำรต่อในโครงกำรที่ 2 ระหว่ำงปี 2533 ถึง 2541 โดยมมีูลค่ำโครงกำรเท่ำกบั 
3,544 ลำ้นบำท และ 9,865 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

ต่อมำ บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จ ำกดั (เดมิชื่อ บรษิทั ศริวิศิวเหมอืงแร่และก่อสรำ้ง จ ำกดั) ไดถู้กจดัตัง้ขึน้เมื่อ
วนัที่ 10 พฤษภำคม 2544 โดยกลุ่มครอบครวัศริสิรรพ ์เพื่อเป็นบรษิทัหลกัในกำรท ำธุรกจิด้ำนกำรให้บรกิำรและ
ด ำเนินงำนเหมอืงแร่อย่ำงครบวงจร ซึ่งครอบคลุมถึง กำรวำงแผนงำนเหมอืง กำรปฎิบตัิงำนเปิดหน้ำเหมอืง กำรให้
ค ำปรึกษำด้ำนงำนเหมือง และกำรให้เช่ำและซ่อมบ ำรุงเครื่องจกัรขนำดใหญ่  นอกจำกนี้ บรษิัท สหกลอคิวปิเมนท ์
จ ำกดั  ยงัคงมคีวำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรรบัเหมำก่อสรำ้งโยธำ โดยได้รบังำนก่อสร้ำงสิง่อ ำนวยควำมสะดวกที่จ ำเป็น
ส ำหรบักำรท ำเหมอืง เช่น ถนน ที่พกัอำศยั เป็นต้น ในปัจจุบนั กำรด ำเนินธุรกจิให้บรกิำรและด ำเนินงำนเหมอืงแร่
อย่ำงครบวงจรทัง้หมดของกลุ่มบรษิทัสหกล ไดด้ ำเนินกำรโดยบรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จ ำกดั  (ภำยหลงัแปรสภำพ
จำกบรษิทัจ ำกดัเป็นบรษิทัมหำชนจ ำกดัในปี 2558 โดยมชีื่อเตม็ว่ำ บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) (“บรษิทั
ฯ”)  

ปัจจบุนับรษิทัฯ มกีำรขยำยงำนทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศรำยละเอยีด ดงันี้ 
โครงการในประเทศ : โครงการแม่เมาะ จงัหวดัล าปาง ผูว้่าจ้าง คือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย   

 กจิกำรร่วมคำ้ไอทดี-ีเอสควิ และกจิกำรร่วมคำ้เอสควิ-ไอทดี ี(บรษิทัฯ ร่วมลงทุนกบับรษิทั อติำเลยีนไทย 
ดเีวล๊อปเมนต ์จ ำกดั (มหำชน) ในอตัรำรอ้ยละ 50 เท่ำกนั) เป็นผูร้บัผดิชอบในกำรเปิดหน้ำดนิ ขดุขนดนิ
และถ่ำนหนิใหก้บัเหมอืงถ่ำนหนิ ทีอ่ ำเภอแม่เมำะ จงัหวดัล ำปำง ในโครงกำร 7 ระหว่ำงปี 2551 ถงึ 2563 
และโครงกำร 7/1 ซึง่สิน้สดุในเดอืนกนัยำยน 2558  

 โครงกำร 8 ในโครงกำรเหมอืงแม่เมำะ ซึง่มรีะยะเวลำตำมสญัญำระหว่ำงปี 2559 ถงึ 2568 
โครงการในต่างประเทศ :  

 โครงกำรเหมอืงหงสำ สำธำรณรฐัประชำธปิไตยประชำชนลำว ระหว่ำงปี 2558 ถงึ 2569 
 โครงกำร O&M Waste Line 2 สำธำรณรฐัประชำธปิไตยประชำชนลำว ระหว่ำงปี 2563 ถงึ 2569 
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1.2.2 พฒันาการการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญั  

ปี เหตกุารณ์ท่ีส าคญั 

2551 โครงการเหมืองแม่เมาะ โครงการท่ี 7  
 บริษัทฯ ร่วมกับบริษัท อิตำเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ ำกดั (มหำชน) (“ITD”) จดัตัง้

กจิกำรร่วมค้ำไอทดีี-เอสควิ (“ITD-SQ”) (บรษิทัฯ ร่วมลงทุนในสดัส่วนร้อยละ 50) เพื่อ
เขำ้รบังำนขุด ขน ล ำเลยีงดนิและถ่ำนหนิจำก กฟผ. ตำมสญัญำจำ้งเหมำขุด-ขนดนิและ
ถ่ำนหนิส ำหรบัโครงกำรเหมอืงแม่เมำะ โครงกำรที ่7 โดยมมีลูค่ำโครงกำรเท่ำกบั 21,906 
ลำ้นบำท  

2554 โครงการเหมืองแม่เมาะ โครงการท่ี 7/1  
 บรษิัทฯ ร่วมกบั ITD จดัตัง้กจิกำรร่วมคำ้เอสควิ-ไอทดี ี(“SQ-ITD”) (บรษิัทฯ ลงทุนใน

สดัสว่นรอ้ยละ 50) เพื่อเขำ้รบังำนขดุ ขน ล ำเลยีงดนิจำก กฟผ. ตำมสญัญำจำ้งเหมำขุด-
ขนดนิส ำหรบัโครงกำรเหมอืงแม่เมำะ โครงกำรที ่7/1 ปรมิำณ 80.0 ลำ้นลูกบำศกเ์มตร
แน่น โดยมมีลูค่ำโครงกำรเท่ำกบั 5,273 ลำ้นบำท  

2557 โครงการเหมืองหงสา เมืองหงสา สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 บรษิทัฯ รบัจำ้ง บรษิทั หงสำเพำเวอร ์จ ำกดั ในกำรขุดและขนดนิและถ่ำนหนิ ซึง่มมีูลค่ำ

โครงกำรเท่ำกับ 11,742.7 ล้ำนบำท โดยเข้ำลงนำมในสญัญำสมัปทำนเมื่อวันที่ 23 
มกรำคม 2557   

 ในเดอืนกรกฎำคม 2557 บรษิทัฯ จ่ำยเงนิปันผลใหผู้ถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ จำกผลก ำไรของ
ปี 2555 ในอัตรำปันผลหุ้นละ 14 บำท ส ำหรับหุ้นจ ำนวน 5,000,000 หุ้น คิดเป็นเงิน
ทัง้หมด 70 ลำ้นบำท 

2558  บรษิทัฯ มทีุนจดทะเบยีนเพิม่ขึน้จำก 500 ลำ้นบำท เป็น 750 ลำ้นบำท โดยบรษิทัเรยีก
เพิม่ทุนจำกผูถ้อืหุน้เดมิ (Right Offering) จ ำนวน 250 ลำ้นบำท เพื่อน ำมำใชใ้นโครงกำร
หงสำ โดยมมีตเิพิม่ทุนครัง้ที ่1 ณ วนัที ่11 พฤศจกิำยน 2557 จ ำนวน 200 ลำ้นบำท 
และมตเิพิม่ทุนครัง้ที ่2 ณ วนัที ่26 มกรำคม 2558 และไดจ้ดัสรรหุน้ดงักล่ำวในวนัที ่27 
กุมภำพนัธ ์2558  

 บรษิทัฯ จดทะเบยีนแปรสภำพเป็นบรษิทัมหำชน เมื่อวนัที ่3 เมษำยน 2558 บรษิทัลง
นำมในสญัญำงำนจำ้งเหมำขดุ-ขนดนิและถ่ำนหนิ ส ำหรบัโครงกำรเหมอืงแม่เมำะ 
โครงกำรที ่8 ในวนัที ่26 สงิหำคม 2558 ซึง่มมีลูค่ำรวมเท่ำกบั 22,871 ลำ้นบำท โดยมี
ระยะเวลำตำมสญัญำตัง้แต่ปี 2559 ถงึ 2568 

 สิน้สดุงำนโครงกำร 7/1 ตำมสญัญำ 

2559  บรษิทัฯ เพิม่ทุนจดทะเบยีนจำก 750 ลำ้นบำท เป็น 1,150 ลำ้นบำท โดยจดัสรรหุน้เพื่อ
เสนอขำยต่อประชำชนจ ำนวน 380 ลำ้นบำท แบ่งเป็น 380 ลำ้นหุน้ มูลค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 
1 บำท โดยหุน้ทีเ่หลอือกี 20 ลำ้นหุน้ ส ำรองไวเ้พื่อรองรบักำรแปลงสภำพตำมใบส ำคญั
แสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สำมญัของบรษิทัฯ ทีอ่อกใหแ้ก่กรรมกำร และพนักงำนของบรษิทัฯ 
ตำมมตทิีป่ระชุมวสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2559 เมื่อวนัที ่15 กรกฎำคม 2559  

 วนัที ่ 14, 17 และ 18 ตุลำคม 2559 บรษิทัฯ ไดเ้ปิดใหบุ้คคลทัว่ไปจองซือ้หุน้(Initial 
Public Offering) จ ำนวน 380,000,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 33.63 ของจ ำนวนหุน้สำมญัที่
ออกและเรยีกช ำระแลว้ทัง้หมดของบรษิทัฯ ภำยหลงักำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนครัง้นี้ 
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ปี เหตกุารณ์ท่ีส าคญั 

หรอืรอ้ยละ 33.04 ของจ ำนวนหุน้สำมญัทีอ่อกและเรยีกช ำระแลว้ ภำยหลงักำรเสนอขำย
หุน้สำมญัเพิม่ทุนครัง้นี้และกำรใชส้ทิธติำมใบส ำคญัแสดงสทิธทิีอ่อกใหแ้ก่กรรมกำรและ
พนกังำน มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 1 บำท โดยจ ำหน่ำยในรำคำหุน้ละ 3.2 บำท 

 เมื่อวนัที ่25 ตุลำคม 2559 ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ไดเ้พิม่หุน้สำมญัของ SQ 
เขำ้เป็นหลกัทรพัยใ์หม่ และเขำ้ท ำกำรซือ้ขำยในตลำดหลกัทรพัยฯ์เป็นวนัแรก (First Day 
Trade) เมื่อวนัที ่26 ตุลำคม 2559 

2560 
 
 
 
 
 

2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 บริษัทฯได้น ำใบส ำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขำยให้แก่กรรมกำรและพนักงำนของบริษัท 
จ ำนวน 4,870,150 หน่วย มอีตัรำกำรใชส้ทิธ ิ1ใบส ำคญัแสดงสทิธ ิมสีทิธซิือ้หุน้สำมญัได ้
1 หุน้ ทีร่ำคำกำรใชส้ทิธ ิ1 บำท รวมเป็นเงนิทีไ่ดร้บัจำกกำรใชส้ทิธซิือ้หุน้สำมญัเพิม่ทุน
จ ำนวน 4,870,150 บำท ทัง้นี้ ภำยหลงักำรจดทะเบยีนเพิม่ทุนช ำระแลว้ บรษิทัฯมหีุน้ที่
รอกำรใชส้ทิธซิือ้หุ้นสำมญัจ ำนวน 15,129,850 หุ้นและคงเหลอืใบส ำคญัแสดงสทิธเิพื่อ
เสนอขำยใหแ้ก่กรรมกำรและพนกังำนของบรษิทั จ ำนวน 15,129,850 หน่วย 

 ในวนัที ่9 พฤษภำคม 2561 บรษิทัฯ ไดม้กีำรลงนำมสญัญำงำนเพิม่โครงกำรเหมอืงหงสำ 
ประเทศลำว ไดแ้ก่ งำนขดุ-ขนดนิ จ ำนวน 28 ลำ้น ลบ.ม. ซึง่มมีูลค่ำงำนประมำณ 1,036 
ลำ้นบำท 

 เมื่อวนัที ่17 มนีำคม 2561 ไดม้เีหตุกำรณ์ดนินอกพืน้ทีท่ ำงำนของโครงกำรไดส้ไลดม์ำ
ท ำควำมเสยีหำยต่อระบบสำยพำนของโครงกำรแม่เมำะ 8 (“เหตุกำรณ์ดนิสไลด์”) ส่งผล
ให้เกิดควำมล่ำช้ำในกำรด ำเนินงำนในระบบสำยพำน แต่บริษัทก็สำมำรถติดตัง้แนว
สำยพำนใหม่ไดใ้นไตรมำส 2/2561 และสำมำรถเริม่ด ำเนินงำนได ้โดยอัตรำกำรท ำงำน 
(Utilization rate) ของระบบสำยพำนไดท้ยอยปรบัตวัเพิม่ขึน้เป็นรอ้ยละ 70-75 ในช่วง
ไตรมำสสดุทำ้ยของปี 2561  

 บริษัทฯได้น ำใบส ำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขำยให้แก่กรรมกำรและพนักงำนของบริษัท 
จ ำนวน 3,644,750 หน่วย มอีตัรำกำรใชส้ทิธ ิ1ใบส ำคญัแสดงสทิธ ิมสีทิธซิื้อหุน้สำมญัได ้
1 หุน้ ทีร่ำคำกำรใชส้ทิธ ิ1 บำท รวมเป็นเงนิทีไ่ดร้บัจำกกำรใชส้ทิธซิือ้หุน้สำมญัเพิม่ทุน
จ ำนวน 3,644,750 บำท ทัง้นี้ ภำยหลงักำรจดทะเบยีนเพิม่ทุนช ำระแลว้ บรษิทัฯมหีุน้ที่
รอกำรใชส้ทิธซิือ้หุ้นสำมญัจ ำนวน 11,485,100 หุ้นและคงเหลอืใบส ำคญัแสดงสทิธเิพื่อ
เสนอขำยใหแ้ก่กรรมกำรและพนกังำนของบรษิทั จ ำนวน 11,485,100 หน่วย 

 โครงกำร เหมืองถ่ำนหินเมืองก๊ก สำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำร์ เมื่อวันที่ 11 
กรกฎำคม 2562 บรษิทัไดล้งนำมในบนัทกึขอ้ตกลงกบั บรษิทั Golden Lake Co.,Ltd. 
(GL) เพื่อร่วมด ำเนินกำรพฒันำโครงกำรเหมอืงถ่ำนหนิ เมอืงก๊ก (Mai Khot Coal Mine) 
ซึง่ตัง้อยู่ที ่รฐัฉำน สำธำรณรฐัแห่งสหภำพเมยีนมำร ์โดยไดจ้ดัตัง้บรษิทัร่วมทุน เพื่อรบั
สทิธใินกำรพฒันำเหมอืงดงักล่ำวจำกเจำ้ของสมัปทำน 

 โครงกำร O&M Waste Line 2 สำธำรณรฐัประชำธปิไตยประชำชนลำว บรษิทัฯ รบัจำ้ง 
บรษิัท หงสำเพำเวอร ์จ ำกดั ในกำร Operation and Maintenance service ระบบ
สำยพำนงำนดนิและงำนขีเ้ถำ้ มมีลูค่ำโครงกำรเท่ำกบั 2,265 ลำ้นบำท โดยเขำ้ลงนำมใน
สญัญำสมัปทำนเมื่อวนัที ่25 กรกฎำคม 2562   

 บริษัทฯได้น ำใบส ำคัญแสดงสทิธิที่เสนอขำยให้แก่กรรมกำรและพนักงำนของบริษัท 
จ ำนวน 2,894,460 หน่วย มอีตัรำกำรใชส้ทิธ ิ1 ใบส ำคญัแสดงสทิธ ิมสีทิธซิือ้หุน้สำมญั
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ปี เหตกุารณ์ท่ีส าคญั 

 
 
 
 

2563 

ได ้1 หุน้ ทีร่ำคำกำรใชส้ทิธ ิ1 บำท รวมเป็นเงนิทีไ่ดร้บัจำกกำรใชส้ทิธซิือ้หุน้สำมญัเพิม่
ทุนจ ำนวน 2,894,460 บำท ทัง้นี้ ภำยหลงักำรจดทะเบยีนเพิม่ทุนช ำระแลว้ บรษิทัฯมหีุน้
ทีร่อกำรใชส้ทิธซิือ้หุน้สำมญัจ ำนวน 8,590,640 หุน้และคงเหลอืใบส ำคญัแสดงสทิธเิพื่อ
เสนอขำยใหแ้ก่กรรมกำรและพนกังำนของบรษิทั จ ำนวน 8,590,640  หน่วย 

 สิน้สดุงำนโครงกำร 7 ตำมสญัญำ 
 บริษัทฯได้น ำใบส ำคัญแสดงสทิธิที่เสนอขำยให้แก่กรรมกำรและพนักงำนของบริษัท 

จ ำนวน 8,590,640 หน่วย มอีตัรำกำรใชส้ทิธ ิ1 ใบส ำคญัแสดงสทิธ ิมสีทิธซิือ้หุน้สำมญั
ได ้1 หุน้ ทีร่ำคำกำรใชส้ทิธ ิ1 บำท มกีำรใชส้ทิธไิปทัง้สิน้ 5,040,490 หน่วย รวมเป็นเงนิ
ทีไ่ดร้บัจำกกำรใชส้ทิธซิือ้หุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 5,040,490 บำท ทัง้นี้ ภำยหลงักำรจด
ทะเบยีนเพิม่ทุนช ำระแลว้ บรษิทัฯ มหีุ้นทีร่อกำรใชส้ทิธซิื้อหุน้สำมญัจ ำนวน 3,550,150 
หุน้และคงเหลอืใบส ำคญัแสดงสทิธเิพื่อเสนอขำยใหแ้ก่กรรมกำรและพนักงำนของบรษิทั 
จ ำนวน 3,550,150 หน่วย 
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1.2.3  โครงสรา้งการถือหุ้นของบริษทัฯ  

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563  บรษิทัฯ มโีครงสรำ้งธุรกจิ ดงันี้ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
บริษทั สดัส่วนการถือหุ้น ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 

1 กจิกำรร่วมคำ้ ไอทดี ี– เอสควิ รอ้ยละ 50 ด ำเนินงำนภำยใต้สญัญำ กบั กฟผ. ส ำหรบั
โครงกำรเหมอืงแม่เมำะ โครงกำรที ่7 

2 Mai Khot Energy Limited 
 

รอ้ยละ 70 พฒันำโครงกำรเหมอืงถ่ำนหนิเมอืงก๊ก
สำธำรณรฐัแห่งสหภำพเมยีนมำร ์ 

3 บรษิทั สหกลพำวเวอร ์จ ำกดั รอ้ยละ 100 ลงทุนในบริษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจผลิตและ
จ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ  

4 บรษิทั ทรปิเป้ิล เอส อโิค่ จ ำกดั รอ้ยละ 15 ผ่ำน บจ. สหกล
พำวเวอร ์

พฒันำและลงทุนในธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำย
กระแสไฟฟ้ำ 

 

กจิกำรร่วมคำ้ ไอทดี ี– เอสควิ  

กจิกำรร่วมคำ้ ไอทดี ี– เอสควิ จดัตัง้ขึน้ตำมสญัญำร่วมคำ้ลงวนัที ่6 ตุลำคม 2551 ระหว่ำงบรษิทั อติำเลยีน
ไทย ดเีวล๊อปเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) และ บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) ในสดัส่วนกำรลงทุนรอ้ยละ 50:50 
เพื่อรบัจำ้งขุด – ขนดนิและถ่ำนหนิทีเ่หมอืงแม่เมำะใหก้บักำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลติแห่งประเทศไทยเป็นจ ำนวนเงนิ 21,906 
ลำ้นบำท ซึง่มกี ำหนดเวลำตัง้แต่วนัที ่22 ตุลำคม 2551 ถงึวนัที ่30 เมษำยน 2563  

Mai Khot Energy Limited 

เมื่อวนัที ่11 กรกฎำคม 2562 บรษิทัไดล้งนำมในบนัทกึขอ้ตกลงกบั บรษิทั Golden Lake Co.,Ltd. (GL) เพื่อร่วม
ด ำเนินกำรพฒันำโครงกำรเหมอืงถ่ำนหนิ เมอืงก๊ก (Mai Khot Coal Mine) ซึง่ตัง้อยู่ที ่รฐัฉำน สำธำรณรฐัแห่งสหภำพ
เมยีนมำร ์โดยทัง้ 2 บรษิทัร่วมจดัตัง้บรษิทัร่วมทุนชื่อ Mai Khot Energy Limited เพื่อรบัสทิธใินกำรพฒันำเหมอืง
ดงักล่ำวจำกเจำ้ของสมัปทำน ซึง่บรษิทัฯมสีดัส่วนถอืหุน้รอ้ยละ 70 บรษิทั Golden Lake Co.,Ltd. (GL) ถอืหุน้รอ้ยละ 

บมจ. สหกลอิควิปเมนท ์
(บริษทัฯ) 

กิจการร่วมค้า 

ไอทีดี – เอสคิว 
Mai Khot Energy Limited บจ. สหกลพาวเวอร ์

50% 70% 

บจ. ทริปเป้ิล เอส อีโค่ 

15% 

100% 



แบบ 56-1 ปี 2563 | บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) 
 

สว่นที ่1 ขอ้ที ่1 หน้ำที ่8  

30 ทุนจดทะเบยีนเริม่ตน้ 10 ลำ้นดอลลำหส์หรฐั  โดยมแีผนงำนในกำรพฒันำเหมอืงถ่ำนหนิเพื่อกำรส่งออกและพฒันำ
โรงไฟฟ้ำเพื่อจ ำหน่ำยไฟฟ้ำในเชงิพำณิชยต่์อไป 

บรษิทั สหกลพำวเวอร ์จ ำกดั 

บรษิัท สหกลพำวเวอร์ จ ำกดั จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัที ่23 พฤศจกิำยน 2547 ดว้ยทุนจดทะเบยีน 1 ล้ำนบำท มี
จ ำนวนหุน้ทัง้หมด 100,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ละ 10 บำท เพื่อประกอบธุรกจิประเภทกำรลงทุนในธุรกจิผลติและจ ำหน่ำย
กระแสไฟฟ้ำ ทัง้นี้ บรษิทั สหกลพำวเวอร ์จ ำกดัมกีำรเพิม่ทุนระหว่ำงปี 2558 ท ำใหปั้จจุบนั บรษิทัมทีุนจดทะเบยีนเป็น 
10 ลำ้นบำท คดิเป็นจ ำนวนหุน้ 1,000,000 หุน้ ทีม่ลูค่ำหุน้ละ 10 บำท  

บรษิทั ทรปิเป้ิล เอส อโีค่ จ ำกดั 

บรษิทั ทรปิเป้ิล เอส อีโค่ จ ำกดั จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัที ่31 มนีำคม 2558 ดว้ยทุนจดทะเบยีน 40 ลำ้นบำท และมี
กำรเพิม่ทุนในปี 2559 จ ำนวน 20 ลำ้นบำท ท ำใหปั้จจุบนั บรษิทัมทีุนจดทะเบยีนทัง้หมด 60 ลำ้นบำท  คดิเป็นจ ำนวน
หุน้ทัง้หมด 6 ลำ้นหุน้   มลูค่ำหุน้ละ 10 บำท   โดยบรษิทั สหกลพำวเวอร ์จ ำกดั ไดจ้ดัตัง้บรษิทัร่วมกบั กลุ่มครอบครวั
รุ่งโรจน์กติยิศ และบรษิทั พ ีเอส ท ีเอนเนอรย์ ี จ ำกดั โดยถอืหุน้รอ้ยละ 15 รอ้ยละ 70 และรอ้ยละ 15 ตำมล ำดบั  
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สว่นที ่1 ขอ้ที ่2 หน้าที ่1  

2 ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 

2.1 ภาพรวมประกอบธรุกิจ  

ปัจจุบนั บริษัท สหกลอคิวปิเมนท์ จํากดั (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลกั คือ ธุรกิจใหบ้รกิารงานด้านการทํา

เหมอืงแร่ครบวงจร (Mining Service Business) โดยปัจจุบนั เหมอืงที่บรษิทัฯ ให้บรกิารดําเนินงาน จะเป็นการทํา

เหมอืงถ่านหนิแบบบ่อเปิด (Open Pit Mining) ซึง่เป็นการเปิดหน้าดนิเป็นบ่อลกึลงไปจนถงึชัน้ถ่านหนิ แลว้จงึทําการ

ขุดถ่านหินออกมาใช้งาน เน่ืองจากบริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการด้านการทําเหมืองแร่อย่างครบวงจร การให้บริการ

ครอบคลุมงานต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

(1) การวางแผนงานเหมืองและขนส่ง โดยบริษัทฯ ทําการจดัทําแผนงานในเหมืองทัง้หมด เริ่มตัง้แต่การ

เตรยีมพื้นที่แหล่งแร่ทีจ่ะขุด พื้นที่ทิง้ดนิ และพืน้ทีก่่อสร้าง การเลอืกเครื่องจกัรกลทัง้เครื่องจกัรกลหลกั 

(Main Equipment) และ เครื่องจกัรกลช่วยและสนบัสนุน รวมถงึการจดัทาํแบบแปลนเหมอืงทัง้ในระยะสัน้ 

ระยะกลาง และระยะยาว แบบก่อสร้างองค์ประกอบต่างๆ ของเหมือง เช่น ถนน สะพาน ผนังกัน้น้ํา  

คลองผนัน้ํา สาํนกังาน ฯลฯ ตลอดจนแผนในการฟ้ืนฟูสภาพเหมอืง 

(2) การปฎบิตังิานเปิดหน้าเหมอืง บรษิทัฯ สามารถรบังานเปิดหน้าเหมอืงไดห้ลายระดบัดว้ยความชาํนาญใน

พืน้ทีแ่ละมบีุคลากรทีม่ปีระสบการณ์และความชาํนาญในแต่ละสว่น ตัง้แต่เหมอืงขนาดเลก็ถงึขนาดใหญ่ 

สามารถรบังานเปิดหน้าเหมอืงแร่ไดห้ลายประเภท เช่น ถ่านหนิ ทองแดง แบรไรต ์โปแตช ฯลฯ  

(3) การเป็นทีป่รกึษางานเหมอืง  

(4) การบรกิารใหเ้ช่าเครื่องจกัรขนาดใหญ่และงานซ่อมบํารุงซึง่เป็นการบรกิารใหเ้ช่าเครื่องจกัรทัง้แบบทีเ่ป็น

สญัญาเช่าทางการเงิน และสญัญาเช่าดําเนินงาน รวมถึงบริการงานซ่อมบํารุงเครื่องจกัรด้วยวิศวกร

ผูเ้ชีย่วชาญ 

(5) การรบัเหมาก่อสรา้งงานวศิวกรรมโยธาและระบบสาธารณูปโภค เช่น ถนน ทีพ่กัอาศยั เป็นตน้ 

 กลุ่มบรษิัทสหกล เริม่ให้บรกิารด้านเหมอืงตัง้แต่ปี 2526 โดยเป็นผู้ดําเนินธุรกจิไทยรายแรกที่รบัผดิชอบ

ดาํเนินงานโครงการเปิดหน้าเหมอืง ทีม่มีลูค่ากว่าหมื่นลา้นบาท โดยงานแรกของกลุ่มบรษิทัสหกลคอื โครงการเหมอืง

แม่เมาะ โครงการ 1 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) มูลค่าโครงการรวมทุกสญัญาประมาณ 2,770 

ลา้นบาท งานต่อมาของกลุ่มบรษิัทสหกลคอื โครงการเหมอืงแม่เมาะ โครงการ 2 ของ กฟผ. เช่นกนั โดยมมีูลค่า

โครงการรวมทุกสญัญาประมาณ 7,648 ลา้นบาท หลงัจากนัน้กลุ่มบรษิทัสหกลไดร้บังานทีเ่กีย่วขอ้งกบังานขดุ ขน และ

ลําเลยีงดนิและถ่านหนิ งานตดิตัง้ระบบสายพานในเหมอืงแม่เมาะ รวมถงึการรบัเหมาก่อสรา้งทางหลวงสายสาํคญัๆ 

ทัว่ประเทศไทย ปัจจุบนั การดาํเนินธุรกจิใหบ้รกิารและดาํเนินงานเหมอืงแร่ครบวงจรทัง้หมดของ กลุ่มบรษิทั    สหกล 

อยู่ภายใต้การดําเนินงานของบรษิทัฯ หรอื บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืกจิการร่วมคา้ของบรษิทัฯ โดยเป็นผูร้บัจา้งใน

การขุดและขนดนิและถ่านหนิใน โครงการเหมอืงแม่เมาะ โครงการ 7 โครงการ 7/1 และโครงการ 8 ซึง่เป็นโครงการ

ต่อเน่ืองจากโครงการในอดตีของ กฟผ. โดยโครงการ 7  เริม่ตัง้แต่วนัที่ 22 ตุลาคม 2551 สิน้สุดสญัญาวนัที่ 30 

เมษายน 2563 มลูค่าโครงการทัง้หมดประมาณ 21,906 ลา้นบาท โครงการ 7/1 เริม่ตัง้แต่วนัที ่9 สงิหาคม 2554 สิน้สุด

สญัญาวนัที่ 30 กนัยายน 2558 มูลค่าโครงการทัง้หมดประมาณ 5,273 ล้านบาท และ โครงการ 8 ซึ่งมรีะยะเวลา

ดําเนินการตามสญัญาตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2559 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2568 และมมีูลค่าโครงการทัง้หมดประมาณ 

22,871 ลา้นบาท  

 นอกจากโครงการเหมอืงแม่เมาะทีก่ล่าวมาขา้งตน้  บรษิทัฯ ไดล้งนาม (1) สญัญาจา้งเหมาขุด-ขนดนิและ

ถ่านหิน ณ เหมืองหงสา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กบั บริษัท หงสาเพาเวอร์ จํากดั เมื่อวนัที่ 23 

มกราคม 2557 โดยโครงการดงักล่าวมมีลูค่าประมาณ 11,743 ลา้นบาท เริม่ต้นโครงการวนัที ่22 มถุินายน 2558 และ

สิน้สดุโครงการวนัที ่31 ธนัวาคม 2569 (2) ลงนามในสญัญางานเพิม่ จา้งเหมาขุด-ขนดนิและถ่านหนิ ณ เหมอืงหงสา 

สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว กบั บริษัท หงสาเพาเวอร์ จํากดั มูลค่าประมาณ 1,036 ล้านบาท เริม่ต้น

โครงการวนัที ่9 พฤษภาคม 2561 และสิน้สุดโครงการวนัที่ 31 ธนัวาคม 2569 (3) ลงนามสญัญา Operation and 
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สว่นที ่1 ขอ้ที ่2 หน้าที ่2  

Maintenance Services for Waste Line 2 System และOperation and Maintenance Services for Ash Conveyor 

System ทีเ่หมอืงหงสา สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว มลูค่างาน  2,265 ลา้นบาท วนัที ่25 กรกฎาคม 2562

ซึ่งจะเริ่มรับรู้รายได้ในปี 2563 และสิ้นสุดโครงการวนัที่ 31 ธันวาคม 2569 (4) โครงการเหมืองถ่านหินเมืองก๊ก 

สาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมาร ์เมื่อวนัที ่11 กรกฎาคม 2562 บรษิทัไดล้งนามในบนัทกึขอ้ตกลงกบั บรษิทั Golden 

Lake Co.,Ltd. (GL) เพื่อร่วมดําเนินการพฒันาโครงการเหมอืงถ่านหนิ เมอืงก๊ก (Mai Khot Coal Mine) ซึง่ตัง้อยู่ที ่ 

รฐัฉาน สาธารณรฐัแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยได้จดัตัง้บรษิัทร่วมทุนเพื่อรบัสทิธิในการพฒันาเหมอืงดงักล่าวจาก

เจา้ของสมัปทาน 

โครงการปัจจบุนั 

ปัจจุบนับรษิทัฯ ดําเนินโครงการใน 2 ลกัษณะดว้ยกนั ได้แก่ (1) โครงการที่มกีจิการร่วมค้าเป็นคู่สญัญากบั

ลูกค้า และ (2) โครงการที่บรษิัทฯ เป็นคู่สญัญาโดยตรง โดยโครงการทีม่กีจิการร่วมค้าเป็นคู่สญัญากบัลูกค้า ได้แก่ 

โครงการเหมอืงแม่เมาะ โครงการ 7 ที่ดําเนินการโดยกจิการร่วมค้า ITD-SQ และโครงการเหมอืงถ่านหนิเมอืงก๊ก 

บรษิทัไดล้งนามในบนัทกึขอ้ตกลงกบั บรษิทั Golden Lake Co.,Ltd. (GL) สาํหรบัโครงการทีบ่รษิทัฯ เป็นคู่สญัญา

โดยตรง ไดแ้ก่ โครงการเหมอืงหงสา สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว ซึง่เขา้ทาํสญัญากบับรษิทั หงสาเพาเวอร ์

จํากดั โครงการเหมอืงแม่เมาะ โครงการ 8 ซึ่งทําสญัญากบั กฟผ. และบรษิัทฯ เริม่ดําเนินงานในเดอืนพฤศจกิายน 

2558  

โครงการท่ีให้กิจการรว่มค้าเป็นคู่สญัญากบัลูกค้า 

 บรษิทัฯ ทําสญัญากบั กฟผ. เพื่อเขา้ดําเนินงานในโครงการเหมอืงแม่เมาะ โครงการ 7 (“สญัญาจา้งเหมาหลกั

โครงการ 7”) ผ่านการลงทุนในกจิการร่วมคา้ ITD-SQ ซึง่เป็นกจิการร่วมคา้ทีบ่รษิทัฯ ร่วมลงทุนกบั ITD โดยโครงการ 

7 โดยมกีารแบ่งการดาํเนินงานอย่างชดัเจน ซึง่โครงการ 7 เริม่ดาํเนินงานในเดอืนตุลาคม 2551  

 

รายละเอียดโครงการ 

โครงการเหมืองแม่เมาะ โครงการ 7  

เมื่อวนัที ่25 มกราคม 2551 บรษิทัฯ ไดล้งนามในสญัญากจิการร่วมคา้กบั ITD ในสดัส่วนการร่วมลงทุนของ

กจิการร่วมคา้ทีร่อ้ยละ 50 เท่ากนั โดยมกีารแบ่งการดาํเนินงานอย่างชดัเจน และก่อตัง้กจิการร่วมคา้ดงักล่าวภายใต้ชื่อ 

กจิการร่วมคา้ ITD-SQ เพื่อดําเนินการในฐานะกจิการร่วมคา้โดยจะร่วมมอืกนัทํางานขุด-ขน ดนิและลกิไนต์ ทีเ่หมอืง

แม่เมาะ อาํเภอแม่เมาะ จงัหวดัลาํปาง ณ วนัที ่22 ตุลาคม 2551 ทีก่จิการร่วมคา้ไดล้งนามกบั กฟผ.  

สาํหรบัสนิทรพัยท์ีใ่ชใ้นโครงการ 7 บรษิทัฯ และ ITD นําเขา้มาใน ITD-SQ โดยบรษิทัฯ นําเครื่องจกัรเขา้มาใน

ลกัษณะสญัญาเช่าทางการเงนิ ในขณะที ่ITD ขายเครื่องจกัรเขา้มาใน ITD-SQ  

สาํหรบังานภายใตส้ญัญาว่าจา้งงาน ITD-SQ ตกลงรบัจา้งเหมาขดุและขนดนิ งานขดุคดัแยกและขนถ่านลกิไนต ์

รวมทัง้งานขดุทาํระบบระบายน้ําในเหมอืงและบนทีท่ิง้ดนิ และบรเิวณทีใ่ชง้านระหว่างบ่อเหมอืงและทีท่ิง้ดนิ งานวางท่อ

ระบายน้ํา งานก่อสรา้งท่อคอนกรตี (Box Culvert) ฯลฯ เริม่ตน้สญัญา ณ วนัที ่22 ตุลาคม 2551 และสิน้สดุสญัญาวนัที ่

30 เมษายน 2563 รวมระยะเวลาประมาณ 12 ปี โดยงานทัง้ 3 รายการมรีายละเอยีดดงัน้ี  

(1) งานขดุและขนดินปริมาณสะสมประมาณ 365.0 ล้าน ลูกบาศกเ์มตร แน่น ซึง่ส่วนใหญ่เป็นดนิ

เชล คอืดนิทีไ่ม่แขง็จนเกนิไป และสามารถขุดไดง้่าย ซึง่ลกัษณะดนิอาจมหีนิแทรกอยู่และบางส่วนอาจมหีน้าดนิ (Top 

Soil) ดนิเหนียวสแีดง (Red Bed) และดนิซึง่แทรกอยู่ระหว่างชัน้ถ่าน  

 

จากทีก่ล่าวมาขา้งต้น เมื่อ 31 ธนัวาคม 2563 ITD-SQ มปีรมิาณงานขุดขนดนิสะสมแลว้เสรจ็จํานวน 361 

ลา้นลบ.ม. แน่น หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 100 ของปรมิาณงานขดุขนดนิสะสมทัง้หมดในเดอืนกุมภาพนัธ ์2563 ซึง่ ITD-SQ 

ไดส้ง่มอบพืน้ทีแ่ลว้เสรจ็โดยสมบรูณ์ใหก้บัการไฟฟ้าฝ่ายผลติฯ ในวนัที ่30 เมษายน 2563 
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สว่นที ่1 ขอ้ที ่2 หน้าที ่3  

(2) งานขดุคดัแยกและขนถ่านลิกไนตป์ริมาณประมาณ 50 ล้านเมตริกตนั โดยลกัษณะของถ่าน

หนิลกิไนต์ที่จะต้องทําการขุดคดัแยกและขนจะอยู่ปะปนกบัชัน้ดนิ โดยจะมดีนิแทรกอยู่ระหว่างชัน้ถ่าน ซึ่งถ่านหิน

ดงักล่าวจะถูกขนไปเทที่เครื่องโม่ถ่านที่ กฟผ. จดัเตรียมไว้ให้ หรือถูกเทบริเวณใกล้เคียงเครื่องโม่ถ่านที่ กฟผ. 

กาํหนดให ้

เมื่อวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ITD-SQ มปีรมิาณงานคดัแยกและขนถ่านลกิไนต์สะสมทีแ่ลว้เสรจ็สมบูรณ์คดิ

เป็นรอ้ยละ 100 ของปรมิาณงานคดัแยกและขนถ่านลกิไนต์สะสมทัง้หมดในเดอืนกุมภาพนัธ ์2563 ซึง่ ITD-SQ ไดส้่ง

มอบพืน้ทีแ่ลว้เสรจ็โดยสมบรูณ์ใหก้บัการไฟฟ้าฝ่ายผลติฯ ในวนัที ่30 เมษายน 2563 

(3) งานขนดินส่วนท่ี กฟผ. ดาํเนินการ ปริมาณประมาณ 40.0 ล้าน ลบ.ม. แน่น ซึง่ลกัษณะดนิที่

ต้องขนประกอบด้วยดินที่แทรกอยู่ในชัน้ถ่าน (Parting) ดินระหว่างชัน้ถ่าน (Interburden) และดินใต้ชัน้ถ่าน 

(Underburden) เป็นสว่นใหญ่ โดย ITD-SQ เป็นผูจ้ดัหาและตดิตัง้เครื่องโม่ และระบบสายพานทีจ่ะใชท้าํงานน้ี ณ จุดที ่

กฟผ. กาํหนดใหโ้ดยใชร้ะบบเครื่องโม่ ระบบสายพาน และ เครื่องโปรยดนิ ขนดนิดงักล่าวออกจากบรเิวณบ่อเหมอืง  

เมื่อวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563  ITD-SQ มปีรมิาณงานขนดนิสะสมที่แล้วเสรจ็สมบูรณ์ ตามเงื่อนไขของการ

ไฟฟ้าฝ่ายผลติฯ ซึง่ ITD-SQ ไดส้่งมอบพื้นทีแ่ล้วเสรจ็โดยสมบูรณ์ใหก้บัการไฟฟ้าฝ่ายผลติฯ ในวนัที ่30 เมษายน 

2563 

  ในช่วงตน้โครงการ 7 กจิการร่วมคา้ ITD-SQ เป็นผูด้ําเนินงานในโครงการ โดยแบ่งภาระค่าใชจ้่ายระหว่างผู้

ร่วมคา้แต่ละฝ่ายเท่าๆกนั อย่างไรกด็ ีเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการทาํงานของฝ่ายจงึมกีารทาํสญัญาระหวา่งกจิการร่วมคา้

กบัผูร่้วมคา้ เพื่อใหม้กีารแบ่งรายไดต้ามการทํางานทีเ่กดิขึน้จรงิ โดยทีแ่ต่ละบรษิทัแบ่งภาระค่าใชจ้่ายตามทีต่นไดใ้ช้

จรงิ ทาํใหบ้รษิทัฯ สามารถบรหิารค่าใชจ้่าย เช่น ค่าแรง ค่าวสัดุ ค่าไฟฟ้า ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพมากขึน้ 

 รายละเอยีดของสญัญาจา้งเหมาช่วงระหว่างกจิการร่วมคา้กบับรษิทัฯ มดีงัต่อไปน้ี  

(1) สญัญาจ้างเหมาช่วงระหว่าง ITD-SQ กบับริษทัฯ (โครงการ 7) 

  ITD-SQ เขา้ทาํสญัญาดงักล่าวกบับรษิทัฯ ในวนัที ่26 มนีาคม 2555 โดยจะมผีลตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2555 

จนถงึวนัสิน้สดุโครงการ โดยมรีายละเอยีดงานดงัต่อไปน้ี 

รายการท่ี 1: งานจ้างขดุและขนดินปริมาณประมาณ 133.7 ล้าน ลบ.ม. แน่น ใชท้ัง้ระบบ A และ B  ซึง่ปรมิาณ

งานในสญัญาเป็นการกาํหนดมาจากปรมิาณงานรายการที ่1 คงเหลอืทัง้หมดของ ITD-SQ ณ วนัที ่31 มกราคม 2555 

ปรมิาณประมาณ 267 ลา้น ลบ.ม. แน่น 

  ณ วนัที ่31 ธนัวาคม  2563 งานรายการที ่1 ทาํงานแลว้เสรจ็ตามสญัญา  

รายการท่ี 2: งานขดุคดัแยกและขนถ่านลิกไนตป์ริมาณตามสญัญาประมาณ 21.8 ล้านเมตริกตนั (ปรมิาณทีต่ก

ลงกนัตามลกัษณะงานจรงิ ณ เดอืนมนีาคม 2559 ประมาณ 16.8 ลา้นเมตรกิตนั) 

  ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 งานรายการที ่2 ทาํงานแลว้เสรจ็ตามสญัญา 

รายการท่ี 3: งานขนดินส่วนท่ี กฟผ. ดาํเนินการ ออกจากบ่อเหมืองปริมาณตามสญัญาประมาณ 3.1 ล้าน ลบ.

ม. แน่น (ปรมิาณทีต่กลงกนัตามลกัษณะงานจรงิ ณ เดอืนมนีาคม 2559 ประมาณ 8.3 ลา้น ลบ.ม. แน่น) 

  ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 งานรายการที ่3 ทาํงานแลว้เสรจ็ตามสญัญา 

 

Mai Khot Energy Limited 

 เมื่อวนัที ่11 กรกฎาคม 2562 บรษิทัไดล้งนามในบนัทกึขอ้ตกลงกบั บรษิทั Golden Lake Co.,Ltd. (GL) 

เพื่อร่วมดาํเนินการพฒันาโครงการเหมอืงถ่านหนิ เมอืงก๊ก (Mai Khot Coal Mine) ซึง่ตัง้อยู่ที ่รฐัฉาน สาธารณรฐัแห่ง

สหภาพเมยีนมาร ์โดยทัง้ 2 บรษิทัร่วมจดัตัง้บรษิทัร่วมทุนชื่อ Mai Khot Energy Limited เพื่อรบัสทิธใินการพฒันา

เหมอืงดงักล่าวจากเจา้ของสมัปทาน ซึง่บรษิทัฯมสีดัส่วนถอืหุน้รอ้ยละ 70 บรษิทั Golden Lake Co.,Ltd. (GL) ถอืหุน้

รอ้ยละ 30 ทุนจดทะเบยีนเริม่ตน้ 10 ลา้นดอลลาหส์หรฐั  สาํหรบัโครงการเมอืงก๊ก ในปี 2563 เน่ืองจากสถานการณ์โค
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สว่นที ่1 ขอ้ที ่2 หน้าที ่4  

วดิ 19 ทาํใหย้งัไม่สามารถดาํเนินโครงการได ้จงึไดม้กีารประเมนิทบทวนสถานการณ์และ วเิคราะหปั์จจยัเสีย่ง พรอ้ม

กบัเตรยีมความพรอ้มศกึษาความเป็นได้โครงการโรงไฟฟ้าขนาด 30 เมกกะวตัต์ เพื่อใหส้ามารถดําเนินการไดท้นัที

หลงัจากสถานการณ์โควคิ 19 คลีค่ลาย 

โครงการท่ีบริษทัฯ เป็นคู่สญัญาโดยตรง 

ก. โครงการขดุ-ขนดิน เหมืองหงสา สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว 

ปัจจุบนับรษิทัฯ ไดเ้ริม่ดาํเนินการ งานขดุ ขนดนิ และถ่านใหบ้รษิทั หงสาเพาเวอร ์จํากดั  (“HPC”) เมื่อวนัที ่

22 มถุินายน 2558 โดย HPC ไดร้บัสมัปทานในการพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้น จากถ่านหนิลกิไนต์ ณ 

ตอนเหนือของสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว ขนาดกําลงัการผลติประมาณ 1,878 เมกะวตัต์ ซึง่จะจําหน่าย

ไฟฟ้าใหแ้ก่การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย ตามสญัญาซือ้ขายกระแสไฟฟ้า ทีไ่ดล้งนามไปเมื่อเดอืนเมษายน 2553 

และบางส่วนให้แก่สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว ทัง้น้ี HPC ถือหุ้นโดยบรษิัท บ้านปู เพาเวอร์ จํากดั 

(มหาชน) (“BPP”) บรษิัท ผลติไฟฟ้าราชบุรโีฮลดิ้ง จํากดั (มหาชน) (“RATCH”) และ บรษิัท Lao Holding State 

Enterprise (“LHSE”) ซึง่เป็นรฐัวสิาหกจิของรฐับาลสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว ในสดัส่วนรอ้ยละ 40 รอ้ย

ละ 40 และรอ้ยละ 20 ตามลาํดบั 

ในส่วนของบรษิทัฯ ได้ลงนามในสญัญาจ้างเหมาขุด-ขนดนิและถ่าน สําหรบัโครงการเหมอืงหงสา กบั HPC 

ในวนัที ่23 มกราคม 2557 โดยบรษิทัฯ รบัจา้งเหมาขุดและขนดนิและถ่านลกิไนต์ รวมทัง้งานขุดทําระบบระบายน้ํา 

งานก่อสรา้งท่อคอนกรตี (Box Culvert) และสิง่อํานวยความสะดวกอื่นทีจ่ําเป็น ฯลฯ มูลค่าโครงการทัง้หมดประมาณ 

11,743 ล้านบาท และมูลค่าการลงทุนทัง้หมดประมาณ 1,800 ล้านบาท โดยบรษิัทฯ ใชเ้งินลงทุนจากเงนิกู้ยมืจาก

สถาบนัการเงนิ และการเพิม่ทุนของบรษิทัฯ โครงการดงักล่าวไดเ้ริม่ต้นดําเนินงานเมื่อวนัที ่ 22 มถุินายน 2558 และ

สิน้สดุโครงการวนัที ่31 ธนัวาคม 2569 รวมระยะเวลาประมาณ 12 ปี และในปี 2561 บรษิทัฯ ไดล้งนามสญัญางานเพิม่

รบัจา้งเหมาขดุและขนดนิจาํนวน 28 ลา้น ลบ.เมตร มลูค่าโครงการทัง้หมดประมาณ 1,036 ลา้นบาท เริม่ตน้ดาํเนินการ

เมื่อวนัที ่5 พฤษภาคม 2561 โดยมรีายละเอยีดของงานดงัน้ี  

รายการท่ี 1 งานขดุและขนดิน ปริมาณงาน 235 ล้าน ล.บ.เมตร แน่น (รวมปรมิาณงานสว่นเพิม่ตามสญัญาใหม่)  

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัฯ ไดด้ําเนินการขุดขนดนิปรมิาณงานคงเหลอืตามสญัญาทัง้หมด 150 

ลา้น ล.บ.เมตร แน่น คดิเป็นรอ้ยละ 64 เป็นมลูค่างานคงเหลอืทัง้หมด 5,833  ลา้นบาท (ปรมิาณงานและมลูค่างานรวม

งานสญัญางานสว่นเพิม่) 

รายการท่ี 2 งานขดุคดัแยกและขนถ่านลิกไนตป์ริมาณประมาณ 82.5 ล้านเมตริก ตนั (เริม่ดําเนินงานในเดอืน

มกราคม 2559) อย่างไรกด็ ีปรมิาณการขุดคดัแยกและขนถ่านลกิไนต์ในแต่ละปี จะขึน้อยู่กบัความต้องการใชถ่้านหนิ

ของโรงไฟฟ้าหงสา ซึง่อาจจะไม่ตรงกบัทีร่ะบุไวใ้นสญัญาจา้ง 

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 งานรายการที ่2 มปีรมิาณงานคงเหลอืตามสญัญาทัง้หมด 55.4 ลา้นเมตรกิตนั  

คดิเป็นรอ้ยละ 67 เป็นมลูค่างานคงเหลอืทัง้หมด 2,127 ลา้นบาท 

 

ข. โครงการเหมืองแม่เมาะ โครงการ 8  

  บรษิัทฯ ไดล้งนามในสญัญาจ้างเหมาขุด-ขนดนิและถ่าน สาํหรบัโครงการเหมอืงแม่เมาะ โครงการ 8 กบั 

กฟผ. ในวนัที ่26 สงิหาคม 2558 มมีูลค่าโครงการทัง้หมดประมาณ 22,871 ลา้นบาท และมมีูลค่าการลงทุนทัง้หมด

ประมาณ 7,200 ลา้นบาท โดยบรษิทัฯ ตกลงรบัจา้งเหมาขุดและขนดนิและถ่านลกิไนต์ รวมถงึงานทําระบบระบายน้ํา

ในบ่อเหมอืงและบนทีท่ิ้งดนิ  โดยสญัญาของโครงการ 8 เริม่ต้นในเดอืนมกราคม 2559 ถึงเดอืนเมษายน 2569 รวม

ระยะเวลาประมาณ 10 ปี อย่างไรกด็ ีบรษิทัฯ ไดเ้ริม่งานจรงิในเดอืนพฤศจกิายน 2558 ทัง้น้ี งานในโครงการ 8 มี

รายละเอยีดงานดงัน้ี 

รายการท่ี 1  งานจ้างขดุและขนดินปริมาณประมาณ 375 ล้าน ลบ.ม.แน่น 



แบบ 56-1 ปี 2563 | บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

สว่นที ่1 ขอ้ที ่2 หน้าที ่5  

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัฯ ได้ดําเนินการขุดขนดนิปรมิาณคงเหลอืตามสญัญา 224 ลา้นลบ.เมตร 

แน่น คดิเป็นรอ้ยละ 60 เป็นมลูค่างานคงเหลอืทัง้หมด 12,410 ลา้นบาท 

รายการท่ี 2  งานจ้างขดุคดัแยกและขนถ่านลิกไนตป์ริมาณประมาณ 31 ล้านเมตริกตนั  

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 งานรายการที ่2 มปีรมิาณงานคงเหลอืตามสญัญา 17.2  ลา้นเมตรกิตนั คดิเป็น

รอ้ยละ 55 เป็นมลูค่างานคงเหลอืทัง้หมด 631 ลา้นบาท 

ค. โครงการงาน Operation and Maintenance Services for Waste Line 2 System และโครงการ Operation 

and Maintenance Services for Ash Conveyor System เหมืองหงสา สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชน

ลาว 

โครงการ O&M Waste Line 2 สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว บรษิทัฯ รบัจา้ง บรษิทั หงสาเพาเวอร ์

จํากดั ในการ Operation and Maintenance service ระบบสายพานงานดนิและงานขีเ้ถ้า มมีูลค่าโครงการเท่ากบั 

2,265 ลา้นบาท โดยเขา้ลงนามในสญัญาสมัปทานเมื่อวนัที ่25 กรกฎาคม 2562  เริม่ทาํงานและรบัรูร้ายไดต้ัง้แต่เดอืน

มกราคม 2563  

รายการท่ี 1  งานจ้างขนดินปริมาณประมาณ 238 ล้าน ลบ.ม.แน่น 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัฯ ไดด้ําเนินการขุดขนดนิปรมิาณคงเหลอืตามสญัญา 211.6 ลา้นลบ.เมตร 

แน่น คดิเป็นรอ้ยละ 89 เป็นมลูค่างานคงเหลอืทัง้หมด 1,735 ลา้นบาท 

รายการท่ี 2  งานจ้างขน Ash มลูค่างาน 303 ลา้นบาท 

            ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 งานรายการที ่2 มมีลูค่างานคงเหลอืตามสญัญา 261 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 86  

 

 

  ทัง้น้ีรายไดท้ีบ่รษิทัฯ ไดร้บัจากการดาํเนินงานในโครงการ 7 ประกอบดว้ย รายไดจ้ากการรบัจา้งเหมาช่วง

จากกจิการร่วมคา้ตามทีร่ะบุในสญัญา (รายละเอยีดในหวัขอ้ “การดาํเนินงานของบรษิทัฯ ในแต่ละโครงการ) และรายได้

ทีไ่ดร้บัจากการดาํเนินงานของกจิการร่วมคา้ โดยแบ่งตามสดัสว่นของบรษิทัฯ ซึง่ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัฯ 

ยงัมีปริมาณการทํางานคงเหลือและมีรายได้จากการดําเนินงานในโครงการที่เป็นสดัส่วนของบริษัทฯ ตามตาราง

ดา้นล่าง  

 

  

  



แบบ 56-1 ปี 2563 | บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

สว่นที ่1 ขอ้ที ่2 หน้าที ่6  

โครงการ ลกัษณะงาน 

ปริมาณงานคงเหลือในส่วนของ

บริษทัฯ1 

มูลค่าคงเหลือในส่วนของบริษทัฯ1 

หมาย

เหตุ ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2562 

ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2563 

ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2562 

ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2563 

โครงการเหมอืงแมเ่มาะ

โครงการ 7 

(ตุลาคม 2551 ถงึ 

เมษายน 2563) 

งานที ่1 ขดุขนดนิ 3 ลา้นลบ.ม.แน่น - 222 ลา้นบาท - ดาํเนินการ

ผ่าน

กจิการ

ร่วมคา้ 

ITD-SQ 

งานที ่2 ขดุขนถ่าน

หนิ 

2.4 ลา้นเมตรกิตนั - 44 ลา้นบาท - 

งานที ่3 งานขนดนิ  

(ในส่วนของ กฟผ.) 

- - 47 ลา้นบาท - 

โครงการเหมอืงหงสา 

(มถุินายน 2558 ถงึ 

ธนัวาคม 2569) 

งานที ่1 ขดุขนดนิ 165 ลา้นลบ.ม.แน่น 150 ลา้นลบ.ม.แน่น 6,423 ลา้นบาท 5,833 ลา้นบาท ดาํเนินการ

โดยบรษิทั

ฯ เอง งานที ่2 ขดุขนถ่าน

หนิ 

67 ลา้นเมตรกิตนั 55.4 ลา้นเมตรกิตนั 2,387 ลา้นบาท 2,127 ลา้นบาท 

โครงการเหมอืงแมเ่มาะ 

โครงการ 8 

(ดาํเนินการจรงิ 

พฤศจกิายน 2558 ถงึ 

เมษายน 2569 ) 

งานที ่1 ขดุขนดนิ 281 ลา้นลบ.ม.แน่น 224 ลา้นลบ.ม.แน่น 15,475 ลา้นบาท 12,410 ลา้นบาท ดาํเนินการ

โดยบรษิทั

ฯ เอง งานที ่2 ขดุขนถ่าน

หนิ  

22 ลา้นเมตรกิตนั 17.2 ลา้นเมตรกิตนั 843 ลา้นบาท 631 ลา้นบาท 

โครงการหงสา O&M  

(7 ปี) 

(ม.ค. 2563 ถงึ ธนัวาคม 

2569) 

Waste Line 2 

System 

- 211.6 ลา้นลบ.ม.

แน่น 

1,947 ลา้นบาท 1,735 ลา้นบาท  

ดาํเนินการ

โดยบรษิทั

ฯ เอง 

Ash Conveyor 

System 

- - 318 ลา้นบาท  261 ลา้นบาท 

 
หมายเหตุ1:  การคาํนวณปรมิาณงานคงเหลอืในส่วนของบรษิทัฯ สาํหรบัโครงการ 7 นัน้ อา้งองิจากปรมิาณงานในส่วนทีบ่รษิทัฯ 

ดาํเนินงานจรงิ บวกกบัปรมิาณงานทีด่าํเนินงานโดยกจิการร่วมคา้ ซึง่แบ่งตามสดัส่วนของปรมิาณงานในส่วนทีบ่รษิทัฯ ดาํเนินงานจรงิ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ 56-1 ปี 2563 | บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

สว่นที ่1 ขอ้ที ่2 หน้าที ่7  

การตลาดและการแข่งขนั 

กลยุทธก์ารแข่งขนัของบริษทัฯ 

ในการกําหนดกลยุทธ์การแข่งขนัและนโยบายการดําเนินธุรกจิ บรษิัทฯ ได้กําหนดกลยุทธ์การแข่งขนัและ

นโยบายการดาํเนินธุรกจิหลกัของบรษิทัฯ ดงัน้ี 

1.ประสบการณ์ในการทํางานของผู้บริหาร งานให้บริการด้านการขุดและขนถ่านหินนัน้ เป็นงานที่ต้องใช้

ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการทํางานเป็นอย่างมาก ผูบ้รหิารหลายท่านของบรษิัทฯ มปีระสบการณ์ในการ

ทาํงานดา้นวศิวกรรม มคีวามรู ้ความสามารถ และความเขา้ใจงานเป็นอย่างด ีทําใหก้ารดําเนินงานสามารถพฒันาไป

ไดอ้ย่างต่อเน่ือง 

2.ผลงานโครงการเป็นทีย่อมรบั บรษิทัฯ ไดเ้ป็นผูร้บัเหมาในโครงการของ กฟผ. ตัง้แต่ปี 2526 และไดร้บัความ

ไว้วางใจจาก กฟผ. ในการทําเหมอืงถ่านหนิมาโดยตลอด และขณะน้ี บรษิัทฯ กําลงัทําเหมอืงในโครงการ 7 และ

โครงการ 8 ซึง่นอกจากงานในประเทศแลว้ บรษิทัฯ ยงัไดเ้ขา้ทาํสญัญากบัโครงการหงสา ซึง่เป็นโรงไฟฟ้าพลงังานถ่าน

หนิขนาด 1,878 เมกะวตัต ์ถอืว่าเป็นโรงไฟฟ้าพลงังานถ่านหนิขนาดใหญ่อกีแห่งในแถบเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ และ 

โครงการเหมอืงถ่าน เมอืงก๊ก สาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมาร ์ ซึง่เป็นงานรบัทาํเหมอืงแบบครบวงจร  

3.ความพรอ้มของเครื่องจกัรและอุปกรณ์ เน่ืองจากงานใหบ้รกิารขุดเหมอืง เป็นงานทีต่้องพึง่พาเครื่องจกัรและ

อุปกรณ์มาก ทัง้เครื่องจกัรหลกั เช่น รถขุดบุ้งกีห๋มุน รถขุดและบรรทุก ระบบสายพาน เครื่องโม่ เครื่องโปรยดนิ และ

เครื่องจักรช่วย เช่น รถแทรคเตอร์ รถเกรด รถบรรทุก รถเครน ซึ่งบริษัทฯ มีเครื่องจักรที่หลากหลายและมี

ความสมัพนัธ์ทีด่กีบัผู้ผลติเครื่องจกัร ทําให้มคีวามพร้อมที่จะเขา้ไปประมูลและดําเนินงานในเหมอืงอื่นๆ ในอนาคต 

นอกจากน้ีบรษิัทฯ ยงัมเีทคโนโลยใีนการทําเหมอืงแร่ทีก่้าวหน้า เช่น เทคโนโลยเีซนเซอรเ์ลเซอร ์3 มติ ิ(3D Lasor 

Sensors) ซึง่เป็นซอฟตแ์วรท์ีต่ดิตามการทํางานของเครื่องจกัร และเทคโนโลย ีAutoSonde ซึง่เป็นเทคโนโลยซีึง่ช่วย

ใหก้ารเจาะหลุมเพื่อจุดระเบดิง่ายขึน้ ทาํใหก้ารทาํงานเป็นไปไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพมากขึน้และปลอดภยัยิง่ขึน้ 

ทัง้น้ี ความพรอ้มของเครื่องจกัรและอุปกรณ์ของบรษิทัฯ ยงัเกดิจากความมปีระสทิธภิาพของงานซ่อมบาํรุง   

ทัง้จากบุคลากรของบรษิทัฯ เองทีม่ทีมีงานดูแลรกัษาและซ่อมบํารุงทีม่ปีระสบการณ์มากกว่ารอ้ยละ 30 ของพนักงาน

ทัง้หมด โดยแบ่งหน้าที่ความรบัผดิชอบในกลุ่มเครื่องจกัรที่ชดัเจน อีกทัง้ยงั outsource งานซ่อมบํารุงบางส่วนที่

ตอ้งการความเร่งด่วนและมลีกัษณะงานเฉพาะใหก้บับรษิทัภายนอกทีม่คีวามเชีย่วชาญเพื่อลดต้นทุนและไดง้านทนัต่อ

ความตอ้งการ 

4. บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการดําเนินงาน บุคลากรนับเป็นองค์ประกอบหน่ึงที่สําคญัในการ

ดาํเนินงานของบรษิทัฯ บรษิทัฯ มบีุคลากรทีม่ปีระสบการณ์และความชาํนาญการทัง้ในดา้นวศิวกรรมการออกแบบ และ

การใช้และประกอบเครื่องจักร และในปัจจุบนั บริษัทฯ ยงัได้วางแนวทางการดูแลพนักงานของบริษัทฯ ในระดับ

ปฏบิตักิารและระดบักลางใหม้คีวามรูค้วามเชีย่วชาญ เพื่อใหไ้ล่ทนักบัพนักงานระดบัสงูทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์ทํา

ใหก้ารทาํงานเป็นไปไดอ้ย่างต่อเน่ืองตัง้แต่การวางแผน ไปถงึการดาํเนินงานจรงิ ซึง่หากเครื่องจกัรชํารุด บุคลากรของ

บริษัทฯ ก็สามารถเข้าไปซ่อมแซมได้ทนัท่วงที ลดความล่าช้าที่อาจเกิดขึ้นได้ และทําให้บริษัทฯ ไม่ส่งงานล่าช้า 

นอกจากน้ี พนกังานของบรษิทัฯ ยงัมคีวามคล่องตวัในการโยกยา้ยไปปฏบิตังิานชัว่คราวและประจํายงัโครงการใหม่ๆ 

เช่น โครงการเหมอืงหงสา ซึง่ในเบือ้งต้นต้องการบุคลากรในตําแหน่งหลกั ไปเป็นผูบุ้กเบกิวางรากฐานและสอนงาน

ให้กบัพนักงานที่รบัจากท้องถิ่น ซึ่งยงัขาดความรู้และประสบการณ์ โดยบรษิัทฯ สามารถเคลื่อนย้ายบุคลากรจาก

โครงการเหมอืงแม่เมาะไปยงัโครงการหงสาไดอ้ย่างราบรื่น ไม่มผีลต่อการทาํงานในโครงการเดมิแต่อย่างใด  

นอกจากการส่งเสริมด้านความรู้และความเชี่ยวชาญแล้ว บริษัทฯ ยงัให้ความสําคญักบัการดูแลความ

เป็นอยู่ของพนักงานโดยเฉพาะในระดบัปฏิบตัิการซึ่งทําให้พนักงานมีกําลงัใจในการปฏิบตัิงานและพร้อมจะร่วม

ปฏบิตัิงานกบับรษิทัฯ อย่างเตม็ใจและต่อเน่ือง โดยบรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้รีะบบสวสัดกิารพืน้ฐานไดแ้ก่ การจดัสรรทีด่นิ

เพื่อใช้เป็นที่พกัอาศยัถาวร การจดัระบบสวสัดิการรกัษาพยาบาลและการประกนัสุขภาพและอุบตัิเหตุ รวมถึงการ

จดัการแรงงานสมัพนัธเ์พื่อรบัทราบความตอ้งการของพนกังานและตอบสนองอย่างสมเหตุสมผล 



แบบ 56-1 ปี 2563 | บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

สว่นที ่1 ขอ้ที ่2 หน้าที ่8  

กลุ่มลูกค้า 

กลุ่มลกูคา้ของบรษิทัฯ จะเป็นกลุ่มลกูคา้ในอุตสาหกรรมไฟฟ้า ซึง่เปิดประมลูราคาจา้งใหผู้ป้ระกอบการดา้นการ

ทาํเหมอืงเขา้ร่วมการประมลู ทัง้น้ีกลุ่มลกูคา้ของบรษิทัฯ สามารถแบ่งออกเป็นบรษิทัทัง้ในและต่างประเทศดงัน้ี 

ลูกค้าในประเทศ  

ลกูคา้หลกัในประเทศของบรษิทัฯ คอื กฟผ. โดยบรษิทัฯ เป็นผูร้บัเหมาในการขุดขนดนิและถ่านหนิทีเ่หมอืงแม่

เมาะ อําเภอแม่เมาะ จงัหวดัลําปาง ซึง่เป็นโครงการของ กฟผ. ทัง้น้ีเหมอืงแม่เมาะเป็นเหมอืงถ่านหนิทีม่ขีนาดใหญ่

ทีส่ดุในประเทศไทย มปีรมิาณสะสมของถ่านหนิประมาณ 1,130 ลา้นตนั โดยถ่านหนิดงักล่าวจะถูกลาํเลยีงเพื่อสง่ต่อให้

โรงไฟฟ้าถ่านหนิแม่เมาะ ซึง่ดาํเนินการโดย กฟผ. 

กฟผ. ไดด้าํเนินการจา้งผูร้บัเหมาทีม่คีวามพรอ้มทัง้ดา้น เครื่องจกัร อุปกรณ์ต่างๆ รวมถงึประสบการณ์ ความรู้

ความสามารถ โดยผ่านการประมลูงานเป็นโครงการตามปรมิาณและช่วงเวลาการขดุ ตัง้แต่ปี 2526 โดย กฟผ. ไดเ้ปิด

ประมลูราคาจา้งเป็นสญัญาๆ โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 

โครงการ รายละเอียดของงาน ผูช้นะการประกวดราคา ระยะเวลา 

1 • ขดุขนดนิ 90.0 ลา้น ลบ.ม. แน่น บรษิทั สหกลเอนยเินียร ์จาํกดั 2526-33 

2 

• ขดุขนดนิ 244.50 ลา้น ลบ.ม. แน่น 

• ขดุคดัแยกและขนถ่านหนิ 25 ลา้นตนั 

• ขนดนิ 43.50 ลา้น ลบ.ม.แน่น 

บรษิทั สหกลเอนยเินียร ์จาํกดั 2532-41 

3 

• ขดุขนดนิ 337.0 ลา้น ลบ.ม. แน่น 

• ขดุคดัแยกและขนถ่านหนิ 46.0 ลา้นตนั 

• ขนดนิ 46.0 ลา้น ลบ.ม.แน่น 

บรษิทับา้นป ูจาํกดั 2535-44 

4 

• ขดุขนดนิ 331 ลา้น ลบ.ม. แน่น 

• ขดุคดัแยกและขนถ่านหนิ 55 ลา้นตนั 

• ขนดนิ 2.5 ลา้น ลบ.ม.แน่น 

บรษิทัเชยีงใหม่คอนสตรคัชัน่ 

จาํกดั 
2539-51 

5 

• ขดุขนดนิ 255.0 ลา้น ลบ.ม. แน่น 

• ขดุคดัแยกและขนถ่านหนิ 38.0 ลา้นตนั 

• ขนดนิ 47.0 ลา้น ลบ.ม.แน่น 

บรษิทัอติาเลยีนไทย ดเีวล๊อป

เมนท ์จาํกดั (มหาชน) 
2543-52 

6 

• ขดุขนดนิ 240.0 ลา้น ลบ.ม. แน่น 

• ขดุคดัแยกและขนถ่านหนิ 45.0 ลา้น

เมตรกิตนั 

• ขนดนิ 15.0 ลา้น ลบ.ม. แน่น 

กจิการร่วมคา้ บรษิทั 

เนาวรตัน์พฒันาการ จาํกดั 

(มหาชน) และ บรษิทัสระบุรี

ถ่านหนิ จาํกดั 

2553-61 

7 

• ขดุขนดนิ 365.0 ลา้น ลบ.ม. แน่น 

• ขดุขนถ่านหนิ 50.0 ลา้นเมตรกิตนั 

• ขดุดนิ (กฟผ. เป็นผูด้าํเนินการขดุ) 40.0 

ลา้น ลบ.ม. แน่น 

กจิการร่วมคา้ ITD – SQ 2551-62 

7/1 • ขดุขนดนิ 80 ลา้น ลบ.ม. แน่น กจิการร่วมคา้ SQ – ITD  2554-58 

8 

• ขดุขนดนิ 375 ลา้น ลบ.ม. แน่น 

• ขดุคดัแยกและขนถ่านหนิ 31 ลา้น

เมตรกิตนั 

SQ 2559-68 

9 

• ขดุขนดนิ 467 ลา้น ลบ.ม. แน่น 

• ขดุคดัแยกและขนถ่านหนิ 35 ลา้น

เมตรกิตนั 

ITD 2562-71 
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สว่นที ่1 ขอ้ที ่2 หน้าที ่9  

 โรงไฟฟ้าแม่เมาะเป็นแหล่งผลติพลงังานไฟฟ้าขนาดใหญ่ในภาคเหนือ เป็นสื่อกลางในการนํา ความเจรญิรุ่ง

เรื่องมาสู้ท้องถิ่นของชนในภาคเหนือ และพลงังานไฟฟ้าส่วนที่เหลือยงัสามารถ ส่งไปหล่อเลี้ยง จุดศูนย์กลางที่

หนาแน่นไปด้วยอุตสาหกรรม ธุรกจิ การคา้ และทีอ่ยู่อาศยั ที่มคีวามต้องการใชไ้ฟฟ้าในปรมิาณ มากเป็นลําดบัของ

ประเทศ อย่างเช่นกรุงเทพฯ เขตปริมณฑล และหลายจังหวัดในภาคกลางรวมทัง้ส่งพลังงาน ไฟฟ้าไปยังภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนืออกีด้วยการที่แม่เมาะมโีรงไฟฟ้าถึง 13 เครื่อง เน่ืองจากแม่เมาะอุดม สมบูรณ์ไปด้วยแหล่ง

เชือ้เพลงิลกิไนต์ ซึง่เป็นแหล่งพลงังานทีส่าํคญัยิง่ของประเทศ หากไม่นามาพฒันาและใช ้ประโยชน์ในยามทีป่ระเทศ

ตอ้งการพลงังานไฟฟ้า กจ็ะเป็นการสญูเสยีโอกาสและหลกีเลีย่งไม่ไดท้ีต่อ้งนาเขา้ น้ามนัเชือ้เพลงิจากต่างประเทศ ซึง่มี

ราคาแพงและไม่แน่นอน ทัง้ยงัทําให้ต้นทุนในการผลติกระแสไฟฟ้าเพิม่ สูงขึน้ ส่งผลกระทบแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าโดยรวม

ควบคู่ไปกบัการดําเนินงานผลติไฟฟ้า กฟผ. ไดเ้ฝ้าระมดัระวงั ตรวจสอบคุณภาพอากาศ น้ํา และดนิ ที่มผีลกระทบ

โดยตรงต่อการดารงชวีติของชุมชน สตัวเ์ลีย้งและพชืต่างๆ อนัเกดิจากการดําเนินงานขยายเหมอืง การลําเลยีงถ่าน

ลกิไนตเ์ขา้สูโ่รงไฟฟ้า และการเดนิเครื่องโรงไฟฟ้าอย่าง สมํ่าเสมอ เพื่อใหแ้ม่เมาะเป็นเมอืงทีน่่าอยู่ ปราศจากมลภาวะ 

สามารถอํานวยประโยชน์ด้าน พลงังานไฟฟ้า สร้างความเจรญิให้แก่ท้องถิ่น ทัง้จงัหวดัลําปางและหลายจงัหวดัใน

ประเทศอกีดว้ย 

ลูกค้าต่างประเทศ  

โครงการเหมืองหงสา  

ปัจจุบัน บริษัทฯ ลงนามในสญัญาว่าจ้างขุดขนดินและถ่านหินในโครงการเหมืองหงสา แขวงไซยะบุร ี

สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว เป็นระยะเวลาประมาณ 12 ปี และลงนามในสญัญาว่าจา้งขุดขนดนิเพิม่เตมิ 

จํานวน 28 ล้าน ลูกบาศก์เมตรแน่น ซึ่งเหมอืงหงสามปีรมิาณถ่านหนิสํารองในโครงการทัง้หมดประมาณ 577 ล้าน

เมตริกตัน นับเป็นเหมืองถ่านหินที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศลาว โดยโครงการดงักล่าวเป็นโครงการโรงไฟฟ้า

พลงังานความรอ้นทีใ่ชถ่้านหนิเป็นเชือ้เพลงิขนาด 1,878 เมกะวตัต ์ 

 โครงการหงสาดาํเนินการโดย บรษิทั หงสาเพาเวอร ์จาํกดั (“HPC”) ซึง่เป็นการร่วมทุนระหว่าง บรษิทั บา้นป ู

เพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน) (“BPP”) บรษิทั ผลติไฟฟ้าราชบุรโีฮลดิง้ จาํกดั (มหาชน) (“RATCH”) และ รฐัวสิาหกจิถอืหุน้

ลาว (Laos Holding State Enterprise) (“LHSE”) ในสดัส่วนการถอืหุน้รอ้ยละ 40  รอ้ยละ 40 และรอ้ยละ 20 

ตามลาํดบั  

HPC ไดร้บัสมัปทานโรงไฟฟ้าเป็นระยะเวลา 25 ปี โดยดําเนินการก่อสรา้งตัง้แต่ปี 2554 ถงึ 2559 เพื่อส่ง

ไฟฟ้าใหก้บั กฟผ. จํานวน 1,473 เมกะวตัต์ และบรษิทั ไฟฟ้า-ลาว จํากดัจํานวน 100 เมกะวตัต์ และนําไปใชภ้ายใน

โครงการอกี 75 เมกะวตัต ์ทัง้น้ีโครงการหงสามแีผนขดุและขนถ่านหนิ 14.3 ลา้นตนัต่อปี โดยบรษิทัฯ และบรษิทั อติา

เลยีนไทย หงสา จาํกดั ไดร้บัสญัญาว่าจา้งในการขดุขนดนิและถ่านหนิในโครงการ รายละเอยีดของโรงไฟฟ้าหงสาและ

งานขดุขนดนิและถ่านหนิ มดีงัน้ี 

 

รายละเอียดโรงไฟฟ้าหงสา 

เครือ่งท่ี 
กาํลงัการผลิตติดตัง้  

(เมกะวตัต)์ 

กาํลงัการผลิตสุทธิ 

(เมกะวตัต)์ 
กาํหนดจ่ายไฟฟ้า (พ.ศ.) 

1 626 551 ม.ิย. 2558 

2 626 551 พ.ย. 2558 

3 626 551 ม.ีค. 2559 

รวม 1,878 1,653  

ทีม่า: คณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาต ิ 
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สว่นที ่1 ขอ้ที ่2 หน้าที ่10  

รายละเอียดงานขดุขนดินท่ีเก่ียวขอ้ง 

รายละเอียดของงาน ผูร้บัผิดชอบ 
มูลค่างาน 

(ล้านบาท) 
ระยะเวลา 

• ขดุขนดิน 207.0 ล้าน ลบ.ม. แน่น 

• ขดุขนถ่านหิน 82.5 ล้านเมตริกตนั 

บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จาํกดั 

(มหาชน) 
11,742 

12 ปี (2558-

69) 

• ขดุขนดิน 28 ล้าน ลบ.ม. แน่น 
บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จาํกดั 

(มหาชน) 
1,036 8 ปี (2561-69) 

• O&M 238 ล้าน ลบ.ม. แน่น 
บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จาํกดั 

(มหาชน) 
2,265 

7 ปี (2563-

2569) 

 

นอกจากงานขดุและขนดนิที ่HPC มแีผนในการจดัจา้ง โรงไฟฟ้าหงสา มแีผนในการใชถ่้านหนิเพื่อการผลติ

กระแสไฟฟ้าตัง้แต่ปี 2570 ถงึปี 2584 ประมาณ 205 ลา้นตนั หรอืคดิเป็นปีละประมาณ 14 ลา้นตนั 

 

โครงการเมียนมาร ์

โครงการ เหมอืงถ่านหนิเมอืงก๊ก สาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมาร ์ เมื่อวนัที ่ 11 กรกฎาคม 2562 บรษิทัไดล้ง

นามในบนัทกึขอ้ตกลงกบั บรษิทั Golden Lake Co.,Ltd. (GL) เพื่อร่วมดาํเนินการพฒันาโครงการเหมอืงถ่านหนิ เมอืง

ก๊ก (Mai Khot Coal Mine) ซึง่ตัง้อยู่ที ่รฐัฉาน สาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมาร ์โดยไดจ้ดัตัง้บรษิทัร่วมทุน Mai Khot 

Energy (MKE) เพื่อรบัสทิธใินการพฒันาเหมอืงดงักล่าวจากเจา้ของสมัปทาน 
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ผลงานในอดีต 

โครงการในอดีต 

บริษทั โครงการ คู่สญัญา (ผูว้่าจ้าง) รายการ สถานะ 

สดัส่วน

การ

ลงทุน 

(ร้อยละ) 

วนัเร่ิมสญัญา 
วนัส้ินสดุ

สญัญา 

มลูค่างาน 

(ล้านบาท) 

SE แม่เมาะโครงการ 1 กฟผ. 1) ขดุขนดนิ 90 ลา้น ลบ.ม. แน่น 

2) ขดุขนดนิ 22 ลา้น ลบ.ม. แน่น (เพิม่เตมิ) 

3) ขดุและแยกถ่านชัน้ J 1.5 ลา้น ลบ.ม. แน่น 

(เพิม่เตมิ) 

จบแลว้ 100   2526  2533 3,544 

 

SE แม่เมาะโครงการ 2 กฟผ. 1) ขดุขนดนิ 244.5 ลา้น ลบ.ม. แน่น  

2) ขดุขนถ่าน 25 ลา้นตนั 

3) ขนดนิ 43.5 ลา้น ลบ.ม. แน่น 

4) งานเปลีย่นแปลงทีด่นิและขดุขนดนิ 75.0 

ลา้น ลบ.ม. แน่น (เพิม่เตมิ) 

จบแลว้ 100  2532  2542 9,865 

SE ก่อสรา้งทาง

หมายเลข 35 สาย

ธนบุร-ีปากท่อ ตอน

ดาวคะนอง 

กรมทางหลวง ก่อสรา้งทางหมายเลข 35 สายธนบุร-ีปากท่อ ตอน

ดาวคะนอง 

จบแลว้ 100 2539 2543 1,501 

SE งานโครงการย่อย 

แม่เมาะ  

กฟผ. 1) ขดุขนดนิ 8 ลา้น ลบ.ม. แน่น (เพิม่เตมิ) 

2) ขดุขนถ่าน 2 ลา้นตนั 

3) ขนดนิ 1 ลา้น ลบ.ม. แน่น 

จบแลว้ 100  2541  2542 284 

SE งานโครงการย่อย 

แม่เมาะ 

กฟผ. 1) ขดุขนดนิ 5.7 ลา้นลบม. แน่น  

2) ขนดนิ 1.5 ลา้นลบม. แน่น 

จบแลว้ 100 2543  2543 177 

SE งานตดิตัง้และ CCVK Joint Venture งานตดิตัง้และดาํเนินการระบบสายพาน-คลองท่า จบแลว้ 100 2543 2547 92 



แบบ 56-1 ปี 2563 | บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

สว่นที ่1 ขอ้ที ่2 หน้าที ่12  

บริษทั โครงการ คู่สญัญา (ผูว้่าจ้าง) รายการ สถานะ 

สดัส่วน

การ

ลงทุน 

(ร้อยละ) 

วนัเร่ิมสญัญา 
วนัส้ินสดุ

สญัญา 

มลูค่างาน 

(ล้านบาท) 

ดาํเนินการระบบ

สายพาน-คลองท่า

ด่าน 

ด่าน 

SQ ขดุ ขน ยา้ย หน้าดนิ 

เหมอืงแม่เมาะ

(สญัญาที5่) 

ITD ขดุ ขน ยา้ย หน้าดนิ 5.1 ลา้น ลบ.ม. แน่น จบแลว้ 100 ก.ค. 2544 พ.ค. 2545 191 

SQ บดย่อยดนิ และขดุ

ถ่าน เหมอืงแม่เมาะ

(สญัญาที5่) 

ITD บดย่อยดนิ11.1ลา้น ลบ.ม. แน่น และขดุถ่าน 4.1

ลา้นตนั 

จบแลว้ 100 ธ.ค. 2545 ม.ีค.2548 115 

SQ ขดุ ขน ยา้ย หน้าดนิ 

เหมอืงแม่เมาะ

(สญัญาที4่) 

เชยีงใหม่คอนสตรคัชัน่ 

(บจก.) 

ขดุ ขน ยา้ย หน้าดนิ จบแลว้ 100 ก.พ. 2545 เม.ย. 2549 504 

SQ ตดิตัง้ระบบสายพาน 

คลองท่าด่าน 

กจิการร่วมคา้ CCVK ตดิตัง้ระบบสายพาน คลองท่าด่าน จบแลว้ 100 ม.ีค. 2545 ก.พ. 2547 69 

SQ จา้งเหมาบดย่อย

ขนาดดนิ 

ITD จา้งเหมาบดย่อยขนาดดนิโดยเครื่องโมแ่ละขดุถ่าน จบแลว้ 100 ก.พ. 2547 ม.ิย. 2547 25 

SQ จา้งเหมาขดุถ่าน ITD จา้งเหมาขดุถ่านดว้ยรถขดุไฟฟ้า DEMAG จบแลว้ 100 ก.ค. 2547 ม.ิย. 2548 11 

SQ จา้งเหมาบดย่อย

ขนาดดนิ 

ITD จา้งเหมาบดย่อยขนาดดนิโดยเครื่องโม ่ จบแลว้ 100 ต.ค. 2547 ม.ิย. 2548 15 

SQ จา้งเหมาขดุถ่าน ITD จา้งเหมาขดุถ่านดว้ยรถไฟฟ้า DEMAG จบแลว้ 100 ก.ค. 2548 ม.ิย. 2549 11 

ASQ- ขดุขนดนิ 80 ลา้น กฟผ. ขดุขนดนิ 80 ลา้น ลบ.ม. แน่น จบแลว้ 50 ต.ค. 2550 ก.พ. 2553 2,820 



แบบ 56-1 ปี 2563 | บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

สว่นที ่1 ขอ้ที ่2 หน้าที ่13  

บริษทั โครงการ คู่สญัญา (ผูว้่าจ้าง) รายการ สถานะ 

สดัส่วน

การ

ลงทุน 

(ร้อยละ) 

วนัเร่ิมสญัญา 
วนัส้ินสดุ

สญัญา 

มลูค่างาน 

(ล้านบาท) 

SQ ลบ.ม. แน่น 

SQ-ITD โครงการ 7/1 ของ

เหมอืงถ่านหนิแม่

เมาะ 

กฟผ. ขดุและขนดนิปรมิาณ 80 ลา้น ลบ.ม. แน่น จบแลว้ 50 ส.ค. 2554 ก.ย. 2558 5,273 

ITD-SQ โครงการ 7 เหมอืง

ถ่านหนิแม่เมาะ 

กฟผ. ขดุและขนดนิปรมิาณ 365 ลา้น ลบ.ม. แน่น 

ขดุและขนถ่านปรมิาณ 50 ลา้น เมตรกิตนั 

ขดุดนิ (กฟผ.เป็นผูด้าํเนินการขดุ) 40.0 ลา้น ลบ.

ม. แน่น 

จบแลว้ 50 ต.ค.2551 เม.ย. 2563 21,906 

หมายเหตุ 

- บรษิทั สหกลเอนยเินียร ์จาํกดั (“SE”) การดาํเนินงานในโครงการของ SE ในตารางขา้งตน้ โดยสว่นใหญ่เป็นการดาํเนินงานจากทมีงานกลุ่มเดยีวกนักบั SQ 

- บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จาํกดั (มหาชน) (“SQ”) 

- กจิการร่วมคา้ เอ.เอส.แอสโซชเิอท เอนยเินียริง่ (1964) จาํกดั และ บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จาํกดั (มหาชน) (“ASQ-SQ”) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ 56-1 ปี 2563 | บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

สว่นที ่1 ขอ้ที ่2 หน้าที ่14  

โครงการปัจจบุนั 

บริษทั โครงการ คู่สญัญา (ผูว้่าจ้าง) รายการ สถานะ 

สดัส่วน

การ

ลงทุน 

(ร้อยละ) 

วนัเร่ิม

สญัญา 

วนั

ส้ินสดุ

สญัญา 

จาํนวนเงิน 

(ล้านบาท) 

SQ โครงการเหมอืงหงสา บจก. หงสาเพาเวอร ์ 1) ขดุและขนดนิปรมิาณ 207.0 ลา้น ลบ.ม. 

แน่น 

2) ขดุคดัแยกและขนถ่านหนิปรมิาณ 82.5 

ลา้นตนั 

ดาํเนินการ 100 ม.ค. 

2557 

ม.ค. 

2569 

11,742 

SQ โครงการ 8 เหมอืงถ่านหนิแม่เมาะ กฟผ. 1) ขดุและขนดนิปรมิาณ 375.0 ลา้น ลบ.ม. 

แน่น 

2) ขดุคดัแยกและขนถ่านหนิปรมิาณ 31.0 

ลา้นตนั 

ดาํเนินการ 100 พ.ย. 

2558 

2568 22,871 

SQ โครงการเหมอืงหงสา บจก. หงสาเพาเวอร ์ 1) ขดุและขนดนิ 28.0 ลา้น ลบ.ม. แน่น 

(สญัญาเพิม่เตมิ) 

 

ดาํเนินการ 100 พ.ค. 

2561 

2569 1,036 

SQ โครงการเหมอืงหงสา บจก.หงสาเพาเวอร ์ 1) Operation and Maintenance Services 

for Waste Line 2 System 

2) Operation and Maintenance Services 

for Ash Conveyor System 

ดาํเนินการ 100 ม.ค.

2563 

2569 2,265 

         

MKE โครงการเหมอืงถ่านหนิ เจา้ของเหมอืง 1) ขายถ่านหนิ  

2) ธุรกจิพลงังาน 

เตรยีม

ดาํเนินการ 

70    



แบบ 56-1 ปี 2563 | บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

สว่นที ่1 ขอ้ที ่2 หน้าที ่15   

สถานการณ์พลงังานของประเทศไทย ปี 2563 (ขอ้มลูกระทรวงพลงังาน มกราคม – พฤศจกิายน 2563) 

 ประเทศไทยมกีารใชพ้ลงังานในช่วง 11 เดอืนของปี 2563 มปีรมิาณประมาณ 70,896 พนัตนั เทยีบเท่า

น้ํามนัดบิ ลดลงจากช่วงเดยีวกนัของปีก่อนรอ้ยละ 10.7 คดิเป็นมลูค่ากว่า 659,589 ลา้นบาท การใชพ้ลงังานยงัคง

เพิม่ขึน้ตามการเตบิโตทางเศรษฐกจิ โดยทีน้ํ่ามนัสาํเรจ็รปูยงัคงเป็นพลงังานทีใ่ชม้ากทีส่ดุ คดิเป็นรอ้ยละ 47.7 ของการ

ใชพ้ลงังานขัน้สดุทา้ยทัง้หมด รองลงมาประกอบดว้ย ไฟฟ้า พลงังานหมุนเวยีน ถ่านหนิ/ลกิไนต ์ ก๊าซธรรมชาตแิละ

พลงังานหมุนเวยีนดัง้เดมิ คดิเป็นรอ้ยละ 21.8 8.6 10.5 6.4 และ 5.0 ตามลาํดบั 

 
ทีม่า : สถานการณ์พลงังานของประเทศไทย ปี 2563 กระทรวงพลงังาน 

จากรายงานภาวะเศรษฐกจิไทยในเดอืนพฤศจกิายน 2563 ของธนาคารแห่งประเทศไทย พบว่าทยอยฟ้ืนตวั

ไดต่้อเน่ือง แต่การฟ้ืนตวัยงัไม่ทัว่ถงึ และหลายเครื่องชีเ้ศรษฐกจิทีข่ยายตวัไดส้ว่นหน่ึงเป็นผลจากฐานตํ่าในปีก่อนดว้ย 

โดยเครื่องชี้การบรโิภคภาคเอกชนกลบัมาขยายตวัจากผลของมาตรการภาครฐั และวนัหยุดยาวพเิศษ เครื่องชี้การ

ลงทุนภาคเอกชนกลบัมาขยายตวัจากการลงทุนหมวดเครื่องจกัรและอุปกรณ์การใชจ้่ายภาครฐัขยายตวัจากทัง้รายจ่าย

ประจาํและรายจ่ายลงทุน ขณะเดยีวกนั การสง่ออกสนิคา้หดตวัน้อยลงสอดคลอ้งกบัอุปสงคข์องประเทศคู่คา้ทีท่ยอยฟ้ืน

ตวั อย่างไรกต็าม ภาคการท่องเทีย่วยงัหดตวัสงูจากผลของมาตรการจํากดัการเดนิทางระหว่างประเทศทีย่งัมอียู่ ดา้น

เสถยีรภาพเศรษฐกจิ อตัราเงนิเฟ้อทัว่ไปตดิลบน้อยลง ตามอตัราเงนิเฟ้อในหมวดอาหารสด ทีส่งูขึน้เป็นสาํคญั ดา้น

ตลาดแรงงานทรงตวัและยงัมสีญัญาณความเปราะบาง สา่หรบัดุลบญัชเีดนิสะพดักลบัมาขาดดุลตามการเกนิดุลการคา้

ที่ลดลงจากการน่าเข้าทองคําที่สูงขึ้น และการขาดดุลบริการ รายได้ และเงินโอนที่มากขึ้น (ดงัมีรายละเอียดตาม

เอกสารอา้งองิ) 

 

อย่างไรกต็ามการใชพ้ลงังานขัน้สดุทา้ยลดลงในทุกสาขาเศรษฐกจิ โดยพบว่า สาขาเกษตรกรรม ลดลงรอ้ยละ 

23.1 สาขาอุตสาหกรรม ลดลง รอ้ยละ 7.9 สาขาบา้นอยู่อาศยั ลดลง รอ้ยละ 14.2 สาขาธุรกจิการคา้ ลดลงรอ้ยละ 7.7 

และสาขาขนสง่ ลดลง รอ้ยละ 11.7 จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อน โดยสาขาขนสง่ เป็นสาขาทีม่กีารใชพ้ลงังานในสดัส่วน

ทีสู่งกว่าสาขาอื่น โดยมสีดัส่วน การใช้ร้อยละ 38.2 ของการใช้พลงังานขัน้สุดท้าย รองลงมาเป็นสาขาอุตสาหกรรม 

บา้นอยู่อาศยั ธุรกจิการคา้ และเกษตรกรรม โดยมกีารใช ้รอ้ยละ 37.4 13.2 8.2 และ3.0 ตามลาํดบั 



แบบ 56-1 ปี 2563 | บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

สว่นที ่1 ขอ้ที ่2 หน้าที ่16   

 

 
ทีม่า : สถานการณ์พลงังานของประเทศไทย ปี 2563 กระทรวงพลงังาน 

ในช่วง 11 เดอืนของปี 2563 ประเทศไทยมกีารนําเขา้พลงังาน คดิเป็นมูลค่ากว่า 612,182 ลา้นบาท โดยมี

การนําเขา้น้ํามนัดบิมากที่สุดจากการที่รฐับาลมนีโยบายส่งเสรมิให้มีการใช้พลงังานทดแทนในประเทศเพิม่มากขึ้น

รวมทัง้เพิม่ประสทิธภิาพการใชพ้ลงังาน โดยลดสดัสว่นการใชพ้ลงังานต่อผลติภณัฑม์วลรวม (Energy Intensity) พบว่า

ในช่วง 11 เดอืนของปี 2563 ประเทศไทยมกีารใช้พลงังานทดแทน 10,918 พนัตนัเทยีบเท่าน้ํามนัดบิ ลดลงร้อยละ 

16.6 จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อน ส่วนสดัส่วนการใชพ้ลงังานต่อผลติภณัฑม์วลรวมมแีนวโน้มลดลงอย่างต่อเน่ืองเมื่อ

เปรยีบเทยีบกบัปี 2553 ซึง่เป็นปีฐานทีเ่ริม่ดําเนินการตามแผนอนุรกัษ์พลงังาน 20 ปี (พ.ศ.2554 – 2573) และแผน

อนุรกัษ์พลงังาน พ.ศ. 2558 – 2579 



แบบ 56-1 ปี 2563 | บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

สว่นที ่1 ขอ้ที ่2 หน้าที ่17   

 
 

 ทีม่า : สถานการณ์พลงังานของประเทศไทย ปี 2563 กระทรวงพลงังาน 

 

การผลิตพลงังานจาํแนกตามชนิดพลงังาน เดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2563 

การผลิตพลงังาน มปีรมิาณ 59,435 พนัตนัเทยีบเท่าน้ํามนัดบิ ลดลงจากช่วงเดยีวกนัของปีก่อน ร้อยละ 

14.3 โดยมกีารผลติพลงังานเชงิพาณิชย ์ในสดัส่วนรอ้ยละ 63.5 ของการผลติพลงังานทัง้หมด พลงังานหมุนเวยีนและ

พลงังานอื่น ๆ พลงังานหมุนเวยีนดัง้เดมิรอ้ยละ 28.4 และ 8.1 ตามลาํดบั 

 
ทีม่า : สถานการณ์พลงังานของประเทศไทย ปี 2563 กระทรวงพลงังาน 

 

 

ม.ค.-พ.ย. ม.ค.-พ.ย. ม.ค.-พ.ย. ม.ค.-พ.ย. ม.ค.-พ.ย.
2561 2562 2563 2562 2563

การผลิตพลังงาน (รวม) 63,040        69,381        59,435        3.50 (14.30)

เชิงพาณิชย์ 42,558        42,374        37,776        (0.40) (10.90)

นํ�ามันดิบ 5,923          5,619          5,419          (5.10) (3.60)

ลิกไนต์ 3,390          3,259          2,924          (3.90) (10.30)

ก๊าซธรรมชาติ 28,523        28,747        25,514        0.80 (11.20)

คอนเดนเสท 4,117          4,236          3,554          2.90 (16.10)

ไฟฟ้าพลังนํ�าและอื�นๆ * 605             513             365             (15.20) (28.80)

พลังงานหมุนเวียนและพลังงานอื�นๆ** 16,849        19,563        16,837        16.10 (13.90)

พลังงานหมุนเวียนดั�งเดิม 7,633          7,444          4,822          (2.50) (35.20)

ปริมาณ
(พันต้นเทียบเท่านํ�ามันดิบ) (ร้อยละ)

อัตราการเปลี�ยนแปลง

การผลิตพลังงาน
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การผลติพลงังานเชงิพาณิชย ์ มปีรมิาณ 37,776 พนัตนัเทยีบเท่าน้ํามนัดบิ ลดลง รอ้ยละ 10.9 จากชว่ง

เดยีวกนัของปีก่อน ประกอบดว้ย น้ํามนัดบิ มกีารผลติ 5,419 พนัตนัเทยีบเท่าน้ํามนัดบิ ลดลง รอ้ยละ 3.6 ลกิไนต ์มี

การผลติ 2,924 พนัตนัเทยีบเท่าน้ํามนัดบิ ลดลง รอ้ยละ 10.3 ก๊าซธรรมชาต ิ มกีารผลติ 25,514 พนัตนัเทยีบเท่า

น้ํามนัดบิ ลดลง รอ้ยละ 11.2 คอนเดนเสท มกีารผลติ 3,554 พนัตนัเทยีบเท่าน้ํามนัดบิ ลดลง รอ้ยละ16.1 และไฟฟ้า

พลงัน้ําและอื่นๆ มกีารผลติ 365 พนัตนัเทยีบเท่าน้ํามนัดบิ ลดลง รอ้ยละ 28.8 สาํหรบัพลงังานหมุนเวยีน และพลงังาน

อื่นๆ (ฟืน แกลบ กากออ้ย วสัดุเหลอืใชท้างการเกษตร ขยะ ก๊าซชวีภาพ เชือ้เพลงิชวีภาพแบลค็ลเิคอ และก๊าซเหลอืใช้

จากขบวนการผลติ) มกีารผลติ 16,837 พนัตนัเทยีบเท่าน้ํามนัดบิ ลดลง รอ้ยละ 13.9และพลงังานหมุนเวยีนดัง้เดมิ 

(ฟืน แกลบ วสัดุเหลอืใชท้างการเกษตร) มกีารผลติ 4,822 พนัตนัเทยีบเท่าน้ํามนัดบิลดลง รอ้ยละ 35.2 

 

การนําเข้าพลงังานจาํแนกตามชนิดพลงังาน เดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2563p 

การนําเข้าพลงังาน มปีรมิาณ 71,039 พนัตนัเทยีบเท่าน้ํามนัดบิ ลดลงจากชว่งเดยีวกนัของปีก่อนรอ้ยละ 

2.3 โดยมกีารนําเขา้พลงังานเชงิพาณิชยใ์นสดัสว่น รอ้ยละ 99.9 ของการนําเขา้พลงังานทัง้หมด และพลงังาน

หมุนเวยีนดัง้เดมิ รอ้ยละ 0.1 

 
ทีม่า : สถานการณ์พลงังานของประเทศไทย ปี 2563 กระทรวงพลงังาน 

การนําเข้าพลังงานเชิงพาณิชย์มีปริมาณ 70,998 พันตันเทียบเท่าน้ํามนัดิบ ลดลง ร้อยละ 2.3จากช่วง

เดยีวกนัของปีก่อน ประกอบดว้ย น้ํามนัดบิ มกีารนําเขา้ 39,043 พนัตนัเทยีบเท่าน้ํามนัดบิ ลดลง รอ้ยละ2.3 คอนเดน

เสท มกีารนําเขา้ 1,323 พนัตนัเทยีบเท่าน้ํามนัดบิ เพิม่ขึน้กว่า 1 เท่าจากช่วงเดยีวกนัของปีก่อน ถ่านหนิมกีารนําเขา้ 

13,781 พนัตนัเทยีบเท่าน้ํามนัดบิ เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 5.7 น้ํามนัสาํเรจ็รูป มกีารนําเขา้ 1,584พนัตนัเทยีบเท่าน้ํามนัดบิ 

ลดลง รอ้ยละ 61.5 ก๊าซธรรมชาต ิมกีารนําเขา้ 12,959 พนัตนัเทยีบเท่าน้ํามนัดบิเพิม่ขึน้ รอ้ยละ 0.3 และไฟฟ้า มกีาร

นําเขา้ 2,308 พนัตนัเทยีบเท่าน้ํามนัดบิ เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 15.5 สาํหรบัพลงังานหมุนเวยีนดัง้เดมิ(ถ่าน) มกีารนําเขา้ 41 

พนัตนัเทยีบเท่าน้ํามนัดบิ ลดลง รอ้ยละ 34.9 

 

การส่งออกพลงังานจาํแนกตามชนิดพลงังาน เดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2563p 

การส่งออกพลงังาน มปีรมิาณ 9,909 พนัตนัเทยีบเท่าน้ํามนัดบิ เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 7.9 จากช่วงเดยีวกนัของปี

ก่อน โดยมกีารสง่ออกพลงังานเชงิพาณิชยใ์นสดัสว่นรอ้ยละ 99.9 ของการสง่ออกพลงังานทัง้หมด และพลงังาน

หมุนเวยีนดัง้เดมิ รอ้ยละ 0.1 
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ทีม่า : สถานการณ์พลงังานของประเทศไทย ปี 2563 กระทรวงพลงังาน 

 

การสง่ออกพลงังานเชงิพาณิชยม์ปีรมิาณ 9,898 พนัตนัเทยีบเท่าน้ํามนัดบิ เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 8.0 จากช่วง

เดยีวกนัของปีก่อน ประกอบดว้ย น้ํามนัสาํเรจ็รปู มกีารสง่ออก 8,405 พนัตนัเทยีบเท่าน้ํามนัดบิ เพิม่ขึน้ รอ้ยละ8.0 

น้ํามนัดบิ มกีารสง่ออก 1,191 พนัตนัเทยีบเท่าน้ํามนัดบิ เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 8.5 ไฟฟ้า มกีารสง่ออก 212 พนัตนัเทยีบเท่า

น้ํามนัดบิ เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 4.4 ก๊าซโซลนีธรรมชาต ิมกีารสง่ออก 52 พนัตนัเทยีบเท่าน้ํามนัดบิ เพิม่ขึน้รอ้ยละ 13.6 และ

ถ่านหนิ มกีารสง่ออก 38 พนัตนัเทยีบเท่าน้ํามนัดบิ เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 5.6 สาํหรบัพลงังานหมุนเวยีนดัง้เดมิ (ถ่าน) มกีาร

สง่ออก 11 พนัตนัเทยีบเท่าน้ํามนัดบิ ลดลง รอ้ยละ 8.3 

 

การใช้เช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟ้า เดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2563 

การใชเ้ชือ้เพลงิในการผลติไฟฟ้าในช่วง 11 เดอืนของ ปี 2563 พบว่ามกีารใชเ้ชือ้เพลงิจากก๊าซธรรมชาตริอ้ย

ละ 59.0ของการใชเ้ชือ้เพลงิ ในการผลติไฟฟ้าทัง้หมด ถ่านหนิ/ลกิไนต ์รอ้ยละ 17.7 น้ํามนัเตา และน้ํา มนัดเีซลรอ้ยละ 

0.1ทีเ่หลอืเป็นพลงังานหมุนเวยีนและพลงังานอื่นๆ (แกลบ กากออ้ย วสัดุเหลอืใช้ทางการเกษตร ขยะ ก๊าซชวีภาพ 

แบลค็ลเิคอและก๊าซเหลอืใชจ้ากขบวนการผลติ) คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 23.2 

 
ทีม่า : สถานการณ์พลงังานของประเทศไทย ปี 2563 กระทรวงพลงังาน 
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การใช้พลงังานทดแทน เดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2563p 

สถานการณ์การใช้พลงังานทดแทน : ในช่วง 11 เดอืนของปี 2563 ประเทศไทยมกีารใชพ้ลงังานทดแทน 10,918 

พนัตนัเทยีบเท่าน้ํามนัดบิ ลดลงจากช่วงเดยีวกนัของปีก่อน รอ้ยละ 16.6 โดยมกีารใชใ้นรูปของ ไฟฟ้าความรอ้น และ

เชือ้เพลงิชวีภาพ (ประกอบดว้ยเอทานอล และไบโอดเีซล) ในสดัสว่น รอ้ยละ 15.40 ของการใชพ้ลงังานขัน้สดุทา้ย 

 
ทีม่า : สถานการณ์พลงังานของประเทศไทย ปี 2563 กระทรวงพลงังาน 

 

การใช้ไฟฟ้า และความร้อนที่ผลิตได้จากพลงังานทดแทน(ประกอบด้วยพลงังานแสงอาทิตย์ พลงังานลม

พลงังานน้ํา ชวีมวล ก๊าซชวีภาพ และขยะ) มปีรมิาณ 2,648 พนัตนัเทยีบเท่าน้ํามนัดบิ และ 6,103 พนัตนัเทยีบเท่า

น้ํามนัดบิ ตามลําดบั ส่วนเชื้อเพลงิชวีภาพ มปีรมิาณการใช ้ประกอบดว้ย เอทานอล 697 พนัตนัเทยีบเท่าน้ํามนัดบิ 

และไบโอดเีซล 1,470 พนัตนัเทยีบเท่าน้ํามนัดบิ 

 

2.1.1 คู่แข่งขนัท่ีสาํคญั 

ธุรกจิการใหบ้รกิารทาํเหมอืงแร่นัน้มผีูแ้ขง่ขนัน้อยราย เน่ืองจากเป็นธุรกจิทีต่้องลงทุนในเครื่องจกัรเป็นจํานวน

มาก อกีทัง้ผูใ้หบ้รกิารจาํเป็นต้องมคีวามรูค้วามสามารถ ประสบการณ์ และการบรหิารจดัการทีด่ ีปัจจุบนัคู่แข่งสาํคญั

ของบริษัทคือ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จํากัด (มหาชน) (“ITD”) บริษัท เนาวรตัน์พฒันาการ จํากัด 

(มหาชน) (“NWR”)  

จากทีก่ล่าวมาขา้งต้น ITD เขา้ร่วมในสญัญากจิการร่วมคา้กบับรษิทัฯ ทัง้กจิการร่วมคา้ไอทดี-ี เอสควิ ภายใต้สญัญา

โครงการ 7 และกจิการร่วมคา้เอสควิ-ไอทดี ีภายใตส้ญัญาโครงการ 7/1 ในการดาํเนินงานจา้งขดุและขนดนิ ทีเ่หมอืงแม่

เมาะ อาํเภอแม่เมาะ จงัหวดัลาํปาง ใหก้บัการ กฟผ. และในอนาคตถอืว่า ยงัคงเป็นคู่แขง่ทีส่าํคญั เน่ืองจากเป็น ITD มี

เทคโนโลยแีละประสบการณ์ของแรงงานใกลเ้คยีงกบับรษิทัฯ มาก รายละเอยีดของผูเ้ขา้ประมลูงานของโครงการเหมอืง

ถ่านหนิแม่เมาะตัง้แต่อดตีถงึปัจจุบนั มดีงัน้ี 

โครงการ 
ผูเ้ข้ารว่มการประมลูท่ีผา่นการคดัเลือกด้าน

เทคนิค 
ผูช้นะการประกวดราคา 

1 

บจก.เชยีงใหม่เอเซยี 

บจก.วจิติรภณัฑ ์

บจก.สหกลเอนยเินียร ์

บรษิทัสหกลเอนยเินียร ์จาํกดั 

2 

บจก.สหกลเอนยเินียร ์

บจก.เหมอืงบา้นป ู

บจก.วจิติรภณัฑ ์

บรษิทัสหกลเอนยเินียร ์จาํกดั 

3 
บจก.เหมอืงบา้นป ู

บจก.อติาเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต ์
บรษิทั เหมอืงบา้นป ูจาํกดั 
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โครงการ 
ผูเ้ข้ารว่มการประมลูท่ีผา่นการคดัเลือกด้าน

เทคนิค 
ผูช้นะการประกวดราคา 

บจก.นามประเสรฐิ 

4 

บจก.เชยีงใหม ่คอนสตรคัชัน่ 

บจก.สหกลเอนยเินียร ์

บมจ.อติาเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต ์

บรษิทัเชยีงใหม่ คอนสตรคัชัน่ จาํกดั 

5 

บมจ.อติาเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต ์

กจิการร่วมคา้ บจก. สหกลเอนยเินียรแ์ละบจก.

เหมอืงบา้นป ู 

บจก.วจิติรภณัฑ ์

บรษิทั อติาเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต ์จาํกดั 

(มหาชน) 

6 

กจิการร่วมคา้ บมจ.เนาวรตัน์ฯและบจก.สระบุรถ่ีาน

หนิ 

บจก.สหกลอคิวปิเมนท ์

บมจ.ช.การช่าง 

กจิการร่วมคา้ บรษิทัเนาวรตัน์พฒันาการ 

จาํกดั (มหาชน) และบรษิทัสระบุรถ่ีานหนิ 

จาํกดั 

“โครงการ 

80 ล้าน

ลูกบาศก์

เมตรแน่น” 

กจิการร่วมคา้ บรษิทั เอ.เอส.แอสโซซเิอท เอนยิ

เนียริง่ (1964) และบรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จาํกดั 

กจิการร่วมคา้ บรษิทั เอ.เอส.แอสโซซเิอท 

เอนยเินียริง่ (1964) และบรษิทั สหกลอคิวปิ

เมนท ์จาํกดั 

7 

บจก.เชยีงใหมค่อนสตคัชัน่ 

กจิการร่วมคา้ บมจ. อติาเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต ์

และ บจก.สหกลอคิวปิเมนท ์

บมจ.ช.การช่าง 

กจิการร่วมคา้ บรษิทั อติาเลยีนไทย 

ดเีวล๊อปเมนต ์จาํกดั (มหาชน) และ บรษิทัส

หกลอคิวปิเมนท ์จาํกดั 

7/1 

 

กจิการร่วมคา้ บจก. สหกลอคิวปิเมนท ์และบมจ. อิ

ตาเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต ์  

กจิการร่วมคา้ บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์

จาํกดั และบรษิทั อติาเลยีนไทย ดเีวล๊อป

เมนต ์จาํกดั (มหาชน) 

8 

บมจ. สหกลอคิวปิเมนท ์ 

บมจ. อติาเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต ์ 

บมจ. ช.การช่าง  

บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

9 

บมจ. สหกลอคิวปิเมนท ์

บมจ. อติาเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต ์

บจก. โลตสัฮอลวศิวกรรมเหมอืงแร่และก่อสรา้ง 

 

บมจ. อติาเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต ์
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อย่างไรกด็ ีบรษิทัฯ อาจมคีวามไดเ้ปรยีบคู่แขง่สาํคญัในไทยของบรษิทัฯ ในการประมลูงานโครงการเหมอืงแม่

เมาะ และเหมอืงหงสาในอนาคต เน่ืองจากมคีวามพรอ้มทัง้ทางด้านบุคลากรและเครื่องจกัรใหญ่ โดยเฉพาะบุคลากร

และเครื่องจกัรใหญ่ทีม่อียู่ทีห่น้างานอยู่แลว้  

สําหรับการดําเนินงานของบริษัทฯ ในต่างประเทศ บริษัทฯ เริ่มมีนโยบายที่จะขยายการลงทุนไปยัง

ต่างประเทศ ในแถบประเทศใกลเ้คยีง และกาํลงัดาํเนินงานอยู่ในประเทศลาว เน่ืองจากมทีรพัยากรทีเ่อือ้อํานวยในการ

ดาํเนินงานและขยายการลงทุนของบรษิทัฯ ทาํใหบ้รษิทัฯ มคีู่แขง่ขนัในระดบันานาชาตทิีต่อ้งใหค้วามสาํคญัเพิม่ขึน้ดว้ย 

อกีทัง้ คู่แข่งขนัในระดบันานาชาตนิัน้ มศีกัยภาพในการดําเนินงานค่อนขา้งสูง มเีทคโนโลยแีละประสบการณ์ในการ

ดาํเนินงานค่อนขา้งมาก  เช่น จนี ยุโรป ออสเตรเลยี เกาหล ี ฯลฯ 

 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกบัการดาํเนินงานของบริษทัฯ  

1. กรมอตุสาหกรรมพืน้ฐานและเหมืองแร ่

กรมอุตสาหกรรมพืน้ฐานและเหมอืงแร่ สงักดักระทรวงอุตสาหกรรม มหีน้าทีค่วามรบัผดิชอบหลกัในการขอ

ใบอนุญาตและกํากบัดูแลการประกอบกจิการอุตสาหกรรมแร่ และโลหการ เน่ืองจากบรษิทัฯ มแีนวทางทีจ่ะ

สาํรวจและพฒันาแหล่งแร่ของบรษิัทฯ เอง บรษิทัฯ จงึต้องติดต่อกบักรมอุตสาหกรรมพืน้ฐานและเหมอืงแร่ 

เพื่อขออนุญาตในการทาํการสาํรวจ และขอใบอนุญาตประทานบตัร ซึง่เป็นใบอนุญาตเพื่อการทําเหมอืงแร่ใน

พืน้ทีน่ัน้ๆ  

2. สาํนักงานวิเคราะหผ์ลกระทบส่ิงแวดล้อม (“EIA”) 

เน่ืองจากตามนโยบายและแผนการดําเนินงานของ กฟผ. ระบุให ้“ผูร้บัจา้งต้องปฏบิตัติามมาตรการป้องกนั

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม ตามรายงานการ

วเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (EIA)” ถึงแม้ว่าบรษิทัฯ จะไม่ได้มคีวามจําเป็นต้องทํารายงานการวเิคราะห์

ผลกระทบสิง่แวดลอ้มเพื่อเสนอ EIA แต่บรษิทัฯ ในฐานะผูร้บัจา้งจาก กฟผ. ในการดาํเนินงานทาํเหมอืงแร่ จงึ

ตอ้งปฎบิตัติามเกณฑม์าตรฐานที ่กฟผ. ไดก้าํหนดไว ้เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัมาตรการทีไ่ดจ้ดัทาํใหก้บั EIA 
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การดาํเนินงานด้านอาชีวอนามยั ความปลอดภยั และส่ิงแวดล้อม (Occupational Health, Safety and 

Environment Operations) 

 บรษิัท สหกลอคิวปิเมนท์ จํากดั (มหาชน) ให้ความสําคญัอย่างสูงสุดต่อด้านอาชวีอนามยั ความปลอดภยั 

และสิง่แวดล้อม  บรษิัทฯ มกีารกําหนดกฎระเบยีบ วิธกีารดําเนินงาน ขัน้ตอนการตอบสนองและการรายงานเหตุ

ฉุกเฉินในการปฏบิตังิาน  เพื่อเป็นการป้องกนัอุบตัเิหตุทีอ่าจจะเกดิขึน้ หรอืเพื่อรองรบัเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ รวมถงึ

การให้บรษิัทฯเติบโตอย่างมัน่คงทัง้ภายในและภายนอกประเทศ โดยการสร้างความน่าเชื่อถือต่อผู้มสี่วนได้เสยีทัง้

ทางดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม   

 
 

ทัง้น้ีบริษัทฯได้มีการบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ในกระบวนการ

ดําเนินงาน (Process Safety) เพื่อป้องกนัอุบตัเิหตุจากกระบวนการดําเนินงาน  โดยดําเนินการตรวจสอบ และจดั

อบรมการป้องกนัอนัตรายในดา้นต่างๆ  

 

ด้านอาชีวอนามยั ความปลอดภยั และส่ิงแวดล้อม 

 การรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้ม จากการทีโ่รงไฟฟ้าแม่เมาะใชถ่้านลกิไนต์ในการผลติไฟฟ้า ทางบรษิทัฯและ 

กฟผ. ได ้ตระหนักถงึปัญหาทีอ่าจส่งผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มทัง้ทางดนิ ทางน้ํา และทางอากาศ รวมถงึความเป็นอยู่

ของชุมชนโดยรอบ ทางบรษิทัฯและ กฟผ. จงึไดมุ้่งเน้นในการสาํรวจและศกึษาทางนิเวศวทิยา ก่อนตดัสนิใจดาํเนินการ

ก่อสรา้ง โรงไฟฟ้า ซึง่กล่าวไดว้่าในบรรดา โครงการต่างๆ ที ่กฟผ. ดําเนินการมา โรงไฟฟ้าแม่เมาะไดร้บัการสาํรวจ 

ศกึษาและแก้ไขทางนิเวศวทิยาและสิง่แวดล้อมมากที่สุด บรษิัทฯได้ดําเนินการภายใต้กฎระเบยีบและนโยบายของ 

กฟผ.อย่างเคร่งครดัในเรื่องการจดัการดา้นอาชวีอนามยั ความปลอดภยั และสิง่แวดลอ้ม  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแผนการ

ทาํงานของ กฟผ.  
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ซึ่งทาง กฟผ. ได้กําหนดมาตรการในการดูแลและรกัษาคุณภาพด้านอาชีวอนามยั ความปลอดภัย และ

สิง่แวดลอ้ม  ซึง่บรษิทัไดป้ฏบิตัติามเป็นสว่นหน่ึงของแผนงานมดีงัน้ี  

1. ติดตัง้เครื่องดกัจบัฝุ่ นทีโ่รงไฟฟ้า ซึง่มปีระสทิธภิาพระหว่างรอ้ยละ 89.5-99.7 เพื่อกรองฝุ่ นจากการ เผา

ไหมถ่้านลกิไนต ์ก่อนทีจ่ะระบายอากาศทางปล่องควนั 

2. ตดิตัง้จุดตรวจวดัค่าความเขม้ขน้ของก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์ไวต้ามหมู่บา้นต่างๆ รวม 12 จุด จาก จุด

ตรวจวดัเครื่องจะรายงานผลเขา้สูห่อ้งควบคุมในโรงไฟฟ้า และยงัรายงานเป็นระบบออนไลน์ไปยงั โรงพยาบาลแม่เมาะ

และกรมควบคุมมลพษิอกีด้วยหากพบว่ามคี่าความเขม้ของก๊าซซลัเฟอรไ์ด ออกไซด์เกนิมาตรฐาน กฟผ. จะลดการ

เดนิเครื่องลงทนัท ี 

3. ฉีดพ่นน้ําบนถนนเป็นประจาํ เพื่อลดฝุ่ น และพรมน้ําลงบนวสัดุทีม่กีารฟุ้งกระจายขณะขนถ่าย  

4. น้ําจากกระบวนการผลติในโรงไฟฟ้าจะผ่านขบวนการบําบดัทางชวีภาพ โดย กฟผ. ขุดบ่อพกัน้ํา เป็น

ระยะๆ เพื่อให้สารแขวนลอยตะกอน รวมทัง้ปลูกพืชดูดซับสารละลายที่เจือปนมาในน้า เติม อากาศในน้ํา และ

ตรวจสอบคุณภาพน้ําอย่างสมํ่าเสมอ  

5. ตรวจวดัแหล่งกําเนิดเสยีงภายในโรงไฟฟ้า ซึง่เกดิจากการเดนิเครื่องกําเนิดไฟฟ้า และบรเิวณ ใกลเ้คยีง

โรงไฟฟ้าเพื่อควบคุมใหอ้ยู่ในระดบัทีเ่ป็นมาตรฐาน  

6. นอกจากน้ี ยงัไดท้ําการตดิตัง้เครื่องกําจดัก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซดท์ีโ่รงไฟฟ้าเครื่องที ่4-13 ซึง่ สามารถ

กาํจดัก๊าซฯ ไดถ้งึรอ้ยละ 95 เพื่อเป็นหลกัประกนัในคุณภาพอากาศทีด่ยีิง่ขึน้ 

บรษิัทฯ ไดด้ําเนินการจดัการด้านชวีอนามยัและความปลอดภยั และสิง่แวดลอ้มทัง้ภายในสํานักงานและใน

ส่วนของการปฏบิตัิงานเหมอืง เพื่อป้องกนัอนัตรายทีอ่าจเกดิขึน้จากการดําเนินงาน  โดยบรษิัทฯ ได้มกีารจดัอบรม 

การตรวจวดัและจดัเกบ็ขอ้มูลทัง้พนักงาน ผู้รบัเหมาและบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งในดา้นต่างๆ เพื่อใชป้้องกนั ควบคุม และ

ประเมนิผลความเสีย่งในการดาํเนินงาน ดา้นอาชวีอนามยั ความปลอดภยั และสิง่แวดลอ้ม  ดงัน้ี 

การอบรมความปลอดภยัในการทาํงาน สาํหรบัพนักงานเข้างานใหม่ 

 การจดัอบรมเรื่องความปลอดภยัในการทํางาน สาํหรบัพนักงานเขา้งานใหม่ ถอืเป็นสิง่สาํคญัในการเริม่การ

ทํางาน ทําให้พนักงานทุกคนได้เรยีนรู้กฎระเบยีบ ขัน้ตอน และวธิกีารทํางาน ต่างๆในการทํางาน การใช้อุปกรณ์ 

เครื่องมอื หรอืเครื่องจกัร ใหม้คีวามปลอดภยัมากทีส่ดุ เพื่อลดอนัตราย และอุบตัเืหตุทีอ่าจจะเกดิขึน้ได ้
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การตรวจวดัระดบัเสียง 

การวดัระดบัเสยีงในสถานประกอบการ เพื่อที่จะลดปัญหามลพษิทางเสยีงที่แหล่งกําเนิดใหก้บัผู้ปฏบิตัิงาน 

โดยการตรวจสอบสถานที่ปฏบิตัิงาน และปรบัปรุงแกไ้ขแหล่งกําเนิดของเสยีง  เพื่อควบคุม และป้องกนัระดบัเสยีงที่

เกินมาตรฐาน ที่เป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน  รวมถึงความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานและชุมชนโดยรอบสถาน

ประกอบการ    

 
 

การตรวจวดัความรอ้น 

 การวดัความรอ้น เป็นการวดัความรอ้นตามกฎเกณฑท์ีก่ฎหมายกําหนด โดยสถานทีว่ดัจะเป็นบรเิวณสถาน

ประกอบการ อาคารสํานักงาน  คลงัเก็บสนิค้า และสถานที่อื่นๆ เพื่อตรวจสอบความร้อนที่เกดิขึ้นในระหว่างการ

ปฏบิตังิาน และทาํใหเ้กดิความปลอดภยัต่อผูป้ฏบิตังิาน สถานประกอบการ ชุมชน และ สิง่แวดลอ้มโดยรอบ 
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การตรวจวดัค่าฝุ่ นละออง 

 การวดัค่าฝุ่ นละออง ในสถานประกอบการทัง้ภายในและภายนอก เป็นการตรวจสอบวดัค่าตามมาตรฐาน  

เพื่อความปลอดภยัของผูป้ฏบิตังิานในสถานทีน่ัน้ๆ  กรณีค่าละอองฝุ่ นเกนิมาตรฐานจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างการ

ของผู้ปฏิบัติงาน บริษัทฯ จะดําเนินการแก้ไข และควบคุมให้อยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัย เพื่อการดําเนินงานที่มี

ประสทิธภิาพ 

 
 

การตรวจสอบวดัสารเสพติด 

การตรวจสารเสพติดจากผู้ปฏิบตัิงาน  ผู้รบัเหมา และผู้ที่เกี่ยวขอ้ง โดยเป็นการสุ่มตรวจสารเสพติดจาก

พนักงานทัง้หมด เพื่อเป็นการสร้างความปลอดภัยในการทํางาน และเป็นการร่วมต่อต้านยาเสพติดในสถาน

ประกอบการ รวมถึงการควบคุม และป้องการการกระทําความผิดต่อข้อบังคบัของบริษัทฯ ตลอดจนกฎหมายที่

เกีย่วขอ้ง  

   



แบบ 56-1 ปี 2563 | บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

สว่นที ่1 ขอ้ที ่2 หน้าที ่27   

การตรวจวดัปริมาณแอลกอฮอล ์

 การตรวจวดัปรมิาณแอลกอฮอล ์เป็นการตรวจวดัขณะทีผู่ป้ฏบิตังิานกาํลงัปฏบิตังิาน เพื่อเป็นการป้องกนั ผูท้ี่

กระทาํความผดิ และสามารถควบคุม ตรวจสอบ ผูป้ฏบิตังิานได ้ รวมถงึการลดการเกดิอุบตัเิหตุจากการดาํเนินงาน ทาํ

ใหก้ารดาํเนินงานเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพมากขึน้ 

 
 

 นอกจากการตรวจวดัขา้งต้นแล้ว บริษัทฯได้มกีารฝึกซ้อมการดบัเพลิง และการป้องกนัการเกดิเพลงิไหม ้

รวมถงึการปฐมพยาบาลเบือ้งตน้  เพื่อความปลอดภยัของพนกังานและผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่เป็นการสรา้งความเชื่อมัน่ใหแ้ก่

ชุมชนรอบขา้ง และสถานประกอบการของบรษิทัฯ 
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3. ปัจจยัความเส่ียง 

 จำกลกัษณะธุรกจิของบรษิัท สหกลอคิวปิเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) ปัจจยัควำมเสีย่งที่อำจเกดิขึน้ หรอื
ผลกระทบทีอ่ำจจะมต่ีอผลด ำเนินงำนในอนำคตมดีงันี้  

3.1.  ความเส่ียงในการประกอบธรุกิจ 

3.1.1.  ความเส่ียงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่หรอืน้อยราย  

บรษิทัฯ ประกอบธุรกจิเป็นผูใ้หบ้รกิำรและผูด้ ำเนินงำนดำ้นกำรท ำเหมอืงแร่ ซึง่เป็นธุรกจิทีม่กีลุ่มลูกคำ้จ ำกดั 
ณ ปัจจุบนั บรษิทัฯ ไดใ้หบ้รกิำรขุดขนดนิและถ่ำนหนิ เหมอืงแม่เมำะ โครงกำรแม่เมำะ 8 และใหบ้รกิำรขุด – ขนดนิ 
ขดุและคดัแยก และขนถ่ำนลกิไนตท์ี ่เมอืงหงสำ โครงกำรหงสำ สำธำรณรฐัประชำธปิไตยประชำชนลำว 

อย่ำงไรกด็ ีบรษิทัฯ ไดพ้ยำยำมหำแหล่งสมัปทำนอื่นโดยกำรเขำ้ร่วมประมูลงำนใหบ้รกิำรท ำเหมอืงกบักลุ่ม
ลกูคำ้รำยอื่นทัง้ภำยในและภำยนอกประเทศ ซึง่ในระหว่ำงปี 2562 บรษิทัฯ ไดล้งนำมในบนัทกึขอ้ตกลงกบับรษิทัแห่ง
หนึ่งในสำธำรณรฐัแห่งสหภำพเมยีนมำเพื่อร่วมด ำเนินกำรพฒันำโครงกำรเหมอืงถ่ำนหนิ เมอืงก๊กและโรงไฟฟ้ำ 

บรษิทัฯ มคีวำมตัง้ใจทีจ่ะสรำ้งควำมมัน่คงและยัง่ยนืใหก้บัผูถ้อืหุน้ต่อไป โดยบรษิทัฯ มแีผนกำรขยำยธุรกจิ
กำรลงทุนในกำรผลติแร่ดบิประเภทอื่น ๆ เช่น ดบีุก ทองค ำ รวมถงึกจิกำรผลติไฟฟ้ำพลงังำนทำงเลอืกในอนำคต เป็น
ต้น ซึง่แมก้ำรชนะกำรประมูลของบรษิทัฯ จะยงัไม่มำกแต่กจ็ะช่วยลดควำมเสีย่งของกำรพึง่พงิรำยไดจ้ำกลูกคำ้น้อย
รำยทีม่อียู่  

3.1.2.  ความเส่ียงจากการผนัผวนของต้นทุนการผลิตท่ีส าคญั  

สญัญำรบัจำ้งทัง้หมดของบรษิทัฯ จะเป็นในลกัษณะทีม่กีำรก ำหนดรำคำต่อหน่วยทีแ่น่นอน หำกต้นทุนกำร
ผลติสงูกว่ำทีป่ระมำณกำรไว้ บรษิทัฯ ต้องรบัควำมเสีย่งจำกก ำไรลดลงหรอือำจขำดทุน ซึง่อำจเป็นผลจำก (1) สภำพ
หน้ำงำนกำรผลติไม่เป็นไปตำมทีค่ำดกำรณ์ไว้ เช่น ชัน้หนิหนำกว่ำทีป่ระเมนิไว้ ท ำใหต้้องใชว้ตัถุระเบดิมำกขึน้ หรอื 
(2) รำคำวตัถุดบิทีเ่พิม่สงูขืน้ เช่น น ้ำมน ซึง่เครื่องจกัรบำงส่วนใชน้ ้ำมนัในกำรด ำเนินงำน ค่ำอะไหล่เครื่องจกัร และ
ค่ำจำ้งผูร้บัเหมำ เป็นตน้  

ทัง้นี้สญัญำบำงฉบบัมขีอ้ก ำหนดเกีย่วกบัสตูรทีใ่ชใ้นกำรปรบัรำคำ เพื่อรองรบัควำมผนัผวนของรำคำต้นทุน
กำรผลติ แต่สตูรดงักล่ำวอำจไม่ครอบคลุมรำคำทีเ่พิม่สงูขึน้ทัง้หมด ท ำใหบ้รษิทัฯ ยงัต้องรบัภำระจำกค่ำใช้จ่ำยที่
เพิม่ขึน้บำงสว่น 

อย่ำงไรกด็ ีบรษิทัฯ ไดต้ระหนกัถงึปัญหำดงักล่ำวเสมอมำจงึปรบัวธิกีำรจดักำรโดย 1) ไดพ้จิำรณำสตูรทีใ่ชใ้น
กำรปรบัรำคำส ำหรบัโครงกำรใหม่เพื่อใหค้รอบคลุมรำคำทีค่ำดจะสงูขึน้ในอนำคตมำกทีสุ่ด  2) จดัท ำแผนงบประมำณ
เพื่อใชใ้นกำรควบคุมต้นทุนกำรผลติ โดยแผนดงักล่ำวเป็นกำรตกลงร่วมกนัระหว่ำงฝ่ำยควบคุมงบประมำณและฝ่ำย
ปฏบิตัหิน้ำงำนซึง่จะถูกอนุมตัโิดยฝ่ำยบรหิำร ตน้ทุนกำรผลติจะถูกน ำมำพจิำรณำและสอบทำนอย่ำงสม ่ำเสมอ 3) เพิม่
กำรประมูลงำนจ้ำงเพื่อลดต้นทุน 4) ลดกำรจ้ำงผู้รบัเหมำช่วงหรือผู้ร ับจ้ำงที่ไม่มีประสทิธิภำพและด ำเนินกำร
บรหิำรงำนดว้ยบุคลำกรของบรษิทัฯ ทีม่คีวำมพรอ้มมำกขึน้ 5) นอกจำกนี้บรษิทัฯ ไดเ้ปลีย่นวธิกีำรบรหิำรจดักำรระบบ
คลงัพสัดุและจดัซือ้เป็นเชงิรุกมำกขึน้ 
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3.1.3.  ความเส่ียงจากปริมาณการด าเนินงานขดุและขนดินและถ่านหินต า่กว่าเป้าหมายการท างานท่ีวางไว้  

ก่อนเริม่ด ำเนินงำนทุกโครงกำร บรษิทัฯ จะวำงแผนกำรด ำเนินงำนเป็นรำยเดอืน  และวำงเป้ำหมำยปรมิำณ
ดนิหรอืถ่ำนหนิทีจ่ะสำมำรถขุดหรอืขนไดเ้พื่อใชใ้นกำรติดตำมปรมิำณขุดขนจรงิ อย่ำงไรกด็ ี กำรด ำเนินงำนอำจไม่
เป็นไปตำมแผน เน่ืองจำกสภำพเครื่องจกัรทีม่อีำยุกำรใชง้ำนมำก เครื่องจกัรเสื่อมมำกกว่ำทีค่ำดกำรณ์ไว้ กำรควบคุม
กำรผลติ ณ หน้ำงำน กำรบรหิำรเครื่องจกัรไม่เป็นไปตำมแผน หรอืปัจจยัภำยนอกอื่นๆ  ทีไ่ม่สำมำรถควบคุมได้ เช่น 
สภำพอำกำศ สภำพเหมอืงเมื่อขดุจรงิ ภยัพบิตัจิำกธรรมชำต ิรวมถงึกำรท ำงำนทีล่่ำชำ้หรอืผดิพลำดของผูร้บัเหมำรำย
อื่นๆ ทีอ่ยู่ในพืน้ทีก่ำรท ำงำนเดยีวกบับรษิทัหรอืมกีระบวนกำรท ำงำนซึง่สง่ผลกระทบต่อเนื่องมำถงึกำรผลติของบรษิทั 

ทัง้นี้ หำกบรษิทัฯ ไม่สำมำรถด ำเนินงำนใหเ้สรจ็ตำมก ำหนดเวลำในสญัญำ บรษิทัฯ จะต้องชดใชค้่ำเสยีหำย
จำกกำรผดิสญัญำ ซึง่ปกตอิยู่ทีอ่ตัรำรอ้ยละ 0.1 ของมลูค่ำงำนทีค่งคำ้งอยู่ นบัจำกวนัทีส่ิน้สดุสญัญำจนถงึวนัทีบ่รษิทัฯ 
ท ำงำนเสรจ็หรอืแกไ้ขงำนใหส้มบรูณ์  ซึง่ทีผ่่ำนมำบรษิทัฯ ไดต้ระหนกัถงึปัญหำดงักล่ำวและไดก้ ำหนดใหม้มีำตรกำรใน
กำรลดควำมคลำดเคลื่อนระหว่ำงปรมิำณงำนจรงิและปรมิำณงำนตำมแผน โดยวเิครำะหค์วำมสำมำรถในกำรผลติจรงิ
ของเครื่องจกัรใหส้อดคลอ้งกบัหน้ำงำนจรงิ ออกแบบระบบกำรท ำงำนทีย่ดืหยุ่นใหร้องรบักบัสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ วำง
แผนกำรด ำเนินงำนทีห่น้ำงำนอย่ำงรอบคอบ ด ำเนินกำรบ ำรุงรกัษำทำงวิง่ Haul Road ในบ่อเหมอืงท ำใหล้ดปัญหำ 
อุปสรรคในช่วงหน้ำฝน นอกจำกนี้บรษิทัฯ ไดก้ ำหนดใหม้กีำรตดิตำมผลกำรปฏบิตังิำนโดยทมีวศิวกรและผูป้ฏบิตังิำน
ทีม่คีวำมช ำนำญ รวมถงึในช่วงระหว่ำงปี 2562 –2563 บรษิทัฯ ไดต้ดัสนิใจจดัโครงสรำ้งกำรบรหิำรหน้ำงำนใหม่ ซึง่
สำมำรถท ำใหเ้หน็ถงึปัญหำกำรด ำเนินงำนทีเ่กดิขึน้และสำมำรถแกไ้ขไดท้นัท่วงทอีย่ำงเป็นระบบ และก ำหนดใหม้กีำร
ประชุมเพื่อตดิตำมผลกำรปฏบิตังิำนอย่ำงสม ่ำเสมอ และประเมนิสถำนกำรณ์ทีอ่ำจมผีลกระทบต่อกำรท ำงำนของบรษิทั
ฯ เพื่อหำรอืกบัผูว้่ำจำ้ง  

อย่ำงไรกด็บีรษิทัฯ ไม่เคยท ำงำนล่ำชำ้กว่ำแผนอย่ำงมนียัส ำคญัและไม่เคยถูกปรบัจำกกำรด ำเนินงำนทีล่่ำชำ้  

3.1.4.  ความเส่ียงจากการจดัหาเครือ่งจกัรและแรงงานให้เพียงพอและเตม็ประสิทธิภาพ  

กำรใหบ้รกิำรขุดขนดนิและถ่ำนหนิจ ำเป็นต้องอำศยัเครื่องจกัรและแรงงำนในกำรด ำเนินกำร ซึง่ควำมพรอ้ม
และควำมสมบูรณ์ของเครื่องจกัรและแรงงำนเป็นส่วนส ำคญัในกำรใหบ้รกิำรทีม่คีุณภำพและต่อเนื่อง  หำกเครื่องจกัร 
หรอืแรงงำนไม่เพยีงพอต่อกำรให้บรกิำร รวมถึงหำกไม่สำมำรถจดัหำหรอืพฒันำบุคลำกรที่มคีวำมเชี่ยวชำญและ
ประสบกำรณ์ในต ำแหน่งงำนทีส่ ำคญัไดท้นั อำจสง่ผลใหบ้รษิทัฯ สง่มอบงำนล่ำชำ้กว่ำทีก่ ำหนดตำมสญัญำ หรอืท ำงำน
โดยขำดประสทิธภิำพ 

อย่ำงไรกด็ ีบรษิทัฯ ไดต้ระหนกัถงึควำมเสีย่งดงักล่ำว จงึไดว้ำงแผนกำรซ่อมบ ำรุงเครื่องจกัรซึง่เป็นแผนกำร
ซ่อมบ ำรุงเชิงป้องกันและเชิงบ ำรุงรกัษำ รวมถึงได้มีกำรจดัหำและพฒันำบุคลำกรที่มีค วำมรู้ควำมเชี่ยวชำญให้
สอดคล้องกบัแผนกำรด ำเนินงำนได้ทนั ตลอดจนกำรปรบัเปลี่ยนแผนกำรดงักล่ำวอย่ำงสม ่ำเสมอให้เหมำะสมกบั
เหตุกำรณ์เฉพำะหน้ำและกำรด ำเนินงำนจรงิเพื่อใหบ้รษิทัฯ สำมำรถประมำณกำรและควบคุมปรมิำณกำรส่งมอบให้
เป็นไปตำมทีส่ญัญำจดัจำ้งก ำหนด  

ภำยหลงัทีโ่ครงกำรแม่เมำะ 7 ด ำเนินงำนเสรจ็สิน้ตำมสญัญำบรษิทัฯ ไดบ้รหิำรจดักำรเครื่องจกัรและก ำลงัคน
ใหม่ ท ำใหม้คีวำมคล่องตวัในกำรใชเ้ครื่องจกัรและใชแ้รงงำนด ำเนินงำนไดเ้ตม็ประสทิธภิำพมำกขึน้ 
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3.1.5. ความเส่ียงเรือ่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม  

ตำมนโยบำยและแผนกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกบัธุรกจิเหมอืงของ  กฟผ. ระบุให้ “ผู้รบัจ้ำงต้องปฏบิตัิตำม
มำตรกำรป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมำตรกำรตดิตำมตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม ตำมรำยงำนกำร
วเิครำะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม (EIA) รวมถงึเงื่อนไขหรอืขอ้ก ำหนดทีส่่วนรำชกำรก ำหนดหรอืก ำหนดเพิม่เตมิ เช่น 
เงื่อนไขหนงัสอืแนบทำ้ยอนุญำต เงื่อนไขในกำรออกประทำนบตัร และมำตรกำรป้องกนัตำมแผนผงัโครงกำรท ำเหมอืง
แร่ เป็นต้น” ดงันัน้ในสญัญำจดัจำ้งกำรขุดขนดนิ และ/หรอื ถ่ำนหนิผ่ำนกจิกำรร่วมคำ้ ไอทดี ี– เอสควิ และสญัญำจดั
จำ้งทีบ่รษิทัฯ เขำ้ท ำโดยตรงกบั กฟผ. ส ำหรบัโครงกำร 8 รวมถงึโครงกำรหงสำ ซึง่บรษิทั หงสำพำวเวอร ์จ ำกดั  
(HPC) ไดใ้ชม้ำตรกำรควบคุมสิง่แวดลอ้มเขม้งวดเช่นเดยีวกบัที่ กฟผ. ท ำไว ้นอกจำกนี้ไดก้ ำหนดให้บรษิัทฯ  ต้อง
ปฏบิตัติำมเกณฑม์ำตรฐำนสิง่แวดลอ้ม เช่น กำรฉีดพรมน ้ำทีห่น้ำงำนดนิก่อนกำรขุดในช่วงแลง้ กำรตดิตัง้ระบบฉีด
พรมน ้ำหน้ำระบบเครื่องโม่ เครื่องตกัและสำยพำน เพื่อรกัษำคุณภำพอำกำศ ขอ้ก ำหนดในกำรเจำะรูระเบดิเพื่อไม่ให้
เกิดกำรสัน่สะเทือนที่เกินค่ำมำตรฐำน และกำรจดัท ำกองดินให้อยู่ในสภำพที่ลดกำรพงัทลำยของดินและลดกำร
ปนเป้ือนสูแ่หล่งน ้ำ เป็นตน้  

บรษิทัฯ ไดด้ ำเนินกำรตำมมำตรฐำนทีผู่ว้่ำจำ้งและตำมมำตรกำรป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและ
มำตรกำรตดิตำมตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม ตำมรำยงำนกำรวเิครำะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม (EIA) ทีก่ ำหนดไว้
อย่ำงเคร่งครดัและมกีำรตรวจสอบค่ำมำตรฐำนอย่ำงสม ่ำเสมอ โดยกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ จะเกีย่วขอ้งกบักำรเปิด
หน้ำดนิ ขดุขนดนิและถ่ำนหนิเท่ำนัน้ ซึง่ไม่ไดเ้กีย่วขอ้งกบักระบวนกำรหลกัของกำรผลติไฟฟ้ำ  เช่น กระบวนกำรเผำ
ไหม ้กระบวนกำรก ำจดัซำกเชือ้เพลงิ เป็นตน้        นอกจำกนี้ พืน้ทีด่ ำเนินงำนของบรษิทัฯ ถูกจดัสรรใหเ้ปิดพืน้ทีเ่ปิด
กวำ้งและห่ำงไกลจำกแหล่งชุมชน ดงันัน้ บรษิัทฯ จงึมคีวำมเสีย่งน้อยมำกทัง้ในเรื่องผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มและ
ผลกระทบต่อชุมชนรอบขำ้ง  

นอกจำกนี้ บรษิทัฯ ยงัเขำ้ร่วมกบั กฟผ. ในโครงกำรเพื่อชุมชนในบรเิวณรอบเหมอืงแม่เมำะอย่ำงสม ่ำเสมอ
เพื่อสือ่สำร ท ำควำมเขำ้ใจ และสรำ้งควำมสมัพนัธท์ีด่กีบัชุมชน  

3.1.6 ความเส่ียงในการจดัหาบุคลากรท่ีมีประสบการณ์และเฉพาะทาง  

กำรใหบ้รกิำรขุดขนดนิและถ่ำนหนิจ ำเป็นต้องอำศยัเครื่องจกัรและแรงงำนในกำรด ำเนินกำร  ซึง่ควำมพรอ้ม
และควำมสมบูรณ์ของเครื่องจกัรและแรงงำนเป็นส่วนส ำคญัในกำรใหบ้รกิำรทีม่คีุณภำพและต่อเนื่อง หำกเครื่องจกัร 
หรอืแรงงำนไม่เพยีงพอต่อกำรให้บรกิำร รวมถึงหำกไม่สำมำรถจดัหำหรอืพฒันำบุคลำกรที่มคีวำมเชี่ยวชำญและ
ประสบกำรณ์ในต ำแหน่งงำนทีส่ ำคญัไดท้นั อำจสง่ผลใหบ้รษิทัฯ สง่มอบงำนตำมทีส่ญัญำจำ้งก ำหนดล่ำชำ้และอำจต้อง
เสยีค่ำปรบัในกรณีดงักล่ำว 

อย่ำงไรกด็ ีบรษิทัฯ ไดต้ระหนกัถงึควำมเสีย่งดงักล่ำว จงึไดว้ำงแผนจดัหำและพฒันำบุคลำกรทีม่คีวำมรูค้วำม
เชี่ยวชำญให้สอดคล้องกบัแผนกำรด ำเนินงำนได้ทนั ตลอดจนกำรปรบัเปลี่ยนแผนกำรดงักล่ำวอย่ำงสม ่ำเสมอให้
เหมำะสมกบัเหตุกำรณ์เฉพำะหน้ำและกำรด ำเนินงำนจรงิเพื่อใหบ้รษิัทฯ สำมำรถประมำณกำรและควบคุมปรมิำณกำร
สง่มอบใหเ้ป็นไปตำมทีส่ญัญำจดัจำ้งก ำหนด  

นอกจำกนี้ ในดำ้นกำรวำงแผนพฒันำบุคลำกรและแรงงำน บรษิทัฯ ไดว้่ำจำ้งทีป่รกึษำทีม่คีวำมเชีย่วชำญดำ้น
กำรพฒันำบุคลำกร มำออกแบบและวำงแผนส ำหรบักำรจดัระบบแผน Career Path และระบบ Succession Nominee 
แผนกำรพฒันำบุคลำกรในระดบัทีส่ ำคญั รวมถงึแผนพฒันำควำมรูค้วำมสำมำรถของบุคลำกร เพื่อใหบุ้คลำกรเหน็กำร
เตบิโตในสำยอำชพีระหว่ำงท ำงำน สำมำรถก ำหนดเป้ำหมำยไดช้ดัเจน มกีำรพฒันำควำมรูค้วำมสำมำรถอย่ำงต่อเนื่อง 
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สว่นที ่1 ขอ้ที ่3 หน้ำที ่4  

สำมำรถดงึศกัยภำพของตนเองมำใชไ้ดอ้ย่ำงมปีระสทิธผิล และสำมำรถวำงแผนพฒันำขดีควำมสำมำรถของบุคลำกรใน
กลุ่มงำนทีส่ ำคญัของบรษิทัฯ เพื่อเตรยีมควำมพรอ้มทีจ่ะปฏบิตังิำนในต ำแหน่งงำนทีส่งูขึน้ หรอืรองรบัต ำแหน่งงำน
ทดแทนต่อไป 

3.2.  ความเส่ียงด้านการเงิน  

3.2.1 ความเส่ียงด้านสภาพคล่องและความสามารถในการช าระหน้ี 

ธุรกจิของบรษิทัฯ มลีกัษณะเป็นโครงกำรๆ และม ีNature of business ทีจ่ะต้องลงทุนในเครื่องจกัรอุปกรณ์
และกำรเตรยีมงำน เป็นจ ำนวนเงนิสงูมำกในช่วง 2-3 ปีแรกของโครงกำร (Capital Intensive Business) เนื่องจำก
โครงกำรเหมอืงแม่เมำะ 8 (มูลค่ำโครงกำร 22,871 ลำ้นบำท ช่วงปี 2559-2568) และโครงกำรเหมอืงหงสำ (มูลค่ำ
โครงกำรสญัญำแรก 11,742 ลำ้นบำท ช่วงปี 2558-2569) เป็นโครงกำรทีม่ขีนำดใหญ่มำก ท ำใหบ้รษิทัฯ กำรใชเ้งนิทุน
ในสว่นเงนิทุนภำยในของบรษิทัไล่เลีย่กนัในช่วง 2-3 ปีแรกของโครงกำร จงึส่งผลใหม้สีภำพคล่องค่อนขำ้งต ่ำ  อำจท ำ
ใหเ้กดิควำมกงัวลในเรื่องควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ของบรษิทั  

ควำมเสี่ยงด้ำนนี้ไม่ได้กระทบต่อควำมสำมำรถในกำรช ำระเงินต้นและดอกเบี้ยตำมสญัญำเงนิกู้และหุ้นกู ้
ส ำหรบัเงนิกูจ้ำกธนำคำรพำณิชย์ บรษิทัได้มกีำรโอนสทิธกิำรรบัเงนิค่ำงำนใหก้บัธนำคำรแลว้  ธนำคำรจะตดัช ำระค่ำ
งวดตำมก ำหนด (กำรช ำระหนี้จะเป็น % ของรำยได ้โดยตำรำงกำรผ่อนช ำระหนี้ของธนำคำรพำณิชยใ์นแต่ละงวดอยู่ใน
ระดบัทีเ่หมำะสม ไม่กระทบกบักำรบรหิำรสภำพคล่องของบรษิทัแต่อย่ำงใด) 

ในส่วนของภำระหนี้อื่นๆ รวมถึงหุ้นกู้ และค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆของบรษิัท บรษิัทฯ มดี ำเนินมำตรกำรป้องกนั
ในช่วงทีม่กีำรลงทุนสงู โดย 1) กำรตดิตำมแผนกำรลงทุนและควบคุมแผนใชจ้่ำยเงนิอย่ำงใกลช้ดิ 2) จดัท ำและบรหิำร
ระยะเวลำกำรช ำระเงนิ ช ำระหนี้ และกำรรบัเงนิใหม้ปีระสทิธภิำพสงูสดุ หรอื 3) กำรขำยเครื่องจกัรทีจ่ะเสรจ็สิน้จำกงำน
โครงกำรอื่นๆ ซึ่งไม่มีควำมจ ำเป็นต้องใช้แล้ว เนื่องจำกบรษิัทฯ ใช้เครื่องจกัรคุณภำพสูงและดูแลบ ำรุงรกัษำตำม
มำตรฐำน ดงันัน้ จงึยงัเป็นทีส่นใจของผูป้ระกอบทีใ่ชส้นิคำ้มอืสอง 4) มวีงเงนิ Working Capital จำกธนำคำรพำณิชยท์ี่
ยงัไม่ไดเ้บกิใชส้ ำรองไว ้ 

ทีผ่่ำนมำจนถงึสิน้ปี 2563 บรษิัทช ำระดอกเบีย้และเงนิต้นตรงตำมก ำหนดทัง้เงนิกูข้องธนำคำรพำณิชยแ์ละ
ของหุน้กูโ้ดยตลอด เน่ืองจำกบรษิทัไดล้งทุนในดำ้นเครื่องจกัรหลกัของโครงกำรแม่เมำะ 8 และหงสำเสรจ็สิน้แลว้ตัง้แต่
ตน้ปี 2562 ดงันัน้ แนวโน้มภำระหนี้ในปีต่อไปจะทะยอยลดลงตำมล ำดบั ยกเวน้ไดง้ำนใหม่เพิม่เตมิในอนำคต 

3.2.2 ความเส่ียงจากการผิดเง่ือนไขสญัญาเงินกู้ 

ตำมทีใ่นสญัญำเงนิกูท้ีบ่รษิทัฯ ไดต้กลงกบัธนำคำรพำณิชยส์ ำหรบัโครงกำรทีบ่รษิทัฯ ด ำเนินงำน มกีำรระบุ
เงื่อนไขว่ำดว้ยกำรด ำรงอตัรำสว่นทำงกำรเงนิ เช่น อตัรำสว่นหนี้สนิทีม่ภีำระดอกเบีย้ต่อทุน อตัรำสว่นควำมสำมำรถใน
กำรช ำระหนี้ เป็นต้น ส ำหรบัหุน้กู ้บรษิทัมกีำรก ำหนดเงื่อนไขกำรด ำรงอตัรำส่วนทำงกำรเงนิของหุน้กูเ้ช่นกนั  จงึมี
ควำมเสีย่งทีอ่ำจไม่สำมำรถด ำรงอตัรำส่วนทำงกำรเงนิได้ หำกบรษิทัฯ มสีดัส่วนหนี้สนิทีม่ภีำระดอกเบีย้เกนิกว่ำทุน 
หรอืก ำไรน้อยเกนิกว่ำภำระหนี้ในช่วงเวลำใดเวลำหนึ่ง  

เมื่อพจิำรณำรำยโครงกำร บรษิทัไดด้ ำเนินงำนในโครงกำรแม่เมำะ 7 ในนำมกจิกำรร่วมคำ้ ITD-SQ แลว้เสรจ็
เมื่อเดอืนเมษำยน 2563 โดยไดม้กีำรช ำระคนืเงนิกูจ้ำกธนำคำรครบทัง้จ ำนวนก่อนแลว้ในเดอืนธนัวำคม ปี 2560   

ในขณะที ่โครงกำรแม่เมำะ 8 และโครงกำรหงสำ ธนำคำรไดก้ ำหนดใหบ้รษิทัฯ ด ำรงอตัรำส่วนทำงกำรเงนิ
ดงันี้  
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สว่นที ่1 ขอ้ที ่3 หน้ำที ่5  

- Debt Service Coverage Ratio (DSCR) ไวใ้นอตัรำไม่ต ่ำกว่ำ : 1.2:1  
- อตัรำสว่นหนี้สนิทีม่ภีำระดอกเบีย้ต่อก ำไรก่อนค่ำใชจ้่ำยดอกเบีย้ ภำษ ีค่ำเสื่อมรำคำและตดัจ ำหน่ำย (ณ

IBD/EBITDA) ไวใ้นอตัรำไม่เกนิ : 4:1 และ 
- อตัรำสว่นหนี้สนิทีม่ภีำระดอกเบีย้ต่อทุนไวใ้นอตัรำสว่นไม่เกนิ (IBD/Equity) : 2:1  

ส ำหรับหุ้นกู้ของบริษัท มีกำรก ำหนดเงื่อนไขกำรด ำรงอัตรำส่วนทำงกำรเงินตำมข้อก ำหนดสิทธิและ
รำยละเอยีดดงันี้ 

หุ้นกู้ SQ 
มูลค่าหุ้นกู้ท่ีออกและ

คงเหลือ 
(ล้านบาท) 

วนัออกหุ้นกู้ 
เง่ือนไขการด ารงอตัราส่วนทาง
การเงินในข้อก าหนดสิทธิของ

หุ้นกู้ 
SQ216A 300.00 28 มถุินำยน 2561 1) IBD to Equity : 3.5: 1 
SQ226A 700.00 19 มถุินำยน 2562 IBD to Equity : 3.5: 1 หรอืใน

อตัรำส่วนทีส่ถำบนักำรเงนิก ำหนด
หรือ ยก เ ว้ นก ำ รก ำ หนด  โ ดย
ค ำนวณจำกงบกำรเงนิรวมประจ ำปี
บญัชนีัน้ๆ 

SQ230A 300.00 28 ตุลำคม 2563 IBD to Equity : 3.5: 1 ทัง้นี้ใน
กรณีทีผู่อ้อกหุน้กูไ้ดร้บักำรผ่อนผนั
กำรด ำรงอตัรำส่วนหนี้สนิที่มภีำระ
ดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถอืหุ้น (IBD) 
จำกสถำบนักำรเงนิ ใหถ้อืว่ำผูอ้อก
หุ้นกู้ได้รับกำรผ่อนผันกำรด ำรง
อัตรำส่วนตำมข้อก ำหนดสิทธิน้ี์
ดว้ย 

หมายเหตุ 1) บรษิทัไดเ้สนอผูถ้อืหุน้กูรุ้่น SQ216A ทีอ่อกในปี 2561 ใหผ้่อนผนักำรด ำรงอตัรำส่วน
ทำงกำรเงนิดงันี้ “ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2561 ผูอ้อกหุน้กูจ้ะด ำรงอตัรำสว่นหนี้สนิทีม่ภีำระ
ดอกเบีย้ต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ของผูอ้อกหุน้กู ้(Interest Bearing Debt to Equity Ratio) ในอตัรำสว่นไม่
เกนิ 4.0 : 1 (สีจุ่ดศูนยต่์อหนึ่ง) ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2562  และส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 
ธนัวำคม 2563 จะด ำรงอตัรำสว่นหนี้สนิทีม่ภีำระดอกเบีย้ต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ของผูอ้อกหุน้กู ้(Interest 
Bearing Debt to Equity Ratio) ไม่เกนิ 3.5 : 1 (สำมจุดหำ้ต่อหนึ่ง) หรอืในอตัรำสว่นทีส่ถำบนักำรเงนิ
ก ำหนดหรือยกเว้นกำรก ำหนด โดยค ำนวณจำกงบกำรเงินรวมประจ ำปีบญัชีนัน้ๆ ที่ ได้ผ่ำนกำร
ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของผู้ออกหุ้นกู้แล้ว ” โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติอนุมัติแล้วในเดือน
กุมภำพนัธ ์2562 

จำกขอ้เทจ็จรงิทีป่รำกฏเป็นขำ่ว ในปี 2561 มเีหตุกำรณ์ฝนตกหนกัเกดิดนิสไลดท์ีเ่หมอืงแม่เมำะ ท ำใหร้ะบบ
สำยพำนของโครงกำรแม่เมำะ 8  ของบรษิทัไดผ้ลกระทบ  ระบบสำนพำนไม่สำมำรถด ำเนินงำนไดป้ระมำณ 8 เดอืน 
เมื่อซ่อมแซมแลว้เสรจ็ก ำลงักำรผลติจะค่อยๆ ปรบัสงูขึน้ ดงันัน้ จงึเกดิผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัในปี 
2561 อย่ำงรุนแรง และกระทบแต่ในระดบัที่ลดลงในต้นปี 2562 แต่เนื่องจำกเหตุกำรณ์ดินสไลด์นี้มิได้เป็นควำม
บกพร่องของบรษิทั ประกอบกบับรษิทัเป็นผูร้บัเหมำทีด่มีำตลอด 37 ปีกบักำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลติแห่งประเทศไทยและเป็น
ลกูคำ้ทีด่ขีองสถำบนักำรเงนิมำโดยตลอด ดงันัน้ ทำงธนำคำรพำณิชยท์ีเ่ป็นผูส้นบัสนุนทำงกำรเงนิของบรษิทัจงึไดผ้่อน
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สว่นที ่1 ขอ้ที ่3 หน้ำที ่6  

ผนักำรด ำรงอตัรำส่วนทำงกำรเงนิทีก่ล่ำวถงึขำ้งต้นในสญัญำเงนิกู ้ส ำหรบังบกำรเงนิประจ ำปี 2561 2562 และ 2563 
อกีทัง้ยงัสง่ผลท ำใหเ้งื่อนไขกำรด ำรงอตัรำส่วนทำงกำรเงนิในขอ้ก ำหนดสทิธขิองหุน้กู ้ถูกผ่อนผนัไปดว้ยตำมเงื่อนไข
ในขอ้ก ำหนดสทิธ ิ

อตัราส่วนทางการเงิน หน่วย 
งบการเงินรวม 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

อตัรำสว่นหนี้สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (D/E Ratio) เท่ำ 4.53 4.13 3.15 

อตัรำส่วนหนี้สนิ ทีม่ภีำระดอกเบีย้ต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (IBD to 

EQUITY) 

เท่ำ 3.68 3.59 2.85 

อตัรำสว่นหนี้สนิ ทีม่ภีำระดอกเบีย้ต่อ (IBD to EBITDA)  เท่ำ 8.82 4.94  4.15  

อตัรำสว่นควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ (DSCR) เท่ำ 0.68 0.74  1.20 

 
3.3  ความเส่ียงอ่ืนๆ 

3.3.1  ความเส่ียงในการแพรก่ระจายของโรคระบาด  

จำกสถำนกำรณ์ทีท่ ัว่โลกประสบปัญหำโรคระบำด Covid-19 ซึง่ท ำใหป้ระชำชนและบรษิทัฯ ทุกแห่งทัว่โลก
ได้รบัผลกระทบจำกเหตุกำรณ์ดงักล่ำวอย่ำงรุนแรง ไม่ว่ำจะเป็นกำรปิดกจิกำรเนื่องจำกภำวะเศรษฐกจิซบเซำ กำร
หยุดชะงกักำรท ำงำนของแรงงำน กำรเลกิจำ้ง ซึ่งบรษิัทฯ ไดพ้จิำรณำและได้ตระหนักถึงเหตุกำรณ์ดงักล่ำว โดยได้
ก ำหนดมำตรฐำนกำรป้องกนัดงันี้ (1) บรษิัทฯ ได้ออกประกำศค ำสัง่กำรดูแลตนเองและกำรกกัตวัเพื่อรบัผดิชอบต่อ
ตนเองและสงัคมในกรณีทีพ่นักงำนเดนิทำงไปในประเทศกลุ่มเสีย่ง (2) รณรงคใ์หพ้นักงำนปฏบิตัตินดำ้นสุขลกัษณะ
ตำมที่กรมสำธำรณสุขประกำศอย่ำงเคร่งครดั (3) รณรงค์และให้ควำมรู้กบัพนักงำนเพื่อให้พนักงำนตระหนักถึง
ควำมส ำคญัของกำรแจง้ขอ้มลูจรงิกบัทำงบรษิทัฯ ในกรณีทีค่ดิว่ำตนเองอยู่ในกลุ่มเสีย่ง (4) จดัทมีแพทยเ์พื่อวดัไขแ้ละ
ซกัประวตัิพนักงำนกรณีที่พนักงำนของโครงกำรหงสำเดินทำงกลบัจำกภูมิล ำเนำเข้ำมำท ำงำนในโครงกำรหงสำ 
นอกจำกนี้บรษิทัฯ ไดต้ดิตำมสถำนกำรณ์อย่ำงใกลช้ดิและไดว้ำงแผนส ำหรบัสถำนกำรณ์ขัน้รุนแรงไวโ้ดยกำรวำงแผน
อตัรำก ำลงัคน เพื่อให้กำรทดแทนพนักงำนสำมำรถท ำได้อย่ำงทนัท่วงท ีรวมถึงแนวทำงกำรแก้ไขกรณีที่มกีำรแพร่
ระบำดของพนกังำนในเหมอืง 

ผลจำกกำรใชม้ำตรกำรของบรษิทัฯ ทีเ่ขม้งวดจนถงึปัจจุบนั ท ำใหบ้รษิทัฯ ไม่พบผูต้ดิโรค และท ำใหบ้รษิทัฯ 
ยงัคงท ำงำนไดต้ำมปกตใินแบบ New Normal 
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สว่นที ่1 ขอ้ที ่4 หน้ำที ่1  

4 สินทรพัยท่ี์ใช้ในการประกอบธรุกิจ 

4.1. ทรพัยสิ์นถาวรหลกั 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมทีรพัยส์นิทีใ่ชเ้ป็นหลกัประกนัในกำรประกอบธุรกจิ หลงัหกัค่ำเสื่อม
รำคำสะสมทีป่รำกฏในงบแสดงฐำนะทำงกำรเงนิรวมของบรษิทัฯ รวมทัง้หมดเท่ำกบั 7,580.7 ลำ้นบำท โดยมรีำยละเอยีดดงันี้ 

ประเภททรพัยสิ์น สถานท่ีตัง้ 
วตัถปุระสงค์

การถือครอง 

ลกัษณะ

กรรมสิทธ์ิ 

มลูค่าตามบญัชี

(สทุธิ) 
ภาระผกูพนั* 

1 ทดีนิ   

โฉนดเลขที ่60240 2 ไร ่0 

งำน 35 

ตำรำงวำ 

ทีต่ัง้ 47/10 ซอยอมรพนัธ ์4 ถนน

วภิำวดรีงัสติ แขวงลำดยำว เขต

จตุจกัร กรงุเทพมหำนคร 

ทีต่ัง้ส ำนกังำน 33.4 ลำ้นบำท ใชเ้ป็นหลกัประกนั

ในวงเงนิกูย้มืและ

วงเงนิสนิเชื่ออื่นกบั

ธนำคำรไทย

พำณิชย ์(มลูคำ่

วงเงนิรวม 2,875 

ลำ้นบำท) 

ใชเ้ป็นหลกัประกนัใน

วงเงนิกูย้มืและวงเงนิ

สนิเชื่ออื่นกบัธนำคำร

ไทยพำณิชย ์(มลูคำ่

วงเงนิรวม 2,875 ลำ้น

บำท) 

โฉนดเลขที ่135854 0 ไร ่1 

งำน 78 

ตำรำงวำ 

ทีต่ัง้ 191/18 หมูท่ี ่8 ต ำบลพชิยั 

อ ำเภอเมอืง จงัหวดัล ำปำง 

พืน้ทีร่อพฒันำ

เพื่อจดัสรรเป็น

สวสัดกิำร

พนกังำนใน

อนำคต 

 

0.2 ลำ้นบำท 

1.5 ลำ้นบำท 

0.4 ลำ้นบำท 

1.9 ลำ้นบำท 

0.6 ลำ้นบำท 

0.5 ลำ้นบำท 

ไมม่ ี

ไมม่ ี

โฉนดเลขที ่135843  1 ไร ่3 

งำน 99 

ตำรำงวำ 

ต ำบลพชิยั อ ำเภอเมอืงล ำปำง  

จงัหวดัล ำปำง 

1.5 ลำ้นบำท 

โฉนดเลขที ่135915  0 ไร ่2 

งำน 49 

ตำรำงวำ 

ต ำบลพชิยั อ ำเภอเมอืงล ำปำง  

จงัหวดัล ำปำง 

0.4 ลำ้นบำท 

โฉนดเลขที ่32359  3 ไร ่0 

งำน 41 

ตำรำงวำ 

ต ำบลพชิยั อ ำเภอเมอืงล ำปำง  

จงัหวดัล ำปำง 

1.9 ลำ้นบำท 

โฉนดเลขที ่135845  1 ไร ่0 

งำน 3 

ตำรำงวำ 

ต ำบลพชิยั อ ำเภอเมอืงล ำปำง  

จงัหวดัล ำปำง 

0.6 ลำ้นบำท 

โฉนดเลขที ่135846  0 ไร ่3 

งำน 71 

ตำรำงวำ 

ต ำบลพชิยั อ ำเภอเมอืงล ำปำง  

จงัหวดัล ำปำง 

0.5 ลำ้นบำท 

โฉนดเลขที ่135877 1 ไร ่3 

งำน 71 

ตำรำงวำ 

ต ำบลพชิยั อ ำเภอเมอืงล ำปำง  

จงัหวดัล ำปำง 

 4.1 ลำ้นบำท   

รวมท่ีดิน 42.6 ล้านบาท  

2 อำคำร   

 -อำคำรส ำนกังำนสงู 7 ชัน้ 47/10 ซอยอมรพนัธ ์4 ถนนวภิำวดี

รงัสติ แขวงลำดยำว เขตจตุจกัร 

กรงุเทพมหำนคร 

ทีต่ัง้โครงกำร บรษิทัฯ เป็น

เจำ้ของ 

136.0 ลำ้นบำท ใชเ้ป็นหลกัประกนัใน

วงเงนิกูย้มืและวงเงนิ

สนิเชื่ออื่นกบัธนำคำร
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สว่นที ่1 ขอ้ที ่4 หน้ำที ่2  

ประเภททรพัยสิ์น สถานท่ีตัง้ 
วตัถปุระสงค์

การถือครอง 

ลกัษณะ

กรรมสิทธ์ิ 

มลูค่าตามบญัชี

(สทุธิ) 
ภาระผกูพนั* 

 ไทยพำณิชย ์(มลูคำ่

วงเงนิรวม 2,875 ลำ้น

บำท) 

-คลงัเกบ็พสัดุน ้ำมนั,เรอืแถว

พนกังำน,บำ้นพกัวศิวกร,บำ้นพกั

รบัรอง,โรงเกบ็น ้ำมนัหล่อลื่น,ตูค้อน

เทนเนอร,์ส ำนกังำนเคลื่อนที ่

กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลติแหง่ประเทศไทย 

ประทำนบตัรเลขที ่20148/15918 

ต ำบลแมเ่มำะ อ ำเภอแมเ่มำะ 

จงัหวดัล ำปำง 

ทีต่ัง้โครงกำร เป็นเจำ้ของ ไมม่ ี

-บำ้นพกัพนกังำน,อำคำรส ำนกังำน

สนำม,อำคำร(Main Work Shop),

ลำนเกบ็น ้ำมนั,บำ้นพกัวศิวกร,

อำคำรเกบ็สนิคำ้,โรงซ่อมบ ำรงุ, 

กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลติแหง่ประเทศไทย 

ประทำนบตัรเลขที ่20148/15918 

ต ำบลแมเ่มำะ อ ำเภอแมเ่มำะ 

จงัหวดัล ำปำง 

 

ทีต่ัง้โครงกำร ITD-SQ JV 

เป็นเจำ้ของ 

ไมม่ ี

-ตูค้อนเทนเนอร(์ส ำนกังำนเคลื่อนที)่ 

,บำ้นพกัพนกังำนทอ้งถิน่,บำ้นพกั

พนกังำนคนไทย,บำ้นพกัวศิวกร,

ส ำนกังำนโครงกำร 

Hongsa Contract D at LAOS. 

No.6 Unit. Ban Han Hongsa 

District, Xayaboury Province. 

ทีต่ัง้โครงกำร บรษิทัฯ เป็น

เจำ้ของ 

ไมม่ ี

3 เครื่องจกัรและอปุกรณ์   

 -เครื่องจกัรหลกั,เครื่องจกัรชว่ย,และ

เครื่องมอืต่ำงๆ ส ำหรบักำร

ด ำเนินงำนภำยในโครงกำร 

กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลติแหง่ประเทศไทย 

ประทำนบตัรเลขที ่20148/15918 

ต ำบลแมเ่มำะ อ ำเภอแมเ่มำะ 

จงัหวดัล ำปำง 

ใชด้ ำเนินงำน

ภำยใน

โครงกำร 

บรษิทัฯ เป็น

เจำ้ของ 

 

7,126.3 ลำ้นบำท บำงส่วนใชเ้ป็น
หลกัประกนัวงเงนิกูแ้ละ
วงเงนิสนิเชื่ออื่นของ
ธนำคำรไทยพำณิชย ์
(มลูคำ่วงเงนิรวม 9,128 
ลำ้นบำท) ส ำหรบั
โครงกำรแมเ่มำะ 

-เครื่องจกัรหลกั,เครื่องจกัรชว่ย,และ

เครื่องมอืต่ำงๆ ส ำหรบักำร

ด ำเนินงำนภำยในโครงกำร 

กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลติแหง่ประเทศไทย 

ประทำนบตัรเลขที ่20148/15918 

ต ำบลแมเ่มำะ อ ำเภอแมเ่มำะ 

จงัหวดัล ำปำง 

ใชด้ ำเนินงำน

ภำยใน

โครงกำร 

ITD-SQ JV 

เป็นเจำ้ของ 

-เครื่องจกัรหลกั,เครื่องจกัรชว่ย,และ

เครื่องมอืต่ำงๆ ส ำหรบักำร

ด ำเนินงำนภำยในโครงกำร 

Hongsa Contract D at LAOS. 

No.6 Unit. Ban Han Hongsa 

District, Xayaboury Province. 

ใชด้ ำเนินงำน

ภำยใน

โครงกำร 

บรษิทัฯ เป็น

เจำ้ของ 

บำงส่วนใชเ้ป็น

หลกัประกนัวงเงนิกูแ้ละ

วงเงนิสนิเชื่ออื่นของ

ธนำคำรไทยพำณิชย ์

(มลูคำ่วงเงนิรวม 2,875 

ลำ้นบำท) ส ำหรบั

โครงกำรหงสำ 

4 แคม้ป์  บรษิทัฯ เป็น

เจำ้ของ 

16.9 ลำ้นบำท ไมม่ ี

5 เครื่องตกแต่ง  บรษิทัฯ เป็น

เจำ้ของ 

6.2 ลำ้นบำท ไมม่ ี

6 อปุกรณ์ส ำนกังำน  บรษิทัฯ เป็น

เจำ้ของ 

5.2 ลำ้นบำท ไมม่ ี

7 ยำนพำหนะ  บรษิทัฯ เป็น

เจำ้ของ/เชำ่ซือ้ 

8.5 ลำ้นบำท ไมม่ ี

8 สนิทรพัยร์ะหว่ำงท ำ  บรษิทัฯ เป็น 174.8 ลำ้นบำท ไมม่ ี
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ประเภททรพัยสิ์น สถานท่ีตัง้ 
วตัถปุระสงค์

การถือครอง 

ลกัษณะ

กรรมสิทธ์ิ 

มลูค่าตามบญัชี

(สทุธิ) 
ภาระผกูพนั* 

เจำ้ของ 

9 อะไหล่ทีใ่ชด้ ำเนนิงำน  บรษิทัฯ เป็น

เจำ้ของ 

64.2 ลำ้นบำท ไมม่ ี

รวมสินทรพัยถ์าวรหลกั 7,580.7 ล้านบาท  

สนิทรพัยข์องบรษิทัฯ มอีำยุกำรใชง้ำนเฉลีย่ดงัต่อไปนี้ 

สินทรพัย ์ อายกุารใช้งาน 

อำคำร 10 – 20 ปี และตำมอำยุโครงกำร 

แคม้ป์ 5 ปี 

เครือ่งจกัรและอุปกรณ์ 5 – 10 ปี และตำมอำยุโครงกำร 

เครือ่งตกแต่ง 5 ปี 

อุปกรณ์ส ำนกังำน 5 ปี 

ยำนพำหนะ 4 – 5 ปี 

โดยสนิทรพัย์ที่เป็นเครื่องจกัรและอุปกรณ์ที่บริษัทฯ ใช้ในกำรด ำเนินกำรในโครงกำรเหมืองแม่เมำะจะประกอบด้วย
สนิทรพัย์ที่บริษัทฯ จดัซื้อใหม่และสนิทรพัย์เดมิของบรษิัทฯ ที่น ำมำซ่อมแซมฟ้ืนฟูสภำพเครื่องจกัรเพื่อกลบัมำใช้ใหม่ ท ำให้
สำมำรถน ำมำใชไ้ดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพในโครงกำรและเพิม่อำยุกำรใชง้ำนใหใ้กลเ้คยีงกบัเครื่องจกัรใหม่ (Recondition) 

 

4.2 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนท่ีส าคญัในการประกอบธรุกิจของบริษทั 
 ปัจจบุนับรษิทั มสีนิทรพัยท์ีไ่ม่มตีวัตนทีส่ ำคญัในกำรประกอบธุรกจิของบรษิทั คอืโปรแกรมคอมพวิเตอร ์ซึง่แสดงรำคำ
ทุนสทุธจิำกตดัจ ำหน่ำยสะสม โดยค่ำตดัจ ำหน่ำยค ำนวณโดยวธิเีสน้ตรงตลอดอำยุกำรใชง้ำน 

ประเภททรพัยสิ์น สถานท่ีตัง้ 
วตัถปุระสงค์

การถือครอง 

ลกัษณะ

กรรมสิทธ์ิ 

มลูค่าตามบญัชี

(สทุธิ) 
ภาระผกูพนั* 

1 สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 

-โปรแกรมคอมพวิเตอร ์

ทีต่ ัง้ 47/10 ซอยอมรพนัธ ์4

ถนนวภิำวดรีงัสติ แขวง

ลำดยำว เขตจตุจกัร 

กรุงเทพมหำนคร 

เพือ่ใชบ้นัทกึ

และบรหิำร

ขอ้มลูกำร

จดัท ำบญัช ี

เป็นเจำ้ของ 0.4 ลำ้นบำท ไมม่ ี

 
4.3 ประกนัภยัของสินทรพัยท่ี์ใช้ในการประกอบธรุกิจ 

 
กรมธรรมประกนัภยัของกลุ่มบรษิทัฯ เป็นประเภทกรมธรรมป์ระกนัควำมเสีย่งทรพัยส์นิ และกรรมธรรมป์ระกนัอคัคภียั ซึง่

ครอบคลุมถึงควำมสูญเสียหรือควำมเสยีหำยต่อสงัหำริมทรัพย์และอสงัหำริมทรัพย์อันเกิดจำกอัคคีภัยและอุบตัิเหตุต่ำงๆ 
(Property Damage) โดยรวมควำมเสยีหำยต่อเครื่องจกัร (Machinery Breakdown) รวมทัง้แผ่นดนิไหวและน ้ำท่วม 
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กลุ่มบรษิทัฯ มจี ำนวนเงนิเอำประกนัตำมตำรำงกรมธรรมด์งักล่ำว ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563  ทัง้หมด 10,347 ลำ้นบำท 
โดยมรีำยละเอยีดดงันี้  

บริษทั รายละเอียดทรพัยสิ์นเอาประกนั/ประเภทประกนั ผูร้บัผลประโยชน์ วงเงินประกนั 

บรษิทัฯ 

 

อำคำรส ำนกังำนของบรษิทั 

อำคำรส ำนกังำนใหญ่ 

เครือ่งจกัรกลหลกั เครือ่งจกัรช่วยและทรพัยส์นิอืน่ๆ 

ธนำคำรไทยพำณชิย ์

ธนำคำรไทยพำณชิย ์

บรษิทัฯ/ธนำคำรไทยพำณชิย ์

13.0 ลำ้นบำท 

70.0 ลำ้นบำท 

10,264.0 ลำ้นบำท 

 

4.4 นโยบายการลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัรว่ม และกิจการรว่มค้าในอนาคต 

บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) มนีโยบำยกำรลงทุนและบรหิำรงำนในบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม โดยจะลงทุนใน
ธุรกจิทีม่คีวำมเกีย่วเนื่อง ใกลเ้คยีง หรอืก่อใหเ้กดิประโยชน์และสนับสนุนกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทั เพื่อเสรมิสรำ้งควำมมัน่คง 
และผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทั  

นอกจำกนี้ ในกำรก ำกบัดแูลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมนัน้ บรษิทัจะส่งตวัแทนของบรษิทัซึง่มคีุณสมบตัิ
และประสบกำรณ์ที่เหมำะสมกบัธุรกจิที่บริษัทเขำ้ลงทุนเขำ้เป็นกรรมกำรในบรษิัทย่อยและบรษิัทร่วมของบรษิัทดงักล่ำว โดย
ตวัแทนดงักล่ำวอำจเป็นประธำนกรรมกำร ประธำนเจำ้หน้ำที่บรหิำร กรรมกำร ผู้บรหิำรระดบัสงู หรอืบุคคลใด ๆ ของบรษิทัที่
ปรำศจำกผลประโยชน์ขดัแยง้กบัธุรกจิของบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมเหล่ำนัน้ ทัง้นี้ เพื่อใหบ้รษิทัสำมำรถควบคุมดูแลกจิกำร และ
กำรด ำเนินงำนของบรษิัทย่อยได้เสมอืนเป็นหน่วยงำนหนึ่งของบรษิัท และ/หรอืสำมำรถตรวจสอบดูแลกำรด ำเนินกิจกำรของ
บรษิทัร่วมไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพ บรษิทัจงึก ำหนดใหต้วัแทนของบรษิทัจะตอ้งบรหิำรจดักำรธุรกจิของบรษิทัย่อย และ/หรอืบรษิทั
ร่วม (แลว้แต่กรณี) ใหเ้ป็นไปตำมระเบยีบและกฎเกณฑซ์ึง่ก ำหนดไวใ้นขอ้บงัคบั และกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรด ำเนินธุรกจิของ
บรษิทัย่อย และ/หรอืบรษิทัร่วมนัน้ ๆ นอกจำกนี้ กำรส่งตวัแทนเพื่อเป็นกรรมกำรในบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมดงักล่ำวใหเ้ป็นไป
ตำมสดัสว่นกำรถอืหุน้ของบรษิทั และ/หรอืขอ้ตกลงระหว่ำงผูถ้อืหุน้ในบรษิทัย่อยหรอืบรษิทัร่วมดงักล่ำว 

ทัง้นี้ บรษิทัจะตดิตำมผลประกอบกำรและผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมอย่ำงใกลช้ดิ รวมถงึก ำกบัใหม้ี
กำรจดัเกบ็ขอ้มลูและบนัทกึบญัชขีองบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมใหบ้รษิทัตรวจสอบ 
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5 ข้อพิพาททางกฎหมาย 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมไิด้มีข้อพิพำททำงกฎหมำยที่ยงัไม่สิ้นสุด ซึ่งอำจมี
ผลกระทบต่อสนิทรพัยข์องบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย ทีม่จี ำนวนสงูกว่ำรอ้ยละ 5 ของสว่นของผูถ้อืหุน้ และไม่มขีอ้พพิำท
ทีม่ผีลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยอย่ำงมนียัส ำคญั 
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6 ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลส ำคญัอ่ืน 

6.1 ข้อมูลทัว่ไปของบริษทั 

ชื่อบรษิทั  : บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จ ำกดั(มหำชน)  
ชื่อภำษำองักฤษ  :  Sahakol Equipment Public Company Limited 
ชื่อย่อหลกัทรพัย ์  : SQ 
ทีต่ัง้ส ำนกังำนใหญ่  : 47/10 ซอยอมรพนัธ ์4 ถนนวภิำวดรีงัสติ แขวงลำดยำว 
   เขตจตุจกัร กรงุเทพมหำนคร 10900 
โทรศพัท ์  : 02-9410888 
โทรสำร  : 02-9410881 
โฮมเพจบรษิทั  : http://www.sahakol.com 
ประเภทธุรกจิ  : ให้บริกำรและด ำเนินงำน ด้ำนกำรท ำเหมอืงเปิดถ่ำนหินและลกิไนต์อย่ำงครบ

วงจร โดยครอบคลุมถงึ กำรวำงแผนงำนในเหมอืงกำรปฎบิตังิำนเปิดหน้ำเหมอืง 
กำรให้ค ำปรกึษำด้ำนงำนเหมืองและกำรให้เช่ำและซ่อมบ ำรุงเครื่องจกัรขนำด
ใหญ่ 

ทะเบยีนเลขที ่  : 0107551000185 
ทุนจดทะเบยีนหุน้สำมญั  : 1,150,000,000 บำท 
ทุนหุน้สำมญัช ำระแลว้  : 1,146,449,850 บำท (ณ วนัที ่4 มกรำคม 2564) 
มลูค่ำหุน้  : มลูค่ำหุน้ทีต่รำไวหุ้น้ละ 1 บำท 
บุคคลอำ้งองิอื่น                             
นำยทะเบยีนหลกัทรพัย ์ :  บรษิทั ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 
 93 ถนนรชัดำภเิษก เขตดนิแดง กรุงเทพ ฯ 10400 
  โทรศพัท ์02-0099000 โทรสำร 02-0099991 
ผูส้อบบญัช ี :  นำยสมคดิ เตยีตระกลู 
  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำต เลขที ่2785 
  บรษิทั แกรนท ์ธอนตนั จ ำกดั 
  87/1 อำคำรแคปปิตอล ทำวเวอร ์ออลซซีัน่ส ์เพลส ชัน้ 11 ถนนวทิยุ  
  แขวงลุมพนิี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหำนคร 10330 
โทรศพัท ์ : 02-2058222 
โทรสำร : 02-6543339 
                                                      
 
  

 

 

 

 

http://www.sahakol.com/
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6.2 โครงกำรจ้ำงเหมำ ขดุ-ขน ดินและถ่ำน กบั บริษทั หงสำเพำเวอร ์จ ำกดั 

บริษัทฯ มีสญัญำที่เกี่ยวข้องกบัโครงกำรให้บริกำรท ำเหมืองแร่ กบั  บริษัท หงสำเพำเวอร์ จ ำกดั (“HPC”) 
จ ำนวน 2 ฉบบั ซึง่สำมำรถสรุปไดด้งันี้ 

6.2.1 สญัญำจ้ำงเหมำ ขดุ-ขน ดินและถ่ำน กบั HPC 
บรษิทัฯ ไดเ้ขำ้ท ำสญัญำใหบ้รกิำรท ำเหมอืงแร่กบั HPC เมื่อวนัที ่23 มกรำคม 2557 และ วนัที ่9 พฤษภำคม  

2561 (สญัญำแกไ้ขเพิม่เตมิ) โดยบรษิทัฯ ตกลงรบัจำ้งเหมำจำก HPC ในกำรด ำเนินงำนขุดและขนดนิ รวมถงึกำรขุด
คดัแยกและขนถ่ำนลิกไนต์ที่บริเวณโรงไฟฟ้ำที่ใช้พลังงำนควำมร้อนจำกถ่ำนหินหงสำ เมืองหงสำ แขวงไชยบุร ี
สำธำรณรฐัประชำธปิไตยประชำชนลำว 

ภำยใต้ขอ้ตกลงตำมสญัญำให้บรกิำรท ำเหมอืงแร่นี้  บรษิัทฯ มหีน้ำที่จะต้องด ำเนินงำนให้แก่ HPC ทัง้หมด
จ ำนวน 2 รำยกำร ไดแ้ก่ 

รำยกำรที ่1 ขดุและขนดนิปรมิำณประมำณ 235 ลำ้น ลบ.ม. แน่น และ 
รำยกำรที ่2 ขดุคดัแยกและขนถ่ำนลกิไนตป์รมิำณประมำณ 82.5 ลำ้นตนั                            

โดยบรษิทัฯ มหีน้ำทีต่อ้งด ำเนินงำนใหม้ผีลงำนแลว้เสรจ็ตำมปรมิำณและกรอบระยะเวลำทีก่ ำหนดไวใ้นสญัญำ 
และงำนตำมรำยกำรที ่1 และรำยกำรที ่2 จะต้องแลว้เสรจ็ทัง้หมดภำยในวนัที ่31 ธนัวำคม 2569 ทัง้นี้ HPC ตกลงจะ
จ่ำยค่ำบรกิำรใหแ้ก่บรษิทัฯ รวมเป็นเงนิจ ำนวน 12,778 ลำ้นบำทส ำหรบักำรด ำเนินงำนทัง้ 2 รำยกำร  สญัญำฉบบันี้มี
ผลใชบ้งัคบัจนถงึเวลำทีบ่รษิทัฯ ไดป้ฏบิตังิำนตำมรำยกำรที ่1 และรำยกำรที ่2 เสรจ็สมบรูณ์เวน้แต่คู่สญัญำฝ่ำยใดฝ่ำย
หนึ่งจะบอกเลกิตำมเงื่อนไขทีก่ ำหนดไวใ้นสญัญำหำกคู่สญัญำอกีฝ่ำยไม่ปฏบิตัติำมขอ้สญัญำทีก่ ำหนดไวแ้ละไม่แกไ้ข
ภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนด 

6.2.2 สญัญำจ้ำงเหมำ Operation and Maintenance  ระบบสำยพำนกบั HPC 
บรษิทัฯ ไดเ้ขำ้ท ำสญัญำใหบ้รกิำรท ำเหมอืงแร่กบั HPC เมื่อวนัที ่25 กรกฎำคม 2562 โครงกำรงำน Operation 

and Maintenance Services for Waste Line 2 System และโครงกำร Operation and Maintenance Services for 
Ash Conveyor System (ระบบสำยพำนงำนดนิและงำนขีเ้ถ้ำ) มมีูลค่ำโครงกำรเท่ำกบั 2,265 ลำ้นบำท ระยะเวลำ
สญัญำ 7 ปี 

รำยกำรที ่1 ขนดนิดว้ยระบบสำยพำนและซ่อมบ ำรุง ประมำณ 238 ลำ้น ลบ.ม. แน่น และ 
รำยกำรที ่2 ขนขีเ้ถำ้ดว้ยระบบสำยพำนและซ่อมบ ำรุง 

โดยบรษิทัฯ มหีน้ำทีต่อ้งด ำเนินงำนตัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม 2563 จนถงึ วนัที ่31 ธนัวำคม 2569 ทัง้นี้ HPC ตก
ลงจะจ่ำยค่ำบรกิำรใหแ้ก่บรษิทัฯ รวมเป็นเงนิจ ำนวน 2,265 ลำ้นบำทส ำหรบักำรด ำเนินงำนทัง้ 2 รำยกำร  สญัญำฉบบั
นี้มผีลใชบ้งัคบัจนถงึเวลำทีบ่รษิทัฯ ไดป้ฏบิตังิำนตำมรำยกำรที ่1 และรำยกำรที ่2 เสรจ็สมบูรณ์เวน้แต่คู่สญัญำฝ่ำยใด
ฝ่ำยหนึ่งจะบอกเลกิตำมเงื่อนไขทีก่ ำหนดไวใ้นสญัญำหำกคู่สญัญำอกีฝ่ำยไม่ปฏบิตัติำมขอ้สญัญำทีก่ ำหนดไวแ้ละไม่
แกไ้ขภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนด 

6.2.3 สญัญำเงินกู้ระหว่ำงบริษทัฯ กบัธนำคำรพำณิชย ์
วนัทีท่ ำสญัญำ:  19 ธนัวำคม 2557 และ 27 มกรำคม 2563 (ฉบบัแกไ้ขเพิม่เตมิครัง้ล่ำสดุ) 
ผูกู้:้   บรษิทัฯ 
วตัถุประสงค:์  ส ำหรบัใชใ้นโครงกำรขดุ-ขน ดนิ และถ่ำน เหมอืงหงสำประเทศลำว 
วงเงนิกูร้ะยะยำว:  ไม่เกนิ 1,650 ลำ้นบำท  
ระยะเวลำเบกิถอนเงนิกู:้ ภำยในเดอืนมถุินำยน 2563  
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สว่นที ่1 ขอ้ที ่6 หน้ำที ่3  

อตัรำดอกเบีย้:  MLR – รอ้ยละ 1.50 (ตัง้แต่วน้ที ่1 ธนัวำคม 2560 ปรบัลดจำกเดมิ MLR –  
รอ้ยละ1)  

กำรช ำระหนี้:  ช ำระทุกเดอืนในอตัรำดงัตำรำงดำ้นล่ำง 
 อตัรำรอ้ยละของรำยไดค้่ำงวดงำนทีผู่กู้จ้ะตอ้งช ำระคนืในแต่ละงวด 

มกรำคม 2560 – ธนัวำคม 2564 รอ้ยละ 23.50 
มกรำคม 2565 เป็นตน้ไป รอ้ยละ 40.00 

หลกัประกนั: 

1. จ ำน ำสทิธกิำรรบัฝำกเงนิ 
2. จ ำนองเครื่องจกัรพรอ้มอุปกรณ์ในโครงกำรหงสำ ประเทศลำว 
3. จ ำนองทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกูสรำ้ง 
4. โอนสทิธกิำรรบัเงนิค่ำงำนของโครงกำรหงสำ ประเทศลำว 

 
6.2.4 สญัญำเงินกู้ระหว่ำงบริษทัฯ กบัธนำคำรพำณิชย ์

วนัทีท่ ำสญัญำ:  19 กรกฎำคม 2562  
ผูกู้:้   บรษิทัฯ 
วตัถุประสงค:์  ส ำหรบังำนจำ้งเหมำ Operation and Maintenance  ระบบสำยพำนกบั HPC 
วงเงนิกูร้ะยะยำว:  ไม่เกนิ 155 ลำ้นบำท  
ระยะเวลำเบกิถอนเงนิกู:้ ภำยในเดอืนธนัวำคม 2563  
อตัรำดอกเบีย้:  MLR – รอ้ยละ 1.50  
กำรช ำระหนี้:  ช ำระทุกเดอืนในอตัรำดงัตำรำงดำ้นล่ำง 

 อตัรำรอ้ยละของรำยไดค้่ำงวดงำนทีผู่กู้จ้ะตอ้งช ำระคนืในแต่ละงวด 
เมษำยน 2563 – พฤศจกิำยน 2567 รอ้ยละ 10 

ธนัวำคม 2567  ช ำระคนืสว่นทีเ่หลอืทัง้หมด 

หลกัประกนั: 

1. จ ำนองเครื่องจกัรพรอ้มอุปกรณ์ในโครงกำรหงสำ Operation and Maintenance  ประเทศลำว 
2. โอนสทิธกิำรรบัเงนิค่ำงำนของโครงกำรหงสำ ประเทศลำว 

เงื่อนไขส ำคญัอื่นๆ: 

1. ผูกู้จ้ะตอ้งด ำรงอตัรำสว่น DSCR ไวใ้นอตัรำไม่ต ่ำกว่ำ 1.2:1 

2. ผูกู้จ้ะตอ้งด ำรงอตัรำสว่นหนี้สนิทีม่ภีำระดอกเบีย้จ่ำยต่อ EBITDA ไวใ้นอตัรำไม่เกนิ 4:1 

3. ผูกู้จ้ะตอ้งด ำรงอตัรำสว่นหนี้สนิทีม่ภีำระดอกเบีย้จ่ำยต่อทุน ไวใ้นอตัรำไม่เกนิ 2:1 

ทัง้นี้  ธนำคำรได้ยินยอมผ่อนผนักำรด ำรงอตัรำส่วนอตัรำส่วนทำงกำรเงนิส ำหรบังบกำรเงนิปี 2562 โดย
อตัรำสว่นทำงกำรเงนิขำ้งตน้ จะเริม่ค ำนวณในปี 2563 

 
นอกเหนือจำกวงเงนิดงักล่ำวขำ้งต้นนัน้ บรษิัทฯ ยงัมีวงเงนิส ำหรบัป้องกนัควำมเสีย่งจำกอตัรำแลกเปลี่ยน 

ตลอดจนวงเงนิขนำดเลก็อื่นๆ อำท ิวงเงนิระยะสัน้เพื่อใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีน หนังสอืค ้ำประกนักำรปฏบิตัิงำนตำม
สญัญำ (Performance Bond) และหนงัสอืค ้ำประกนัเงนิรบัล่วงหน้ำ (Advanced Bond) เป็นตน้ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงกำร
ดงักล่ำว  
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สว่นที ่1 ขอ้ที ่6 หน้ำที ่4  

6.3 โครงกำรรบัจ้ำงเหมำขดุ-ขนดินและถ่ำนกบั กฟผ. (โครงกำร 8) 

6.3.1 สญัญำจ้ำงเหมำขดุ-ขนดิน กบั กฟผ. ส ำหรบัโครงกำร 8 

บรษิทัฯ ไดเ้ขำ้ท ำสญัญำใหบ้รกิำรขดุ-ขนดนิและถ่ำนทีเ่หมอืงแม่เมำะ อ ำเภอแม่เมำะ จงัหวดัล ำปำง กบั กฟผ. 
เมื่อวนัที ่26 สงิหำคม 2558 โดยบรษิทัฯ ตกลงรบัจำ้งเหมำจำก กฟผ. ในกำรด ำเนินงำนขุดและขนดนิ รวมถงึกำรคดั
แยกและขนถ่ำนลกิไนตท์ีบ่รเิวณเหมอืงแม่เมำะ อ ำเภอแม่เมำะ จงัหวดัล ำปำง เป็นระยะเวลำประมำณ 10 ปี 

ภำยใต้ข้อตกลงตำมสัญญำจ้ำงเหมำขุด-ขนดินและถ่ำนส ำหรับโครงกำร 8 นี้   บริษัทฯ มีหน้ำที่จะต้อง
ด ำเนินงำนใหแ้ก่ กฟผ. ทัง้หมดจ ำนวน 2 รำยกำร ไดแ้ก่ 

รำยกำรที ่1 ขดุและขนดนิปรมิำณประมำณ 375 ลำ้น ลบ.ม. แน่น 
รำยกำรที ่2 ขดุคดัแยกและขนถ่ำนลกิไนตป์รมิำณประมำณ 31 ลำ้นตนั  

โดยบรษิัทฯ มหีน้ำที่ต้องด ำเนินงำนให้มผีลงำนแลว้เสรจ็ตำมปรมิำณและกรอบระยะเวลำทีก่ ำหนดไว้ในแต่ละปี และ
จะตอ้งด ำเนินกำรใหแ้ลว้เสรจ็โดยสมบรูณ์ภำยในวนัที ่31 ธนัวำคม 2568  ทัง้นี้ กฟผ. ตกลงจะจ่ำยค่ำจำ้งใหแ้ก่บรษิทัฯ
รวมเป็นเงนิจ ำนวนประมำณ 22,871 ลำ้นบำทส ำหรบักำรด ำเนินงำนทัง้ 2 รำยกำรดงักล่ำว 

6.3.2 สญัญำเงินกู้ระหว่ำงบริษทัฯ กบัธนำคำรพำณิชย ์

วนัทีท่ ำสญัญำ:  16 ธนัวำคม 2558 และ  20 สงิหำคม 2562 (ฉบบัแกไ้ขเพิม่เตมิครัง้ล่ำสดุ) 
ผูกู้:้   บรษิทัฯ 
วตัถุประสงค:์  ส ำหรบัใชใ้นโครงกำรแม่เมำะ สญัญำที ่8 
วงเงนิกูร้ะยะยำว:  ไม่เกนิ 5,220 ลำ้นบำท  
ระยะเวลำเบกิถอนเงนิกู:้ ภำยในเดอืนธนัวำคม 2562  
อตัรำดอกเบีย้:  MLR – รอ้ยละ 1.50 (ตัง้แต่วน้ที ่1 ธนัวำคม 2560 ปรบัลดจำกเดมิ  MLR – รอ้ย

ละ1)  
กำรช ำระหนี้:  ช ำระทัง้หมด 84 งวด งวดละ 1 เดอืน 

งวดที ่ อตัรำรอ้ยละของรำยไดค้่ำงวดงำนทีผู่กู้จ้ะตอ้งช ำระคนืในแต่ละงวด 
1-12 (ปี 2561) รอ้ยละ 22 

13-18 (ม.ค 2562 – ม.ิย. 2562) รอ้ยละ 30 
19-24 (ก.ค. 2562 – ธ.ค. 2562) รอ้ยละ 15 

25-36 (ปี 2563) รอ้ยละ 20 
37-48 (ปี 2564) รอ้ยละ 30 
49-60 (ปี 2565) รอ้ยละ 20 
61-72 (ปี 2566) รอ้ยละ 30 
73-84 (ปี 2567) รอ้ยละ 35 

85-95(ม.ค. 2567 – พ.ย. 2567) รอ้ยละ 30 
96 (ธ.ค. 2567) ช ำระเงนิตน้ของวงเงนิกูร้ะยะยำวสว่นทีเ่หลอืทัง้หมด 

หลกัประกนั: 

1. จ ำนองเครื่องจกัรของโครงกำรทีเ่ป็นกรรมสทิธิข์องบรษิทัฯ 
2. โอนสทิธกิำรรบัเงนิค่ำงำน ค่ำตอบแทน หรอืผลประโยชน์ใดๆทีบ่รษิทัฯ ไดร้บัจำกโครงกำร 8  
3. จดัท ำสญัญำประกนัภยัเครื่องจกัรและอุปกรณ์โดยบรษิทัฯ เป็นผูเ้สยีเบืย้ประกนัภยั และก ำหนดใหผู้ใ้หกู้้

เป็นผูไ้ดร้บัประโยชน์ 
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สว่นที ่1 ขอ้ที ่6 หน้ำที ่5  

เงื่อนไขส ำคญัอื่นๆ: 

1. ผูกู้จ้ะตอ้งด ำรงอตัรำสว่น DSCR ไวใ้นอตัรำไม่ต ่ำกว่ำ 1.2:1 

2. ผูกู้จ้ะตอ้งด ำรงอตัรำสว่นหนี้สนิทีม่ภีำระดอกเบีย้จ่ำยต่อ EBITDA ไวใ้นอตัรำไม่เกนิ 4:1 

3. ผูกู้จ้ะตอ้งด ำรงอตัรำสว่นหนี้สนิทีม่ภีำระดอกเบีย้จ่ำยต่อทุน ไวใ้นอตัรำไม่เกนิ 2:1 

ทัง้นี้  ธนำคำรได้ยนิยอมผ่อนผนักำรด ำรงอตัรำส่วนอตัรำส่วนหนี้สนิที่มภีำระดอกเบี้ยจ่ำยต่อ EBITDA และ 
หนี้สนิทีม่ภีำระดอกเบีย้จ่ำยต่อทุนส ำหรบังบกำรเงนิปี 2563 

นอกเหนือจำกวงเงินดังกล่ำวข้ำงต้นนัน้ บริษัทฯ ยังมีวงเงินเพื่อป้องกันควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน 
ตลอดจนวงเงนิขนำดเลก็อื่นๆ อำท ิวงเงนิระยะสัน้เพื่อใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีน หนังสอืค ้ำประกนักำรปฏบิตัิงำนตำม
สญัญำ (Performance Bond) และหนงัสอืค ้ำประกนัเงนิรบัล่วงหน้ำ (Advanced Bond) เป็นตน้ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงกำร
ดงักล่ำว 

 

6.4 สญัญำอ่ืนๆ 

6.4.1  สญัญำเงินกู้ระยะยำวทัว่ไประหว่ำงบริษทัฯ กบัธนำคำรพำณิชย ์ 

วนัทีท่ ำสญัญำ:  ตุลำคม 2560 และ มกรำคม 2561 
ผูกู้:้   บรษิทัฯ 
วตัถุประสงค:์  เพื่อใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนภำยในบรษิทั 
วงเงนิกูร้ะยะยำว:  ไม่เกนิ 845 ลำ้นบำท  
อตัรำดอกเบีย้:  MLR –รอ้ยละ 1.00, MLR - รอ้ยละ 1.5 และ  MLR - รอ้ยละ 2.25 
กำรช ำระหนี้:  ช ำระดอกเบีย้และเงนิตน้เป็นรำยเดอืน เริม่ช ำระคนืเงนิตน้เดอืนถดัจำกวนัทีเ่บกิ

ใชค้รัง้แรก (วงเงนิ 200 ลำ้นบำท วงเงนิ 300 ลำ้นบำท วงเงนิ 65 ลำ้นบำท และ
วงเงนิ 30 ลำ้นบำท) และ เริม่ช ำระคนืเงนิตน้เดอืนเมษำยน 2561 (วงเงนิ 250 
ลำ้นบำท) 

 

 



 

 

 

 

 
ส่วนท่ี 2 

การจดัการและการก ากบัดแูลกิจการ 
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7 ข้อมูลหลกัทรพัยแ์ละผูถ้ือหุ้น 
7.1 จ ำนวนทุนจดทะเบียนและทุนช ำระแล้ว ณ วนัท่ี 30 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 

(1) จ ำนวนทุนทีจ่ดทะเบยีนและทุนช ำระแลว้ 
ชื่อภำษำไทย 
ชื่อภำษำองักฤษ 
ชื่อย่อ 
ทุนจดทะเบยีน 
ทุนทีอ่อกและเรยีกช ำระแลว้ 
จ ำนวนหุน้ 
รำคำพำร ์

: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 

บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) 
SAHAKOL EQUIPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED. 
SQ 
1,150,000,000 บำท 
1,141,409,360 บำท 
1,150,000,000 หุน้ 
1.00 บำท  

(2) หลกัทรพัยอ์ื่นๆ 
ชื่อภำษำไทย 
 
ชื่อภำษำองักฤษ   
 
 
 
ชื่อย่อ  
จ ำนวนหุน้ใบส ำคญัแสดงสทิธทิีอ่อก 
จ ำนวนหุน้สำมญัทีก่นัไว ้
อตัรำสว่นกำรใชส้ทิธ ิ  
รำคำทีใ่ชส้ทิธ ิ
วนัทีอ่อกใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ 
วนัหมดอำย ุ

  
ใบส ำคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สำมญัของบรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จ ำกดั 
(มหำชน) ทีอ่อกและเสนอขำยใหแ้ก่กรรมกำรและพนกังำนของบรษิทัฯ  
ครัง้ที ่1 
Warrant to Purchase the Ordinary Shares of Sahakol Equipment Public 
Company Limited (the “Company") issued and offered to Directors and 
the Employees of the Company No.1 
SQ-WA 
20,000,000 หุน้ 
20,000,000 หุน้ 
1:1 
1.00 บำท 
12 ตุลำคม 2559 
11 ตุลำคม 2564 

  
7.2 ผูถ้ือหุ้น 
7.2.1 รำยชื่อผูถ้อืหุน้ใหญ่ 

รำยชื่อกลุ่มผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ของบรษิทัฯ ณ วนัที ่30 ธนัวำคม 2563 สำมำรถสรุปไดด้งันี้ 

ล ำดบั ผูถ้ือหุ้น จ ำนวนหุ้น รอ้ยละ 

1 ครอบครวัศริสิรรพแ์ละบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง 291,699,225 25.56% 
 บรษิทั เอสวพีเีค จ ำกดั 228,750,000 20.04% 
 นำงอภญิญำ ศริสิรรพ ์ 23,100,000 2.02% 
 นำยสจุนิต ์ศริสิรรพ ์ 17,000,000 1.49% 
 นำยกวติม ์ศริสิรรพ ์ 9,322,200 0.82% 
 นำยกนัตพฒัน์ ศริสิรรพ ์ 2,265,800 0.20% 
 นำยวทิวสั ศริสิรรพ ์ 4,000,075 0.35% 
 นำยภวตั ศริสิรรพ ์ 21,700 0.00% 
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ล ำดบั ผูถ้ือหุ้น จ ำนวนหุ้น รอ้ยละ 
 นำยศำศวตั ศริสิรรพ ์ 1,697,150 0.15% 
 นำงเบญจวรรณ ศริสิรรพ ์ 2,018,000 0.18% 
 นำงอำรยีำ ศริสิรรพ ์ 1,600,000 0.14% 
 นำงสำวศจ ีศริสิรรพ ์ 600,100 0.05% 
 นำงสำวภคัจริำ ศริสิรรพ ์ 1,324,200 0.12% 

2 ครอบครวัอำรกีุลและบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง 82,613,000 7.23% 
 บรษิทั เอ.เอส.แอสโซซเิอท เอนยเินียริง่ (1964) จ ำกดั 82,550,000 7.23% 
 นำยวทิยำ อำรกีุล 63,000 0.01% 

3 ม.ร.ว.ปรดียิำธร เทวกุล 70,000,000 6.13% 

4 นำยทรงยศ เอือ้วฒันำ 44,410,000 3.89% 

5 นำยภำคย ์ศรสีตัยำกุล 25,100,000 2.20% 

6 นำยอภวิรี ์เบญจกุล 16,639,400 1.46% 

7 นำยนพพนัธป์ เมอืงโคตร 15,701,000 1.38% 

8 นำยเหลอืพร ปุณณกนัต ์ 13,571,600 1.19% 

9 นำยฉลอง ชำล ี 12,327,900 1.08% 

10 นำยชำญชยั แซ่ลี ้ 12,000,000 1.05% 

11 นำยธนรตัน์ รกัอรยิะพงศ ์ 10,050,000 0.88% 

12 บรษิทั ไทยเอน็วดีอีำร ์จ ำกดั 7,782,771 0.68% 

13 นำยจกัษวฎั วมิลมงคลรตัน์ 7,762,500 0.68% 

14 นำยเผ่ำสงิห ์เน่ืองจ ำนงค ์ 6,946,500 0.61% 

15 นำยกติชิยั วงษ์เจรญิสนิ 6,700,000 0.59% 

16 ประชำชนทัว่ไป รวมทัง้กรรมกำรและพนกังำนอื่นของบรษิทัฯ2 518,105,464 45.40% 

  รวม 1,141,409,360 100.00% 
หมำยเหตุ :  1 บริษัท เอสวีพีเค จ ำกัด ประกอบธุรกิจโดยกำรถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ของครอบครัว 
ศริสิรรพ ์โดยในปัจจุบนั ถอืหุน้ในบรษิทัฯ อยู่เพยีงบรษิทัเดยีว และจะไม่ไปถอืหุน้ในบรษิทัอื่นทีม่ลีกัษณะธุรกจิเหมอืนกบับรษิทัฯ และมผีู้
ถอืหุน้เป็นบุคคลในครอบครวัศริสิรรพ ์ตำมรำยละเอยีดดงันี้  

ผูถ้ือหุ้น จ ำนวน (หุ้น) รอ้ยละ 
นำยศำศวตั ศริสิรรพ ์ 611,250 25.00 
นำยวทิวสั ศริสิรรพ ์ 611,250 25.00 
นำยภวตั ศริสิรรพ ์ 611,250 25.00 
นำยกวติม ์ศริสิรรพ ์ 611,250 25.00 

2 ทีป่ระชุมวสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่ 1/2559 เมือ่วนัที ่ 15 กรกฎำคม 2559 ไดม้มีตอินุมตัใิหอ้อกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้
สำมญัของบรษิทัฯ (“ใบส ำคญัแสดงสทิธฯิ”) ใหแ้ก่กรรมกำรและพนกังำนของบรษิทัฯ จ ำนวน 20,000,000 หน่วย เพือ่เป็นขวญัและก ำลงัใจ 
สรำ้งแรงจงูใจ และรกัษำบุคลำกร อนัจะส่งผลดต่ีอกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ ในอนำคต โดยมรีำคำเสนอขำยหน่วยละ 0 บำท และ
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ใบส ำคญัแสดงสทิธฯิ 1 หน่วย มสีทิธซิื้อหุน้สำมญัเพิม่ทุนของ  บรษิทัฯ ได ้ 1 หุน้ ทีร่ำคำหุน้ละ 1.00 บำท เท่ำกบัมลูค่ำทีต่รำไว ้ เวน้แต่
กรณมีกีำรปรบัอตัรำกำรใชส้ทิธแิละรำคำกำรใชส้ทิธติำมเงือ่นไขทีร่ะบุในขอ้ก ำหนดสทิธขิองใบส ำคญัแสดงสทิธิ  

7.2.2 สรุปกำรใชใ้บส ำคญัแสดงสทิธ ิ
ในวนัที ่ 30 ธนัวำคม 2563 มกีรรมกำรและพนักงำนของบรษิทัไดใ้ชส้ทิธแิปลงเป็นหุน้สำมญัทัง้รวมทัง้สิน้ 

5,040,490 หน่วย มอีตัรำกำรใชส้ทิธ ิ1 ใบส ำคญัแสดงสทิธ ิมสีทิธซิือ้หุน้สำมญัได ้1 หุน้ทีร่ำคำใชส้ทิธ ิ1 บำท รวมเป็น
หุน้สำมญัทัง้สิน้ 5,040,490 หุน้ รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 5,040,490 บำท ซึง่ผลกำรใชส้ทิธิและจ ำนวนใบส ำคญัแสดงสทิธฯิ
คงเหลอื สรุปไดด้งันี้ 

รำยช่ือ ต ำแหน่ง สรปุผลกำรใช้สิทธิ
ประจ ำปี 2560 

สรปุผลกำรใช้สิทธิ
ประจ ำปี 2561 

สรปุผลกำรใช้สิทธิ
ประจ ำปี 2562 

สรปุผลกำรใช้สิทธิ
ประจ ำปี 2563 

จ ำนวนใบส ำคญัแสดง
สิทธิฯ คงเหลือ(หน่วย) 

นำยสมบูรณ์ มณนีำวำ
  

ประธำนกรรมกำร 
กรรมกำรอสิระ (ออกตำมวำระในปี 2561) 

100,000 100,000 - - - 

นำยนพพนัธป์ เมอืงโคตร รองประธำนกรรมกำร 
ประธำนกรรมกำรบรหิำร 

50,500 50,500 - - - 

นำยศำศวตั ศริสิรรพ์ กรรมกำร/ กรรมกำรบรหิำร 
ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 

118,450 118,450 - - - 

นำยวทิวสั ศริสิรรพ์ กรรมกำร/ กรรมกำรบรหิำร 
ประธำนกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
ประธำนเจำ้หน้ำทีป่ฏบิตักิำร 

100,950 100,950 - - - 

นำยภวตั ศริสิรรพ์ กรรมกำร/ กรรมกำรบรหิำร 
ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร Supply Chain 

54,400 54,400 - - - 

นำยกวติม ์ศริสิรรพ์ กรรมกำร/ กรรมกำรบรหิำร 
กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรกำรเงนิ 

61,050 - 61,050 - - 

นำงวนัเพญ็ โฆษติเรอืงชยั กรรมกำร/ กรรมกำรบรหิำร 
ผูอ้ ำนวยกำรอำวโุสฝ่ำยบญัชแีละกำรเงนิ 

56,600 56,600 - - - 

นำยชำล ีรกัษ์สธุ ี กรรมกำร 75,000 75,000 - - - 
นำยกติตริฐั ทวลีำภ กรรมกำร 75,000 75,000 - - - 
นำยศริชิยั โตวริยิะเวช  กรรมกำรอสิระ 

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
75,000 75,000 - - - 

นำงกิง่เทยีน บำงออ้ กรรมกำรอสิระ 
กรรมกำรตรวจสอบ 

75,000 75,000 - - - 

นำยมงคล เหลำ่วรพงศ์ กรรมกำรอสิระ 
กรรมกำรตรวจสอบ 

75,000 75,000 - - - 

นำยอวยชยั คลำ้ยทบัทมิ ผูอ้ ำนวยกำรโครงกำรแมเ่มำะ - 160,200 - - - 
นำยกนัตพฒัน์ ศริสิรรพ์ ผูอ้ ำนวยกำรโครงกำรแมเ่มำะ(เริม่ 1 ม.ิย.63) - - - 240,000 - 
นำยวฑิรูย์ ชนิวณชิยั ผูอ้ ำนวยกำรโครงกำรหงสำ 65,550 65,550 220,000 - 351,100 
ผูบ้รหิำรและพนกังำนอืน่ๆ 
ของบรษิทัฯ  
(ผูบ้รหิารทีไ่มเ่ขา้ขา่ย
นยิามผูบ้รหิารของ
ส านกังาน ก.ล.ต.) 

- 3,887,650 2,563,100 2,613,410 4,800,490 3,199,050 

รวม   4,870,150  3,644,750 2,894,460 5,040,490 3,550,150 

  
 ทัง้นี้บรษิทัไดด้ ำเนินกำรแจง้เพิม่ทุนช ำระแลว้ต่อกระทรวงพำณิชยเ์มื่อวนัที ่4 มกรำคม 2564  ซึง่ท ำใหทุ้น
ช ำระแลว้ของบรษิทัเปลีย่นไปดงันี้ 
 

ทุนจดทะเบียน ทุนจดทะเบียนช ำระแล้ว(เดิม) เพ่ิมทุนช ำระแล้ว ทุนจดทะเบียนช ำระแล้ว(ใหม)่ 

1,150,000,000 1,141,409,360 5,040,490 1,146,449,850 
โดยตลำดหลกัทรพัยไ์ดร้บัหุน้เพิม่ทุนเขำ้ซือ้ขำยในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเมื่อวนัที ่12 มกรำคม 2564 
 
 

หน่วย: บำท 
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7.2.3 สญัญำระหว่ำงผูถ้อืหุน้ 
  – ไม่ม ี–  

7.3 นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล 
7.3.1 นโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผลของบรษิทัฯ 

บรษิทัฯ มนีโยบำยจ่ำยเงนิปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอตัรำไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ  40 ของก ำไรสุทธจิำกงบเฉพำะ
กจิกำรภำยหลงัหกัภำษเีงนิไดน้ิตบิุคคล และเงนิส ำรองต่ำงๆ ทุกประเภทตำมทีก่ ำหนดไวใ้นกฎหมำยและขอ้บงัคบัของ
บรษิทัฯ อย่ำงไรกต็ำม กำรจ่ำยเงนิปันผลดงักล่ำวอำจมกีำรเปลีย่นแปลงไดข้ึน้อยู่กบัควำมจ ำเป็น และควำมเหมำะสม
อื่นๆ ตำมทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัเหน็สมควร ทัง้นี้ กำรจ่ำยเงนิปันผลประจ ำปีจะต้องไดร้บัอนุมตัจิำกทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 
เวน้แต่เป็นกำรจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำล ซึง่คณะกรรมกำรบรษิทัอำจอนุมตัใิห้จ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำรไดเ้ป็นครัง้
ครำวเมื่อเหน็ว่ำบรษิทัฯ มกี ำไรพอทีจ่ะท ำเช่นนัน้ได ้และใหร้ำยงำนกำรจ่ำยเงนิปันผลระหวำ่งกำลดงักล่ำวใหท้ีป่ระชมุผู้
ถอืหุน้ทรำบในครำวถดัไป 

 
7.3.2 นโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผลของบรษิทัย่อย 

ในกำรพิจำรณำจ่ำยเงินปันผลของบริษัทย่อยนัน้จะอยู่ภำยใต้อ ำนำจกำรพิจำรณำอนุมตัิของคณะกรรมกำร
บรษิทัและทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัยอ่ยแต่ละบรษิทั โดยบรษิทัย่อยมนีโยบำยจ่ำยเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในอตัรำไม่
น้อยกว่ำร้อยละ 40 ของก ำไรสุทธิจำกงบเฉพำะกิจกำรภำยหลงัหักภำษีเงินได้นิติบุคคล และเงินส ำรองต่ำงๆ ทุก
ประเภทตำมทีก่ ำหนดไวใ้นกฎหมำยและขอ้บงัคบัของบรษิทัย่อยแต่ละบรษิทั อย่ำงไรกต็ำม กำรจ่ำยเงนิปันผลดงักล่ำว
อำจมกีำรเปลี่ยนแปลงได้ขึน้อยู่กบัควำมจ ำเป็น และควำมเหมำะสมอื่นๆ ตำมที่คณะกรรมกำรของบรษิัทย่อยแต่ละ
บรษิทัเหน็สมควร 
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8. โครงสรา้งการจดัการ 
8.1     โครงสรา้งการจดัการ 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 โครงสร้ำงกำรจัดกำรของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรชุดย่อย รวม 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง และคณะกรรมกำรบรหิำร ตำมโครงสรำ้งกำรบรหิำรงำนดงันี้  

 

แผนผงัโครงสรา้งการบริหารจดัการของบริษทั 

 

 
                    

(Risk Management Committee)

                                                                         

                
( Board of Director )

                
( Executive Committee )

                       
( Chief  Executive Officer )

              
(Procruement Dept.) 

               ( Business Development  Dept. 

                 
( Audit Committee )

                       
( Project Director-HS)

                   
(Inventory Dept.)

                          (Organization & Human Resource Development Dept.)

                
(Internal Audit  Department)

            
( Advisor)

                                 (Budget Management & Project Funding Dept.)

                    
(Project Manager-HS)

                 Company Secretary)

                   
( Administration Dept.)

                           
        

 Engineering,Inno.,R&D Dept. 

                          
( Project Director-MM)

                   
(Administration Dept. 

              
( Maintenance Dept. )

              
(Operaton Dept.)

                       
Compliance

(Administraion &Compliance 
Dept. 

            
( Engineering Dept. )

               
( Executive  Office ) 

                           
( Chief Operation Officer )

                        
Supply Chain

( Chief Supply Chain Officer )

                    Finance & Accounting Dept. 

            
(Information Technology Dept.)

                                 
( Coordinator &Strategic Management 

Dept.)

                            
( Project Director-MYM)

                
( Project Manager )

                     
( Processing Dept.)

                            
       CLMV CLMV Project Analysis Dept. 

                    
( Mining Dept.) 

                                        
                      

                                  CLMV(CLMV Procruement and Inventory 
Dept.) 

                              
( Chief Financial Officer )

                       (EM1)
(Mechanical Maintenance Dept.)

            
( Engineering Dept. )

                    
( Mine  Operation Dept.)

                   
( Electrical  Maintenance Dept.)

                    
( Conveyor Operation Dept.)

                       (EM2)
( Mechanical Conveyor Maintenance Dept.)

                   
(Safety&Environment Dept. 
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8.1.1 คณะกรรมการบริษทั 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 คณะกรรมกำรบรษิทัประกอบดว้ยกรรมกำรจ ำนวนทัง้สิน้ 11 ท่ำน ดงันี้ 

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. หม่อมรำชวงศป์รดียิำธร เทวกุล ประธำนกรรมกำร 

2. นำยนพพนัธป์ เมอืงโคตร รองประธำนกรรมกำร/ประธำนกรรมกำรบรหิำร 

3. นำยศริชิยั โตวริยิะเวช กรรมกำรอสิระ/ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

4. นำงกิง่เทยีน บำงออ้ กรรมกำรอสิระ/กรรมกำรตรวจสอบ 

5. ดร.มงคล เหล่ำวรพงศ ์ กรรมกำรอสิระ/กรรมกำรตรวจสอบ 

6. นำยศำศวตั ศริสิรรพ ์ กรรมกำร/กรรมกำรบรหิำร 

7. นำยวทิวสั ศริสิรรพ ์ กรรมกำร/กรรมกำรบรหิำร/ประธำนกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 

8. นำยพเิชษฐ ์มหนัตส์คุนธ ์ กรรมกำรอสิระ 

9. นำยกวติม ์ศริสิรรพ ์ กรรมกำร/กรรมกำรบรหิำร/กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 

10. นำยชำล ีรกัษ์สธุ ี กรรมกำร 

11. นำยประภำส วชิำกลู กรรมกำรอสิระ 

นำยสุรพล อ้นสุวรรณ ท ำหน้ำที่เป็นเลขำนุกำรบริษัท และนำยพงศ์ไท ตันติสุนทร ท ำหน้ำที่เลขำนุกำร
คณะกรรมกำร 

กรรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนับริษทัฯ 

กรรมกำรผูม้อี ำนำจกระท ำกำรแทนบรษิทัฯ คอื นำยศำศวตั ศริสิรรพ ์นำยนพพนัธป์ เมอืงโคตร นำยวทิวสั ศริิ
สรรพ ์นำยกวติม ์ศริสิรรพ ์นำยชำล ีรกัษ์สธุ ีสองในหำ้คนน้ีลงลำยมอืชื่อร่วมกนั และประทบัตรำส ำคญัของบรษิทัฯ  

ขอบเขตอ านาจ หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั มีรายละเอียด ดงัน้ี 

1. ปฏบิตัหิน้ำที ่และก ำกบัดูแลกจิกำรของบรษิทัใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั มตทิีป่ระชุม
คณะกรรมกำรบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยควำมรบัผดิชอบ ควำมระมดัระวงั ควำมซื่อสตัย์สุจรติและ
ระมดัระวงัรกัษำผลประโยชน์ของบรษิทั 

2. ก ำหนดวสิยัทศัน์ กลยุทธ์ ทิศทำงของธุรกจิ นโยบำย เป้ำหมำย แผนธุรกจิ งบประมำณ โครงสร้ำงกำร
บรหิำรจดักำร และอ ำนำจอนุมตัขิองบรษิทัและบรษิทัย่อยตำมทีฝ่่ำยจดักำรน ำเสนอ และก ำกับดูแลกำรบรหิำรงำนและ
ผลกำรปฏบิตัิงำนของฝ่ำยจดักำร คณะกรรมกำรชุดย่อยของบรษิัทหรอืบุคคลใด ๆ ซึ่งได้รบัมอบหมำยให้ท ำหน้ำที่
ดงักล่ำว เพื่อให้เป็นไปตำมนโยบำยทีก่ ำหนดไวอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพและประสทิธผิลเพื่อเพิม่มูลค่ำสงูสุดให้แก่บรษิัท
และผูถ้อืหุน้ 

3. ตดิตำมและประเมนิผลกำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องฝ่ำยจดักำร คณะกรรมกำรชุดย่อยของบรษิทัอย่ำงต่อเนื่องและ
สม ่ำเสมอเพื่อใหบ้รรลุกลยุทธแ์ละเป็นไปตำมแผนงำนและงบประมำณ  
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4. ก ำหนดกรอบและนโยบำยส ำหรับกำรก ำหนดเงินเดือน กำรปรับขึ้นเงินเดือน กำรก ำหนดเงินโบนัส 
ค่ำตอบแทน และบ ำเหน็จรำงวลัของพนกังำนบรษิทั รวมถงึดแูลระบบกลไกกำรจ่ำยค่ำตอบแทนผูบ้รหิำรทีเ่หมำะสม 

5. ด ำเนินกำรใหบ้รษิทัและบรษิทัย่อยมรีะบบงำนบญัชทีีเ่หมำะสมและมปีระสทิธภิำพ และจดัใหม้กีำรรำยงำน
ทำงกำรเงนิและกำรสอบบญัชทีีเ่ชื่อถอืได ้รวมทัง้จดัใหม้รีะบบควบคุมภำยใน และระบบตรวจสอบภำยในทีเ่พยีงพอและ
เหมำะสม 

6. พจิำรณำอนุมตักิำรไดม้ำหรอืจ ำหน่ำยไปซึง่ทรพัยส์นิ (ในกรณีทีข่นำดของรำยกำรไม่จ ำเป็นต้องพจิำรณำ
โดยทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้) กำรลงทุนในธุรกจิใหม่ และกำรด ำเนินงำนใด ๆ ใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย ประกำศ และระเบยีบ
ขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง 

7. พิจำรณำ และ/หรือให้ควำมเห็นต่อรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน (ในกรณีที่ขนำดของรำยกำรไม่จ ำเป็นต้อง
พจิำรณำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น) ของบรษิัทและบรษิัทย่อยให้เป็นไปตำมกฎหมำย ประกำศ และระเบยีบขอ้บงัคบัที่
เกีย่วขอ้ง 

8. พจิำรณำอนุมตักิำรจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิัท 
9. สอบทำนกระบวนกำรและนโยบำยในกำรบรหิำรควำมเสีย่งและตดิตำมผลกำรปฏบิตังิำน 
10. ดูแลไม่ให้เกิดปัญหำควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ระหว่ำงผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทและบริษัทย่อย  

ทัง้นี้ ในกรณีที่กรรมกำรรำยใดมสี่วนได้เสยีในธุรกรรมใดที่ท ำกบับรษิัท หรอืมสีดัส่วนกำรถือหุน้ในบรษิัท และ/หรอื
บรษิทัย่อยเพิม่ขึน้หรอืลดลง ใหก้รรมกำรรำยดงักล่ำวแจง้ใหบ้รษิทัทรำบโดยไม่ชกัชำ้ 

11. จดัใหม้นีโยบำยเกีย่วกบักำรก ำกบัดแูลกจิกำรตำมหลกัธรรมำภบิำล และกำรปรบัใชน้โยบำยดงักล่ำวอย่ำงมี
ประสทิธภิำพ 

12. สอบทำนนโยบำยในกำรก ำกบัดูแลกจิกำร และควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม รวมถงึกำรต่อต้ำนกำรคอรร์ปัชัน่ 
(Anti-Corruption) ของบรษิทั และพจิำรณำอนุมตัริำยงำนผลกำรประเมนิกำรก ำกบัดแูลกจิกำร และควำมรบัผดิชอบต่อ
สงัคม และกำรต่อตำ้นกำรคอรร์ปัชัน่ประจ ำปี ทีจ่ดัท ำโดยคณะกรรมกำรชุดย่อยทีไ่ดร้บัมอบหมำย 

13. แต่งตัง้คณะกรรมกำรชุดย่อย เช่น คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบรหิำร คณะกรรมกำรบรหิำร
ควำมเสีย่ง และ/หรอืคณะกรรมกำรชุดย่อยอื่นใด เพื่อช่วยเหลอืและสนบัสนุนกำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องคณะกรรมกำรบรษิทั
ตำมควำมเหมำะสม 

14. แต่งตัง้เลขำนุกำรบรษิทั เพื่อช่วยเหลอืคณะกรรมกำรบรษิทัในกำรปฏบิตังิำนต่ำง ๆ เพื่อใหก้ำรด ำเนินธุรกจิ
ของบรษิทัเป็นไปตำมกฎหมำยและระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 

15. ขอควำมเหน็ทำงวชิำชพีจำกองคก์รภำยนอกหำกมคีวำมจ ำเป็นเพื่อประกอบกำรตดัสนิใจทีเ่หมำะสม 
16. จดัท ำรำยงำนประจ ำปี และรบัผดิชอบต่อกำรจดัท ำและเปิดเผยงบกำรเงนิเพื่อแสดงถงึฐำนะทำงกำรเงนิและ

ผลกำรท ำเนินงำนของบรษิทัในรอบปีทีผ่่ำนมำเพื่อเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 
17. จดัใหม้กีำรประชุมผูถ้อืหุน้เป็นกำรประชุมสำมญัประจ ำปีภำยใน 4 เดอืนนบัแต่วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชขีอง

บรษิทั 
18. พจิำรณำอนุมตัเิรื่องต่ำง ๆ โดยค ำนึงถงึผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้และผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุ่มของบรษิทัอย่ำง

เป็นธรรม 
19. มอบหมำยให้กรรมกำรคนหนึ่ งหรือหลำยคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกำรอย่ำงหนึ่ งอย่ำงใดแทน

คณะกรรมกำรบรษิทัได ้ 
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องคป์ระกอบคณะกรรมการบริษทั 

องคป์ระกอบของคณะกรรมกำรบรษิทัมดีงัต่อไปนี้ 
1. คณะกรรมกำรบรษิทัไม่จ ำเป็นตอ้งเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ  
2. คณะกรรมกำรบรษิัทให้มีจ ำนวนตำมที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นก ำหนด แต่ต้องมจี ำนวนอย่ำงน้อย  5 คนและ

กรรมกำรไม่น้อยกว่ำกึง่หนึ่งของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมดนัน้ตอ้งมถีิน่ทีอ่ยู่ในรำชอำณำจกัร 
3. คณะกรรมกำรบรษิทัประกอบดว้ยกรรมกำรอสิระอย่ำงน้อย 1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด แต่ต้องไม่

น้อยกว่ำ 3 คน 
ทัง้นี้ ใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัเลอืกกรรมกำรคนหนึ่งเป็น “ประธำนกรรมกำรบรษิทั” และในกรณีทีค่ณะกรรมกำร

บรษิทัเหน็สมควร อำจพจิำรณำเลอืกกรรมกำรอกีคนหนึ่งหรอืหลำยคนเป็น “รองประธำนกรรมกำรบรษิทั” กไ็ด ้
 

วาระการด ารงต าแหน่งและการเลือกตัง้กรรมการบริษทั  
1. คณะกรรมกำรบรษิัทจะมอบหมำยให้คณะกรรมกำรบรหิำรท ำหน้ำที่ในกำรสรรหำและเสนอชื่อบุคคลซึ่งมี

คุณสมบตัิเพื่อด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบรษิัท เพื่อน ำเสนอชื่อบุคคลดงักล่ำวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพจิำรณำอนุมตัิ
เลอืกตัง้ต่อไป 

2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตัง้กรรมกำรบรษิัท แต่ในกรณีที่เป็นกำรเลอืกตัง้กรรมกำรแทนต ำแหน่ง
กรรมกำรทีว่่ำงลงเพรำะเหตุอื่นนอกจำกถงึครำวออกตำมวำระ ใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัสำมำรถเลอืกบุคคลซึง่เสนอชื่อ
โดยคณะกรรมกำรบรหิำร เขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรได ้ทัง้นี้ บุคคลซึง่เขำ้รบัต ำแหน่งเป็นกรรมกำรในกรณีดงักล่ำวให้
อยู่ในต ำแหน่งเพยีงเท่ำวำระทีย่งัเหลอือยู่ของกรรมกำรซึง่ตนแทน  

3. ในกำรประชุมผูถ้อืหุน้สำมญัประจ ำปีทุกครัง้ ให้กรรมกำรออกจำกต ำแหน่งจ ำนวนหนึ่งในสำมของจ ำนวน
กรรมกำรทัง้หมด ถำ้จ ำนวนกรรมกำรจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสำมสว่นไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจ ำนวนใกลท้ีส่ดุกบัส่วนหนึ่งใน
สำม โดยกรรมกำรซึ่งพ้นจำกต ำแหน่งอำจได้รบัเลอืกให้กลบัเขำ้มำรบัต ำแหน่งได้ ทัง้นี้ กรรมกำรทีจ่ะต้องออกจำก
ต ำแหน่งในปีแรกและปีทีส่องภำยหลงัจดทะเบยีนบรษิทันัน้ ใหจ้บัสลำกกนั ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไปใหก้รรมกำรคนทีอ่ยู่ใน
ต ำแหน่งนำนทีส่ดุเป็นผูอ้อกจำกต ำแหน่ง 

นอกจำกกำรพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระดงักล่ำวแลว้ กรรมกำรบรษิทัอำจพน้จำกต ำแหน่งเมื่อ 
(ก) เสยีชวีติ 
(ข) ลำออก 
(ค) ขำดคุณสมบตัิกำรเป็นกรรมกำรบรษิัท หรอืมลีกัษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยบรษิัทมหำชน

จ ำกดัและกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งหรอืมลีกัษณะทีแ่สดงถงึกำรขำดควำมเหมำะสมทีจ่ะไดร้บัควำมไวว้ำงใจ
ใหบ้รหิำรจดักำรกจิกำรทีม่มีหำชนเป็นผูถ้อืหุน้ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ 

(ง) ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้มมีตใิหพ้น้จำกต ำแหน่ง 
(จ) ศำลมคี ำสัง่ใหอ้อก 

 กรรมกำรบรษิทัคนใดจะลำออกจำกต ำแหน่ง ใหย้ื่นใบลำออกต่อประธำนกรรมกำรบรษิทั 
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8.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ  

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 คณะกรรมกำรตรวจสอบของบรษิทัฯ ประกอบดว้ยกรรมกำรทีม่รีำยชื่อดงันี้ 

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. นำยศริชิยั โตวริยิะเวช ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
2. นำงกิง่เทยีน บำงออ้ กรรมกำรตรวจสอบ 
3. ดร.มงคล เหล่ำวรพงศ ์ กรรมกำรตรวจสอบ 
นำงสำววกิำว ีกลิน่แกว้ ท ำหน้ำทีเ่ป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
  

ขอบเขตอ านาจ หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ มีรายละเอียด ดงัน้ี 
1. สอบทำนใหบ้รษิทัมกีำรรำยงำนทำงกำรเงนิอย่ำงถูกตอ้งและเปิดเผยขอ้มลูอย่ำงเพยีงพอ 
2. สอบทำนใหบ้รษิทัมรีะบบควบคุมภำยใน (Internal control) และระบบกำรตรวจสอบภำยใน (Internal audit) 

ทีม่คีวำมเหมำะสมและมปีระสทิธผิล และพจิำรณำควำมเป็นอสิระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจนให้ควำม
เหน็ชอบในกำรพจิำรณำแต่งตัง้ โยกยำ้ย เลกิจำ้งหวัหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน หรอืหน่วยงำนอื่นใดทีร่บัผดิชอบ
เกีย่วกบักำรตรวจสอบภำยใน 

3. สอบทำนให้บริษัทปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อก ำหนดของ  
ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

4. พจิำรณำ คดัเลอืก เสนอแต่งตัง้บุคคลซึง่มคีวำมเป็นอสิระเพื่อท ำหน้ำทีเ่ป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั และเสนอ
ค่ำตอบแทนของบุคคลดงักล่ำว รวมทัง้เขำ้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชโีดยไม่มฝ่ีำยจดักำรเขำ้ร่วมประชุมดว้ยอย่ำงน้อย
ปีละ 1 ครัง้ 

5. พจิำรณำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั หรอืรำยกำรทีอ่ำจจะมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ใหเ้ป็นไปตำม[กฎหมำย
ว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์รวมทัง้ประกำศและขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย/กฎหมำยที่
เกีย่วขอ้ง] ทัง้นี้ เพื่อใหม้ัน่ใจว่ำรำยกำรดงักล่ำวมคีวำมสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทั 

6. จดัท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรำยงำนประจ ำปีของบรษิทั ซึง่รำยงำนดงักล่ำว
ตอ้งลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอย่ำงน้อยดงัต่อไปนี้  

(ก) ควำมเหน็เกีย่วกบัควำมถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นทีเ่ชื่อถอืไดข้องรำยงำนทำงกำรเงนิของบรษิทั 
(ข) ควำมเหน็เกีย่วกบัควำมเพยีงพอของระบบกำรควบคมุภำยในของบรษิทั 
(ค) ควำมเหน็เกีย่วกบักำรปฏบิตัติำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ขอ้ก ำหนดของ

ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรอืกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิของบรษิทั 
(ง) ควำมเหน็เกีย่วกบัควำมเหมำะสมของผูส้อบบญัช ี
(จ) ควำมเหน็เกีย่วกบัรำยกำรทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 
(ฉ) จ ำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเขำ้ร่วมประชุมของกรรมกำรตรวจสอบแต่ละ

ท่ำน 
(ช) ควำมเหน็หรอืขอ้สงัเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมกำรตรวจสอบไดร้บัจำกกำรปฏบิตัหิน้ำทีต่ำมกฎบตัร 

(Charter) 
(ซ) รำยกำรอื่นใดทีเ่หน็ว่ำผูถ้อืหุน้ของบรษิทัและผูล้งทุนทัว่ไปควรทรำบภำยใตข้อบเขตหน้ำทีแ่ละ

ควำมรบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิทั 
7. ทบทวนและเสนอแกไ้ขขอบเขตอ ำนำจ หน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบใหส้อดคลอ้ง

กบัสภำวกำรณ์ 
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8. ตรวจสอบและสอบสวนผู้ทีเ่กีย่วขอ้งภำยใต้อ ำนำจหน้ำทีข่องคณะกรรมกำรตรวจสอบ และมอี ำนำจในกำร
ว่ำจำ้งหรอืน ำผูเ้ชีย่วชำญเฉพำะดำ้นมำช่วยงำนตรวจสอบและสอบสวน 

9. หำกพบหรอืมขีอ้สงสยัว่ำมรีำยกำรหรอืกำรกระท ำดงัต่อไปนี้ ซึง่อำจมผีลกระทบอย่ำงมนีัยส ำคญัต่อฐำนะ
ทำงกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อ
ด ำเนินกำรปรบัปรุงแกไ้ขภำยในเวลำทีค่ณะกรรมกำรตรวจสอบเหน็สมควร 

(ก) รำยกำรทีเ่กดิควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 
(ข) กำรทุจรติหรอืมสีิง่ผดิปกตหิรอืมคีวำมบกพร่องทีส่ ำคญัในระบบควบคุมภำยใน 
(ค) กำรฝ่ำฝืนกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย หรอืกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 
 หำกคณะกรรมกำรบรษิัทหรอืผู้บรหิำรไม่ด ำเนินกำรให้มกีำรปรบัปรุงแก้ไขภำยในเวลำขำ้งต้น กรรมกำร
ตรวจสอบรำยใดรำยหนึ่งอำจรำยงำนว่ำมีรำยกำรหรือกำรกระท ำตำมข้ำงต้นต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์หรอืตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

10. ใหค้วำมเหน็ต่อฝ่ำยจดักำรเกีย่วกบักำรแต่งตัง้ เลกิจำ้ง ผลกำรด ำเนินงำน งบประมำณ และอตัรำของฝ่ำย
ตรวจสอบภำยใน 

11. จดัท ำรำยงำนกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบต่อคณะกรรมกำรบรษิทัอย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ 
12. สอบทำน และให้ควำมเหน็ในรำยงำนผลกำรประเมนิกำรก ำกบัดูแลกจิกำร และควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม 

และกำรต่อตำ้นกำรคอรร์ปัชัน่ประจ ำปี ซึง่ไดจ้ดัท ำโดยคณะกรรมกำรชุดย่อยทีไ่ดร้บัมอบหมำย 
13. ปฏบิตักิำรอื่นใดตำมทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัมอบหมำยดว้ยควำมเหน็ชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

คณุสมบติัของคณะกรรมการตรวจสอบ 

กรรมกำรตรวจสอบตอ้งเป็นกรรมกำรผูม้คีุณสมบตั ิดงันี้ 
1. เป็นผู้มีคุณสมบตัิครบถ้วนในกำรเป็นกรรมกำรอิสระตำมหลกัเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมกำรก ำกบั

หลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน และ/หรอืตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยประกำศ
ก ำหนด 

2. ไม่เป็นกรรมกำรที่ได้รบัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิัทให้ตดัสนิใจในกำรด ำเนินกจิกำรของบรษิัทฯ 
บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล ำดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอืผูม้อี ำนำจควบคุมของบรษิทัฯ 

3. ไม่เป็นกรรมกำรของบรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย หรอืบรษิทัย่อยล ำดบัเดยีวกนัเฉพำะทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน 
4. มีควำมรู้และประสบกำรณ์เพียงพอที่จะสำมำรถท ำหน้ำที่ในฐำนะกรรมกำรตรวจสอบ และมีกรรมกำร

ตรวจสอบอย่ำงน้อย 1 คน มคีวำมรูแ้ละประสบกำรณ์เพยีงพอทีจ่ะสำมำรถท ำหน้ำทีใ่นกำรสอบทำนควำมน่ำเชื่อถอืของ
งบกำรเงนิได ้

การแต่งตัง้ และวาระการด ารงต าแหน่ง  

คณะกรรมกำรบรษิทัหรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เป็นผูแ้ต่งตัง้กรรมกำรอสิระของบรษิทัฯ เป็นกรรมกำรตรวจสอบ โดย
วำระกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำรตรวจสอบใหเ้ป็นไปตำมวำระกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบรษิทั ทัง้นี้ กรรมกำร
ตรวจสอบซึง่พน้ต ำแหน่งตำมวำระอำจไดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมกำรตรวจสอบไดอ้กี 

ในกรณีทีก่รรมกำรตรวจสอบครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่งหรอืไม่อำจด ำรงต ำแหน่งจนครบก ำหนดวำระ ซึ่งส่งผลให้มี
จ ำนวนกรรมกำรตรวจสอบต ่ำกว่ำ 3 คน คณะกรรมกำรบรษิทัหรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ควรจะแต่งตัง้กรรมกำรตรวจสอบ
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รำยใหม่ใหค้รบถว้นในทนัทหีรอือย่ำงชำ้ภำยใน 3 เดอืนนบัจำกวนัทีจ่ ำนวนกรรมกำรตรวจสอบไม่ครบถ้วน เพื่อใหเ้กดิ
ควำมต่อเนื่องในกำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

การประชุมคณะกรรมการบริษทั 

กำรเขำ้ประชมุของคณะกรรมกำรบรษิทั และคณะกรรมกำรตรวจสอบ ในงวดปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2563 

รายช่ือ ต าแหน่ง 

ปี 2563 

กรรมการ 
กรรมการ

ตรวจสอบ 

1. หม่อมรำชวงศป์รดียิำธร เทวกุล ประธำนกรรมกำร 7/7 - 

2. นำยศริชิยั โตวริยิะเวช กรรมกำรอสิระ 7/7 4/4 

3. นำงกิง่เทยีน บำงออ้ กรรมกำรอสิระ 7/7 4/4 

4. ดร.มงคล เหล่ำวรพงศ ์ กรรมกำรอสิระ 7/7 4/4 

5. นำยนพพนัธป์ เมอืงโคตร กรรมกำร 7/7 - 

6. นำยศำศวตั ศริสิรรพ ์ กรรมกำร 7/7 - 

7. นำยวทิวสั ศริสิรรพ ์ กรรมกำร 7/7 - 

8. นำยชำล ีรกัษ์สธุ ี กรรมกำร 7/7 - 

9. นำยกวติม ์ศริสิรรพ ์ กรรมกำร 7/7 - 

10. นำยประภำส วชิำกลู กรรมกำรอสิระ 7/7 - 

11. นำยพเิชษฐ ์มหนัตส์คุนธ ์ กรรมกำรอสิระ 7/7 - 

 
8.1.3 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

ณ วนัที ่ 31 ธนัวำคม 2563 คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง ประกอบดว้ยบุคคลจ ำนวน 6 ท่ำน ดงันี้ 

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. นำยวทิวสั  ศริสิรรพ ์ ประธำนกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 

2. นำยกวติม ์ ศริสิรรพ ์ กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 

3. นำยจตุรพร  บุนยสถติย ์ กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 

4. นำยสรุพล อน้สวุรรณ กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 

5. นำงสำววนัด ีแซ่เอีย้ว กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
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8.1.4 คณะกรรมการบริหาร 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 คณะกรรมกำรบรหิำรของบรษิทัฯ ประกอบดว้ยกรรมกำรจ ำนวน 9 ท่ำน ดงันี้ 

นำยสรุพล อน้สวุรรณ ท ำหน้ำทีเ่ป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบรหิำร 
 

8.1.5 ผูบ้ริหาร 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 รำยชื่อผูบ้รหิำรของบรษิทัฯ จ ำนวน 9 ท่ำน มดีงันี้ 

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. นำยศำศวตั ศริสิรรพ ์ ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 

2. นำยวทิวสั ศริสิรรพ ์ ประธำนเจำ้หน้ำทีป่ฏบิตักิำร 

3. นำยภวตั ศริสิรรพ ์ ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร Supply Chain 

4. นำยกวติม ์ศริสิรรพ ์ ประธำนเจำ้หน้ำทีฝ่่ำยกำรเงนิ 

5. นำยกนัตพฒัน์ ศริสิรรพ ์ ผูอ้ ำนวยกำรโครงกำรแม่เมำะ 

6. นำยอวยชยั คลำ้ยทบัทมิ ผูอ้ ำนวยกำรโครงกำรแม่เมำะ 

7. นำยวฑิรูย ์ชนิวณิชยั ผูอ้ ำนวยกำรโครงกำรหงสำ 

8. นำงวนัเพญ็ โฆษติเรอืงชยั ผูอ้ ำนวยกำรอำวโุสฝ่ำยบญัชแีละกำรเงนิ 

9. ดร.รุจ  บณัฑุวงศ ์                ผูอ้ ำนวยกำรอำวโุสฝ่ำยพฒันำธรุกจิและทีป่รกึษำอำวุโสทำงวชิำกำร 

 

 

 

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. นำยนพพนัธ ์เมอืงโคตร ประธำนกรรมกำรบรหิำร 

2. นำยศำศวตั ศริสิรรพ ์ กรรมกำรบรหิำร 

3. นำยวทิวสั ศริสิรรพ ์ กรรมกำรบรหิำร 

4. นำยภวตั ศริสิรรพ ์ กรรมกำรบรหิำร 

5. นำยกวติม ์ศริสิรรพ ์ กรรมกำรบรหิำร 

6. นำงวนัเพญ็ โฆษติเรอืงชยั กรรมกำรบรหิำร 

7. นำยอวยชยั คลำ้ยทบัทมิ กรรมกำรบรหิำร 

8. นำยจตุรพร บุนยสถติย ์ กรรมกำรบรหิำร 

9. นำยสรนิทร ์วรรณะล ี กรรมกำรบรหิำร 
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8.2 เลขานุการบริษทั  

ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้ที่ 3/2558 เมื่อวนัที ่2 มนีำคม 2558 ไดม้มีตแิต่งตัง้นำยสุรพล อน้สุวรรณ
เป็นเลขำนุกำรบรษิทั เพื่อท ำหน้ำทีใ่นนำมบรษิทัฯ และ/หรอื คณะกรรมกำรบรษิทั และก ำหนดขอบเขตอ ำนำจ หน้ำที่
และควำมรบัผดิชอบทีส่ ำคญั เพื่อใหเ้ป็นไปตำมมำตรำ 89/15 แห่ง พรบ.หลกัทรพัย ์ดงันี้ 

1. จัดท ำและเก็บรักษำทะเบียนกรรมกำร หนังสือนัดประชุมคณะกรรมกำรบริษัท รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรบรษิทั รำยงำนประจ ำปีของบรษิทัฯ หนังสอืนัดประชุมผูถ้อืหุน้ รำยงำนกำรประชุมผูถ้อืหุน้ ในนำมของ
บรษิทัฯ และ/หรอืคณะกรรมกำร 

2. เก็บรักษำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียที่รำยงำนโดยกรรมกำรหรือผู้บริหำรในนำมของบริษัทฯ และ/หรือ
คณะกรรมกำร 

3. ด ำเนินกำรอื่นใดตำมทีค่ณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนประกำศก ำหนด และจดัส่งส ำเนำรำยงำนกำรมสี่วนได้
เสยีตำมมำตรำ 89/14 ซึง่จดัท ำโดยกรรมกำรใหป้ระธำนกรรมกำรและประธำนกรรมกำรตรวจสอบทรำบภำยใน 7 วนั
ท ำกำรนบัแต่วนัทีบ่รษิทัฯ ไดร้บัรำยงำนนัน้ในนำมของบรษิทั และ/หรอืคณะกรรมกำร 

4. ใหค้ ำแนะน ำเบือ้งตน้เกีย่วกบัขอ้กฎหมำย และระเบยีบขอ้บงัคบัต่ำง ๆ ของบรษิทัฯ ทีค่ณะกรรมกำรบรษิทั
ต้องกำรทรำบและตดิตำมใหม้กีำรปฏบิตัติำมอย่ำงถูกต้องสม ่ำเสมอ รวมถงึรำยงำนกำรเปลีย่นแปลงขอ้ก ำหนด และ/
หรอืกฎหมำยทีม่นียัส ำคญัใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัรบัทรำบ 

5. จดักำรประชุมผู้ถือหุ้นและกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัให้เป็นไปตำมกฎหมำย ขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ 
และขอ้พงึปฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้ง 

6. บนัทกึรำยงำนกำรประชุมผูถ้อืหุน้ และกำรประชุมของคณะกรรมกำรบรษิทั รวมทัง้ตดิตำมใหม้กีำรปฏบิตัิ
ตำมมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ และทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั 

7. ดแูลใหม้กีำรเปิดเผยขอ้มลูและรำยงำนสำรสนเทศในสว่นทีร่บัผดิชอบต่อหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้ง ตำมระเบยีบ
และขอ้ก ำหนดของหน่วยงำนดงักล่ำว 

8. ดูแลกจิกรรมของคณะกรรมกำรบรษิทั และกำรด ำเนินกำรอื่นใดให้เป็นไปตำมกฎหมำย และ/หรอื ตำมที่
คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนประกำศก ำหนด และ/หรอืตำมทีไ่ดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิทั 
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8.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร  
8.3.1 ค่าตอบแทนกรรมการ 
 8.3.1.1  ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน  

ทีป่ระชมุสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2563 ไดม้มีตอินุมตักิำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรของบรษิทัฯ ประจ ำปี 
2563 โดยมรีำยละเอยีดดงันี้ 

 ค่าตอบแทนรายเดือน/คน 
(บาท) 

เบี้ยประชุมต่อครัง้/คน 
(บาท) 

1. คณะกรรมกำรบรษิทั   
- ประธำนกรรมกำร 40,000 15,000 
- ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 25,000 15,000 
- กรรมกำรทีไ่ม่ไดเ้ป็นผูบ้รหิำร 15,000 15,000 
- กรรมกำรทีเ่ป็นผูบ้รหิำร ไม่ม ี 8,000 

2. คณะกรรมกำรชุดย่อย ไดแ้ก่ คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรชุดย่อยอื่น ทีอ่ำจมกีำรแต่งตัง้
ขึน้ โดยคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ในอนำคต 
- ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 25,000 10,000 
- กรรมกำรตรวจสอบท่ำนอื่น 15,000 10,000 

 
ในปี 2562 และปี 2563 บรษิทัฯ มกีำรจ่ำยค่ำผลตอบแทนใหแ้กก่รรมกำรของบรษิทัฯ ตำมรำยละเอยีด ดงันี้  

รายช่ือ 
ปี 2562 ปี 2563 

ค่าตอบแทน (บาท) ค่าตอบแทน (บาท) 
เงินเดือน เบี้ยประชุม เงินเดือน เบี้ยประชุม 

3. หม่อมรำชวงศป์รดียิำธร เทวกุล 480,000 135,000 480,000 90,000 
4. นำยศริชิยั โตวริยิะเวช 300,000 145,000 300,000 140,000 
5. นำงกิง่เทยีน บำงออ้ 180,000 160,000 180,000 140,000 
6. ดร.มงคล เหล่ำวรพงศ ์ 180,000 160,000 180,000 140,000 
7. นำยนพพนัธป์ เมอืงโคตร/1 - - - - 
8. นำยศำศวตั ศริสิรรพ์/1 - - - - 
9. นำยวทิวสั ศริสิรรพ์/1 - - - - 
10. นำยชำล ีรกัษ์สธุ ี 180,000 135,000 180,000 90,000 
11. นำยกวติม ์ศริสิรรพ์/1 - - - - 
12. นำยประภำส วชิำกลู 180,000 135,000 180,000 90,000 
13. นำยพเิชษฐ ์มหนัตส์คุนธ ์ 180,000 105,000 180,000 90,000 

หมำยเหตุ:     1/ นำยนพพนัธป์ เมอืงโคตร นำยศำศวตั ศริสิรรพ ์นำยวทิวสั ศริสิรรพ ์นำยกวติม ์ศริสิรรพ ์กรรมกำรที่

เป็นผูบ้รหิำรของบรษิทั ไดม้หีนงัสอืถงึบรษิทัฯ เพื่อสละสทิธกิำรไดร้บัค่ำตอบแทนเบีย้ประชุม  
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 8.3.1.2  ค่าตอบแทนอ่ืน 
นอกจำกกองทุนส ำรองเลี้ยงชพี บรษิัทฯ มีกำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสทิธทิี่จะซื้อหุ้นสำมญัต่อกรรมกำรและ

พนักงำนของบรษิัทฯ เช่น ใบส ำคญัแสดงสทิธฯิ เพื่อเป็นขวญัและก ำลงัใจ สร้ำงแรงจูงใจ และรกัษำบุคลำกร อนัจะ
สง่ผลดต่ีอกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯในอนำคต  

8.3.2 ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 

ค่ำตอบแทนแก่ผูบ้รหิำรทีท่ ำหน้ำทีเ่ป็นกรรมกำร (ไม่รวมค่ำตอบแทนรำยเดอืนและเบีย้ประชุมในฐำนะกรรมกำร 
และผูบ้รหิำรของบรษิทัฯ ทีไ่ม่ใช่กรรมกำร) ส ำหรบังวดปีบญัช ีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2562 และวนัที ่31 ธนัวำคม 
2563 มรีำยละเอยีดดงันี้ 

ค่าตอบแทน 
ปี 2562 ปี 2563 

จ านวนราย จ านวนเงิน(ล้านบาท) จ านวนราย จ านวนเงิน(ล้านบาท) 
เงนิเดอืน 8 17.67 9 19.76 
โบนสั 8 1.30 9 0.00 
กองทุนส ำรองเลีย้งชพี  8 0.31 9 0.29 
รวมค่าตอบแทน   19.28  20.05 
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8.4 บุคลากร 
8.4.1 จ านวนบุคลากร 

จ ำนวนบุคลำกรของบรษิทัฯ (ไมร่วมผูบ้รหิำรจ ำนวน 9 คน) แบ่งตำมรำยบรษิทั ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562

และวนัที ่31 ธนัวำคม 2563 โดยสำมำรถแบ่งตำมสำยงำนต่ำงๆ ไดด้งัต่อไปนี้ 

สายงาน 
จ านวนบุคลากร (คน) 

31 ธนัวาคม  2562 31 ธนัวาคม  2563 

ฝ่ำยส ำนกังำนผูบ้รหิำร 10 8 
ฝ่ำยทีป่รกึษำ 1 3 
ฝ่ำยวศิวกรรม 26 41 
ฝ่ำยซ่อมบ ำรงุ (ไฟฟ้ำ-เครื่องกล) 386 352 
ฝ่ำยปฏบิตักิำรเหมอืง 601 584 
ฝ่ำยปฏบิตักิำรสำยพำน 211 221 
ฝ่ำยควำมปลอดภยัวชิำชพี 4 6 
ฝ่ำย Supply Chain (จดัหำพสัดุ / บรหิำรคลงัพสัดุ) 59 63 
ฝ่ำยสำรสนเทศ 7 6 
ฝ่ำยบญัช-ีกำรเงนิ 25 24 
ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน 1 0 
ฝ่ำยบรหิำรค่ำจำ้ง 2 0 
ฝ่ำยบรหิำรงบประมำณและจดัหำเงนิทุน 6 6 
ฝ่ำยพฒันำองคก์รและบุคลำกร 5 13 
ฝ่ำยบรหิำรธุรกำร 55 50 
ฝ่ำยพฒันำธุรกจิ 7 7 
ฝ่ำยประสำนงำนและกลยุทธ ์ 2 1 
ฝ่ำยวเิครำะหแ์ละประสำนขอ้มลูโครงกำรCLMV 0 1 
รวม 1,408 1,386 

 

8.4.2 ค่าตอค่าตอบแทนบุคลากร (ไม่รวมผูบ้ริหาร)   

ในปี 2562 และปี 2563 สิน้สุด 31 ธนัวำคม 2563  บรษิทัฯ จ่ำยค่ำตอบแทนใหแ้ก่พนักงำน จ ำนวน 371.69 
ล้ำนบำท และ 373.54 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั โดยเป็นค่ำตอบแทนในรูปของเงินเดือน โบนัส ค่ำล่วงเวลำ เงนิสมทบ
กองทุนส ำรองเลีย้งชพี และสวสัดกิำรอื่นๆ  

- ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน ค่ำตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิส ำหรบัพนกังำนของบรษิทัฯ และพนกังำนตำมสญัญำ
จำ้ง ซึง่ประกอบไปดว้ยเงนิเดอืน โบนัส ค่ำแรง และสวสัดกิำรอื่นๆ มจี ำนวน 370.93 ลำ้นบำท ในปี 2563
อน่ึง กำรปรบัขึน้เงนิเดอืนประจ ำปีของพนกังำน แต่ละคนขึน้อยู่กบักำรประเมนิผลกำรท ำำงำนประจ ำปีของ
พนกังำน ตลอดจนใหอ้ยู่ในจ ำนวนทีแ่ขง่ขนัไดใ้นตลำด  
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- ค่าตอบแทนอ่ืน บริษัทฯ มีกำรจ่ำยเงินสมทบเข้ำกองทุนประกันสงัคมให้กับพนักงำน และยังให ้
ผลประโยชน์ตอบแทนในกำรเกษยีณอำยุแก่พนกังำนตำมกฎหมำยแรงงำนไทย ในกำรนี้บรษิทัฯ ไดบ้นัทกึ
ค่ำใช้จ่ำยรวมเป็นเงนิจ ำนวน 22.3 ล้ำนบำท ในปี 2562 และ จ ำนวน 14.65 ล้ำนบำท ในปี 2563 
ผลประโยชน์อื่นๆ ที่บริษัทฯ ให้แก่พนักงำน ได้แก่ ประกนัชีวิต ประกนัสุขภำพ ประกนัอุบัติเหตุ ค่ำ
รกัษำพยำบำล ค่ำเบีย้เลีย้งเดนิทำง  
 

- กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ บริษัทฯ รบัรู้ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกบักองทุนส ำรองเลี้ยงชพี เป็นเงนิจ ำนวนทัง้สิ้น 
จ ำนวน 2.46 ลำ้นบำทในปี 2562 และจ ำนวน 2.27 ลำ้นบำทในปี 2563 

8.4.3 ข้อพิพาทด้านแรงงานท่ีส าคญัในระยะ 3 ปีท่ีผา่นมา 

– ไม่ม ี– 

8.4.4 การพฒันาองคก์รและบุคลากร 

การด าเนินงานด้านบริหารทรพัยากรบุคคล 

บรษิทัฯ ใหค้วำมส ำคญัในกำรบรหิำรงำนดำ้นบุคลำกรของบรษิทัอย่ำงต่อเนื่องเสมอมำ เนื่องจำกพนักงำนทุก

คนเป็นทรพัยำกรทีม่คี่ำทีจ่ะช่วยผลกัดนัใหแ้ก่บรษิทัฯ สำมำรถบรรลุเป้ำหมำยและแผนธุรกจิที่วำงไว้ได ้โดยบรษิทัฯ 

ยงัใหค้วำมส ำคญัต่อกำรพฒันำ ถ่ำยทอดควำมรู ้และควำมสำมำรถของพนักงำน รบัฟังควำมคดิเหน็และขอ้เสนอแนะ

จำกพนกังำนทุกระดบัอย่ำงเท่ำเทยีมและเสมอภำคกนั ถอืเป็นปัจจยัหลกัส ำคญัของกำรกำ้วไปสู่ควำมส ำเรจ็ของบรษิทั

ฯ และถือว่ำพนักงำนคือทรพัยำกรที่มีคุณค่ำต่อกำรด ำเนินธุรกิจเพื่อสร้ำงคุณค่ำ มูลค่ำให้แก่องค์กร และเป็นตัว

ขบัเคลื่อนองคก์รใหเ้กดิกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยนื บรษิทัฯ ใหค้วำมส ำคญักบักำรวำงแผนก ำลงัคนและพฒันำพนักงำนใหม้ี

ศกัยภำพเพื่อรองรบักำรขยำยตวัของธุรกจิในอนำคต โดยเริม่ตัง้แต่กำรสรรหำว่ำจำ้งบุคลำกรใหต้รงกบัควำมต้องกำร

ในแต่ละสำยงำน พจิำรณำถึงควำมเหมำะสมในด้ำนควำมรู้ ควำมสำมำรถ ผูบ้รหิำรระดบัสูงจงึมสี่วนทีจ่ะผลกัดนัให้

บุคลำกรเกดิกำรพฒันำเรยีนรูแ้ละกำรแลกเปลีย่นควำมรูแ้ละกำรท ำงำนเป็นทมี เพื่อใหส้ำมำรถบรรลุวตัถุประสงคข์อง

บรษิทัฯ อกีทัง้สง่เสรมิใหเ้กดิควำมเป็นหนึ่งเดยีวเพื่อใหบ้รรลุเป้ำหมำยร่วมกนั  

การสรรหาพนักงานและความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงาน  

บริษัทเปิดโอกำสให้กบัผู้มีศกัยภำพเข้ำมำเป็นก ำลงัส ำคญัในกำรกำรพฒันำองค์กรให้เติบโตอย่ำงมัน่คง 

ยัง่ยนื โดยผ่ำนกระบวนกำรสรรหำและคดัเลอืกอย่ำงเป็นระบบ มขีอ้ก ำหนดในกำรจำ้งพนักงำนทีม่ำตรฐำนเดยีวกนัใน

ต ำแหน่งงำนลกัษณะเดยีวกนั เปิดโอกำสและใหค้วำมเท่ำเทยีมกนัในเชือ้ชำต ิศำสนำ เพศ และสถำบนักำรศกึษำ โดย

กำรประชำสมัพนัธร์บัสมคัรงำนผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ เพื่อใหไ้ดผู้ส้มคัรทีห่ลำกหลำย โดยมฝ่ีำยพฒันำองคก์รและบุคลำกร

ร่วมกบัฝ่ำยต่ำงๆ อำทิ ฝ่ำยวศิวกรรม ฝ่ำยปฏบิตัิกำรเหมอืง ฝ่ำยปฏบิตัิกำรสำยพำน เป็นต้น ร่วมวเิครำะห์ควำม

ตอ้งกำร อตัรำก ำลงั ก ำหนดขดีควำมสำมำรถทีต่อ้งกำร และจดัท ำแผนกำรสรรหำบุคลำกร เพื่อใหไ้ดม้ำซึง่พนกังำนทีม่ี

คุณสมบตัิถูกต้องและเหมำะสมตำมต ำแหน่งหน้ำที่ ทัง้นี้ เมื่อมตี ำแหน่งงำนว่ำงลงหรอืต ำแหน่งงำนใหม่ๆ เกิดขึ้น 

บรษิทัฯ จะเปิดโอกำสใหก้บัพนักงำนภำยในเป็นอนัดบัแรก เพื่อส่งเสรมิควำมกำ้วหน้ำในกำรท ำงำนกบัพนักงำนเดมิ 

หำกไม่มผีูใ้ดเหมำะสม จงึจะพจิำรณำคดัเลอืกจำกบุคคลภำยนอก 
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นอกจำกนี้ พนกังำนใหม่ทุกคนจะไดเ้ขำ้รบักำรปฐมนิเทศ เพื่อใหพ้นกังำนไดรู้จ้กัและรบัทรำบถงึกระบวนกำร

และขัน้ตอนกำรท ำงำนของตนเอง รวมไปถงึฝ่ำยต่ำงๆ ในองคก์ร ซึง่จะมสี่วนช่วยใหพ้นักงำนเขำ้ใจบทบำทและหน้ำที่

ของตนเองและสำมำรถปฏบิตังิำนไดต้รงตำมวตัถุประสงค ์อกีทัง้กลุ่มบรษิทัยงัใหค้วำมส ำคญัในกำรใหโ้อกำสเตบิโตใน

หน้ำทีก่ำรงำนแก่พนกังำนตำมเสน้ทำงควำมกำ้วหน้ำในอำชพี เพื่อรกัษำคนเก่งและคนดใีหอ้ยู่กบัองคก์ร 

การสรรหาภายในองคก์ร 

 บรษิทัเปิดโอกำสใหก้บัพนกังำนภำยในบรษิทั โดยพจิำรณำจำกพนกังำนทีม่คีวำมรูแ้ละควำมสำมำรถ เพื่อให้

ควำมส ำคญัในกำรเตบิโตภำยในองคก์ร เมื่อควำมรู ้ควำมสำมำรถเหมำะสมกบัต ำแหน่งว่ำงนัน้ๆ 

การสรรหาภายนอกองคก์ร 

 บรษิัทเปิดโอกำสให้บุคคลภำยนอกที่สนใจเขำ้ร่วมงำนสำมำรถสมคัรงำนกบัทำงบรษิัทฯ ได้หลำยช่องทำง 

เช่น กำรประชำสมัพนัธผ์่ำนบอร์ดรบัสมคัรงำนหน้ำบรษิทั เวบ็ไซต์ของบรษิทั และเวบ็ไซต์ออนไลน์ทีบ่รษิทัมกีำรลง

ประกำศรบัสมคัรไว ้นอกจำกนี้ยงัสำมำรถมำสมคัรดว้ยตนเองไดท้ีบ่รษิทัอกีดว้ย   

การคดัเลือกผูส้มคัรงาน 

 บรษิทัมกีำรคดัลอืกผูส้มคัรจำกผูท้ีส่นในเขำ้ร่วมงำนกบัทำงบรษิทัจำกทุกช่องทำงอย่ำงเป็นธรรม โดยจดัใหม้ี

กำรสอบสมัภำษณ์ และท ำกำรทดสอบควำมรู ้ทกัษะ ควำมสำมำรถ และควำมเชีย่วชำญในต ำแหน่งงำนทีร่บัผดิชอบ มี

ควำมมุ่งมัน่ตัง้ใจ และมทีศันคตเิชงิบวก ซึง่พนักงำนถอืเป็นปัจจยัหลกัส ำคญัของกำรกำ้วไปสู่ควำมส ำเรจ็ขององคก์ร 

ฝ่ำยพฒันำองคก์รและบุคลำกรจะท ำกำรตรวจสอบ ประเมนิคุณสมบตัแิละควำมสำมำรถใหเ้หมำะสมกบัต ำแหน่งงำน  

การว่าจ้าง 

 บรษิทัฯ ใหค้วำมส ำคญัต่อกำรว่ำจำ้งอย่ำงมหีลกัเกณฑ์ และอย่ำงเป็นธรรม เสมอภำค เหมำะสม โดยมกีำร

ก ำหนดมำตรฐำน ซึง่จะแบ่งตำมประสบกำรณ์ สำยงำน อย่ำงเท่ำเทยีมกนัไม่ว่ำจะเป็นเพศใดหรอืสญัชำตใิดกต็ำมพื่อใช้

เป็นแนวทำงของผูป้ฏบิตังิำน ทัง้นี้พนกังำนทุกคนจะไดร้บัสทิธปิระโยชน์และสวสัดกิำรตำมกฎหมำยแรงงำนทีพ่งึไดร้บั 

การสรา้งแรงจงูใจและการรกัษาพนักงาน 

 บริษัทมีกำรวำงแผนส่งเสริมให้พนักงำนมีควำมรู้ควำมสำมำรถ เพื่อเป็นแรงดึงดูดให้พนักงำนที่ดีและมี

ควำมสำมำรถให้อยู่กับบริษัท มีกำรจัดท ำโครงสร้ำงกำรบริหำรค่ำตอบแทนและสวัสดิกำรให้กับพนักงำน โดย

ค่ำตอบแทนนัน้จะประเมนิจำกผลกำรปฏบิตังิำนของพนักงำนแต่ละคนผ่ำนกำรปรบัอตัรำค่ำตอบแทนประจ ำปี รวมถงึ

กำรเลื่อนต ำแหน่งตำมควำมสำมำรถในกำรปฏบิตังิำนในสำยงำน ทัง้นี้บรษิทัมหีลกัเกณฑก์ำรประเมนิผลกำรท ำงำน

ของพนักงำนเพื่อประเมนิควำมรู ้ควำมสำมำรถ หน้ำทีร่บัผดิชอบในกำรปฏบิตัิงำน เพื่อเป็นกำรกระตุ้นให้พนักงำน

ท ำงำนไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพ 
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ตารางอตัราการลาออกของพนักงาน 

รายการ 

2563 

ส านักงานใหญ่ ส านักงานแม่เมาะ ส านักงานหงสา 

จ านวน 
(คน) 

รวม 
(คน) 

จ านวน 
(คน) 

รวม 
(คน) 

จ านวน 
(คน) 

รวม 
(คน) 

แบ่งตามเพศ 
  - ชำย 7 

9 
361 

372 
16 

18 
  - หญงิ 2 11 2 

แบ่งตามการจา้งงาน 
  - พนกังำนประจ ำ 0 

9 

106 

372 

0 

18   - พนกังำนรำยวนั 9 254 18 

  - สญัญำจำ้ง 0 12 0 

แบ่งตามต าแหน่งงาน (พนักงานประจ า) 
-  วศิวกร/ผูบ้งัคบับญัชำ 1 

9 

12 

266 

2 

18 -  ช่ำงเทคนิค 1 247 12 

-  พนกังำนสนบัสนุน 7 7 4 

แบ่งตามต าแหน่งงาน (รายวนั) 
-  วศิวกร - 

- 

- 

106 

- 

- -  ช่ำงเทคนิค - 106 - 

-  พนกังำนสนบัสนุน - - - 

คิดเป็นรอ้ยละ 28.60% 
จ านวนพนักงาน  
ณ ส้ินปี 2563 (รวมผูบ้รหิาร) 

1,395 (คน) 
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จ านวนพนักงานและประเภทการจ้างงาน 

 ณ 31 ธนัวำคม 2563 เป็นจ ำนวน 1,395 คน โดยแบ่งตำมหวัขอ้ ดงันี้ 

สดัส่วนการจ้างงาน 

รายการ 
2563 

จ านวน(คน) รอ้ยละ 

จ าแนกตามเพศ   

  - ชำย 1,287 92% 

  - หญงิ 108 8% 

จ าแนกตามการจ้งงาน   

  - พนกังำนรำยเดอืน 652 47% 

  - พนกังำนรำยวนั 721 52% 

  - พนกังำนสญัญำจำ้ง 22 2% 

จ าแนกตามระดบั   

  - ผูบ้รหิำรระดบัสงู 26 2% 

  - ผูบ้รหิำรระดบักลำง 27 2% 

  - ผูบ้รหิำรระดบัตน้ 217 16% 

  - ระดบัปฏบิตักิำร 1,125 81% 

จ าแนกตามอาย ุ   

  - อำยุระหว่ำง 20 - 25ปี 129 9% 

  - อำยุระหว่ำง 26 - 30 ปี 228 16% 

  - อำยุระหว่ำง 31 - 35 ปี 237 17% 

  - อำยุระหว่ำง 36 - 40 ปี 204 15% 

  - อำยุระหว่ำง 41 - 45 ปี 171 12% 

  - อำยุระหว่ำง 46 - 50 ปี 145 11% 

  - 50 ปีขึน้ไป 281 20% 
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การเข้าใหม่และการพ้นสภาพ / เลิกจ้าง* 

รายการ 
ส านักงานใหญ่ ส านักงานแม่เมาะ ส านักงานหงสา 

2563 
จ านวน(คน ) รอ้ยละ จ านวน(คน) รอ้ยละ จ านวน(คน) รอ้ยละ 

พนักงานเข้าใหม่ จ าแนกตามช่วงอาย ุ
  - ชำย 11 0.8% 278 19.9% 73 5.2% 
  - หญงิ 4 0.3% 4 0.3% 5 0.4% 
พนักงานเข้าใหม่ จ าแนกตามช่วงอาย ุ
-  อำยุน้อยกว่ำ 30 ปี 5 0.4% 125 9.0% 31 2.2% 
-  อำย ุ31-50 ปี 9 0.6% 128 9.2% 37 2.7% 
-  อำยุมำกกว่ำ 50 ปี 1 0.1% 29 2.1% 10 0.7% 
พนักงานพ้นสภาพ / เลิกจ้าง / เสียชีวิต จ าแนกตามเพศ 
  - ชำย 2 0.1% 361 25.9% 3 0.2% 
  - หญงิ 3 0.2% 11 0.8% 0 0.0% 
พ้นสภาพ / เลิกจา้ง/ เสียชีวิต จ าแนกตามช่วงอาย ุ
-  อำยุน้อยกว่ำ 30 ปี 0 0.0% 125 9.0% 0 0.0% 
-  อำย ุ31-50 ปี 0 0.0% 173 12.4% 2 0.1% 
-  อำย ุ 50 ปี 5 0.4% 74 5.3% 1 0.1% 
*พนกังานพน้สภาพ/เลกิจา้ง หมายถงึ พนกังานทีล่าออก ไล่ออก เกษยีณอายุ หรอื เสยีชวีติ 

ลกัษณะการจ้างงาน 

 บรษิทัฯ ไดใ้หค้วำมส ำคญัต่อกำรจำ้งงำน ซึง่ไดม้หีลกัเกณฑแ์ละระบบกำรบรหิำรค่ำจำ้งค่ำตอบแทนอย่ำงเป็น

ธรรม เหมำะสมและไม่เลอืกปฏบิตั ิโดยมมีำตรฐำนเดยีวกนัทัง้บรษิทั พรอ้มทัง้ยงัค ำนึงถงึสทิธมินุษยชนของบุคคล ซึง่

จะแบ่งตำมประสบกำรณ์ สำยงำน ไม่ว่ำจะเป็นเพศ ศำสนำ เชื้อชำติ อย่ำงเท่ำเทยีมกนั โดยกำรจำ้งงำนของบรษิัท

แบ่งเป็น 3 ประเภท ดงันี้ 

1. พนักงำนประจ ำ เป็นพนักงำนที่บรษิทัตกลงจำ้งงำนและได้รบักำรบรรจุใหเ้ป็นพนักงำนประจ ำโดยได้รบั

ค่ำจ้ำงเป็นรำยเดือน พนักงำนจะได้สำมำรถท ำนได้จนครบวำระเกษียณอำยุ หำกพนักงำนปฏิบตัิหน้ำที่ท่ได้รับ

มอบหมำยอย่ำงมคีวำมรบัผดิชอบ ไม่ทุจรติต่อหน้ำที ่ไม่ฝ่ำฝืนระเบยีบขอ้บงัคบัขอบรษิทั หรอืมกีำรกระท ำทีส่่งผลท ำ

ใหเ้กดิควำมเสยีหำยต่อบรษิทั 

2. พนักงำนรำยวนั เป็นพนักงำนทีบ่รษิัทตกลงว่ำจำ้งเป็นพนักงำนโดยก ำหนดอตัรำค่ำจำ้งเป็นรำยวนั หรอื

รำยชัว่โมง ทัง้นี้ในกรณีทีส่ภำพหน้ำงำนทีต่อ้งท ำมลีกัษณะต่อเนื่องเป็นกำรประจ ำและจ ำเป็นตอ้งผลดัและสบัเปลีย่นกนั

ท ำงำน บรษิทัอำจว่ำจำ้งก ำหนดใหพ้นกังำนท ำงำนเป็นกะตำมตำรำงกะทีบ่รษิทัก ำหนดได้ 

3. พนักงำนสญัญำจำ้ง เป็นพนักงำนทีบ่รษิัทตกลงว่ำจ้ำงให้ท ำงำนกบับรษิัทโดยมสีญัญำจำ้งเป็นหนังสอืที่

ก ำหนดระยะเวลำจำ้งเริม่ตน้และระยะเวลำสิน้สดุทีแ่น่นอนและไดร้บัค่ำจำ้งเป็นรำยเดอืน 
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ค่าตอบแทนการท างาน 

 บรษิทัตระหนกัถงึควำมส ำคญัของค่ำตอบแทนกำรท ำงำนว่ำเป็นปัจจยัส ำคญัทีท่ ำใหพ้นกังำนมคีวำมเป็นอยู่ที่

ดแีละมคีวำมมัน่คงในอำชพีกำรงำน ซึง่จะส่งผลใหพ้นักงำนปฏบิตังิำนดว้ยควำมภำคภูมใิจและพรอ้มทีจ่ะสรำ้งผลงำน

ใหแ้ก่บรษิทั โดยบรษิทัมมีำตรฐำนในกำรจ่ำยค่ำตอบแทนใหพ้นักำนและบุคลำกรอย่ำงเหมำะสม ตำมหน้ำทีแ่ละควำม

รบัผดิชอบ มกีำรก ำหนดค่ำตอบแทนอย่ำงเท่ำเทยีมกนั โดยจะมกีำรแจง้ต ำแหน่งงำน ค่ำจำ้งและค่ำตอบแทน รวมถงึ

สวสัดกิำรต่ำงๆ เบือ้งตน้ก่อนวนัเริม่งำน และในแต่ละปีบรษิทัไดจ้ดัใหม้กีำรประเมนิผลกำรท ำงำนเพื่อปรบัค่ำตอบแทน

ให้กับพนักงำนตำมผลงำนที่ผ่ำนมำ ซึ่งจะพิจำรณำทัง้ในระยะสัน้และระยะยำว รวมถึงให้สอดคล้องกับกำรจ่ำย

ค่ำตอบแทนขออุตสำหกรรมเดยีวกนั ตลอดจนจดัใหม้สีวสัดกิำรต่ำงๆเพื่อสรำ้งเสรมิคุณภำพชวีติทีด่ขี ึน้ของพนกังำน 

โดยบรษิทัไดว้ำงแผนกำรบรหิำรค่ำตอบแทนและสวสัดกิำรของพนกังำนอย่ำงรอบคอบและมปีระสทิธภิำพ 

การก าหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ(โบนัส) 

 กำรจ่ำยค่ำตอบแทนพเิศษ(โบนสั) ของบรษิทัเป็นกำรจ่ำยแบบพจิำรณำตำมผลงำนขององคก์ร เป็นตวัชีว้ดัที่

สะทอ้นใหเ้หน็ผลสมัฤทธิข์องควำมพยำยำมที่พนักงำนทุ่มเทใหก้บัองคก์ร กำรจ่ำยโบนัสจะช่วยกระตุ้นใหพ้นักงำนมี

ควำมพยำยำมมำกขึน้ เพื่อใหอ้งคก์รมปีระสทิธภิำพดำ้นผลประกอบกำรทีด่ ีทัง้ยงัเป็นแรงดงึดูดใหค้นสนใจมำร่วมงำน

กบัองคก์ร 

กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ(Provident Fund) 

 กองทุนส ำรองเลีย้งชพีถอืเป็นสวสัดกิำรรูปแบบหนึ่งทีบ่รษิทัใหแ้ก่พนักงำนของบรษิทั เพื่อเป็นหลกัประกนัที่

มัน่คงของพนกังำนและครอบครวั ซึง่กำรเป็นสมำชกิกองทุนส ำรองเลีย้งชพีนอกจำกจะใหพ้นักงำนมเีงนิกอ้นไวส้ ำหรบั

ใชจ้่ำยเมื่อยำมเกษยีณอำยุแลว้พนกังำนยงัไดป้ระโยชน์ทำงภำษอีกีดว้ย 

การเสริมสรา้งศกัยภาพและพฒันาพนักงาน 

 บริษัทเล็งเหน็ถึงกำรพฒันำศกัยภำพบุคลำกร ทัง้ด้ำนควำมรู้ ทกัษะ ควำมสำมรถในด้ำนต่ ำงๆ โดยกำร

สนับสนุนกิจกรรมที่ช่วยพฒันำศกัยภำพอย่ำงต่อเนื่องสอดคล้องกบักำรเจริญเติบโตของธุรกิจและให้ตรงกบัควำม

ตอ้งกำรในกำรท ำงำนแต่ละลกัษณะงำน เน้นกำรเสรมิสรำ้งทกัษะในดำ้นต่ำงๆส ำหรบัพนักงำนใหม่ และอบรมกำรเพิม่

ควำมช ำนำญในสำยงำนส ำหรบัพนักงำนทุกส่วน โดยจดัโครงกำรอบรมทีมุ่่งเน้นกำรพฒันำทกัษะและควำมสำมรถใน

กำรท ำงำนและเพิม่ทกัษะในกำรสือ่สำร เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแผนกำรด ำเนินธุรกจิขององคก์ร  

 นอกจำกนัน้บรษิทัมกีำรจดักจิกรรมเชงิปฏบิตักิำรนอกสถำนทีเ่พื่อเพิม่ทกัษะและควำมช ำนำญเชงิวชิำชพีตำม

ต ำแหน่งงำน ส่งเสริมให้พนักงำนมีควำมคิดสร้ำงสรรค์และให้เข้ำใจถึงกระบวนกำรท ำงำนที่ชดัเจนเพื่อเพิ่มขีด

ควำมสำมำรถด้ำนกำรแข่งขนัของธุรกิจในอนำคตได้และในปี 2563 แบ่งกำรอบรมศกัยภำพพนักงำนออกเป็น 4

ประเภท ดงันี้ 

1. การฝึกอบรมทัว่ไป (Company General Training)  

1.1 หลกัสตูรส ำหรบัพนกังำนใหม่ (กำรปฐมนิเทศพนกังำนใหม่)  

เป็นหลกัสตูรเบือ้งตน้ทีพ่นกังำนใหม่จะไดร้บักำรอบรม  

1.2 หลกัสตูรเกีย่วกบัควำมปลอดภยัเบือ้งตน้  
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1.3 หลกัสตูรเกีย่วกบัอบรมดบัเพลงิเบือ้งตน้ บรษิทัฯ จดัใหม้กีำรฝึกอบรมดบัเพลงิขัน้ตน้ใหก้บัพนกังำน โดย

มเีจำ้หน้ำทีป้่องกนัและบรรเทำสำธำรณภยัสถำนีดบัเพลงิลำดยำว เป็นผูบ้รรยำยใหค้วำมรูท้ ัง้ภำคทฤษฎี

และกำรฝึกปฏบิตั ิเพื่อใหพ้นกังำนมคีวำมรูค้วำมเขำ้ใจเกีย่วกบักำรป้องกนัและระงบัอคัคภียัเบือ้งตน้  

1.4 หลกัสตูรกำรฝึกอบรมขณะปฏบิตังิำน (On the Job Training) 

2. การฝึกอบรมการบริหาร ( Management  Skills ) 

2.1 ทกัษะกำรบรหิำรงำนและบรหิำรคน 
2.2 ทกัษะกำรเป็นผูบ้งัคบับญัชำ  
2.3 ทกัษะกำรตดิต่อสือ่สำร  
2.4 ทกัษะประสำนงำน 

3. การฝึกอบรมเฉพาะด้าน ( Functional Skills ) 

3.1 ดำ้นวศิวกรรมและกำรด ำเนินงำนในโครงกำร (Engineering and Project Execution Training) 
3.2 ดำ้นกำรขบัรถเฉพำะทำง  เช่น พนกังำนขบัรถเททำ้ย  พนกังำนขบัรถขดุ พนกังำนขบัรถเกรด เป็นตน้ 
3.3 ด้ำนกำรปฎิบตัิกำรสำยพำน โดยจะเป็นกำรอบรมในเรื่องงำนด้ำนวิศวกรรมเฉพำะด้ำน ซึ่งจะท ำให้

พนกังำนมคีวำมรู ้ควำมสำมำรถในงำนทีไ่ดร้บัมอบหมำยไดด้ยีิง่ขึน้ 
3.4 ด้ำนกำรปฎิบัติกำรเหมือง โดยจะเป็นกำรอบรมในเรื่องงำนด้ำนวิศวกรรมเฉพำะด้ำน ซึ่งจะท ำให้

พนกังำนมคีวำมรู ้ควำมสำมำรถในงำนทีไ่ดร้บัมอบหมำยไดด้ยีิง่ขึน้ 
4. การส่งเสริมและสรา้งสมัพนัธภาพให้กบัพนักงาน  

4.1 กำรสมัมนำและออกไปท ำกจิกรรมนอกสถำนที ่
4.2 กำรจดักจิรรมในเชงิสนัทนำกำร เช่น กำรแขง่ขนักฬีำส ี กำรวิง่มำรำธอน  

งบประมาณในการพฒันาศกัยภาพของพนักงานปี 2563 

หวัข้อ ค่าใช้จ่าย(บาท) เฉล่ียต่อคน(บาท) 
ดำ้นกำรบรหิำร 874,000 8,740 
ดำ้นทกัษะและควำมรูเ้ฉพำะดำ้น 700,000 700 
ดำ้นควำมปลอดภยั 136,000 2,720 
ดำ้นสมัพนัธภำพและทมี 1,024,000 10,240 
ดำ้นกำรบรหิำร 874,000 8,740 
รวม 2,734,000 22,400 

 

ผลการด าเนินงานด้านการอบรมและพฒันา 

วิธีการ รายละเอียด ค่าใช้จ่าย จ านวน(หลกัสูตร) 

กำรฝึกอบรมภำยในบรษิทั กำรฝึกอบรมภำยใน+ภำยนอกบรษิทั 140,000 7 
กำรจดัอบรมOJT  -    10 
กำรสมัมนำนอกสถำนที ่  500,000  70 
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การดแูลพนักงานในด้านสวสัดิการ 

 บรษิทัไดจ้ดัใหม้กีำรก ำหนดสวดักิำรส่วนเพิม่เตมิ โดยมกีำรจดัตัง้คณะกรรมกำรดำ้นสวสัดกิำรพนักงำนทีม่ำ

จำกกำรเลอืกตัง้ซึง่จดัตัง้ใหม่ทุกๆ 2 ปี โดยใหส้ทิธพินกังำนทุกระกบัในกำรสมคัรเป็นคณะกรรมกำรดำ้นสวสัดกิำรเพื่อ

เป็นตวัแทนในกำรร่วมเจรจำต่อรองกบับรษิัทเกีย่วกบัขอ้ปฏบิตัิหรอืขอ้ตกลงที่มผีลกระทบต่อพนักงำน รบัฟังควำม

คดิเหน็รวมถงึขอ้เสนอแนะของพนกังำนผ่ำนช่องทำงคณะกรรมกำรและเป็นกำรส่งเสรมิใหเ้กดิควำมร่วมมอืร่วมใจของ

พนกังำนและบรษิทัในกำรดแูลสวสัดกิำรทีเ่ป็นประโยชน์ต่อพนกังำนทุกๆดำ้น  

 กำรจดัใหม้กีำรตรวจสุขภำพประจ ำปี ปีละ 1 ครัง้ส ำหรบัโครงกำรแม่เมำะและส ำนักงำนใหญ่ ส่วน

โครงกำรหงสำจดัใหม้กีรตรวจสขุภำพประจ ำปี ปีละ 2 ครัง้ 

 กำรจดัใหม้ผีลประโยชน์ในรปูเงนิช่วยเหลอืในวำระต่ำงๆ เช่น กระเชำ้เยีย่มไข ้เงนิช่วยเหลอืงำนศพ

ส ำหรบัพนกังำน พ่อ แม่ บุตร และคู่สมรส เป็นตน้  

 กำรจัดให้มีกรมธรรม์ประกันชีวิต ประกันสุขภำพแบบกลุ่ม และประกันอุบัติเหตุกลุ่ม มีค่ำ

รกัษำพยำบำลใหก้บัพนักงำน(เฉพำะพนักงำนทีไ่ดร้บัสวสัดกิำรประกนัอุบตัเหตุกลุ่ม) เพื่ออ ำนวย

ควำมสะดวกด้ำนกำรเขำ้รบักำรรกัษำพยำบำล และเป็นกำรสร้ำงควำมมัน่คงให้กบัพนักงำนและ

ครอบครวั รวมทัง้กำรจดักจิกรรมทำงกฬีำของบรรดำพนักงำนและผูบ้รหิำร และจดัให้มกีำรตรวจ

สขุภำพประจ ำปีเพื่อเป็นกำรสง่เสรมิกำรดแูลตนเองใหม้สีขุภำพทีด่แีบบยัง่ยนืและมคีุณภำพชวีติทีด่ี

ในระยะยำว 

 กำรสนับสนุนด้ำนกำรศกึษำโครงกำรสนับสนุนทุนกำรศกึษำให้แก่พนักงำนของบรษิัทที่วำงแผน

อยำกศกึษำต่อเพื่อเสรมิสรำ้งควำมรูแ้ละศกัยภำพของตนเอง เพื่อสำมำรถน ำมำปรบัและต่อยอดใน

กำรท ำงำนไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพ 

ตารางรายงานการดแูลพนักงานในด้านสวสัดิการ  

รายละเอียดการดแูลพนักงาน ปี 2563 (คน) 

กำรตรวจสขุภำพประจ ำปี 1,083 

กองทุนส ำรองเลีย้งชพี 449 

สวสัดกิำรประกนัสขุภำพกลุ่ม 311 

สวสัดกิำรประกนัอุบตัเิหตุกลุ่ม 1,108 

สวสัดกิำรพนกังำนเกษยีณอำยุ 13 

สวสัดกิำรค่ำรกัษำพยำบำล 1,108 

สวสัดกิำรอื่นๆ 

  - กระเชำ้เยีย่มไข ้

  - พวงหรดี 

  - ช่วยเหลอืกรณีพนกังำนเสยีชวีติ 

  - ช่วยเหลอืกรณีญำตพินกังำนเสยีชวีติ 

 

9 

14 

5 

11 
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มาตรการแนวทางในการบริหารบุคลากรในสถานการณ์แพรร่ะบาดของ COVID-19 

นอกจำกนี้ทุกโครงกำรของบรษิทัและส ำนกังำนใหญ่ ก ำหนดนโยบำยและมปีระกำศมำตรกำรกำรป้องกนักำร
แพร่ระบำดเชื่อโรคโควดิ-19  ทัง้บุคลำกรภำยในบรษิทัฯ และบุคคลทีเ่ขำ้มำตดิต่อ เพื่อให้ทุกโครงกำรน ำไปปฏบิตัิ
เป็นไปในแนวทำงเดียวกนัมกีำรจดัหำอุปกรณ์ป้องกนักำรแพร่ระบำด เช่น เครื่องสแกนอุณหภูมิ  เจลแอลกอฮอล ์  
และฉีดสเปรยฆ์ำ่เชือ้บรเิวณพืน้ทีป่ฎบิตังิำนและรถรบัสง่พนกังำน นอกจำกที ่

โครงกำรหงสำไดเ้ขำ้ร่วมงำน Safety Talk COVID-19 ทีจ่ดัขึน้ในโครงกำรหงสำ โดยทมีแพทยโ์รงพยำบำล
สมเด็จพระยุพรำช อ. ปัว่ จ.น่ำน และโครงกำรแม่เมำะ เขำ้ร่วมประชุมกบั เทศบำลแม่เมำะ และ ผู้น ำชุมชน เพื่อ
ก ำหนดมำตรกำรกำรป้องกนัและกำรเฝ้ำระวงั   
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9. การก ากบัดแูลกิจการ 

9.1 นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ  

ในกำรด ำเนินงำนทีผ่่ำนมำ คณะกรรมกำรบรษิทั สหกลอคิวปิเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) ไดป้ฏบิตัติำมกฎหมำย 

วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั และมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ รวมทัง้ไดย้ดึถอืและปฏบิตัติำมหลกักำรก ำกบัดแูลกจิกำรที่

ดขีองบรษิทัจดทะเบยีน (The Principles of Good Corporate Governance of Listed Companies) ตำมแนวทำงที่

ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยก ำหนด ซึง่เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ เพื่อใหเ้กดิประสทิธภิำพในกำร

ด ำเนินงำน และเพื่อใหเ้กดิควำมโปร่งใสต่อนักลงทุนอนัจะท ำใหเ้กดิควำมเชื่อมัน่ในกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัฯ  ต่อ

บุคคลภำยนอก โดยนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ขีองบรษิทัครอบคลุมหลกัปฏบิตัิ 8 ขอ้หลกั ดงันี้ 

หลกัปฏบิตั ิ1 ตระหนักถงึบทบาทและความรบัผดิชอบของคณะกรรมการในฐานะผูน้ าองคก์รทีส่รา้งคุณค่า
ใหแ้ก่กจิการอย่างยัง่ยนื (Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board) 
 

1.1  คณะกรรมกำรด ำเนินงำนและบรหิำรงำนภำยใตจ้รยิธรรมทำงธุรกจิ มองทุกฝ่ำยทีม่คีวำมเกีย่วขอ้งกบั 
บรษิทัฯ คณะกรรมกำรด ำเนินธุรกจิอย่ำงตรงไปตรงมำ และเคำรพสทิธิ ์ทัง้ของผูหุ้น้ ผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีต่ำง ๆ รวมไป
ถึงพนักงำน และตระหนักถึงควำมรบัผดิชอบในฐำนะผู้น ำที่ต้องก ำกบัดูแลให้บรษิัทฯ มีกำรบรหิำรจดักำรที่ดี ซึ่ง
ครอบคลุมถงึ 

(1)  กำรก ำหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยของกำรประกอบธุรกจิ โดยค ำนึงถงึจรยิธรรม ผลกระทบต่อ 
สงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

(2)  กำรจดัใหม้นีโยบำยส ำหรบักรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำน ทีแ่สดงถงึหลกักำรและแนวทำงในกำร 
ด ำเนินงำนเป็นลำยลกัษณ์อกัษร อำท ิ นโยบำยบรรษทัภบิำล และจรรยำบรรณธุรกจิ เป็นต้น ตลอดจนกำรจดัสรร
ทรพัยำกรส ำคญัเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำย 

(3)  กำรก ำกบัดแูลใหม้กีำรสือ่สำรเพื่อใหก้รรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำนทุกคนเขำ้ใจ มกีลไกเพยีงพอ 
ทีเ่อือ้ใหม้กีำรปฏบิตัจิรงิตำมนโยบำยขำ้งตน้ ตดิตำมผลกำรปฏบิตั ิและทบทวนนโยบำยและกำรปฏบิตัเิป็นประจ ำ 
 

1.2  ในกำรสรำ้งคุณค่ำใหแ้ก่บรษิทัฯ อย่ำงยัง่ยนื คณะกรรมกำรไดก้ ำกบัดแูลบรษิทัฯ จนน ำไปสูผ่ล  
(governance outcome) ซึง่ไดค้รอบคลุมเรื่องต่ำง ๆ ดงัต่อไปนี้ 

(1)  สำมำรถแขง่ขนัและมผีลประกอบกำรทีด่โีดยค ำนึงถงึผลกระทบในระยะยำว 
(2)  ก ำกบัดแูลเพื่อใหบ้รษิทัฯ ประกอบธุรกจิอย่ำงมจีรยิธรรม เคำรพสทิธแิละมคีวำมรบัผดิชอบต่อผูถ้อื

หุน้ ผูม้สีว่นไดเ้สยีและสงัคมรวมถงึกำรหำแนวทำงเพื่อพฒันำหรอืลดผลกระทบดำ้นสิง่แวดลอ้ม 
 

1.3  คณะกรรมกำรมหีน้ำทีด่แูลใหก้รรมกำรทุกคนและผูบ้รหิำรปฏบิตัหิน้ำทีด่ว้ยควำมรบัผดิชอบระมดัระวงั  
(duty of care) และซื่อสตัย์สุจรติต่อบรษิทัฯ (duty of loyalty) และดูแลใหก้ำรด ำนินงำนเป็นไปตำมกฎหมำย
วตัถุประสงค์ ขอ้บงัคบัของบรษิทั และมตคิณะกรรมกำร ตลอดจนมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ โดยในกำรปฏบิตัหิน้ำทีด่ว้ย
ควำมซื่อสตัยส์จุรติ กรรมกำรและผูบ้รหิำรตอ้ง 

(1)  กระท ำกำรโดยสจุรติ เพื่อประโยชน์สงูสดุของบรษิทัฯ เป็นส ำคญั 
(2)  กระท ำกำรทีม่จีุดมุ่งหมำยโดยชอบและเหมำะสม 
(3)  ไม่กระท ำกำรใดอนัเป็นกำรขดัหรอืแยง้กบัประโยชน์ของบรษิทัฯ อย่ำงมนียัส ำคญั 
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1.4  คณะกรรมกำรไดต้ระหนักถงึขอบเขตหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรดี และก ำหนด
ขอบเขตกำรมอบหมำยหน้ำที่และควำมรบัผิดชอบให้ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและฝ่ำยบริหำรอย่ำงชดัเจน  
ตลอดจนตดิตำมดแูลใหป้ระธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรและฝ่ำยบรหิำรปฏบิตัหิน้ำทีต่ำมทีไ่ดร้บัมอบหมำยโดย 

(1)  คณะกรรมกำรไดจ้ดัท ำกฎบตัรหรอืนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกจิกำรของคณะกรรมกำร (board  
charter) ทีร่ะบุหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรเพื่อใชอ้ำ้งองิในกำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องกรรมกำรทุกคน และ
มกีำรทบทวนกฎบตัรดงักล่ำวเป็นประจ ำอย่ำงน้อยปีละครัง้ รวมทัง้ได้ทบทวนกำรแบ่งหน้ำที่คณะกรรมกำรประธำน
เจำ้หน้ำทีบ่รหิำรและฝ่ำยบรหิำรอย่ำงสม ่ำเสมอเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัทศิทำงขององคก์ร 

(2)  คณะกรรมกำรได้มอบหมำยอ ำนำจกำรจัดกำรบริษัทฯ ให้แก่ฝ่ำยบริหำรผ่ำนกำรประชุม
คณะกรรมกำร ซึง่ไดม้กีำรบนัทกึเป็นลำยลกัษณ์อกัษร โดยกำรมอบหมำยดงักล่ำวมไิดเ้ป็นกำรปลดเปลือ้งหน้ำทีค่วำม
รบัผดิชอบของคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรยงัมหีน้ำทีต่ดิตำมดแูลฝ่ำยบรหิำรใหป้ฏบิตัหิน้ำทีต่ำมทีไ่ดร้บัมอบหมำย 
 

หลกัปฏบิตั ิ2 ก าหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัขององคก์รทีเ่ป็นไปเพือ่ความยัง่ยนื (Define Objectives 
that Promote Sustainable Value Creation) 
 

2.1  คณะกรรมกำรไดก้ ำกบัดแูลใหบ้รษิทัฯ มวีตัถุประสงคห์รอืเป้ำหมำยหลกั (objectives) ทีช่ดัเจนเหมำะสม  
สำมำรถใชเ้ป็นแนวคดิในกำรก ำหนดรูปแบบธุรกจิ (business model) และสื่อสำรใหทุ้กคนในบรษิทัฯ ขบัเคลื่อนไปใน
ทศิทำงเดยีวกนั ซึง่ไดก้ ำหนดและสือ่สำรเป็นวสิยัทศัน์ผ่ำนกำรประชุมคณะกรรมกำร และใหผู้บ้รหิำรน ำไปถ่ำยทอดให้
พนักงำนทรำบอย่ำงทัว่ถึง นอกจำกนี้คณะกรรมกำรได้มีกำรก ำกับดูแลให้บริษัทฯ คงไว้ซึ่งค่ำนิยมที่สะท้อนถึง
คุณลกัษณะของกำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ ี เช่น ควำมรบัผดิชอบในผลกำรกระท ำ (accountability) ควำมเที่ยงธรรม 
(integrity) ควำมโปร่งใส (transparency) ควำมเอำใจใส่ (due consideration of social and environmental 
responsibilities) เป็นตน้ 
 

2.2  คณะกรรมกำรไดก้ ำกบัดแูลใหม้ัน่ใจว่ำ วตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำย ตลอดจนกลยุทธใ์นระยะเวลำปำน 
กลำงและ/หรอืประจ ำปีของบรษิทัฯ สอดคลอ้งกบักำรบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยหลกัของบรษิทัฯ และไดม้กีำรน ำ
นวตักรรมและเทคโนโลยมีำใชอ้ย่ำงเหมำะสม ปลอดภยัโดย 

(1)  คณะกรรมกำรไดก้ ำหนดใหม้กีำรจดัท ำกลยุทธแ์ละแผนงำนประจ ำปีซึง่สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์
และเป้ำหมำยหลกัของบรษิทัฯ โดยค ำนึงถงึปัจจยัแวดลอ้ม ณ ขณะนัน้ ตลอดจนโอกำสและควำมเสีย่งทีย่อมรบัไดแ้ละ
ไดใ้หม้กีำรจดัท ำหรอืทบทวนวตัถุประสงค ์เป้ำหมำย และกลยุทธอ์ย่ำงสม ่ำเสมอ 

(2)  ในกำรก ำหนดกลยุทธแ์ละแผนงำนประจ ำปี คณะกรรมกำรไดก้ ำกบัดแูลใหม้กีำรวเิครำะห ์
สภำพแวดลอ้มและปัจจยัควำมเสีย่งต่ำง ๆ ทีอ่ำจมผีลกระทบต่อผูม้สี่วนไดเ้สยีทีเ่กีย่วขอ้งตลอดสำย (value chain) 
รวมทัง้ปัจจยัต่ำงๆ ทีอ่ำจมผีลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยหลกัของบรษิทัฯ โดย 

(2.1)  ระบุวธิกีำร กระบวนกำร ช่องทำงกำรมสีว่นร่วมหรอืช่องทำงกำรสือ่สำรระหว่ำงผูม้สีว่นไดเ้สยี 
กบับรษิทัฯ ไวช้ดัเจน เพื่อใหบ้รษิทัฯ สำมำรถเขำ้ถงึและไดร้บัขอ้มลูประเดน็หรอืควำมตอ้งกำรของผูม้ีส่วนไดเ้สยีแต่ละ
กลุ่มไดอ้ย่ำงถูกตอ้งใกลเ้คยีงมำกทีส่ดุ 

(2.2)  ระบุผูม้สีว่นไดเ้สยีทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัฯ ทัง้ภำยในและภำยนอก ทัง้ทีเ่ป็นตวับุคคลกลุ่ม 
บุคคล หน่วยงำนองคก์ร เช่น พนักงำน ผูล้งทุน ลูกคำ้ คู่คำ้ ชุมชน สงัคม สิง่แวดลอ้มหน่วยงำนรำชกำร หน่วยงำน
ก ำกบัดแูล เป็นตน้ 

(2.3)  ระบุประเดน็และควำมคำดหวงัของผูม้สีว่นไดเ้สยี เพื่อน ำไปวเิครำะหแ์ละจดัระดบัประเดน็ 
ดงักล่ำวตำมควำมส ำคญัและผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้ต่อทัง้บรษิทัฯ เพื่อเลอืกเรื่องส ำคญัทีจ่ะเป็นกำรสรำ้งคุณค่ำร่วมกบัผู้
มสีว่นไดเ้สยีมำด ำเนินกำรใหเ้กดิผล 
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(3)  ในกำรก ำหนดกลยุทธ ์คณะกรรมกำรไดก้ ำกบัดแูลใหม้กีำรสง่เสรมิกำรสรำ้งนวตักรรมและน ำ 
นวตักรรมและเทคโนโลยมีำใชใ้นกำรสรำ้งควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัและตอบสนองควำมต้องกำรของผูม้สี่วนไดเ้สยี 
โดยยงัคงอยู่บนพืน้ฐำนของควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

(4)  ก ำกบัดแูลใหม้กีำรก ำหนดเป้ำหมำยอย่ำงเหมำะสมกบัสภำพแวดลอ้มทำงธุรกจิและศกัยภำพของ 
บรษิทัฯ ทัง้ทีเ่ป็นเป้ำหมำยทีเ่ป็นตวัเงนิและไมใ่ชต่วัเงนิ นอกจำกนี้ยงัไดส้ือ่สำรถงึควำมเสีย่งของกำรตัง้เป้ำหมำยทีอ่ำจ
น ำไปสูก่ำรประพฤตทิีผ่ดิกฎหมำย หรอืขำดจรยิธรรม (unethical conduct) 

(5)  ก ำกบัดแูลใหม้กีำรถ่ำยทอดวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยผ่ำนกลยุทธแ์ละแผนงำนใหท้ัว่ทัง้บรษิทัฯ  
โดยใหผู้บ้รหิำรถ่ำยทอดใหพ้นกังำนผ่ำนเวทกีำรสมัมนำ ฝึกอบรม หรอืกจิกรรมส่งเสรมิควำมสมัพนัธร์ะหว่ำงผูบ้รหิำร
และพนกังำน 

(6)  ก ำกบัดแูลใหม้กีำรจดัสรรทรพัยำกรและกำรควบคุมกำรด ำเนินงำนทีเ่หมำะสมและตดิตำมกำร 
ด ำเนินกำรตำมกลยุทธแ์ละแผนงำนประจ ำปี โดยอำจจดัใหม้ผีูห้น้ำทีร่บัผดิชอบดแูลและตดิตำมผลกำรด ำเนินงำน 
 

หลกัปฏบิตั ิ3 เสรมิสรา้งคณะกรรมการทีม่ปีระสทิธผิล (Strengthen Board Effectiveness) 
 

3.1  คณะกรรมกำรไดก้ ำหนดและทบทวนโครงสรำ้งคณะกรรมกำร ทัง้ในเรื่องขนำดองคป์ระกอบ สดัสว่น 
กรรมกำรทีเ่ป็นอสิระ ทีเ่หมำะสมและจ ำเป็นต่อกำรน ำพำบรษิทัฯ เพื่อบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยหลกัทีก่ ำหนดไว ้

(1)  โครงสรำ้งคณะกรรมกำร  
คณะกรรมกำรบรษิทัประกอบดว้ยบุคคลซึง่เป็นผูม้คีวำมรูค้วำมสำมำรถและประสบกำรณ์ทีส่ำมำรถเอือ้ 

ประโยชน์ใหก้บับรษิทัฯ โดยเป็นผูม้บีทบำทส ำคญัในกำรก ำหนดนโยบำยและภำพรวมของบรษิทัฯ ตลอดจนมบีทบำท 
ส ำคญัในกำรก ำกบัดแูลตรวจสอบและประเมนิผลกำรด ำเนินงำนใหเ้ป็นไปตำมแผนทีว่ำงไว้  

ปัจจุบนัคณะกรรมกำรบรษิทัมจี ำนวน 11 ท่ำน ประกอบดว้ยกรรมกำรบรษิทัทีเ่ป็นผูบ้รหิำรจ ำนวน 4 
ท่ำน และกรรมกำรบรษิทัทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิำรจ ำนวน 7 ท่ำน โดยมกีรรมกำรทีม่คีุณสมบตัเิป็นอสิระ 5 ท่ำน ซึง่คดิเป็น
จ ำนวน 1 ใน 2 ของจ ำนวนกรรมกำรบรษิทั อนัจะท ำใหเ้กดิกำรถ่วงดุลในกำรพจิำรณำและออกเสยีงในเรื่องต่ำง ๆ 
อย่ำงเหมำะสม ทัง้นี้คณะกรรมกำรบรษิทัมวีำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละไม่เกนิ 3 ปีตำมกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งก ำหนด 
โดยกรรมกำรอิสระจะมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี เว้นแต่มีเหตุผลและควำมจ ำเป็นตำมที่
คณะกรรมกำรเห็นสมควร นอกจำกนี้กรรมกำรและผู้บรหิำรของบรษิทัฯ สำมำรถเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรหรอื
ผูบ้รหิำรของบรษิทัในเครอืหรอืบรษิทัอื่นได้ แต่ตอ้งเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์
และตลำดหลกัทรพัย์ คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนและตลำด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้งโดยจะตอ้งแจง้ต่อทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัใหร้บัทรำบดว้ย 

คณะกรรมกำรไดเ้ปิดเผยนโยบำยในกำรก ำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมกำรที่มคีวำมหลำกหลำย 
และขอ้มูลกรรมกำร อำท ิ อำยุ เพศ ประวตักิำรศกึษำ ประสบกำรณ์ สดัส่วนกำรถอืหุน้ จ ำนวนปีทีด่ ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำร และกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบรษิทัจดทะเบยีนอื่น ในรำยงำนประจ ำปี 

(2)  คณะกรรมกำรชุดย่อย  

 (2.1)  คณะกรรมการบริหาร ประกอบดว้ยกรรมกำรบรหิำรจ ำนวนอย่ำงน้อย 3 ท่ำน เพื่อท ำ
หน้ำทีช่่วยสนับสนุนคณะกรรมกำรบรษิทัในกำรบรหิำรจดักำรของบรษิทัฯ ใหเ้ป็นไปตำมนโยบำย แผนงำน ขอ้บงัคบั 
และค ำสัง่ใด ๆ และเพื่อใหเ้รื่องส ำคญัไดร้บักำรพจิำรณำนรำยละเอยีดอย่ำงรอบคอบ 

 (2.2)  คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมกำรตรวจสอบจ ำนวนอย่ำงน้อย 3 ท่ำน เพื่อ
ท ำหน้ำทีช่่วยสนบัสนุนคณะกรรมกำรบรษิทัในกำรก ำกบัดูแลและตรวจสอบกำรบรหิำรงำน กำรควบคุมภำยในรวมทัง้
กำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงนิเพื่อให้กำรปฏิบตัิงำนและกำรเปิดเผยข้อมูลของบรษิัทฯ  เป็นไปอย่ำงโปร่งใสและ
น่ำเชื่อถอื 
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(2.3)  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ประกอบดว้ยกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งจ ำนวนอย่ำง
น้อย 3 ท่ำน เพื่อท ำหน้ำที่ช่วยสนับสนุนคณะกรรมกำรบรษิทัในกำรก ำหนดนโยบำยดำ้นกำรบรหิำรควำมเสีย่งให้ 
ครอบคลุมทัง้องคก์ร ก ำกบัดูแลให้มรีะบบหรอืกระบวนกำรบรหิำรจดักำรควำมเสีย่งเพื่อลดผลกระทบต่อ  ธุรกจิของ
บรษิทัฯ อย่ำงเหมำะสม 
 

3.2  คณะกรรมกำรไดเ้ลอืกบุคคลทีเ่หมำะสมเป็นประธำนกรรมกำร เพื่อดแูลและท ำใหม้ัน่ใจว่ำกำรด ำเนินงำน 
ของคณะกรรมกำรเอือ้ต่อกำรใชดุ้ลพนิิจในกำรตดัสนิใจอย่ำงมอีสิระ 
 ประธำนกรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรมหีน้ำที่ควำมรบัผิดชอบต่ำงกนั  คณะกรรมกำรได้
ก ำหนดอ ำนำจหน้ำทีข่องประธำนกรรมกำรและประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรไวช้ดัเจน และเพื่อไม่ใหค้นใดคนหนึ่งมอี ำนำจ
โดยไม่จ ำกดั จงึไดแ้ยกบุคคลทีด่ ำรงต ำแหน่งประธำนกรรมกำรออกจำกบุคคลทีด่ ำรงต ำแหน่งประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 

(1)  ประธำนกรรมกำรมบีทบำทเป็นผูน้ ำของคณะกรรมกำร โดยหน้ำทีข่องประธำนกรรมกำรอย่ำงน้อย 

ครอบคลุมในเรื่องดงัต่อไปนี้ 
 (1.1)  ก ำกบัตดิตำมและดแูลใหม้ัน่ใจไดว้่ำ กำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องคณะกรรมกำรเป็นไปอย่ำงม ี

ประสทิธภิำพ และบรรลุตำมวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยหลกัขององคก์ร 
 (1.2)  ดแูลใหม้ัน่ใจว่ำ กรรมกำรทุกคนมสีว่นร่วมในกำรสง่เสรมิใหเ้กดิวฒันธรรมองคก์รทีม่ ี

จรยิธรรม และกำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ี
 (1.3)  ก ำหนดวำระกำรประชุมคณะกรรมกำรโดยหำรอืร่วมกบักรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่และม ี

มำตรกำรทีด่แูลใหเ้รื่องส ำคญัไดถู้กบรรจุเป็นวำระกำรประชุม 
 (1.4)  จดัสรรเวลำไว้อย่ำงเพียงพอที่ฝ่ำยบรหิำรจะเสนอเรื่องและมำกพอที่คณะกรรมกำรจะ

อภปิรำยประเดน็ส ำคญักนัอย่ำงรอบคอบโดยทัว่กนั ร่วมกบักำรสง่เสรมิใหค้ณะกรรมกำรมกีำรใชดุ้ลยพนิิจทีร่อบคอบให้
ควำมเหน็ไดอ้ย่ำงอสิระ 

 (1.5)  กำรเสรมิสรำ้งควำมสมัพนัธอ์นัดรีะหว่ำงคณะกรรมกำรทีเ่ป็นผูบ้รหิำรและคณะกรรมกำรทีไ่ม่ 
เป็นผูบ้รหิำร และระหว่ำงคณะกรรมกำรและฝ่ำยจดักำร 
 

3.3  ก ำหนดกำรสรรหำและกำรคดัเลอืกกรรมกำรใหม้กีระบวนกำรทีโ่ปร่งใสและชดัเจน รวมถงึมนีโยบำย 
ก ำหนดว่ำบุคคลทีจ่ะไดร้บักำรแต่งตัง้ใหด้ ำรงต ำแหน่ง จะตอ้งมคีุณสมบตัคิรบถว้นตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด และมคีวำมรู้
ควำมสำมำรถรวมถงึประสบกำรณ์ท ำงำนทีเ่หมำะสมกบักำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัฯ  
 

3.4  คณะกรรมกำรไดม้กีำรพจิำรณำโครงสรำ้งและอตัรำค่ำตอบแทนทีม่คีวำมเหมำะสมกบัควำมรบัผดิชอบ 
และจงูใจใหค้ณะกรรมกำรน ำพำองคก์รใหด้ ำเนินงำนตำมเป้ำหมำยทัง้ระยะสัน้และระยะยำวโดย 

(1)  ค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรตอ้งสอดคลอ้งกบักลยุทธแ์ละเป้ำหมำยระยะยำวของบรษิทัฯ  
ประสบกำรณ์ ภำระหน้ำที่ ขอบเขตของบทบำทและควำมรบัผดิชอบ (accountability and responsibility) รวมถึง
ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะไดร้บัจำกคณะกรรมกำรแต่ละคน กรรมกำรทีไ่ดร้บัมอบหมำยหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบเพิม่ขึน้ 
เช่น คณะกรรมกำรเป็นสมำชกิของคณะกรรมกำรชุดย่อยจะไดร้บักำรพจิำรณำค่ำตอบแทนเพิม่ขึน้อย่ำงเหมำะสม ทัง้นี้
อยู่ในลกัษณะทีเ่ปรยีบเทยีบไดก้บัระดบัทีป่ฏบิตัอิยู่ในอุตสำหกรรม 

(2)  ผูถ้อืหุน้เป็นผูอ้นุมตัโิครงสรำ้งและอตัรำค่ำตอบแทนคณะกรรมกำร ทัง้รปูแบบทีเ่ป็นตวัเงนิและไมใ่ช่ 
ตวัเงนิ โดยคณะกรรมกำรไดพ้จิำรณำค่ำตอบแทนแต่ละรูปแบบใหม้คีวำมเหมำะสม ทัง้ค่ำตอบแทนในอตัรำคงที่ (เช่น 
ค่ำตอบแทนประจ ำ เบีย้ประชุม) และค่ำตอบแทนตำมผลด ำเนินงำนของบรษิทัฯ (เช่น โบนัส บ ำเหน็จ) ซึง่เชื่อมโยงกบั
มลูค่ำทีบ่รษิทัฯ สรำ้งใหก้บัผูถ้อืหุน้ โดยไม่อยู่ในระดบัทีส่งูเกนิไปจนท ำใหเ้กดิกำรมุ่งเน้นแต่ผลประกอบกำรระยะสัน้ 
  



แบบ 56-1 ปี 2563 | บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) 
 

สว่นที ่2 ขอ้ที ่9 หน้ำที ่5  

3.5  คณะกรรมกำรก ำกบัดแูลใหก้รรมกำรทุกคนมคีวำมรบัผดิชอบในกำรปฏบิตัหิน้ำทีแ่ละจดัสรรเวลำ 
อย่ำงเพยีงพอ 

(1)  คณะกรรมกำรไดก้ ำหนดนโยบำยป้องกนัเกีย่วกบัควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์บนหลกักำรทีว่่ำ 
กำรตดัสนิใจใดๆ ในกำรด ำเนินกจิกรรมทำงธุรกจิจะต้องเป็นไปพื่อประโยชน์สงูสุดของบรษิทัและผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 
และควรหลกีเลีย่งกำรกระท ำทีก่่อใหเ้กดิควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ โดยก ำหนดใหผู้ท้ีม่สี่วนเกีย่วขอ้งหรอืมสี่วนได้
เสยีกบัรำยกำรทีพ่จิำรณำต้องแจง้ใหบ้รษิทัฯ ทรำบถึงควำมสมัพนัธห์รอืกำรมสี่วนได้เสยีของตนในรำยกำรดงักล่ำว 
และตอ้งไม่เขำ้ร่วมในกำรพจิำรณำ รวมถงึไม่มอี ำนำจในกำรอนุมตัธิุรกรรมนัน้ๆ 

(2)  กรรมกำรแต่ละคนต้องเขำ้ร่วมประชุมไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 75 ของจ ำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำร
บรษิทัทัง้หมดทีไ่ดจ้ดัขึน้ในรอบปี 
 

3.6  คณะกรรมกำรไดก้ ำหนดกรอบและกลไกในกำรก ำกบัดแูลนโยบำยและกำรด ำเนินงำนของบรษิทัย่อยและ
กจิกำรอื่นทีบ่รษิทัฯ ไปลงทุนอย่ำงมนียัส ำคญั โดยคณะกรรมกำรไดก้ ำหนดนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกำรด ำเนินงำนของ
บรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมเพื่อใหบ้รษิทัฯ สำมำรถควบคุมดแูลกจิกำรไดเ้สมอืนเป็นหน่วยงำนหนึ่งของบรษิทัฯ และ/หรอื
สำมำรถตรวจสอบดแูลกำรด ำเนินกจิกำรของบรษิทัร่วมไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพ บรษิทัฯ จงึก ำหนดใหก้ำรเสนอชื่อและ
กำรใช้สิทธิออกเสียงในกำรแต่งตัง้บุคคลเ ป็นกรรมกำรในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมจะต้องได้รับอนุมัติจำก
คณะกรรมกำรบรษิทัก่อน โดยบุคคลทีไ่ดร้บัแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมกำรในบรษิทัย่อยหรอืบรษิทัร่วม  มหีน้ำทีด่ ำเนินกำร
เพื่อประโยชน์ทีด่ทีีส่ดุของบรษิทัย่อยหรอืบรษิทัฯ ร่วมนัน้ๆ (ไม่ใช่ต่อบรษิทัฯ) และบรษิทัฯ ไดก้ ำหนดใหบุ้คคลทีไ่ดร้บั
แต่งตัง้นัน้ต้องได้รบัอนุมตัิจำกคณะกรรมกำรบรษิัทก่อนที่จะไปลงมติ หรอืใช้สทิธอิอกเสยีงในเรื่องส ำคญัในระดบั
เดยีวกบัทีต่อ้งไดร้บัอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทัหำกเป็นกำรด ำเนินกำรโดยบรษิทัฯ  เอง ทัง้นี้กำรส่งกรรมกำรเพื่อ
เป็นตวัแทนในบรษิทัย่อยหรอืบรษิทัร่วมดงักล่ำวเป็นไปตำมสดัสว่นกำรถอืหุน้ของบรษิทัฯ และ/หรอืขอ้ตกลงระหว่ำงผู้
ถอืหุน้ในบรษิทัย่อยหรอืบรษิทัร่วมดงักล่ำว 

นอกจำกนี้ ในกรณีเป็นบรษิทัย่อย บรษิทัฯ ก ำหนดระเบยีบใหบุ้คคลทีไ่ดร้บัแต่งตัง้จำกบรษิทัฯ นัน้ต้อง
ดแูลใหบ้รษิทัย่อยมขีอ้บงัคบัในเรื่องกำรท ำรำยกำรเกีย่วโยง กำรไดม้ำหรอืจ ำหน่ำยไปซึง่สนิทรพัย์ หรอืกำรท ำรำยกำร
ส ำคญัอนัใดของบรษิทัฯ ดงักล่ำวใหค้รบถ้วนถูกต้อง และใชห้ลกัเกณฑท์ี่เกีย่วขอ้งกบักำรเปิดเผยขอ้มูลและกำรท ำ
รำยกำรข้ำงต้นในลกัษณะเดียวกบัหลกัเกณฑ์ของบรษิัทฯ รวมถึงต้องก ำกบัดูแลให้มรีะบบกำรควบคุมภำยในที่
เหมำะสมรดักุมเพยีงพอและกำรท ำรำยกำรต่ำง ๆ เป็นไปอย่ำงถูกต้องตำมกฏหมำย นอกจำกนี้ได้ก ำหนดให้มกีำร
จดัเกบ็ขอ้มลู และกำรบนัทกึบญัชขีองบรษิทัย่อยใหบ้รษิทัฯ สำมำรถตรวจสอบ และรวบรวมมำจดัท ำงบกำรเงนิรวมได้
ทนัก ำหนดดว้ย 
 

3.7  คณะกรรมกำรสง่เสรมิและอ ำนวยควำมสะดวกใหม้กีำรฝึกอบรมและใหค้วำมรูแ้ก่ผูเ้กีย่วขอ้งในระบบกำร
ก ำกบัดแูลกจิกำรของบรษิทัฯ เช่น กรรมกำร กรรมกำรตรวจสอบ ผูบ้รหิำร และเลขำนุกำรบรษิทั เป็นต้น เพื่อใหม้กีำร
ปรบัปรุงกำรปฏบิตังิำนอย่ำงต่อเนื่อง กำรฝึกอบรมและกำรใหค้วำมรู้อำจกระท ำเป็นกำรภำยในบรษิทัฯ หรอืใชบ้รกิำร
ของสถำบนัภำยนอกกไ็ด้ ซึง่เปิดเผยขอ้มูลกำรฝึกอบรมและพฒันำควำมรูอ้ย่ำงต่อเนื่องของคณะกรรมกำรในรำยงำน
ประจ ำปี 

ในกรณีทีม่กีำรเปลีย่นแปลงกรรมกำรหรอืมกีรรมกำรเขำ้ใหม่ ฝ่ำยจดักำรจะจดัใหม้เีอกสำรและขอ้มูลที่
เป็นประโยชน์ต่อกำรปฏบิตัิหน้ำที่ของกรรมกำรเขำ้ใหม่ รวมถงึจดัให้มกีำรแนะน ำลกัษณะธุรกจิ และแนวทำงกำร
ด ำเนินธุรกจิของบรษิทัฯ ใหแ้ก่กรรมกำรใหม่ 
 3.8  คณะกรรมกำรไดก้ ำกบัดูแลกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำร ใหเ้ป็นไปดว้ยควำมเรยีบรอ้ยสำมำรถ
เขำ้ถงึขอ้มลูทีจ่ ำเป็น และมเีลขำนุกำรบรษิทัฯ ทีม่คีวำมรูแ้ละประสบกำรณ์ทีจ่ ำเป็นและเหมำะสมต่อกำรสนับสนุนกำร
ด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรโดย 
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(1)  บรษิทัฯ จดัใหม้กีำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัอย่ำงน้อยทุกไตรมำส และมกีำรประชุมพเิศษเพิม่ 
ตำมควำมจ ำเป็น โดยมกีำรก ำหนดวำระประชุมชดัเจนล่วงหน้ำและมวีำระพจิำรณำตดิตำมผลกำรด ำเนินงำนเป็นประจ ำ 

(2)  บรษิทัฯ จะจดัสง่หนงัสอืเชญิประชุมพรอ้มระเบยีบวำระกำรประชุมและเอกสำรประกอบกำรประชุม 
ใหก้รรมกำรทุกท่ำนล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 7 วนัก่อนวนัประชุม เพื่อใหค้ณะกรรมกำรไดม้เีวลำศกึษำขอ้มูลอย่ำงเพยีงพอ
ก่อนเขำ้ร่วมประชุม เวน้แต่กรณีมเีหตุจ ำเป็นเร่งด่วน  

(3)  คณะกรรมกำรไดก้ ำหนดคุณสมบตัแิละประสบกำรณ์ของเลขำนุกำรบรษิทัทีเ่หมำะสมทีจ่ะปฏบิตัิ 
หน้ำทีใ่นกำรให้ค ำแนะน ำเกีย่วกบัดำ้นกฎหมำยและกฎเกณฑ์ต่ำง ๆ ที่คณะกรรมกำรจะต้องทรำบ ดูแลกำรจดักำร
เอกสำรกำรประชุมคณะกรรมกำร เอกสำรส ำคญัต่ำง ๆ และกจิกรรมของคณะกรรมกำรรวมทัง้ประสำนงำนใหม้กีำร
ปฏบิตัติำมมตคิณะกรรมกำร นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรไดเ้ปิดเผยคุณสมบตัแิละประสบกำรณ์ของเลขำนุกำรบรษิทัใน
รำยงำนประจ ำปีของบรษิทั 

(4)  เลขำนุกำรบรษิทัฯ ไดร้บักำรฝึกอบรมและพฒันำควำมรูอ้ย่ำงต่อเนื่องซึง่เป็นประโยชน์ต่อกำร  
ปฏบิตัหิน้ำทีจ่ำกหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้งอย่ำงสม ่ำเสมอ 
 

หลกัเกณฑ์ 4 สรรหาและพฒันาผู้บรหิารระดบัสูงและการบรหิารบุคลากร (Ensure Effective CEO and 
People Management) 
 

ในกำรสรรหำผูบ้รหิำรของบรษิทัฯ คณะกรรมกำรบรษิทัมนีโยบำยก ำหนดว่ำบุคคลทีจ่ะไดร้บักำรแต่งตัง้ให้
ด ำรงต ำแหน่งผูบ้รหิำรของบรษิทัฯ จะต้องมคีุณสมบตัคิรบถ้วนตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด และมคีวำมรู้ควำมสำมำรถ
รวมถงึประสบกำรณ์ท ำงำนที่เหมำะสมกบักำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัฯ  คณะกรรมกำรบรษิทัมนีโยบำยส่งเสรมิและ
อ ำนวยควำมสะดวกให้มกีำรฝึกอบรมและให้ควำมรู้แก่ผู้เกี่ยวขอ้งในระบบกำรก ำกบัดูแลกจิกำรของบรษิัทฯ  เช่น 
กรรมกำร กรรมกำรตรวจสอบ ผูบ้รหิำร และเลขำนุกำรบรษิทั เป็นต้น เพื่อใหม้กีำรปรบัปรุงกำรปฏบิตัิงำนอย่ำง
ต่อเนื่อง กำรฝึกอบรมและใหค้วำมรูซ้ึง่เป็นกำรภำยในบรษิทัฯ หรอืใชบ้รกิำรของสถำบนัภำยนอกกไ็ด ้

คณะกรรมกำรบรษิทัจะจดัใหม้กีำรหมุนเปลีย่นงำนทีไ่ดร้บัมอบหมำยตำมควำมถนดัของผูบ้รหิำรและพนกังำน 
โดยพจิำรณำตำมควำมเหมำะสมของงำนและเวลำเป็นหลกั โดยประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรและประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร
ฝ่ำยกำรเงนิ จะก ำหนดช่วงเวลำและพจิำรณำผลกำรปฏบิตังิำนดงักล่ำวเพื่อเป็นแผนพฒันำและสบืทอดงำนของบรษิทัฯ 
ทัง้นี้ เพื่อพฒันำผูบ้รหิำรและพนกังำนใหม้คีวำมรูค้วำมสำมำรถในกำรท ำงำนมำกขึน้และใหส้ำมำรถท ำงำนแทนกนัได้ 
 

4.1  กำรสรรหำและพฒันำกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่และผูบ้รหิำรระดบัสงู 
  ตำมมตทิีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้ที ่3/2558 เมื่อวนัที ่2 มนีำคม 2558 มมีตกิ ำหนด ขอบเขต

หน้ำที ่ และควำมรบัผดิชอบของประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร โดยประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรมอี ำนำจในกำรจำ้ง แต่งตัง้ 
โยกยำ้ย ปลดออกและเลกิจำ้งพนกังำนบรษิทัในต ำแหน่งทีต่ ่ำกว่ำประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร และมอี ำนำจก ำหนดอตัรำ
ค่ำจำ้ง ค่ำตอบแทนบ ำเหน็จรำงวลั เงนิโบนสั และปรบัขึน้เงนิเดอืนส ำหรบัพนักงำนบรษิทัในต ำแหน่งทีต่ ่ำกว่ำประธำน
เจำ้หน้ำทีบ่รหิำร ภำยใตก้รอบ และนโยบำยทีค่ณะกรรมกำรบรหิำรก ำหนดไวแ้ละ/หรอืตำมทีก่ ำหนดไวใ้นอ ำนำจอนุมตัิ 
(Authority Limits) 

นอกจำกนี้ ตำมมตทิีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้ที ่8/2559 เมื่อวนัที ่12 กนัยำยน 2559 ไดม้มีติ
เพิ่มขอบเขตหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำรในกำรพิจำรณำสรรหำและคัดเลือกผู้ที่มีควำม
เหมำะสมเพื่อด ำรงต ำแหน่งประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรของบรษิทั เพื่อเสนอชื่อใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัพจิำรณำแต่งตัง้
ต่อไป โดยบุคคลดงักล่ำวจะต้องมคีวำมเหมำะสมในดำ้นควำมรู้ ประสบกำรณ์ และควำมเชีย่วชำญ และเป็นผูท้ี่มี
คุณสมบตัคิรบถว้นตำมนโยบำยของคณะกรรมกำรบรษิทัเกีย่วกบักำรสรรหำผูบ้รหิำรดว้ย 
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ทัง้นี้ บุคคลทีไ่ดร้บักำรแต่งตัง้ใหด้ ำรงต ำแหน่งผูบ้รหิำรระดบัสงูของบรษิทัฯ จะตอ้งมคีุณสมบตัคิรบถ้วน
ตำมมำตรำ 68 แห่ง พรบ. บรษิทัมหำชนจ ำกดั และต้องไม่มลีกัษณะต้องหำ้มตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบั
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ ที ่ กจ. 8/2553 เรื่อง กำรก ำหนดลกัษณะขำดควำมน่ำไวว้ำงใจของกรรมกำรและ
ผูบ้รหิำรของบรษิทัฯ (รวมทัง้ทีไ่ดม้กีำรแกไ้ขเพิม่เตมิ) รวมทัง้ต้องมคีวำมรูค้วำมสำมำรถ รวมถงึประสบกำรณ์กำร
ท ำงำนทีเ่หมำะสมกบักำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัฯ ดว้ย 
 

4.2  คณะกรรมกำรไดก้ ำหนดโครงสรำ้งค่ำตอบแทนทีเ่ป็นเครื่องจูงใจใหป้ระธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร ผูบ้รหิำร-
ระดบัสงูและบุคลำกรอื่น ๆ ทุกระดบัปฏบิตังิำนใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคเ์ป้ำหมำยหลกัของบรษิทัฯ และสอดคลอ้ง
กบัผลประโยชน์ของบรษิทัฯ ในระยะยำวซึง่รวมถงึ 

(1)  กำรพจิำรณำควำมเหมำะสมของสดัสว่นค่ำตอบแทนทีเ่ป็นเงนิเดอืน ผลกำรด ำเนินงำนงำนระยะสัน้
เช่น โบนสั และผลกำรด ำเนินงำนระยะยำว เป็นตน้ 

(2)  กำรก ำหนดนโยบำยเกีย่วกบักำรจ่ำยค่ำตอบแทน ควรค ำนึงถงึปัจจยั เช่น ระดบัค่ำตอบแทนสงูกว่ำ 
หรอืเท่ำกบัระดบัอุตสำหกรรมโดยประมำณ ผลกำรด ำเนินงำนของกจิกำร เป็นตน้ 
 

4.3  คณะกรรมกำรไดก้ ำหนดใหม้นีโยบำยพฒันำบุคลำกรใหม้จี ำนวน ควำมรู ้ ทกัษะ ประสบกำรณ์และ
แรงจงูใจทีเ่หมำะสม ซึง่ไดเ้ปิดเผยในแบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี (แบบ 56-1) 
 

หลกัปฏบิตัิ 5 ส่งเสรมินวตักรรมและการประกอบธุรกจิอย่างมคีวามรบัผดิชอบ  (Nurture Innovation and 
Responsible Business) 
 

5.1  คณะกรรมกำรไดก้ ำกบัดูแลให้บรษิัทฯ ประกอบธุรกจิอย่ำงมจีรยิธรรมมคีวำมรบัผดิชอบต่อสงัคมและ
สิง่แวดลอ้ม ไม่ละเมดิสทิธขิองผูม้สี่วนไดเ้สยี เพื่อใหทุ้กส่วนในบรษิทัฯ สำมำรถบรรลุวตัถุประสงค์ เป้ำหมำยหลกัที่
เป็นไปดว้ยควำมยัง่ยนื ซึง่บรษิทัฯ ได้ใหค้วำมส ำคญัต่อสทิธขิองผู้มสี่วนไดเ้สยีทุกกลุ่ม ไม่ว่ำจะเป็นผูม้สี่วนไดเ้สยี
ภำยใน ไดแ้ก่ ผูถ้อืหุน้และพนักงำนของบรษิทัฯ หรอืผูม้สี่วนไดเ้สยีภำยนอก เช่น คู่คำ้ ลูกคำ้ เป็นต้น โดยบรษิทัฯ 
ตระหนกัดวี่ำกำรสนบัสนุนและกำรรบัฟังขอ้คดิเหน็จำกผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในกำรด ำเนินกำรและกำร
พฒันำธุรกจิของบรษิทัฯ ดงันัน้ บรษิทัฯจะปฏบิตัติำมกฎหมำยและขอ้ก ำหนดทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อใหส้ทิธขิองผูม้สี่วนไดเ้สยี
ดงักล่ำวไดร้บักำรดแูลอย่ำงด ีนอกจำกนี้ในกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทั บรษิทัฯ ไดค้ ำนึงถงึสทิธขิองผูม้สี่วนไดเ้สยีทุก
ฝ่ำย ตำมแนวทำงดงัต่อไปนี้ 

ผูถ้อืหุน้ : บรษิทัฯ จะด ำเนินธุรกจิดว้ยควำมโปร่งใสและมปีระสทิธภิำพ โดยมุ่งมัน่ทีจ่ะสรำ้งผลกำร
ด ำเนินงำนทีด่แีละกำรเจรญิเตบิโตทีม่ ัน่คง เพื่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุแก่ผูถ้อืหุน้ในระยะยำว รวมทัง้กำรเปิดเผยขอ้มูล
ดว้ยควำมโปร่งใสและเชื่อถอืไดต่้อผูถ้อืหุน้ 

พนักงำน : บรษิัทฯ จะปฏบิตัิต่อพนักงำนทุกรำยอย่ำงเท่ำเทยีม เป็นธรรม และใหผ้ลตอบแทนที่
เหมำะสมนอกจำกนี้ บรษิทัฯ ยงัใหค้วำมส ำคญัต่อกำรพฒันำทกัษะ ควำมรูค้วำมสำมำรถและศกัยภำพของพนักงำน
อย่ำงสม ่ำเสมอ เช่น กำรจดัอบรม กำรสมัมนำ และกำรฝึกอบรม โดยใหโ้อกำสอย่ำงทัว่ถงึกบัพนักงำนทุกคนและ
พยำยำมสรำ้งแรงจูงใจใหพ้นักงำนทีม่คีวำมรูค้วำมสำมำรถสงูใหค้งอยู่กบับรษิทัฯ  เพื่อพฒันำบรษิทัฯ ต่อไป อกีทัง้ยงั
ไดก้ ำหนดแนวทำงในกำรต่อตำ้นกำรทุจรติคอรปัชัน่ รวมทัง้ปลกูฝังใหพ้นกังำนทุกคนปฏบิตัติำมกฎหมำยและระเบยีบ
ขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น กำรหำ้มใชข้อ้มลูภำยในอย่ำงเคร่งครดัเป็นตน้ 

คู่คำ้ : บรษิทัฯ มกีระบวนกำรในกำรคดัเลอืกคู่คำ้โดยกำรใหคู้่คำ้แข่งขนับนขอ้มูลทีเ่ท่ำเทยีมกนั  และ
คดัเลอืกคู่คำ้ดว้ยควำมยุตธิรรมภำยใต้หลกัเกณฑใ์นกำรประเมนิและคดัเลอืกคู่คำ้ของบรษิทัฯ  นอกจำกนี้ บรษิทัฯ ยงั
ไดจ้ดัท ำรูปแบบสญัญำทีเ่หมำะสมและเป็นธรรมแก่คู่สญัญำทุกฝ่ำย และจดัใหม้รีะบบตดิตำมเพื่อใหม้ัน่ใจว่ำไดม้กีำร
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ปฏบิตัติำมเงื่อนไขของสญัญำอย่ำงครบถ้วน วำงกระบวนกำรที่สำมำรถป้องกนักำรทุจรติและประพฤตมิชิอบในทุก
ขัน้ตอนของกระบวนกำรจดัหำ โดยบรษิทัฯ ซือ้สนิคำ้จำกคู่คำ้ตำมเงื่อนไขทำงกำรคำ้ ตลอดจนปฏบิตัติำมสญัญำต่อคู่
คำ้อย่ำงเคร่งครดั 

ลูกคำ้ : บรษิทัฯ รบัผดิชอบต่อลูกค้ำโดยกำรรกัษำคุณภำพและมำตรฐำนของบรกิำร  รวมถึงกำร
ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของลูกคำ้ใหค้รบถ้วนและครอบคลุมใหม้ำกทีสุ่ด เพื่อมุ่งเน้นกำรสรำ้งควำมพงึพอใจใหแ้ก่
ลกูคำ้ในระยะยำว 

เจำ้หนี้ : บรษิทัฯ จะปฏบิตัติำมเงื่อนไขต่ำงๆ ตำมสญัญำทีม่ต่ีอเจำ้หนี้เป็นส ำคญั รวมทัง้ กำรช ำระคนื
เงนิตน้ดอกเบีย้และกำรดแูลหลกัประกนัต่ำงๆ ภำยใตส้ญัญำทีเ่กีย่วขอ้ง 

คู่แขง่ : บรษิทัฯ ประพฤตติำมกรอบกำรแขง่ขนัทีด่ ีมจีรรยำบรรณและอยู่ในกรอบของกฎหมำย รวมทัง้ 
สนบัสนุนและสง่เสรมินโยบำยกำรแขง่ขนัอย่ำงเสรแีละเป็นธรรม 

สงัคมและส่วนรวม : บรษิัทฯ ใส่ใจและให้ควำมส ำคญัต่อควำมปลอดภยัต่อสงัคม สิง่แวดล้อมและ
คุณภำพชวีติของผูค้นทีม่สีว่นเกีย่วขอ้งกบักำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ และส่งเสรมิใหพ้นักงำนของบรษิทัฯ มจีติส ำนึก
และควำมรบัผิดชอบต่อสิง่แวดลอ้มและสงัคม รวมทัง้จดัใหม้กีำรปฏบิตัิตำมกฎหมำยและระเบยีบขอ้บงัคบัต่ำงๆ ที่
เกีย่วขอ้งอย่ำงเคร่งครดั นอกจำกนี้ บรษิทัฯพยำยำมเขำ้ไปมสี่วนร่วมในกจิกรรมต่ำงๆ ทีเ่ป็นกำรสรำ้งและรกัษำไวซ้ึง่
สิง่แวดลอ้มและสงัคม 

นอกจำกนี้ ผูม้สีว่นไดเ้สยีสำมำรถสอบถำมรำยละเอยีด แจง้ขอ้รอ้งเรยีน หรอืเบำะแสกำรกระท ำผดิทำง 
กฎหมำยควำมไม่ถูกต้องของรำยงำนทำงกำรเงนิ ระบบควบคุมภำยในทีบ่กพร่อง หรอืกำรผดิจรรยำบรรณธุรกจิของ
บรษิทัฯ ผ่ำนกรรมกำรอสิระ หรอืกรรมกำรตรวจสอบของบรษิทัฯหรอืช่องทำงอื่นๆ ทีบ่รษิทัฯก ำหนดให้ ทัง้นี้ ขอ้มูล
รอ้งเรยีนและเบำะแสทีแ่จง้มำยงับรษิัทฯ จะถูกเกบ็ไว้เป็นควำมลบั โดยกรรมกำรอสิระหรอืกรรมกำรตรวจสอบจะ
ด ำเนินกำรสัง่ตรวจสอบขอ้มลูและหำแนวทำงแกไ้ข (หำกม)ี และจะรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบรษิทัต่อไป 
 

5.2  คณะกรรมกำรจดัใหม้กีรอบกำรก ำกบัดูแลและกำรบรหิำรจดักำรเทคโนโลยีสำรสนเทศระดบัองคก์ร ที่
สอดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำรของบรษิทัฯ ทัง้ดูแลใหม้กีำรน ำเทคโนโลยสีำรสนเทศมำใชใ้นกำรเพิม่โอกำสทำงธุรกจิและ
พฒันำกำรด ำเนินงำน รวมถงึกำรบรหิำรควำมเสีย่งดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศ นอกจำกนี้คณะกรรมกำรยงัก ำกบัใหฝ่้ำย
จดักำรก ำหนดนโยบำยและมำตรกำรรกัษำควำมมัน่คงปลอดภยัของระบบสำรสนเทศ รวมถึงก ำหนดวธิกีำรสื่อสำร
ใหก้บัผูใ้ชง้ำน เพื่อใหบ้รษิทัฯ สำมำรถบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยหลกัได้ 
 

หลกัปฏบิตั ิ6 ดูแลใหม้รีะบบการบรหิารความเสีย่งและการควบคุมภายในทีเ่หมาะสม (Strengthen Effective 
Risk Management and Internal Control) 
 

 6.1  คณะกรรมกำรไดต้ระหนักถงึควำมส ำคญัของกำรบรหิำรควำมเสีย่ง  เนื่องจำกเหน็ว่ำกำรบรหิำรควำม
เสีย่งถอืเป็นรำกฐำนส ำคญัของกำรบรหิำรธุรกจิ โดยกระบวนกำรบรหิำรควำมเสีย่งไม่ว่ำจะเป็นกำรระบุควำมเสีย่ง กำร
ประเมนิควำมเสีย่ง ตลอดจนกำรควบคุมดแูลและทบทวนควำมเสีย่งเป็นประจ ำถอืเป็นกำรบรหิำรเชงิรุกทีบ่รษิทัฯ ต้อง
ท ำและน ำมำปฏบิตัอิย่ำงสม ่ำเสมอ 

คณะกรรมกำรควำมเสี่ยงปฏิบัติงำนโดยตระหนักถึงขอบเขตหน้ำที่ตำมที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะ
กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งและทีไ่ดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิทั ภำยใต้กำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่รีวมถงึกำร
ควบคุมภำยในทีเ่พยีงพอและเหมำะสมกบัธุรกจิ กบัทัง้มกีำรตดิตำมควำมเสีย่งอย่ำงใกลช้ดิ ซึง่เป็นส่วนทีท่ ำใหบ้รษิทัฯ 
สำมำรถบรรลุวตัถุประสงคใ์นกำรด ำเนินตำมแผนธุรกจิทีก่ ำหนดไวไ้ด้ ตลอดจนสำมำรถสรำ้งมูลค่ำเพิม่ใหบ้รษิทัฯ เพื่อ
สง่มอบใหแ้ก่ทัง้ผูถ้อืหุน้และผูท้ีม่สีว่นไดเ้สยีของบรษิทัฯ ไดอ้ย่ำงยัง่ยนื โดยกำรบรหิำรควำมเสีย่งจะประกอบดว้ยควำม
เสีย่งดำ้นกลยุทธ ์ ควำมเสีย่งดำ้นกำรปฏบิตักิำร ควำมเสีย่งดำ้นกำรเงนิ และควำมเสีย่งจำกกำรปฏบิตัติำมกฎระเบยีบ 
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สว่นที ่2 ขอ้ที ่9 หน้ำที ่9  

ซึง่กำรบรหิำรควำมเสีย่งเป็นหน้ำทีข่องผู้บรหิำรและพนักงำนทุกคน ที่ต้องสำมำรถระบุควำมเสีย่งทีจ่ะเกดิขึน้ในกำร
ปฏบิตังิำน และสำมำรถควบคุมหรอืจดักำรควำมเสีย่งดงักล่ำวใหอ้ยู่ในระดบัทีย่อมรบัได้ 

ปัจจุบนับรษิทัฯ ไดม้กีำรบรหิำรและจดักำรควำมเสีย่งดำ้นต่ำงๆ โดยใช้กำรก ำกบัดูแลที่ดี (Good 
Corporate Governance : GCG ) มำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่ ระบบกำรควบคุมภำยใน ระบบประเมนิผล
กำรด ำเนินงำน ดชันีวดัผลกำรด ำเนินงำน (Key Performance Indicators : KPIs) กำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยคุณภำพ
ตำมมำตรฐำนต่ำง ๆ อำท ิมำตรฐำน ISO 9001:2015 

กำรประเมนิควำมเสีย่งเป็นกระบวนกำรที่ประกอบดว้ย กำรวเิครำะห์ กำรประเมนิ กำรระบุและกำรจดั
ระดบัควำมเสีย่ง ที่มผีลกระทบต่อกำรบรรลุวตัถุประสงคข์องกำรด ำเนินงำนของบรษิัทฯ  โดยไดพ้จิำรณำปัจจยัทัง้
ภำยนอกและภำยในทีอ่ำจสง่ผลใหบ้รษิทัฯ ไม่สำมำรถบรรลุวตัถุประสงคท์ีก่ ำหนดไว ้ซึง่บรษิทัฯ ไดก้ ำหนดเกณฑก์ำร
ประเมนิควำมเสีย่งไว้ ไดแ้ก่ ระดบัโอกำสทีจ่ะเกดิควำมเสีย่ง (Likelihood) ระดบัควำมรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 
ซึง่สำมำรถก ำหนดเกณฑไ์ดท้ัง้เกณฑเ์ชงิปรมิำณและเชงิคุณภำพโดยใชเ้ป็นพืน้ฐำนในกำรประเมนิควำมเสีย่งต่ำง ๆ  

คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งบรษิัทฯ จะให้ฝ่ำยที่รบัผดิชอบควำมเสีย่งแต่ละเรื่องรำยงำนสถำนะ
ควำมเสีย่ง รวมถงึใหฝ่้ำยทีเ่กีย่วขอ้งวเิครำะหแ์ละตดิตำมกำรเปลีย่นแปลงของสภำพแวดลอ้มทัง้ภำยในและภำยนอก
รวมถงึกำรเปลีย่นแปลงในควำมเสีย่งทีอ่ำจเกดิขึน้ ซึง่อำจสง่ผลใหต้อ้งมกีำรทบทวนจดักำรควำมเสีย่งและกำรจดัล ำดบั
ควำมส ำคญั รวมถงึอำจน ำไปใชใ้นกำรทบทวนนโยบำยกำรบรหิำรควำมเสีย่งซึง่จะมกีำรทบทวนอย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ 
 

 6.2 คณะกรรมกำรไดจ้ดัตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบทีส่ำมำรถปฏบิตัหิน้ำทีไ่ดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพและอสิระ
โดย 

(1)  คณะกรรมกำรตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมกำรอสิระของบรษิทัอย่ำงน้อย 3 คน โดยมกีรรมกำร
อย่ำงน้อย 1 คน เป็นผูม้คีวำมรูแ้ละประสบกำรณ์ในกำรสอบทำนควำมน่ำเชื่อถอืของงบกำรเงนิ  

(2)  คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นคณะกรรมกำรอสิระทีจ่ดัตัง้ขึน้เพื่อช่วยสนับสนุนคณะกรรมกำรบรษิทั
ในกำรก ำกบัดแูลและตรวจสอบกำรบรหิำรงำน กำรควบคุมภำยใน และกำรปฏบิตัติำมกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้กำร
จดัท ำรำยงำนทำงกำรเงนิ เพื่อใหก้ำรปฏบิตังิำนและกำรเปิดเผยขอ้มูลของบรษิทัฯ เป็นไปอย่ำงโปร่งใสและน่ำเชื่อถอื 
โดยมอี ำนำจ หน้ำที ่และควำมรบัผดิชอบทีส่ ำคญั ซึง่ก ำหนดอยู่ในกฎบตัรคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึง่ไดร้บักำรอนุมตัิ
ตำมมตขิองทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัครัง้ที ่3/2558 วนัที ่2 มนีำคม 2558 ดงันี้  

 (2.1)  สอบทำนใหบ้รษิทัฯ มกีำรรำยงำนทำงกำรเงนิอย่ำงถูกตอ้งและเปิดเผยขอ้มลูอย่ำงเพยีงพอ  
 (2.2)  สอบทำนใหบ้รษิทัฯ มรีะบบควบคุมภำยใน (Internal control) และระบบกำรตรวจสอบ

ภำยใน (Internal audit) ทีม่คีวำมเหมำะสมและมปีระสทิธผิล และพจิำรณำควำมเป็นอสิระของหน่วยงำนตรวจสอบ
ภำยใน ตลอดจนใหค้วำมเหน็ชอบในกำรพจิำรณำแต่งตัง้ โยกยำ้ย เลกิจำ้งหวัหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน หรอื
หน่วยงำนอื่นใดทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบักำรตรวจสอบภำยใน 

 (2.3)  สอบทำนใหบ้รษิทัฯ ปฏบิตัติำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ขอ้ก ำหนด 
ของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ  

 (2.4)  พจิำรณำ คดัเลอืก เสนอแต่งตัง้บุคคลซึง่มคีวำมเป็นอสิระเพื่อท ำหน้ำทีเ่ป็นผูส้อบบญัชขีอง 
บรษิทัฯ และเสนอค่ำตอบแทนของบุคคลดงักล่ำว รวมทัง้เขำ้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชโีดยไม่มฝ่ีำยจดักำรเขำ้ร่วม
ประชุมดว้ยอย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้  

 (2.5)  พจิำรณำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั หรอืรำยกำรทีอ่ำจจะมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ให้ 
เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ รวมทัง้ประกำศและขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย/กฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้นี้ เพื่อใหม้ัน่ใจว่ำรำยกำรดงักล่ำวมคีวำมสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงูสุดต่อ
บรษิทัฯ 

 (2.6)  จดัท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรำยงำนประจ ำปีของบรษิทัฯ ซึง่ 
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สว่นที ่2 ขอ้ที ่9 หน้ำที ่10  

รำยงำนดงักล่ำวตอ้งลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอย่ำงน้อยดงัต่อไปนี้  
 (ก)  ควำมเหน็เกีย่วกบัควำมถูกต้อง ครบถ้วน เป็นทีเ่ชื่อถอืไดข้องรำยงำนทำงกำรเงนิของ

บรษิทัฯ 
 (ข)  ควำมเหน็เกีย่วกบัควำมเพยีงพอของระบบกำรควบคุมภำยในของบรษิทัฯ 
 (ค)  ควำมเหน็เกีย่วกบักำรปฏบิตัิตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ 

ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรอืกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ 
 (ง)  ควำมเหน็เกีย่วกบัควำมเหมำะสมของผูส้อบบญัช ี
 (จ)  ควำมเหน็เกีย่วกบัรำยกำรทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 
 (ฉ)  จ ำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเขำ้ร่วมประชุมของกรรมกำร

ตรวจสอบแต่ละท่ำน 
 (ช)  ควำมเหน็หรอืขอ้สงัเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมกำรตรวจสอบไดร้บัจำกกำรปฏบิตัหิน้ำที่

ตำมกฎบตัร (Charter) 
 (ซ)  รำยกำรอื่นใดทีเ่หน็ว่ำผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ และผูล้งทุนทัว่ไปควรทรำบภำยใต้ขอบเขต

หน้ำทีแ่ละ ควำมรบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิทัฯ 

(2.7)  ทบทวนและเสนอแก้ไขขอบเขตอ ำนำจ หน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบใหส้อดคลอ้งกบัสภำวกำรณ์ 

(2.8)  ตรวจสอบและสอบสวนผูท้ีเ่กีย่วขอ้งภำยใตอ้ ำนำจหน้ำทีข่องคณะกรรมกำรตรวจสอบ และมี
อ ำนำจใน กำรว่ำจำ้งหรอืน ำผูเ้ชีย่วชำญเฉพำะดำ้นมำช่วยงำนตรวจสอบและสอบสวน 

(2.9)  หำกพบหรอืมขีอ้สงสยัว่ำมรีำยกำรหรอืกำรกระท ำดงัต่อไปนี้ ซึง่อำจมผีลกระทบอย่ำงมี
นยัส ำคญัต่อ ฐำนะทำงกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ ใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนต่อคณะกรรมกำร
บรษิทัเพื่อด ำเนินกำรปรบัปรุงแกไ้ขภำยในเวลำทีค่ณะกรรมกำรตรวจสอบเหน็สมควร 

 (ก)  รำยกำรทีเ่กดิควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 
 (ข)  กำรทุจรติหรอืมสีิง่ผดิปกตหิรอืมคีวำมบกพร่องทีส่ ำคญัในระบบควบคุมภำยใน 
 (ค) กำรฝ่ำฝืนกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ ข้อก ำหนดของตลำด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรอื กฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ 
หำกคณะกรรมกำรบรษิทัหรอืผูบ้รหิำรไม่ด ำเนินกำรใหม้กีำรปรบัปรุงแกไ้ขภำยในเวลำขำ้งตน้  

กรรมกำรตรวจสอบรำยใดรำยหนึ่งอำจรำยงำนว่ำมีรำยกำรหรอืกำรกระท ำตำมขำ้งต้นต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์หรอืตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

(2.10)  ใหค้วำมเหน็ต่อฝ่ำยจดักำรเกีย่วกบักำรแต่งตัง้ เลกิจำ้ง ผลกำรด ำเนินงำน งบประมำณ และ
อตัรำของฝ่ำยตรวจสอบภำยใน 

(2.11) จดัท ำรำยงำนกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบต่อคณะกรรมกำรบรษิทัอย่ำงน้อย
ปีละ 1 ครัง้ 

(2.12) สอบทำนและให้ควำมเห็นในรำยงำนผลกำรประเมินกำรก ำกับดูแลกิจกำรและควำม
รบัผดิชอบต่อสงัคม และกำรต่อตำ้นกำรคอรร์ปัชัน่ประจ ำปี ซึง่ไดจ้ดัท ำโดยคณะกรรมกำรชุดย่อยทีไ่ดร้บัมอบหมำย 

(2.13)  ปฏบิตักิำรอื่นใดตำมทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัมอบหมำยดว้ยควำมเหน็ชอบของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ 

  กรรมการตรวจสอบต้องมีคณุสมบติัเพ่ิมเติมดงัน้ี 
(1)  ถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละ 1 ของจ ำนวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดในบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย 

บรษิทัร่วมผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอืผมูอี ำนำจควบคุมบรษิทั ทัง้นี้โดยใหน้บัรวมหุน้ทีถ่อืโดยผูท้ีเ่กีย่วขอ้งดว้ย 
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(2)  ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมกำรทีม่สี่วนร่วมบรหิำรงำน ลูกจำ้ง พนักงำน ที่ปรกึษำทีไ่ดเ้งนิเดอืน
ประจ ำ หรอืผูม้อี ำนำจควบคุมของบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล ำดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รำย
ใหญ่ หรอืของผูม้อี ำนำจควบคุมของบรษิทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมลีกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไมน้่อยกว่ำสองปีก่อนเขำ้
ด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรตรวจสอบ 

(3)  ไม่มหีรอืเคยมคีวำมสมัพนัธท์ำงธุรกจิกบับรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รำย
ใหญ่ หรอืผูม้อี ำนำจควบคุมของบรษิทัฯ ในลกัษณะทีอ่ำจจะเป็นกำรขดัขวำงกำรใช้วจิำรณญำณอย่ำงอสิระของตน 
รวมทัง้ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียั หรอืผูม้อี ำนำจควบคุมของผูท้ีม่คีวำมสมัพนัธท์ำงธุรกจิกบับรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ 
บรษิทัย่อย ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอืผูม้อี ำนำจควบคุมของบรษิทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมลีกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่
น้อยกว่ำสองปี อกีทัง้ไม่มผีลประโยชน์หรอืส่วนไดเ้สยีไม่ว่ำทำงตรงหรอืทำงออ้มทัง้ในดำ้นกำรเงนิและกำรบรหิำรงำน
ของบรษิทัฯ บรษิทัในเครอืบรษิทัร่วม หรอืบุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ ในลกัษณะทีจ่ะท ำใหข้ำดควำมเป็นอสิระ 

(4)  ไม่มคีวำมสมัพนัธท์ำงสำยโลหติหรอืโดยกำรจดทะเบยีนตำมกฎหมำยในลกัษณะทีเ่ป็นบดิำมำรดำ 
คู่สมรสพีน้่องและบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตรของกรรมกำรรำยอื่น ผูบ้รหิำร ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ของบรษิทัฯ ผูม้อี ำนำจ
ควบคุม หรอืบุคคลทีจ่ะไดร้บักำรเสนอชื่อเป็นกรรมกำรหรอืผูม้อี ำนำจควบคุมของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 

(5)  ไม่เป็นกรรมกำรทีไ่ดร้บักำรแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนรกัษำผลประโยชน์ของกรรมกำรบรษิทั ผูถ้อื
หุน้รำยใหญ่หรอืผู้ถอืหุ้นซึง่เป็นผูท้ี่เกีย่วขอ้งกบัผูถ้ือหุน้รำยใหญ่ นอกจำกนี้แล้วยงัต้องสำมำรถแสดงควำมเหน็หรอื
รำยงำนไดอ้ย่ำงมอีสิระตำมภำรกจิทีไ่ดร้บัมอบหมำยโดยไม่ค ำนึงถงึผลประโยชน์ใดๆ  ทีจ่ะมำบบีบงัคบัใหไ้ม่สำมำรถ
แสดงควำมเหน็ไดต้ำมทีพ่งึจะเป็น 

(6)  ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูต้รวจสอบบญัชขีองบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รำย
ใหญ่ ผูม้อี ำนำจควบคุม หรอืนิตบิุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นีัย ผูม้อี ำนำจควบคุม หรอืหุน้ส่วน
ผูจ้ดักำรของส ำนกังำนสอบบญัช ีซึง่มผีูส้อบบญัชบีรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืผูม้อี ำนำจควบคุมของ
บรษิทัฯสงักดัอยู่เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมลีกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่น้อยกว่ำสองปีก่อนเขำ้ด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร
ตรวจสอบ 

(7)  ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิำรทำงวชิำชพีใดๆ ซึง่รวมถงึกำรใหบ้รกิำรเป็นทีป่รกึษำกฎหมำยหรอืที่
ปรกึษำทำงกำรเงนิ ซึง่ไดร้บัค่ำบรกิำรเกนิกว่ำ 2 ลำ้นบำทต่อปีจำกบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้
รำยใหญ่ผูม้อี ำนำจควบคุมของบรษิทัฯ และนิตบิุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ ทัง้นี้ในกรณีทีผู่ใ้หบ้รกิำรทำงวชิำชพีเป็นนิติ
บุคคลให้รวมถงึกำรเป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ กรรมกำรซึ่งไม่ใช่กรรมกำรอสิระ ผู้บรหิำร หรอืหุน้ส่วนผู้จดักำรของผู้
ใหบ้รกิำรทำงวชิำชพีนัน้ เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมลีกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่น้อยกว่ำสองปีก่อนเขำ้ด ำรงต ำแหน่งเป็น
กรรมกำรตรวจสอบ 

(8)  ไม่ประกอบกจิกำรทีม่สีภำพอย่ำงเดยีวกนัและเป็นกำรแข่งขนัทีม่นีัยกบับรษิทัฯ  หรอืบรษิทัย่อย 
หรอืไม่เป็นหุน้ส่วนทีม่นีัยในหำ้งหุน้ส่วน หรอืเป็นกรรมกำรทีม่สี่วนร่วมบรหิำรงำน ลูกจำ้ง พนักงำน ทีป่รกึษำทีร่บั
เงนิเดอืนประจ ำ หรอืถอืหุน้รอ้ยละหนึ่งของจ ำนวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัย่อยอื่น ซึง่ประกอบกจิกำรที่
มสีภำพอย่ำงเดยีวกนัและเป็นกำรแบ่งปันทีม่นียักบักจิกำรของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย 

(9) คณะกรรมกำรตรวจสอบต้องเป็นกรรมกำรอิสระของบริษัทฯ  ตำมคุณสมบัติที่ส ำนักงำน

คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยก์ ำหนด 

 

6.3  บรษิทัฯ มนีโยบำยขจดัปัญหำควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์อย่ำงรอบคอบ ดว้ยควำมซื่อสตัยส์ุจรติ มี
เหตุผลและเป็นอสิระภำยใต้กรอบจรยิธรรมที่ดี เพื่อผลประโยชน์ของบรษิทัฯ เป็นส ำคญั โดยก ำหนดใหผู้้ทีม่สี่วน
เกี่ยวข้องหรอืเกี่ยวโยงกบัรำยกำรที่พจิำรณำเปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบัส่วนได้เสยีของตนและผู้ที่เกี่ยวขอ้งให้บริษัทฯ  
ทรำบ และตอ้งไม่เขำ้ร่วมกำรพจิำรณำ รวมถงึไม่มอี ำนำจอนุมตัใินรำยกำรดงักล่ำว 
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บรษิัทฯ มนีโยบำยในกำรท ำรำยกำรเกี่ยวโยงกนั และรำยกำรที่มคีวำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ที่
สอดคล้องกบักฎหมำย ตลอดจนข้อบงัคับของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ 
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน และตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย รวมทัง้จะเปิดเผยรำยกำรดงักล่ำวไวใ้นรำยงำนประจ ำปี และแบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี (แบบ 56-1) 

คณะกรรมกำรมขีอ้ก ำหนดใหก้รรมกำรรำยงำนกำรมสี่วนไดเ้สยีอย่ำงน้อยก่อนกำรพจิำรณำวำระกำร
ประชุมคณะกรรมกำร และบนัทกึไวใ้นรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรควรดแูลใหก้รรมกำรทีม่สี่วนได้
เสยีอย่ำงมนียัส ำคญัในลกัษณะทีอ่ำจท ำใหก้รรมกำรรำยดงักล่ำวไม่สำมำรถใหค้วำมเหน็ไดอ้ย่ำงอสิระ งดเวน้จำกกำรมี
สว่นร่วมในกำรประชุมพจิำรณำในวำระนัน้ 
 

หลกัปฏบิตั ิ 7 รกัษาความน่าเชือ่ถอืทางการเงนิและการเปิดเผยขอ้มูล (Ensure Disclosure and Financial 
Integrity) 
 

 7.1  คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลใหม้รีะบบกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงนิและกำรเปิดเผยขอ้มูลส ำคญัต่ำง ๆ 
ถูกตอ้ง เพยีงพอ ทนัเวลำ เป็นไปตำมกฎเกณฑ ์มำตรฐำน และแนวปฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้ง 

 (1)  คณะกรรมกำรก ำกบัดแูลใหบุ้คลำกรทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรจดัท ำและเปิดเผยขอ้มลู มคีวำมรู ้ทกัษะ 
และประสบกำรณ์ที่เหมำะสมกบัหน้ำที่ควำมรบัผดิชอบ และมจี ำนวนเพยีงพอ โดยบุคลำกรดงักล่ำวหมำยรวมถึง
ผูบ้รหิำรสงูสดุสำยงำนบญัชแีละกำรเงนิ ผูจ้ดัท ำบญัช ีผูต้รวจสอบภำยใน เลขำนุกำรบรษิทั และนกัลงทุนสมัพนัธ ์

 (2)  คณะกรรมกำรบรษิัทให้ควำมส ำคญัต่อกำรเปิดเผยข้อมูลที่มีควำมถูกต้องครบถ้วนเพยีงพอ  
โปร่งใส และทนัเวลำ ทัง้ขอ้มูลทำงกำรเงนิและขอ้มูลทัว่ไป ตลอดจนขอ้มูลอื่นทีม่ผีลหรอือำจมผีลต่อรำคำหลกัทรพัย์
ของบรษิทัฯ ซึง่ลว้นมผีลต่อกระบวนกำรตดัสนิใจของผูล้งทุนและผูม้สี่วนไดเ้สยีของบรษิทั  โดยบรษิัทฯ จะเปิดเผย
ขอ้มลูดงักล่ำวตำมหลกัเกณฑข์องส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยค์ณะกรรมกำรก ำกบั
ตลำดทุนและตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 (3)  บรษิทัฯ ใหค้วำมส ำคญัต่องบกำรเงนิของบรษิทัฯ และสำรสนเทศทำงกำรเงนิทีป่รำกฏในรำยงำน 
ประจ ำปีโดยคณะกรรมกำรตรวจสอบจะเป็นผูส้อบทำนคุณภำพของรำยงำนทำงกำรเงนิและระบบควบคุมภำยในรวมถงึ
กำรเปิดเผยขอ้มลูส ำคญัอย่ำงเพยีงพอในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิและรำยงำนใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัทรำบ  และ
จะจดัใหม้รีำยงำนควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรต่อรำยงำนทำงกำรเงนิแสดงควบคู่กบัรำยงำนของผูส้อบบญัชใีน
รำยงำนประจ ำปี 

 (4)  ในกำรใหค้วำมเหน็ชอบกำรเปิดเผยขอ้มลู คณะกรรมกำรไดค้ ำนึงถงึปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งโดยในกรณีที่
เป็นรำยงำนทำงกำรเงนิจะพจิำรณำปัจจยัอย่ำงน้อยดงัต่อไปนี้ดว้ย 

(4.1)  ผลกำรประเมนิควำมเพยีงพอของระบบควบคุมภำยใน 
(4.2)  ควำมเหน็ของผูส้อบบญัชใีนรำยงำนทำงกำรเงนิ และขอ้สงัเกตของผูส้อบบญัชเีกีย่วกบั

ระบบควบคุมภำยใน รวมทัง้ขอ้สงัเกตของผูส้อบบญัชผี่ำนกำรสือ่สำรในช่องทำงอื่นๆ (ถำ้ม)ี 
(4.3)  ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
(4.4)  ควำมสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์เป้ำหมำยหลกั กลยุทธแ์ละนโยบำยของบรษิทั 

 (5)  คณะกรรมกำรก ำกบัใหก้ำรเปิดเผยขอ้มูล ซึ่งรวมถงึงบกำรเงนิ รำยงำนประจ ำปี แบบ 56-1
สำมำรถสะทอ้นฐำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำนอย่ำงเพยีงพอ รวมทัง้สนับสนุนใหบ้รษิทัฯ จดัท ำค ำอธบิำยและกำร
วเิครำะหข์องฝ่ำยจดักำร (management discussion and analysis หรอื MD&A) เพื่อประกอบกำรเปิดเผยงบกำรเงนิ
ทุกไตรมำส ทัง้นี้เพื่อใหน้ักลงทุนได้รบัทรำบขอ้มูลและเขำ้ใจกำรเปลี่ยนแปลงที่เกดิขึน้กบัฐำนะกำรเงนิและผลกำร
ด ำเนินงำนของบรษิทัฯ ในแต่ละไตรมำสไดด้ยีิง่ขึน้ นอกจำกขอ้มลูตวัเลขในงบกำรเงนิเพยีงอย่ำงเดยีว 
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7.2  คณะกรรมกำรไดต้ดิตำมดแูลควำมเพยีงพอของสภำพคล่องทำงกำรเงนิและควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้
โดย 

(1)  คณะกรรมกำรก ำหนดใหฝ่้ำยจดักำรมกีำรตดิตำมและประเมนิฐำนะทำงกำรเงนิของบรษิทัฯ และม ี
กำรรำยงำนต่อคณะกรรมกำรอย่ำงสม ่ำเสมอ โดยคณะกรรมกำรและฝ่ำยจดักำรจะร่วมกนัหำทำงแกไ้ขโดยเรว็หำกเริม่มี
สญัญำณบ่งชีถ้งึปัญหำสภำพคล่องทำงกำรเงนิและควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ 

(2)  ในกำรอนุมตักิำรท ำรำยกำรใด ๆ หรอืกำรเสนอควำมเหน็ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อนุมตั ิคณะกรรมกำร
จะตอ้งพจิำรณำอย่ำงถีถ่ว้นและตอ้งมัน่ใจว่ำกำรท ำรำยกำรดงักล่ำวจะไม่กระทบต่อควำมต่อเนื่องในกำรด ำ เนินกจิกำร
สภำพคล่องทำงกำรเงนิ หรอืควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ 
 

7.3  บรษิทัฯ ไดแ้ต่งตัง้นำย พงศไ์ท ตนัตสิุนทรเป็นเจำ้หน้ำทีฝ่่ำยนักลงทุนสมัพนัธ์ (Investor Relations) 
เพื่อท ำหน้ำทีต่ดิต่อสือ่สำรกบันักลงทุนหรอืผูถ้อืหุน้ โดยบรษิทัฯ จะจดัใหม้กีำรประชุมเพื่อวเิครำะหผ์ลกำรด ำเนินงำน
เป็นประจ ำ รวมทัง้จะเผยแพร่ข้อมูลของบรษิัทฯ ขอ้มูลทำงกำรเงนิและขอ้มูลทัว่ไปของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้น 
นักวเิครำะหห์ลกัทรพัย์ บรษิทัจดัอนัดบัควำมน่ำเชื่อถอื และหน่วยงำนรฐัที่เกีย่วขอ้งรบัทรำบผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ 
กล่ำวคอื กำรรำยงำนต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ ตลำดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย และเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ นอกจำกนี้ บรษิทัฯ ยงัใหค้วำมส ำคญัในกำรเปิดเผยขอ้มูลอย่ำงสม ่ำเสมอทัง้
ภำษำไทยและภำษำองักฤษ เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ไดร้บัข่ำวสำรเป็นประจ ำผ่ำนทำงเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ โดยขอ้มูลทีอ่ยู่บน
เวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ จะมกีำรปรบัปรุงใหท้นัสมยัอยู่เสมอ ซึง่ขอ้มูลดงักล่ำวรวมถงึวสิยัทศัน์ พนัธกจิ งบกำรเงนิ ข่ำว
ประชำสมัพนัธ์ รำยงำนประจ ำปี โครงสรำ้งบรษิทัและผูบ้รหิำร ตลอดจนโครงสรำ้งกำรถือหุน้และผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ 
หนงัสอืเชญิประชุม เอกสำรทำงทะเบยีนของบรษิทัฯ กฎบตัรต่ำงๆ เป็นตน้ 
 

หลกัปฏบิตั ิ8 สนบัสนุนการมสีว่นร่วมและการสือ่สารกบัผูถ้อืหุน้ (Ensure Engagement and Communication 
with Shareholders) 
 

 8.1  บรษิทัฯ ตระหนักและใหค้วำมส ำคญัในสทิธขิ ัน้พืน้ฐำนต่ำง ๆ ของผูถ้อืหุน้ ทัง้ในฐำนะของนักลงทุนใน
หลกัทรพัยแ์ละเจำ้ของบรษิทั เช่น สทิธใินกำรซือ้ ขำย โอน หลกัทรพัยท์ีต่นถอือยู่ สทิธใินกำรทีจ่ะไดร้บัส่วนแบ่งผล
ก ำไรจำกบรษิทัฯ สทิธใินกำรไดร้บัขอ้มูลอย่ำงเพยีงพอ สทิธต่ิำง ๆ ในกำรประชุมผูถ้อืหุน้ สทิธใินกำรแสดงควำม
คดิเหน็ สทิธใินกำรร่วมตดัสนิใจในเรื่องส ำคญัของบรษิทัฯ เช่น กำรจดัสรรเงนิปันผล กำรแต่งตัง้หรอืถอดถอนกรรมกำร 
กำรแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีกำรอนุมตัธิุรกรรมทีส่ ำคญัและมผีลต่อทศิทำงในกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัฯ รวมถงึกำรแกไ้ข
หนงัสอืบรคิณหส์นธแิละขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ เป็นตน้ 

 (1)  บรษิทัฯ จะแจง้ก ำหนดกำรประชุมผูถ้อืหุน้รวมทัง้วำระกำรประชุมทีเ่กีย่วขอ้งต่อตลำดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ก ำหนดกำรประชุมดงักล่ำวผ่ำนทำงเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ รวมทัง้จะจดัท ำและเผยแพร่
หนงัสอืเชญิประชุมทัง้ฉบบัภำษำไทยและภำษำองักฤษบนเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ เช่นกนั 

 (2)  บรษิัทฯ จะอ ำนวยควำมสะดวกให้ผู้ถอืหุ้นรำยย่อยสำมำรถเสนอชื่อกรรมกำรหรอืเสนอวำระ
เพิม่เตมิไดก้อนวนัประชุมผูถ้อืหุน้โดยบรษิทัฯ จะก ำหนดหลกัเกณฑท์ีช่ดัเจนเป็นกำรล่วงหน้ำเกีย่วกบัวธิกีำรทีใ่หผู้ถ้อื
หุน้รำยย่อยจะเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรรวมทัง้หลกัเกณฑเ์พื่อพจิำรณำว่ำบรษิทัฯ จะเพิม่วำระกำร
ประชุมทีผู่ถ้อืหุน้รำยย่อยเสนอหรอืไม่ 

(3)  ในกำรด ำเนินกำรประชุมผูถ้อืหุน้แต่ละครัง้บรษิทัฯ จะใหโ้อกำสแก่ผูถ้อืหุน้ทุกรำยอย่ำงเท่ำเทยีม 
กนัโดยก่อนเริม่กำรประชุมประธำนในทีป่ระชุมจะชีแ้จงวธิกีำรใชส้ทิธอิอกเสยีงและวธินีบัคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีต่อ้ง
ลงมตใินแต่ละวำระและยงัเปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุ้นและผูร้บัมอบฉันทะทีเ่ขำ้ร่วมประชุมทุกรำยสำมำรถแสดงควำมคดิเห็ 
นขอ้เสนอแนะรวมทัง้ซกัถำมในแต่ละวำระโดยใช้เวลำอย่ำงเหมำะสม  และเพยีงพอ โดยประธำนในที่ประชุมจะ
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ด ำเนินกำรประชุมตำมระเบยีบวำระทีก่ ำหนดไว้ รวมทัง้จะมใิหผู้บ้รหิำรเพิม่วำระกำรประชุมทีไ่ม่แจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทรำบ
ล่วงหน้ำโดยไม่จ ำเป็น โดยเฉพำะวำระทีม่คีวำมส ำคญัซึง่ผูถ้อืหุน้ตอ้งใชเ้วลำในกำรศกึษำขอ้มลูก่อนกำรตดัสนิใจ  

(4)  ในวำระเลอืกตัง้กรรมกำรบรษิทัฯ จะสนบัสนุนใหม้กีำรเลอืกตัง้เป็นรำยคน 
 (4.1)  บรษิทัฯ จะจดัสง่หนงัสอืเชญิประชุมพรอ้มทัง้ขอ้มลูประกอบกำรประชุมตำมวำระต่ำง ๆ ใหผู้ ้

ถอืหุน้รบัทรำบล่วงหน้ำก่อนวนัประชุมไมน้่อยกว่ำ 7 วนั หรอืระยะเวลำอื่นใดตำมทีก่ฎหมำยหรอืกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง
ประกำศก ำหนด โดยในแต่ละวำระกำรประชุมจะมีควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัทประกอบ  รวมทัง้ข้อมูล
ประกอบกำรประชุมทีเ่พยีงพอเพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ไดม้เีวลำในกำรศกึษำขอ้มูลล่วงหน้ำก่อนวนัประชุม นอกจำกนี้ บรษิทัฯ 
จะน ำขอ้มลูดงักล่ำวเผยแพร่ลงในเวบ็ไซตข์องบรษิทัก่อนวนัประชุมผูถ้อืหุน้ดว้ย 

(4.2)  ก่อนวนัประชุมผูถ้อืหุน้ บรษิทัฯ จะเปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้สำมำรถสง่ควำมเหน็ ขอ้เสนอแนะ  
หรอืขอ้ซกัถำมไดล่้วงหน้ำก่อนวนัประชมุตำมหลกัเกณฑท์ีบ่รษิทัฯ ก ำหนด โดยบรษิทัฯ จะเผยแพร่หลกัเกณฑด์งักล่ำว
ผ่ำนทำงเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ 

(4.3)  ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ไม่สำมำรถเขำ้ร่วมประชุมดว้ยตวัเอง บรษิทัฯ จะเปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้ 
สำมำรถมอบฉนัทะใหก้รรมกำรอสิระหรอืบุคคลอื่นใดเขำ้ร่วมประชุมแทนได้ โดยใชห้นังสอืมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใด
ตำมทีบ่รษิทัฯ ไดจ้ดัสง่ไปพรอ้มกบัหนงัสอืนดัประชุม 

(4.4)  ในกำรประชุมผูถ้อืหุน้ บรษิทัฯ จะเปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้ทุกรำยมสีทิธอิย่ำงเท่ำเทยีมกนัในกำร 
แสดงควำมคดิเหน็ ขอ้เสนอแนะหรอืตัง้ค ำถำมในวำระต่ำง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งไดอ้ย่ำงอสิระก่อนกำรลงมตใินวำระใด ๆ และ
จะมกีรรมกำรและผูบ้รหิำรของบรษิทัฯ ทีเ่กีย่วขอ้งเขำ้ร่วมในกำรประชุมผูถ้อืหุน้เพื่อตอบค ำถำมในทีป่ระชุม  

(4.5)  บรษิทัฯ จะจดัใหม้บีุคลำกรทีเ่ป็นอสิระท ำหน้ำทีช่่วยในกำรตรวจนบัคะแนนเสยีงในแต่ละ 
วำระ 

(4.6)  ภำยหลงักำรประชุมผูถ้อืหุน้แลว้เสรจ็บรษิทัฯ จะจดัท ำรำยงำนกำรประชุมทีบ่นัทกึขอ้มลูอย่ำง 
ถูกตอ้งและครบถว้นในสำระส ำคญัรวมทัง้จะมกีำรบนัทกึประเดน็ขอ้ซกัถำมควำมคดิเหน็และขอ้เสนอแนะทีส่ ำคญัไว้ ใน
รำยงำนกำรประชุมเพื่อใหผู้ถ้อืหุน้สำมำรถตรวจสอบได ้นอกจำกนี้บรษิทัฯ จะน ำผลกำรลงคะแนนในแต่ละวำระรวมทัง้
รำยงำนกำรประชุมเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ เพื่อใหผ้ถ้อืหุน้ไดพ้จิำรณำ 
 

8.2  คณะกรรมกำรไดก้ ำหนดใหก้ำรด ำเนินกำรในวนัประชุมผูถ้อืหุน้เป็นไปดว้ยควำมเรยีบรอ้ย โปร่งใส 
มปีระสทิธภิำพ และเอือ้ใหผู้ถ้อืหุน้สำมำรถใชส้ทิธขิองตน 

(1)  ในกำรจดัประชุมผูถ้อืหุน้ บรษิทัฯ จะใชส้ถำนทีซ่ึง่สะดวกแก่กำรเดนิทำง โดยจะแนบแผนทีซ่ึง่แสดง 
สถำนทีจ่ดักำรประชุมผูถ้อืหุน้ไวใ้นหนังสอืเชญิประชุม รวมถงึเลอืกวนัเวลำทีเ่หมำะสม และจดัสรรเวลำในกำรประชุม
อย่ำงเพยีงพอ ทัง้นี้เพื่อใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยทีจ่ะอ ำนวยควำมสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 

(2)  บรษิทัฯ จะสนับสนุนใหม้กีำรใชบ้ตัรลงคะแนนเสยีงในทุกวำระ เพื่อควำมโปร่งใสและตรวจสอบได้
ในกำรนบัผลกำรลงคะแนน 

8.3  คณะกรรมกำรไดด้แูลใหม้กีำรเปิดเผยมตทิีป่ระชุมและกำรจดัท ำรำยงำนกำรประชุมผูถ้อืหุน้เป็นไป 
อย่ำงถูกตอ้งและครบถว้น โดยคณะกรรมกำรไดดู้แลใหก้ำรจดัส่งส ำเนำรำยงำนกำรประชุมผูถ้อืหุน้ใหต้ลำดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทยภำยใน 14 วนันบัจำกวนัประชุมผูถ้อืหุน้ 
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10. ความรบัผิดชอบต่อสงัคม (Corporate Social Responsibilities: CSR) 

บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) มนีโยบำยและกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ทีแ่สดงถงึ
ควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม สิง่แวดลอ้ม เพื่อควำมยัง่ยนืของกจิกำร ผูม้สี่วนไดเ้สยี และสงัคมโดยรวม และเป็นส่วนหนึ่ง
ในกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัฯ โดยมรีำยละเอยีด ดงันี้ 

10.1  นโยบายภาพรวม 

บรษิัทฯ มเีจตนำรมณ์ที่จะด ำเนินธุรกจิ ใหเ้จรญิเตบิโตบนพื้นฐำนของธรรมำภิบำลและกำรดูแลอย่ำงยัง่ยนื 

รวมทัง้ค ำนึงถงึผลประโยชน์ของผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุ่มเป็นส ำคญั ทัง้นี้ เพื่อมุ่งหวงัใหภ้ำคอุตสำหกรรมอยู่ร่วมกบัชมุชน

และสงัคมได้อย่ำงเป็นสุข และพฒันำยกระดบัควำมเจรญิกำ้วหน้ำไปพร้อมๆ กนั เพื่อให้เป็นไปตำมเจตนำรมณ์และ

แนวคดิดงักล่ำวขำ้งตน้ จงึไดก้ ำหนดนโยบำยควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม กำรพฒันำอย่ำงยัง่ยนื เพื่อให้

คณะกรรมกำร ผูบ้รหิำร พนกังำน ยดึถอืเป็นแนวทำงในกำรปฏบิตังิำนโดยแบ่งออกเป็น 7 หมวดดงัต่อไปนี้ 

10.1.1 การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

บรษิทัฯ ยดึมัน่ทีจ่ะประกอบธุรกจิดว้ยควำมโปร่งใส ซื่อสตัยส์ุจรติ เป็นธรรม และมจีรรยำบรรณ เพื่อเพิม่ขดี

ควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนัทำงกำรคำ้ตำมหลกัจรยิธรรมในกำรประกอบกำรคำ้ กฎหมำย และหลกักำรแขง่ขนัทำงกำร

คำ้อย่ำงเสมอภำค รวมถงึปฏเิสธพฤตกิรรมใด ๆ ทีข่ดัต่อควำมเป็นธรรมในกำรแข่งขนั เช่น กำรแสวงหำขอ้มูลทีค่วำม

เป็นควำมลับของคู่แข่งทำงกำรค้ำ กำรเรียก รับ และไม่ให้ผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริต ในทำงกำรค้ำ เป็นต้น 

นอกจำกนี้ บรษิทัฯ ยงัไดเ้คำรพต่อสทิธใินทรพัยส์นิทำงปัญญำของผูอ้ื่น  

10.1.2 การต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัชัน่ 

บรษิทัฯ มกีำรก ำหนดนโยบำยกำรป้องกนัและต่อตำ้นกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่ รวมถงึก ำหนดโครงสรำ้งองคก์รให้
มกีำรแบ่งหน้ำที่ควำมรบัผดิชอบ กระบวนกำรท ำงำน และสำยกำรบงัคบับญัชำในแต่ละหน่วยงำนใหม้คีวำมชดัเจน 
เพื่อให้มีกำรถ่วงดุลอ ำนำจและมคีวำมรดักุมในกำรตรวจสอบระหว่ำงกนัอย่ำงเหมำะสม นอกจำกนี้ บริษัท ฯ ยงัได้
ก ำหนดแนวทำงกำรปฏบิตัใิหแ้ก่กรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำนของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 

นอกจำกนี้ บรษิทัฯไดเ้ปิดช่องทำงกำรแจง้ขอ้รอ้งเรยีน ขอ้คดิเหน็หรอืขอ้เสนอแนะจำกผูม้สี่วนไดเ้สยีทีไ่ดร้บั
ผลกระทบ  และกำรแจง้เบำะแสกำรกระท ำผดิทำงกฎหมำย ไม่ปฏบิตัติำมจรรยำบรรณธุรกจิ รวมถงึพฤตกิรรมทีส่่อถงึ
กำรทุจรติ กำรกระท ำทีเ่ขำ้ขำ่ยคอรร์ปัชัน่ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรด ำเนินธุรกจิ โปรดแจง้ผ่ำนช่องทำงกำรสื่อสำรของบริษทัฯ 
เพื่อทำงบรษิทัฯ จะท ำกำรสบืสวนขอ้เทจ็จรงิและน ำขอ้เสนอแนะอนัเป็นประโยชน์ไปปรบัปรุงและสรำ้งมูลค่ำเพิม่ใหก้บั
บรษิทัฯได ้ 

ช่องทำงกำรตดิต่อเพื่อแจง้ขอ้รอ้งเรยีน ดงันี้ 

 พนกังำนสำมำรถสง่ขอ้เสนอแนะหรอืขอ้รอ้งเรยีนไปยงับุคคล/หน่วยงำนดงัต่อไปนี้  
- หวัหน้ำหน่วยงำนทีพ่นกังำนคนดงักล่ำวสงักดัอยู่ 
- กล่องรบัควำมคดิเหน็ 

 ผูม้สีว่นไดเ้สยีอื่นสำมำรถสง่ขอ้เสนอแนะหรอืขอ้รอ้งเรยีนไปที ่
- บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จ ำกดั (มหำชน)  

47/10 ซอยอมรพนัธ ์4 ถนนวภิำวดรีงัสติ แขวงลำดยำว เขตจตุจกัร กทม. 10900 
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- ตดิต่อผ่ำนเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ www.sahakol.com ทีห่วัขอ้ “ตดิต่อเรำ” เพื่อเขยีน E-mail มำยงั
บรษิทัฯ 

- จดหมำยอเิลก็ทรอนิกส:์  

 
 

10.1.3 กำรเคำรพสทิธมินุษยชน 

บรษิัทฯ มนีโยบำยต่อต้ำนกำรกระท ำอนัเป็นกำรละเมดิสทิธมินุษยชน และพร้อมสนับสนุนกำรปกป้องสทิธิ

มนุษยชน โดยกำรปฏิบตัิต่อผู้ที่มสี่วนเกี่ยวขอ้งไม่ว่ำจะเป็นพนักงำน ชุมชน และสงัคมรอบขำ้งด้วยควำมเคำรพใน

คุณค่ำของควำมเป็นมนุษย ์ค ำนึงถงึควำมเสมอภำคและเสรภีำพทีเ่ท่ำเทยีมกนั ไม่ละเมดิสทิธขิ ัน้พืน้ฐำน และไม่เลอืก

ปฏบิตัิไม่ว่ำจะเป็นในเรื่องของเชื้อชำติ สญัชำติ ศำสนำ ภำษำ สผีวิ เพศ อำยุ กำรศกึษำ สภำวะทำงร่ำงกำย หรือ

สถำนะทำงสงัคม รวมถงึจดัใหม้กีำรดูแลไม่ใหธุ้รกจิของ  บรษิัทฯ เขำ้ไปมสี่วนเกีย่วขอ้งกบักำรละเมดิสทิธมินุษยชน 

เช่น กำรใชแ้รงงำนเดก็ และกำรคุกคำมทำงเพศ เป็นตน้ นอกจำกนี้ บรษิทัฯ ไดส้ง่เสรมิใหม้กีำรเฝ้ำระวงักำรปฏบิตัติำม

ขอ้ก ำหนดด้ำนสทิธมินุษยชน โดยจดัให้มสี่วนร่วมในกำรแสดงควำมคดิเหน็ และช่องทำงในกำรร้องเรยีนส ำหรบัผู้ที่

ไดร้บัควำมเสยีหำยจำกกำรถูกละเมดิสทิธอินัเกดิจำกกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัฯ และด ำเนินกำรเยยีวยำตำมสมควร  

ทัง้นี้ เพื่อใหก้ำรเคำรพสทิธมินุษยชนเป็นไปอย่ำงมปีระสทิธิภำพ บรษิทัฯ ไดด้ ำเนินกำรสรำ้งองคค์วำมรูด้ำ้น

สทิธมินุษยชนและปลกูจติส ำนึกใหบุ้คลำกรของบรษิทัฯปฏบิตัติำมหลกัสทิธมินุษยชน  

10.1.4 การปฏิบติัต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

บรษิทัฯ ตระหนกัถงึควำมส ำคญัของกำรพฒันำทรพัยำกรมนุษยแ์ละกำรปฏบิตัต่ิอแรงงำนอยำ่งเป็นธรรม โดย

ใหก้ำรดแูล คุม้ครอง และจดัสรรสวสัดกิำรอย่ำงเหมำะสมใหก้บัพนักงำนทุกคนอย่ำงเท่ำเทยีมกนั เพรำะพนักงำนเป็น

ปัจจยัส ำคญัต่อควำมก้ำวหน้ำและกำรเจรญิเติบโตของบรษิัทฯ บรษิัทมกีำรสนับสนุนในกำรพฒันำบุคลำกรในด้ำน

ควำมรูค้วำมสำมำรถ โดยใหพ้นักงำนสำมำรถเขำ้อบรมเพิม่ควำมรูค้วำมสำมำรถได้ อนัเป็นปัจจยัทีจ่ะช่วยเพิม่มูลค่ำ

ของกจิกำรและเสรมิสรำ้งควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนัและกำรเจรญิเตบิโตอย่ำงยัง่ยนืของบรษิทัในอนำคต ทัง้นี้ บรษิทั

ฯ ไดก้ ำหนดนโยบำยและแนวปฏบิตั ิดงันี้ 

1. เคำรพสทิธขิองพนกังำนตำมหลกัสทิธมินุษยชน และปฏบิตัติำมกฎหมำยแรงงำน 

2. จดัใหม้กีระบวนกำรจำ้งงำน และเงื่อนไขกำรจำ้งงำนเป็นธรรม รวมถงึกำรก ำหนดค่ำตอบแทน และ

กำรพจิำรณำผลงำนควำมดคีวำมชอบภำยใตก้ระบวนกำรประเมนิผลกำรท ำงำนทีเ่ป็นธรรม  

3. ส่งเสรมิกำรพฒันำบุคลำกร โดยจดัใหม้กีำรจดัอบรม สมัมนำ ฝึกอบรม รวมถงึส่งบุคลำกรเขำ้ร่วม

สมัมนำ และฝึกอบรมวชิำกำรดำ้นต่ำง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อพฒันำควำมรู ้ควำมสำมำรถศกัยภำพของ

บุคลำกร รวมถงึปลกูฝังทศันคตทิีด่ ีมคีุณธรรม จรยิธรรม และกำรท ำงำนเป็นทมีแก่บุคลำกร 

ช่องทำงกำรตดิต่อ 

• ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
• เลขำนุกำรบรษิทั 

อเีมล ์

• sq_audit@sahakol.com 
• surapol@sahakol.com 

หมำยเลขโทรศพัท/์โทรสำร 

• โทรศพัท ์ 0 2941 0888 
• โทรสำร    0 2941 0881 

http://www.sahakol.com/
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4. จดัให้มีสวสัดกิำรด้ำนต่ำง ๆ ส ำหรบัพนักงำนตำมที่กฎหมำยก ำหนด เช่น ประกนัสงัคม เป็นต้น 

และนอกเหนือจำกที่กฎหมำยก ำหนด เช่น กองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ  ประกนัสุขภำพ และประกนั

อุบตัเิหตุ เป็นตน้ รวมถงึกำรใหเ้งนิช่วยเหลอืประเภทต่ำง ๆ แก่พนกังำน เช่น ทุนกำรศกึษำแก่บุตร 

และเงนิช่วยฌำปนกจิ เป็นตน้ 

5. จดัให้มบีรกิำรตรวจสุขภำพประจ ำปีแก่บุคลำกรทุกระดบัชัน้ของบรษิัทฯ โดยพจิำรณำจำกปัจจยั

ควำมเสีย่งตำมระดบั อำยุ เพศ และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนของแต่ละบุคคล 

6. ด ำเนินกำรใหพ้นกังำนปฏบิตังิำนไดอ้ย่ำงปลอดภยั และมสีุขอนำมยัในสถำนทีท่ ำงำนทีด่ ีโดยจดัให้

มมีำตรกำรป้องกนักำรเกดิอุบตัเิหตุ และเสรมิสรำ้งใหพ้นกังำนมจีติส ำนึกดำ้นควำมปลอดภยั รวมถงึ

จดักำรฝึกอบรม และสง่เสรมิใหพ้นกังำนมสีขุอนำมยัทีด่ ีและดูแลสถำนทีท่ ำงำนใหถู้กสุขลกัษณะ มี

ควำมปลอดภยัอยู่เสมอ 

7. เปิดโอกำสให้พนักงำนสำมำรถแสดงควำมคิดเห็น หรอืร้องเรียนเกี่ยวกบักำรปฏิบตัิอย่ำงไม่เป็น

ธรรมหรอืกำรกระท ำทีไ่ม่ถูกตอ้งในบรษิทัฯ รวมถงึใหก้ำรคุม้ครองพนกังำนทีร่ำยงำนเรื่องดงักล่ำว 

 

10.1.5 ความรบัผิดชอบต่อลูกค้า 

บรษิทัฯ มุ่งมัน่ทีจ่ะพฒันำกำรให้บรกิำรของบรษิัทเพื่อควำมพงึพอใจและมัน่ใจของลูกค้ำ และยดึมัน่ในกำร

ปฏบิตัต่ิอลูกคำ้ดว้ยควำมรบัผดิชอบ และควำมซื่อสตัย ์โดยกำรจดัหำเครื่องจกัรและบ ำรุงรกัษำเครื่องจกัรใหส้ำมำรถ

ปฏบิตัิงำนไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพเพื่อส่งมอบงำนไดต้ำมปรมิำณทีก่ ำหนดกบัลูกค้ำ และหำกมกีำรปรบัปรุงแผนกำร

ท ำงำนทีม่คีวำมส ำคญั จะมกีำรหำรอืร่วมกบัลกูคำ้โดยค ำนึงถงึผลประโยชน์สงูสดุของลกูคำ้เป็นหลกั 

10.1.6 การดแูลรกัษาส่ิงแวดล้อม 

บรษิทัฯ ไดใ้หค้วำมส ำคญัต่อควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมในกำรดแูลรกัษำสิง่แวดลอ้ม เพื่อควำมยัง่ยนืของสงัคม

และธุรกจิให้เติบโตก้ำวหน้ำไปด้วยกนั  โดยบริษัทฯ ได้จดัท ำแผนควบคุมและบริหำรจดักำรด้ำนสิง่แวดล้อม กำร

ด ำเนินงำนให้มกีำรปฏบิตัิตำมกฎหมำยที่เกี่ยวขอ้งกบักำรดูแลรกัษำสิง่แวดล้อมอย่ำงเคร่งครดั เพื่อป้องกนัและลด

ผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้ต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม โดยบรษิทั ฯไดต้ดิตัง้ระบบหวัฉีดน ้ำใหแ้ก่ระบบสำยพำนล ำเลยีง กำรจดั

ฝงูรถบรรทุกวิง่รำดน ้ำและสเปรยน์ ้ำตลอดทัว่บรเิวณพืน้ทีป่ฏบิตังิำน เพื่อลดปรมิำณฝุ่ นละอองทีเ่กดิจำกกำรปฏบิตังิำน 

และด ำเนินกำรควบคุมระดับเสยีงรบกวนของเครื่องจกัรและกำรระเบิดหน้ำดิน ไม่ให้รบกวนผู้อยู่อำศยัในชุมชน 

นอกจำกนี้ บรษิัทฯ ยงัตระหนักถึงกำรควบคุมมลพษิทำงน ้ำ โดยได้ตดิตัง้ระบบบ ำบดัน ้ำเสยีตำมมำตรฐำนของกำร

ไฟฟ้ำฝ่ำยผลติแห่งประเทศไทยเพื่อลดกำรก่อมลพษิใหน้้อยลงทีส่ดุเท่ำทีจ่ะเป็นไปได ้

ทัง้นี้ บริษัทฯ ให้กำรสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสงัคมและสิง่แวดล้อมเสมอมำ โดยมีกำรจดัสรร

ทรพัยำกรบุคคลและงบประมำณอย่ำงต่อเนื่อง มกีำรเขำ้ร่วมกจิกรรมเพื่อสงัคมและสิง่แวดลอ้มร่วมกบัองคก์รทัง้ภำครฐั

และภำคเอกชน รวมถงึกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลติแห่งประเทศไทย 
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10.1.7 การรว่มพฒันาชุมชนหรอืสงัคม 

บรษิัทฯ ตระหนักถงึควำมรบัผดิชอบต่อชุมชนและสงัคม จงึมนีโยบำยในกำรเขำ้ร่วมกจิกรรมและโครงกำร

ต่ำงๆ ในกำรร่วมพฒันำและช่วยเหลอืชุมชนและสงัคม  เพื่อให้มคีวำมกำ้วหน้ำและเตบิโตไปพร้อมๆกบักำรด ำเนิน

ธุรกจิแบบยัง่ยนืร่วมกนั  โดยบรษิทัฯไดใ้หก้ำรสนบัสนุนทำงดำ้นกำรศกึษำแก่เยำวชน โดยกำรบรจิำคอุปกรณ์กำรเรยีน

และสนบัสนุนทุนกำรศกึษำ กำรใหค้วำมช่วยเหลอืปรบัปรุง ซ่อมแซมสถำนศกึษำ  กำรสนับสนุนต่อองคก์รภำครฐั ไม่

ว่ำจะเป็นกำรใหเ้งนิสนบัสนุนแก่สถำนีต ำรวจ เพื่อปรบัปรุงสถำนที ่และจดัหำอุปกรณ์ต่ำงๆส ำหรบัใหบ้รกิำรประชำชน 

กำรสนับสนุนทำงด้ำนศำสนำ กำรท ำนุบ ำรุงพระพุทธศำสนำ รวมถึงกำรบรจิำคเงนิสนับสนุนแก่โรงพยำบำลในกำร

ปรบัปรุงสถำนพยำบำล จดัหำเครื่องมอืเครื่องใช ้เพื่อใหเ้ป็นประโยชน์สงูสดุต่อชุมชนและสงัคมโดยรวม 

ในปี 2563 บรษิทัฯ ไดจ้ดักจิกรรม และเขา้ร่วมโครงการเพื่อประโยชน์ต่อสงัคม และสิง่แวดลอ้ม ดงันี้ 

- สนบัสนุนภาครฐัน าถุงยงัชพีช่วยเหลอืชมุชนทีไ่ดร้บัผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควดิ-19 ที ่อ.แม่เมาะ 

จ.ล าปาง 

 
- เมื่อวนัที ่6 กุมภาพนัธ์ 2563 บรษิทัฯ ไดน้ าคณะพนักงาน เขา้ร่วมงานเปิดโครงการ เดนิ-วิง่ ครัง้ที ่ 1 

SQ(HS) พรอ้มมอบทุนใหโ้รงพยาบาล เมอืงหงสา เพื่อซือ้อุปกรณ์การแพทย์ ในโครงการเดิน่-วิง่ ครัง้นี้ 

เพื่อใหโ้รงพยาบาลมอีุปกรณ์การแพทยเ์พยีงพอต่อการรกัษาคนเจบ็ต่อไป มผีูเ้ขา้ร่วม 50 คน 
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- เมื่อวนัที ่1 มถุินำยน 2563 บรษิทัฯ น ำคณะพนกังำนเขำ้ร่วมปลกูป่ำ เน่ืองจำกวนัครบรอบวนัเดก็น้อย

สำกล และวนัปลกูป่ำแห่งชำต ิณ ทีภู่ทำดหลกัเมอืงฯ เมอืงหงสำ แขวงไชยบุร ีโดยท่ำนเจำ้เมอืงหงสำ

พรอ้มดว้ยคณะกำรนำและพนกังำนทัว่เมอืงเขำ้ร่วมงานนี้ดว้ย มผีูเ้ขา้ร่วม 600 กว่าคน 

 
- เมื่อวนัที ่4 มถุินำยน 2563 บรษิทัฯ น ำคณะพนกังำนเขำ้ร่วมปลกูป่ำ ฉลองวนัครบรอบวนัเดก็น้อยสำกล 

และวนัปลกูป่ำแห่งชำต ิณ ทีป่ลกูป่ำทีฟ่ำรม์แลน บำ้นนำปุ่ ง เมอืงหงสำ แขวงไชยบุร ีโดยท่ำนเจำ้เมอืง

หงสำ พรอ้มดว้ยคณะกำรนำและพนกังำนโครงกำรไฟฟ้ำหงสำ ประชำชนทัว่เมอืงเขำ้ร่วมงำนนี้ดว้ย มี

ผูเ้ขำ้ร่วม 500 กว่ำคน 

 

- เมื่อวนัที ่23 กรกฎำคม 2563 บรษิทัฯ น ำคณะพนกังำนเขำ้ร่วมสนบัสนุนอุปกรณ์ไฟฟ้ำใหห้อ้งกำรปกครอง

เมอืงหงสำ โดยท่ำนรองเจำ้เมอืงและคณะ เป็นผูร้บัมอบ เพื่อใชใ้นอำคำรสำนกังำนปรกครองเมอืงหลงัใหม่ 
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- เมื่อวนัที ่1 กนัยำยน 2563 บรษิทัฯ ไดม้อบเงนิสนบัสนุนกฬีำ 4 เมอืงเหนือ ทีแ่ขวงไชยบุร ีเพื่อเป็นค่ำใชจ้่ำย

สมทบในกำรแขง่ขนักฬีำ กฬีำฟุตซอล เพื่อสำนสมัพนัธแ์กนน ำของ 4 เมอืงเหนือ แขวงไชยะบุร ี

 

- เมื่อวนัที ่31 ตุลำคม 2563 บรษิทัฯ น ำคณะพนกังำนเขำ้รว่มงำนกฐนิสำมคัคปีระจ ำปี 2020 ทีว่ดับำ้นจอมแจง้ 

เมอืงหงสำ แขวงไชยบุร ีมผีูเ้ขำ้ร่วม 1,000 กว่ำคน 

 

 

การด าเนินงานเพ่ือการพฒันาอย่างยัง่ยืน 

บรษิัทฯ ตระหนักถึงกำรด ำเนินงำนภำยใต้ควำมรบัผิดชอบต่อชุมชน สงัคม และสิง่แวดล้อม โดยมนีโยบำย
ป้องกันผลกระทบในด้ำนต่ำงๆ กำรวำงแผนและควบคุมกำรปฏิบัติงำนให้อย่ำงมีประสิทธิภำพ สอดคล้องกับ
มำตรฐำนสำกลรวมไปถึงกฎหมำยและระเบยีบขอ้บงัคบัที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อให้บรษิัทฯด ำเนินธุรกจิได้อย่ำงยัง่ยนื โดย
บรษิทัฯไดใ้หค้วำมส ำคญักบักลุ่มผูม้สีว่นไดเ้สยี ไดแ้ก่ ลกูคำ้ ซึง่มจี ำนวนน้อยรำยท ำใหต้อ้งมคีวำมรบัผดิชอบในกำรส่ง
มอบงำนอย่ำงมีคุณภำพสูงสุด  พนักงำนปฏิบัติกำรที่ท ำงำนอยู่กบัเครื่องจกัร จ ำนวนมำกกว่ำ 1,000 คน ที่ต้อง
ค ำนึงถงึกำรรกัษำควำมปลอดภยัในกำรปฏบิตังิำน รวมทัง้กำรปฏบิตัต่ิอพนักงำนทุกคนอย่ำงเท่ำเทยีมและเป็นธรรม  
นอกจำกนี้ยงัให้ควำมส ำคญักบักำรดูแลชุมชนและสิง่แวดล้อมใกล้เคียงพื้นที่ปฏิบตัิงำนที่มีควำมอ่อนไหวต่อกำร
ด ำเนินงำนของกำรผลติกระแสไฟฟ้ำจำกโรงไฟฟ้ำพลงังำนถ่ำนหนิ โดยบรษิทัฯ ไดม้กีำรควบคุมและประเมนิควำมเสีย่ง
ดงักล่ำวอยู่ในระดบัสงู เพื่อไม่ใหเ้กดิผลกระทบต่อสงัคม และสิง่แวดลอ้ม และเพื่อไม่ใหเ้กดิกำรรอ้งเรยีน กำรประทว้ง
จำกชุมชนหรอืผดิต่อกฎระเบยีบรำชกำรทีเ่กีย่วขอ้ง 

ทัง้นี้ บรษิัทฯ ได้ด ำเนินกำรให้บุคลำกรภำยในองค์กรตัง้แต่ระดบัผู้บรหิำร หวัหน้ำงำน และพนักงำนในส่วน
ต่ำงๆของบรษิัทให้มกีำรปฏบิตัิตำมนโยบำยควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม และสิง่แวดลอ้ม เพื่อให้เกดิควำมร่วมมอืและ
น ำมำซึง่ประโยชน์ร่วมกนัในกำรบรรลุเป้ำหมำยกำรด ำเนินธุรกจิอย่ำงยัง่ยนื โดยกำรประกำศนโยบำยควำมรบัผดิชอบ
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ต่อสงัคม และสิง่แวดล้อมผ่ำนทำงช่องทำงกำรสื่อสำรของบรษิัทฯ ทัง้รูปแบบกำรประชุมระดบัผู้บรหิำร กำรประชุม
ระดบัฝ่ำย บอรด์ประชำสมัพนัธ ์ระบบ Intranet และวำรสำรประชำสมัพนัธภ์ำยในบรษิทัฯ พรอ้มทัง้ก ำหนดอยู่ในหวัขอ้
กำรปฐมนิเทศพนกังำนใหม่และกำรอบรมพนกังำน เพื่อย ้ำใหต้ระหนกัถงึควำมส ำคญัอยู่เสมอ 

บรษิัทฯ ยงัน ำระบบกำรประเมนิผลมำใชใ้นกำรก ำกบัให้มกีำรปฏบิตัิตำมนโยบำยควำมรบัผดิชอบทำงสงัคม 
โดยก ำหนดเกณฑก์ำรชีว้ดัผลกำรด ำเนินงำนทีส่ ำคญั (Key Performance Indicators - KPIs) ซึง่สะทอ้นกำรปฏบิตัติำม
นโยบำยดงักล่ำว เช่น 

1) เป้ำหมำยกำรผลิตประจ ำปีเพื่อให้มัน่ใจว่ำบริษัทสำมำรถส่งมอบงำนให้ กฟผ. ได้ทนัตำมปริมำณและ
ระยะเวลำทีก่ ำหนด  

2) กำรประเมนิควำมพึงพอใจของ กฟผ. ที่มต่ีอกำรท ำงำนของบรษิัทฯ ตำมสญัญำและกำรด ำเนินงำนของ
บรษิทัฯ เพื่อป้องกนัมลภำวะจำกฝุ่ นทุกไตรมำส  

3) เป้ำหมำยกำรลดกำรเกดิอุบตัเิหตุในกำรท ำงำนทัง้อุบตัเิหตุขนำดเลก็ ปำนกลำงและขนำดใหญ่ทีก่่อใหเ้กดิ
กำรบำดเจ็บของพนักงำน ทัง้นี้ จะมีกระบวนกำรติดตำมและสรุปผลกำรด ำเนินงำนตำม KPIs ที่เกี่ยวขอ้งกบักำร
ป้องกนัอุบตัเิหตุ เพื่อประกอบกำรพจิำรณำผลกำรด ำเนินงำนเป็นประจ ำทุกปี 

อนึ่ง ในการด าเนินโครงการขุด-ขนดนิ ณ เมอืงหงสา สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว บรษิัท จดัท า 
Safety and Environmental Management Plan เพื่อเป็นแนวทางในการปฏบิตัติามนโยบายความปลอดภยั สุขภาพ
อนามยั และสิง่แวดลอ้ม ทีก่ าหนดโดยบรษิัท หงสาเพาเวอร์ จ ากดั (ผูว้่าจ้าง) โดยเริม่ปฏบิตัิการตามแผนตัง้แต่เ ริม่
โครงการในปี 2558 
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11. การควบคมุภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง 

 
11.1  ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการ

ควบคมุภายในของบริษทั 
คณะกรรมกำรบรษิัทฯ และผู้บริหำรของบรษิัทฯ ให้ควำมส ำคญัต่อกำรควบคุมภำยในอย่ำงต่อเนื่องด้วย

ตระหนกัว่ำ ระบบกำรควบคุมภำยในเป็นกลไกส ำคญัทีจ่ะสรำ้งควำมมัน่ใจต่อฝ่ำยบรหิำรในกำรช่วยลดควำมเสีย่งทำง
ธุรกจิ ช่วยให้กำรด ำเนินธุรกิจมปีระสทิธภิำพและประสทิธิผล โดยมกีำรจดัสรรทรพัยำกรอย่ำงเหมำะสม และบรรลุ
เป้ำหมำยตำมทีต่ัง้ไว ้ตลอดจนมกีำรประเมนิผลกำรควบคุมภำยในอย่ำงน้อยปีละครัง้ 

คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ไดก้ ำหนดใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบ ท ำหน้ำทีใ่นกำรก ำกบัดูแลใหร้ะบบกำรควบคุม
ภำยในและระบบกำรบรหิำรจดักำรควำมเสีย่ง ของบรษิัทฯ มคีวำมเหมำะสมและมปีระสทิธภิำพ รวมถึงกำรดูแลให้
บรษิทัฯ มกีำรปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนด และกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้ง กำรดูแลมใิหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ กำรท ำ
รำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั กำรดแูลรกัษำและกำรใชท้รพัยส์นิ เพื่อป้องกนัมใิหเ้กดิกำรทุจรติหรอืประพฤตมิชิอบ โดยบรษิทั
ฯ ไดจ้ดัใหม้กีลไกกำรตรวจสอบ และถ่วงดุล โดยมฝ่ีำยตรวจสอบภำยในซึง่มคีวำมเป็นอสิระท ำหน้ำทีใ่นกำรตรวจสอบ 
ประเมนิประสทิธิภำพ และควำมเพยีงพอของระบบกำรควบคุมภำยในและระบบกำรบรหิำรจดักำรควำมเสีย่ง ในกำร
ปฏบิตังิำนของทุกหน่วยงำนทัง้ของบรษิทัฯ  โดยน ำกรอบแนวทำงของระบบกำรควบคุมภำยในตำมมำตรฐำนสำกลของ 
COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) และกรอบกำรบรหิำรควำม
เสีย่งทัว่ทัง้องคก์ร (Enterprise Risk Management) มำประยุกตใ์ชใ้หก้ำรควบคุมภำยในและกำรบรหิำรควำมเสีย่งใหม้ี
ควำมสมบรูณ์มำกยิง่ขึน้ เพื่อใหก้ำรด ำเนินงำนดำ้นต่ำงๆ ของบรษิทัฯ มปีระสทิธภิำพ และประสทิธผิลมำกทีส่ดุ 

นอกจำกนี้คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ไดก้ ำหนดใหม้กีำรประเมนิควำมเพยีงพอของระบบกำรควบคุมภำยในเป็น
ประจ ำทุกปี ตำมแนวทำงของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) โดยในกำร
ประชุมคณะกรรมกำรบรษิัท ครัง้ที ่2/2564 เมื่อวนัที่ 15 มนีำคม 2564 บรษิทัฯ ได้มกีำรทบทวนแบบประเมนิควำม
เพยีงพอของระบบกำรควบคุมภำยใน ตำมกรอบกำรควบคุมภำยในของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยทีอ่ำ้งองิจำก 
COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) ทัง้ 5 องคป์ระกอบ 17 
หลกักำรย่อย ทัง้นี้ บรษิทัฯ ไม่พบขอ้บกพร่องทีม่นียัส ำคญัต่อระบบกำรควบคุมภำยในของบรษิทัฯ  

 
การตรวจสอบภายใน 

ฝ่ำยตรวจสอบภำยในมคีวำมเป็นอสิระจำกฝ่ำยบรหิำร โดยในระหว่ำงปี 2563 บรษิัทฯ ได้ว่ำจ้ำง บรษิัท 
ตรวจสอบภำยในธรรมนิต ิจ ำกดั เขำ้มำท ำหน้ำทีต่รวจสอบภำยในร่วมกบัฝ่ำยตรวจสอบภำยใน ซึง่ไดท้ ำกำรตรวจและ
ประเมนิกำรปฏบิตัติำมระเบยีบและคู่มอืกำรปฏบิตังิำนทีจ่ดัท ำขึน้ภำยใตห้ลกัจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกจิ, นโยบำย
เกีย่วกบักำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ีและนโยบำยเกีย่วกบักำรป้องกนัควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ ซึง่ไดจ้ดัท ำรำยงำน
ผลกำรตรวจสอบและรำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบในดำ้นกำรปฏบิตังิำนตรวจสอบภำยใน และรำยงำนต่อ
ประธำนเจำ้หน้ำที่บรหิำรในดำ้นงำนบรหิำรหน่วยงำน ฝ่ำยตรวจสอบภำยในและบรษิัท ตรวจสอบภำยในธรรมนิต ิมี
หน้ำที่ประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลของระบบกำรควบคุมภำยในและประเมินควำมเสี่ยงในขัน้ตอนกำร
ปฏบิตังิำน รวมทัง้เป็นทีป่รกึษำเพื่อสนบัสนุนใหฝ่้ำยต่ำง ๆ สำมำรถบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยทำงธุรกจิ 

หวัหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ปฏบิตัหิน้ำทีเ่ป็นเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อสนับสนุนให้
คณะกรรมกำรตรวจสอบสำมำรถด ำเนินกำรตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทได้มอบหมำยให้ และเป็นที่ปรึกษำเพื่อให้
ค ำแนะน ำแก่บรษิทัในดำ้นต่ำงๆ เช่น ดำ้นกำรควบคุมภำยใน ดำ้นกำรบรหิำรควำมเสีย่ง ดำ้นควำมปลอดภยัของระบบ
สำรสนเทศ เป็นตน้ 

ทัง้นี้ฝ่ำยตรวจสอบภำยในได้ด ำเนินกำรตรวจสอบระบบควบคุมภำยในอย่ำงสม ่ำเสมอ ตำมแผนงำนกำร
ตรวจสอบประจ ำปี และรำยงำนผลกำรตรวจสอบแก่คณะกรรมกำรตรวจสอบ ณ ปัจจุบนั ยงัไม่พบขอ้บกพร่องที่ เป็น
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สำระส ำคญั แต่ไดใ้หค้วำมเหน็ในกำรปรบัปรุงระบบกำรควบคุมภำยในบำงจุดทีไ่ด้ตรวจพบรวมถงึไดใ้หค้ ำแนะน ำที่
เหมำะสมเพื่อใหฝ่้ำยต่ำง ๆ น ำไปปรบัปรุงกระบวนกำรท ำงำน โดยฝ่ำยตรวสอบภำยในของบรษิทัฯ มหีน้ำทีส่อบทำน
เพื่อใหม้ัน่ใจว่ำกำรปฏบิตังิำนหลกัและกจิกรรมทำงกำรเงนิที่ส ำคญัของบรษิทัฯ ไดด้ ำเนินกำรอย่ำงมปีระสทิธภิำพและ
เป็นไปตำมกฎหมำยภำยใตแ้นวทำงทีก่ ำหนด         

11.2  ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ทัง้นี้ ทุกไตรมำสในกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบไดป้ระเมนิควำมเพยีงพอของระบบกำรควบคุมภำยใน
ของบรษิทัฯ   ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบเกีย่วกบักำรควบคุมภำยในเป็นไปในทำงเดยีว กบั คณะกรรมกำร
บริษัทและผู้สอบบัญชี  (อ้างอิงในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจ าปี  เอกสารแนบ 5.1 : รายงานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ)  โดยทัง้คณะกรรมกำรบรษิทัฯ คณะกรรมกำรตรวจสอบและผูส้อบบญัชมีคีวำมเหน็สอดคลอ้ง
กนัว่ำกำรควบคุมภำยในของบรษิทัฯ ไม่พบขอ้บกพร่องในส่วนที่เป็นสำระสำคญัของระบบกำรควบคุมภำยในที่จะมี
ผลกระทบอย่ำงเป็นสำระสำคญั 
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12. รายการระหว่างกนั 

-ไม่ม-ี 

 



 

 

 

 

 
ส่วนท่ี 3 

ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
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13. ข้อมูลทางการเงินท่ีส าคญั 
13.1 งบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชี 
13.1.1  ช่ือผูส้อบบญัชีส าหรบังบการเงินของบริษทั 

ผูส้อบบญัชสี ำหรบังบกำรเงนิของบรษิทั สำมำรถสรุปไดด้งันี้  

งวดปีบญัชีส้ินสุด ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี บริษทั แสดงความเหน็ 

31 ธนัวำคม 2560 นำยธรีศกัดิ ์ฉัว่ศรสีกุล 6624 บรษิทั แกรนท ์ธอนตนั จ ำกดั ไม่มเีงื่อนไขมขีอ้สงัเกตุ 

31 ธนัวำคม 2561 นำยสมคดิ  เตยีตระกลู 2785 บรษิทั แกรนท ์ธอนตนั จ ำกดั ไม่มเีงื่อนไขมขีอ้สงัเกตุ 

31 ธนัวำคม 2562 นำยสมคดิ  เตยีตระกลู 2785 บรษิทั แกรนท ์ธอนตนั จ ำกดั ไม่มเีงื่อนไขมขีอ้สงัเกตุ 

31 ธนัวำคม 2563 นำยสมคดิ  เตยีตระกลู 2785 บรษิทั แกรนท ์ธอนตนั จ ำกดั ไม่มเีงื่อนไขมขีอ้สงัเกตุ 

     
13.1.2 สรปุรายงานการสอบบญัชี 

ส ำหรบังบกำรเงนิรวมของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย และงบกำรเงนิเฉพำะบรษิทัของบรษิทัฯ ส ำหรบัปีสิ้นสดุ
วนัที ่31 ธนัวำคม 2560 
ผูต้รวจสอบบญัชเีหน็ว่ำ งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะของบรษิทัขำ้งตน้น้ีแสดงฐำนะทำงกำรเงนิรวม
ของกลุ่มบรษิทั ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2560 ผลกำรด ำเนินงำนรวม และกระแสเงนิสดรวม ส ำหรบัปีสิน้สดุวนั
เดยีวกนั และฐำนะกำรเงนิของบรษิทั ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2560 ผลกำรด ำเนินงำน และกระแสเงนิสดเฉพำะ
ของบรษิทัสิน้สดุปีเดยีวกนัโดยถูกตอ้งตำมควรทีใ่นสำระส ำคญัตำมมำตรำฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ 

ส ำหรบังบกำรเงนิรวมของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย และงบกำรเงนิเฉพำะบรษิทัของบรษิทัฯ ส ำหรบัปีสิ้นสดุ
วนัที ่31 ธนัวำคม 2561 
ผูต้รวจสอบบญัชเีหน็ว่ำ งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะของบรษิทัขำ้งตน้น้ีแสดงฐำนะทำงกำรเงนิรวม
ของกลุ่มบรษิทั ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2561 ผลกำรด ำเนินงำนรวม และกระแสเงนิสดรวม ส ำหรบัปีสิน้สดุวนั
เดยีวกนั และฐำนะกำรเงนิของบรษิทั ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2561 ผลกำรด ำเนินงำน และกระแสเงนิสดเฉพำะ
ของบรษิทัสิน้สดุปีเดยีวกนัโดยถูกตอ้งตำมควรทีใ่นสำระส ำคญัตำมมำตรำฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ 

ส ำหรบังบกำรเงนิรวมของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย และงบกำรเงนิเฉพำะบรษิทัของบรษิทัฯ ส ำหรบัปีสิ้นสดุ
วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 
ผูต้รวจสอบบญัชเีหน็ว่ำ งบกำรเงนิรวมและเฉพำะของบรษิทัทีแ่นบมำนี้แสดงฐำนะกำรเงนิรวมและเฉพำะของ
บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) และบรษิทัย่อย ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 ผลกำรด ำเนินงำนรวม
และเฉพำะของบรษิทั และกระแสเงนิสดรวมและเฉพำะของบรษิทั ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั โดยถูกตอ้ง
ตำมทีค่วรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ 

ส ำหรบังบกำรเงนิรวมของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย และงบกำรเงนิเฉพำะบรษิทัของบรษิทัฯ ส ำหรบัปีสิ้นสดุ
วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 
ผูต้รวจสอบบญัชเีหน็ว่ำ งบกำรเงนิรวมและเฉพำะของบรษิทัทีแ่นบมำนี้แสดงฐำนะกำรเงนิรวมและเฉพำะของ
บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) และบรษิทัย่อย ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 ผลกำรด ำเนินงำนรวม
และเฉพำะของบรษิทั และกระแสเงนิสดรวมและเฉพำะของบรษิทั ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั โดยถูกตอ้ง
ตำมทีค่วรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ 



แบบ 56-1 ปี 2563 | บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) 
 

สว่นที ่3 ขอ้ที ่13 หน้ำที ่2  

13.2 ตารางสรปุงบการเงิน 
งบแสดงฐานะทางการเงิน 

งบแสดงฐานะทางการเงิน 

งบการเงินรวม 

31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สนิทรพัย ์
 

  
 

  
 

  

สนิทรพัยห์มนุเวยีน           

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 323.37 2.7 263.08 2.37 241.68 2.41 

เงนิฝำกประจ ำมำกกวำ่ 3 เดอืน 2.32 0.02 0.82 0.01 0.82 0.01 

ลูกหน้ีและรำยไดท้ีย่งัไมเ่รยีกช ำระ         

 - ลูกคำ้ทัว่ไป 897.87 7.49 893.44 8.04 812.63 8.11 

 - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้ง 134.19 1.12 96.99 0.87 1.05 0.01 

วสัดุคงเหลอื 382.87 3.19 221.90 2.00 194.55 1.94 

ภำษมีลูคำ่เพิม่รอเรยีกคนื 355.32 2.96 245.92 2.21 158.21 1.58 

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น   207.77 1.73 343.08 3.09 329.85 3.29 

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 2,303.72 19.22 2,065.24 18.60 1,738.79 17.36 

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน           

เงนิฝำกธนำคำรทีม่ขีอ้จ ำกดัในกำรใช้ 44.04 0.37 13.56 0.12 11.10 0.11 

ทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์ – สทุธ ิ 9,540.46 79.59 8,817.38 79.39 7580.75 75.68 

สนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้- สทุธ ิ - - - - 472.78 4.72 

รำยจำ่ยในกำรส ำรวจและพฒันำแหล่งแรต่ัง้พกั - - 93.80 0.84 93.60 0.93 

สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี 69.52 0.58 86.11 0.78 94.30 0.94 

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น 29.02 0.24 30.11 0.27 25.37 0.25 

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 9,683.05 80.78 9,040.96 81.40 8,277.90 82.64 

รวมสินทรพัย ์ 11,986.76 100 11,106.20 100 10,016.69 100.00 

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น             

หน้ีสินหมนุเวียน             

เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ 826.19 6.89 905.14 8.15 669.21 6.68 

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอื่น – ผูค้ำ้ทัว่ไป 633.57 5.29 434.03 3.91 346.55 3.46 

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอื่น - กจิกำรที่
เกีย่วขอ้ง 

94.99 0.79 28.54 0.26 7.09 0.07 

เจำ้หน้ีคำ่ซือ้สนิทรพัย ์ 791.09 6.6 - - - - 



แบบ 56-1 ปี 2563 | บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) 
 

สว่นที ่3 ขอ้ที ่13 หน้ำที ่3  

งบแสดงฐานะทางการเงิน 

งบการเงินรวม 

31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สว่นทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี         

    - เจำ้หน้ีตำมสญัญำเช่ำกำรเงนิ 162.03 1.35 364.00 3.28 183.53 1.83 

    - เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ 1,409.73 11.76 1,193.57 10.75 1105.51 11.04 

    - เงนิรบัล่วงหน้ำจำกลูกคำ้ 30 0.25 - - 3.19 0.03 

    - ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 11.04 0.09 6.09 0.05 9.36 0.09 

    - หุน้กู้ - - - - 299.87 2.99 

ภำษเีงนิไดค้ำ้งจำ่ย - - 7.43 0.07 14.72 0.15 

หน้ีสนิหมนุเวยีนอื่น 255.88 2.13 616.35 5.55 288.10 2.88 

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 4,214.52 35.16 3,555.16 32.01 2,927.13 29.22 

            

หน้ีสนิไมห่มนุเวยีน           

เจำ้หน้ีตำมสญัญำเช่ำกำรเงนิ – สทุธ ิ 256.4 2.14 196.68 1.77 159.67 1.59 

เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ – สทุธ ิ 5,012.85 41.82 4,115.84 37.06 3,452.39 34.47 

เงนิรบัล่วงหน้ำจำกลูกคำ้ – สทุธ ิ - - 20.00 0.18 17.82 0.18 

ภำระผกูพนัส ำหรบัผลประโยชน์พนกังำน 31.42 0.26 45.61 0.41 37.41 0.37 

หุน้กู้-สทุธ ิ 298.6 2.49 994.59 8.96 997.12 9.95 

หน้ีสนิไมห่มนุเวยีนอื่น 6.91 0.06 13.38 0.12 12.87 0.13 

รวมหน้ีสินไม่หมนุเวียน 5,606.17 46.77 5,386.11 48.50 4,677.28 46.69 

รวมหน้ีสิน 9,820.69 81.93 8,941.27 80.51 7,604.41 75.92 

ส่วนของผู้ถือหุ้น     
  

  

ทุนจดทะเบยีน 1,150.00 9.59 1,150.00 10.35  1,150.00 11.48 

ทุนทีอ่อกและช ำระแลว้ 1,135.06 9.47 1,138.51 10.25 1,141.41 11.40 

เงนิรบัล่วงหน้ำคำ่หุน้สำมญั 3.46 0.03 2.89 0.03 5.04 0.05 

สว่นเกนิมลูค่ำหุน้สำมญั 812.66 6.78 819.52 7.38 824.96 8.24 

สว่นทุนจำกกำรจ่ำยโดยใช้หุน้เป็นเกณฑ์ 43.31 0.36 36.45 0.33 31.01 0.31 

ก ำไร (ขำดทุน) สะสม :             

จดัสรรเพื่อส ำรองตำมกฎหมำย 67.71 0.56 76.36 0.69 94.65 0.94 

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 103.88 0.87 92.88 0.84 318.47 3.18 



แบบ 56-1 ปี 2563 | บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) 
 

สว่นที ่3 ขอ้ที ่13 หน้ำที ่4  

งบแสดงฐานะทางการเงิน 

งบการเงินรวม 

31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้อืหุ้น - - (0.72) (0.01) (0.92) (0.01) 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษทั 2,166.07 18.07 2,165.90 19.50 2,414.62 24.11 

สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี ำนำจควบคมุ - - (0.96) (0.01) (2.35) (0.02) 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,166.07 18.07 2,164.94 19.49 2,412.27 24.08 

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 11,986.76 100 11,106.20 100.00 10,016.68 100.00 

 
 
 
 
 
  



แบบ 56-1 ปี 2563 | บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) 
 

สว่นที ่3 ขอ้ที ่13 หน้ำที ่5  

งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

 งบแสดงก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 
งบการเงินรวม 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากการให้บริการ        
รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำร 3,566.95 100.00 4,689.62 100.00 4,726.10 100 
ต้นทุนจากการให้บริการ          
ตน้ทุนจำกกำรใหบ้รกิำร (3,445.18) (96.59) (4,039.61) (86.14) (3,740.30) (79.14) 
ก าไรขัน้ต้น 121.77 3.41 650.01 13.86 985.80 20.86 
รำยไดอ้ื่น 57.15 1.60 83.31 1.78 49.43 1.05 
คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำร (311.18) (8.72) (349.36) (7.45) (490.86) (10.39) 
ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ (132.26) (3.71) 383.96 8.19 544.37 11.52 
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ (286.93) (8.04) (389.27) (8.30) (313.59) (6.64) 
ก าไรก่อนภาษีเงินได้ (419.18) (11.75) (5.30) (0.11) 230.78 4.88 
ภำษเีงนิได ้ 134.56 3.77 5.76 0.12 8.92 0.19 
ก าไรส าหรบัปี (284.63) (7.98) 1.11 0.02 239.70 5.07 
ก าไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน         

ก ำไร (บำทต่อหุน้) 
1
 (0.25)  0.001  0.21   

จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนกั (ลำ้นหุน้) 1,135  1,138.5  1141.35   
1
 ค ำนวณดว้ยจ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนกัของหุน้สำมญัทีเ่รยีกชำระแลว้ทัง้หมด 

 
 
 
 
 
 
 
  



แบบ 56-1 ปี 2563 | บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) 
 

สว่นที ่3 ขอ้ที ่13 หน้ำที ่6  

งบกระแสเงินสด 
งบแสดงกระแสเงินสด งบการเงินรวม 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน     
ก ำไรก่อนภำษเีงนิได ้ (419.18) (5.30) 230.77 
รายการปรบัปรงุกระทบยอด      
   คำ่เสื่อมรำคำและคำ่ตดัจ ำหน่ำย 1,035.86 1,178.47 1,102.70 
   คำ่ตดัจำ่ยคำ่ธรรมเนียมทำงกำรเงนิ 7.74 7.65 6.42 
   คำ่ใชจ้่ำยในกำรออกหุน้กูต้ดัจ ำหน่ำย 0.29 1.25 3.02 
   ก ำไรจำกกำรขำยเงนิลงทุนระยะสัน้ (0.43) - - 
   คำ่เผื่อ(กลบัรำยกำรค่ำเผื่อ)ส ำหรบัมลูคำ่วสัดคุงเหลอื (0.02) 1.50 2.27 
   ขำดทุน(ก ำไร)จำกอตัรำแลกเปลี่ยนทีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิ 1.76 (0.04) (0.09) 
   คำ่ใชจ้่ำยตำมภำระผกูพนัส ำหรบัผลประโยชน์พนกังำน 4.49 - 4.73 
   คำ่เผื่อกำรดอ้ยคำ่ของเงนิลงทุนในบรษิทัอื่น 9.00 - -  
   ขำดทุน(ก ำไร)จำกกำรขำยสนิทรพัย ์ (17.80) 8.11 20.24 
   ประมำณกำรหน้ีสนิ 102.50 137.03 -  
   ดอกเบี้ยรบั (3.17) (1.72) (0.44) 
   ดอกเบี้ยจำ่ย 286.93 389.27 308.81 
   คำ่ใชจ้่ำยจำกกำรจำ่ยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 7.52 -  - 
   คำ่ใชจ้่ำยตำมภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน - 10.62 - 
   กลบัรำยกำรคำ่เผื่อกำรดอ้ยค่ำของสนิทรพัยถ์ำวร - (2.58) (8.06) 
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรพัยแ์ละ
หน้ีสินด าเนินงาน 

1,015.47 1,724.25 1,670.37 

สินทรพัยด์ าเนินงาน (เพ่ิมขึน้) ลดลง    
   ลูกหน้ีกำรคำ้และรำยไดท้ีย่งัไมเ่รยีกช ำระ - ลูกคำ้ทัว่ไป (115.72) 4.42 80.82 
   ลูกหน้ีกำรคำ้และรำยไดท้ีย่งัไมเ่รยีกช ำระ - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้ง 36.31 (61.47) 95.94 
   วสัดุคงเหลอื (203.31) 159.47 25.08 
   ภำษมีลูคำ่เพิม่รอเรยีกคนื (106.14) 109.40 87.71 
   สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น 17.30 (25.52) 55.05 
   สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น 60.76 (1.16) 4.63 
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมขึน้ (ลดลง)     
   เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอื่น – ผูค้ำ้ทัว่ไป (886.54) (1.38) (87.39) 
   เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอื่น - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้ง 60.65 (66.45) (28.40) 
   เงนิสดจำ่ยเจำ้หน้ีค่ำซือ้สนิทรพัย ์ - (198.22) - 
   เงนิรบัล่วงหน้ำจำกลูกคำ้ (24.74) (10.00) 1.01 
   เงนิสดจำ่ยผลประโยชน์พนกังำน (8.71) (7.25) (7.00) 
   หน้ีสนิหมนุเวยีนอื่น  268.75 17.64 (354.85) 
   หน้ีสนิไมห่มนุเวยีนอื่น (213.74) 6.47 (0.50) 
เงินสดจากการด าเนินงาน (99.68) 1,650.22 1,542.47 
   เงนิสดรบัจำกดอกเบีย้ 3.17 1.75 0.44 
   เงนิสดจำ่ยดอกเบี้ย (338.72) (380.07) (307.86) 
   รบัคนืภำษเีงนิได ้ - -  11.28 



แบบ 56-1 ปี 2563 | บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) 
 

สว่นที ่3 ขอ้ที ่13 หน้ำที ่7  

งบแสดงกระแสเงินสด งบการเงินรวม 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

   จำ่ยภำษเีงนิได ้ (66.15) (112.32) (53.10) 
เงินสดสทุธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมด าเนินงาน (501.38) 1,159.57 1,193.23 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน    
   เงนิฝำกธนำคำรทีม่ขีอ้จ ำกดัในกำรใชล้ดลง (เพิม่ขึน้) 50.00 22.98 9.96 
   เงนิฝำกประจ ำเพิม่ขึน้ 0.51 1.50 0.00 
   เงนิสดรบัจำกกำรขำยเงนิลงทุนระยะสัน้ 30.71 - - 
   เงนิสดรบัจำกกำรขำยสนิทรพัย ์ - 101.28 0.11 
   เงนิสดจำ่ยซือ้สนิทรพัย ์ (2,267.64) (463.48) (309.99)  
   จำ่ยค่ำส ำรวจและพฒันำแหล่งแรต่ัง้พกั - (93.8) -  
เงินสดสทุธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน (2,186.42) -431.52 (299.92) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน    
   เงนิกู้ยมืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิเพิม่ขึน้ (ลดลง) 486.18 78.95 (235.93) 
   เงนิกู้ยมืจำกบุคคลหรอืกจิกำรที่เกีย่วขอ้งเพิม่ขึน้ (ลดลง) (59.00) -  -   
   จำ่ยช ำระเจำ้หน้ีตำมสญัญำเช่ำกำรเงนิ (156.00) (450.61) (217.49) 
   รบัเงนิจำกกำรออกหุน้กู้ 298.31 694.75 299.39 
   จำ่ยช ำระเงนิกูย้มืระยะยำว (889.11) (1,295.97) (859.15) 
   เงนิกู้ระยะยำวเพิม่ขึน้ 3,121.00 -  -   
   เงนิสดรบัจำกกำรกู้ยมืระยะยำว - 175.16 101.21 
   เงนิสดรบัจำกกำรช ำระคำ่หุน้ 3.64 2.89 5.04 
   จำ่ยเงนิปันผล (138.67) -  -   
เงินสดสทุธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมจดัหาเงิน 2,666.37 (794.83) (906.93) 
   ผลกระทบจำกกำรแปลงคำ่งบกำรเงนิ  (1.03) (0.29) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) สทุธิ (21.43) (67.81) (13.91) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 344.80 323.37 255.58 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 323.37 255.56 241.67 
ข้อมลูกระแสเงินสดเปิดเผยเพ่ิมเติม     
รำยกำรทีไ่มใ่ช่เงนิสด     
  ซือ้สนิทรพัยต์ำมสญัญำเช่ำกำรเงนิ 11.24 - - 
  เจำ้หน้ีคำ่ซือ้สนิทรพัย ์ 791.09 - - 
  สนิทรพัยท์ีข่ำยและเช่ำกลบัคนืภำยใตส้ญัญำเช่ำกำรเงนิ - 592.87 - -  
   กำรเพิม่ขึน้ของสนิทรพัยส์ทิธกิำรใชแ้ละหน้ีสนิตำมสญัญำเช่ำ - -  34.09 
   เจำ้หน้ีค่ำซือ้สนิทรพัยจ์ำกกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้ง - -  6.95 
   จดัประเภทสนิทรพัยภ์ำยใตส้ญัญำเช่ำกำรเงนิเป็นสนิทรพัยส์ทิธิ
กำรใช้ 

- -  472.78 

   จดัประเภทสนิทรพัยส์ทิธกิำรใช้ไปเป็นสนิทรพัยถ์ำวร - -  285.24 
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อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั 

อตัราส่วนทางการเงิน 
 

หน่วย 
งบการเงินรวม 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

อตัราส่วนสภาพคล่อง 
 

 
 

 

อตัรำสว่นสภำพคล่อง เท่ำ 0.55 0.58 0.59 
อตัรำสว่นสภำพคล่องหมนุเรว็ เท่ำ 0.32 0.35 0.36 
อตัรำสว่นหมนุเวยีนลูกหน้ีกำรคำ้ทัว่ไป เท่ำ 4.25 5.24 5.54 
ระยะเวลำเกบ็หน้ีเฉลีย่ วนั 89.63 73.48 64.98 
อตัรำหมนุเวยีนสนิคำ้คงเหลอื เท่ำ 12.25 13.36 17.96 
ระยะเวลำขำยสนิคำ้เฉลีย่ วนั 29.38 26.95 20.04 
อตัรำหมนุเวยีนเจำ้หน้ีผูค้ำ้ทัว่ไป เท่ำ 3.20 7.57 9.58 
ระยะเวลำช ำระหน้ี วนั 120.84 53.81 37.56 
วงจรเงนิสด วนั 1.73 48.13 47.45 

อตัราส่วนความสามารถในการท าก าไร 
 

    

อตัรำก ำไรขัน้ต้น รอ้ยละ 3.41 13.86 20.86 
อตัรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน รอ้ยละ (5.31) 6.41 10.47 
อตัรำก ำไรอื่น รอ้ยละ 1.58 1.75 1.04 
อตัรำก ำไรสทุธ ิ รอ้ยละ (7.85) 0.02 5.05 
อตัรำผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ รอ้ยละ (12.00) 0.05 10.53 

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
 

    
อตัรำผลตอบแทนจำกสนิทรพัย ์ รอ้ยละ (2.56) 0.01 2.28 
อตัรำผลตอบแทนจำกสนิทรพัยถ์ำวร รอ้ยละ 5.86 8.46 10.66 
อตัรำกำรหมนุของสนิทรพัย์ เท่ำ 0.33 0.41 0.45 

อตัราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน      
อตัรำสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ เท่ำ 4.53 4.13 3.15 
อตัรำสว่นหน้ีสนิทีม่ภีำระดอกเบีย้ต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ เท่ำ 3.68 3.59 2.85 
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14. การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจดัการ 
    
ค ำอธบิำยผลกำรด ำเนินงำน ควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร และฐำนะทำงกำรเงนินี้  เป็นค ำอธบิำยกำรเปลีย่น 

แปลงทีส่ ำคญัในงบกำรเงนิ ซึง่จดัท ำโดยมกีำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบบัที ่11 เรื่อง กำรร่วมกำรงำน 
มำใชใ้นกำรจดัท ำงบกำรเงนิรวม โดยจะรวมงบกำรเงนิเฉพำะของบรษิทัฯ บรษิทัย่อยและกจิกำรทีด่ ำเนินงำนร่วมกนั 
โดยฝ่ำยบรหิำรของบรษิัทฯ ได้พจิำรณำเนื้อหำทำงเศรษฐกจิของขอ้ตกลงในกจิกำรร่วมค้ำ ITD-SQ ตำมตำรำง
ดำ้นล่ำง) แล้ว พบว่ำกำรร่วมทุนในสดัส่วนรอ้ยละ 50 ของสญัญำดงักล่ำว ถอืเป็นกำรด ำเนินงำนร่วมกนั บรษิทัฯ จงึ
จดัท ำและน ำเสนองบกำรเงนิโดยรบัรูส้นิทรพัย ์หนี้สนิ รำยได ้และค่ำใชจ้่ำยของกจิกำรร่วมคำ้ทัง้ 2 แห่ง ทีเ่กีย่วขอ้งกบั
สว่นไดเ้สยีของบรษิทัฯ ในกำรด ำเนินงำนร่วมกนัเป็นสว่นหนึ่งของบรษิทัฯ 

 
ปัจจบุนั บรษิทัฯ มสีว่นร่วมในกำรควบคุมในบรษิทัดงัต่อไปนี้ 

ชื่อกจิกำร สดัสว่นเงนิลงทุน (รอ้ยละ) ลกัษณะธุรกจิ 
    
บรษิทัย่อย    
บรษิทั สหกลพำวเวอร ์จ ำกดั 100 ลงทุนในบรษิัทอื่นที่ประกอบธุรกิจผลิต

และจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ 
    
กจิกำรร่วมคำ้    
กจิกำรร่วมคำ้ ไอทดี ี– เอสควิ (ITD-SQ) 50 

 
ด ำเนินงำนภำยใต้สญัญำ กบั กำรไฟฟ้ำ
ฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ. ) 
ส ำ ห รับ โ ค ร ง ก ำ ร เห มื อ ง แ ม่ เ ม ำ ะ 
โครงกำรที ่7 

 
ภาพรวมผลการด าเนินงานท่ีผา่นมา 

บรษิทัฯ จดทะเบยีนก่อตัง้เมื่อวนัที ่10 พฤษภำคม 2554 โดยประกอบธุรกจิหลกั คอื ธุรกจิใหบ้รกิำรงำนดำ้น
กำรท ำเหมอืงแร่อย่ำงครบวงจร (Mining Service Business) โดยปัจจุบนั เหมอืงทีบ่รษิทัฯ ใหบ้รกิำรด ำเนินงำน จะเป็น
กำรท ำเหมอืงถ่ำนหนิแบบบ่อเปิด (Open Pit Mining) ซึง่เป็นกำรเปิดหน้ำดนิเป็นบ่อลกึลงไปจนถงึชัน้ถ่ำนหนิ แลว้จงึ
ท ำกำรขดุถ่ำนหนิออกมำใชง้ำน 

โครงกำรในปัจจุบนัของบรษิทัฯ ด ำเนินกำรใน 2 ลกัษณะดว้ยกนั ไดแ้ก่ (1) โครงกำรทีม่กีจิกำรรว่มคำ้เป็น
คู่สญัญำกบัลกูคำ้ และ (2) โครงกำรทีบ่รษิทัฯ เป็นคู่สญัญำโดยตรง  

(1) โครงกำรทีม่กีจิกำรร่วมคำ้เป็นคู่สญัญำกบัลูกคำ้ ไดแ้ก่ โครงกำรเหมอืงแม่เมำะ โครงกำร 7 ทีด่ ำเนินกำร
โดยกจิกำรร่วมค้ำ ITD-SQ ที่อ ำเภอแม่เมำะ จงัหวดัล ำปำง มสีญัญำจ้ำงเหมำหลกัระหว่ำง ITD-SQ กบั กฟผ. และ
ระยะเวลำด ำเนินงำนเริม่ตัง้แต่วนัที ่22 ตุลำคม 2551 สิน้สดุสญัญำวนัที ่30 เมษำยน 2563 มลูค่ำโครงกำรทัง้หมดตำม
สญัญำกบั กฟผ. ประมำณ 21,906 ลำ้นบำท ซึง่กจิกำรร่วมคำ้ด ำเนินงำนขดุขนและรบัรำยไดจ้ำก กฟผ. ภำยใต้สญัญำ
ดงักล่ำว โดยมีอตัรำค่ำจ้ำงที่ก ำหนดไว้แล้วตลอดอำยุโครงกำรตำมสญัญำ อย่ำงไรก็ตำม ในส่วนงำนของบริษัทฯ 
ภำยใตก้จิกำรร่วมคำ้ บรษิทัฯ ไดท้ ำสญัญำจำ้งเหมำช่วงกบักจิกำรร่วมคำ้ทัง้สองกจิกำร โดยแบ่งงำนระหว่ำงผูร้่วมคำ้ 
และบรษิัทฯ รบัเหมำช่วงงำนขุด-ขนดงักล่ำวในส่วนของบรษิัทฯ และมกีำรก ำหนดอตัรำค่ำจ้ำงเป็นอตัรำค่ำจ้ำงต่อ
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หน่วยปรมิำณขุดขน โดยจ ำแนกตำมควำมแตกต่ำงตำมเครื่องจกัรที่ใช้ ประเภทของดนิ หรอืควำมยำกง่ำยในกำร
ท ำงำน ซึ่งส ำหรบักำรรบัเหมำช่วง บรษิัทฯ จะรบัผดิชอบค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนขุดขน รวมถึง ค่ำใช้จ่ำยกำร
บ ำรุงรกัษำเครื่องจกัรทีบ่รษิทัฯ ใชใ้นกำรด ำเนินงำน ค่ำใชจ้่ำยในกำรปฏบิัตงิำน เช่น ค่ำน ้ำมนั ค่ำวตัถุระเบดิ ค่ำแรง 
และค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง และอตัรำค่ำจำ้งของกำรรบัเหมำช่วงทีบ่รษิทัฯ ไดร้บั จะต ่ำกว่ำอตัรำค่ำจำ้งจำกสญัญำ
จำ้งเหมำหลกัทีก่จิกำรร่วมคำ้ไดร้บัจำก กฟผ. เน่ืองจำกจะมกีำรกนัเอำส่วนต่ำงไปใชเ้ป็นค่ำด ำเนินงำนของกจิกำรร่วม
ค้ำเอง โดยเป็นค่ำใช้จ่ำยส่วนกลำงซึ่งรวมถึง ค่ำใช้จ่ำยดอกเบี้ย ภำระกำรช ำระคืนเงินต้นเงินกู้ยืมธนำคำร ค่ำ
บรหิำรงำน และค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ โดยบรษิทัฯ มกีำรท ำสญัญำจำ้งเหมำช่วงตัง้แต่ปี 2555 โดยแบ่งงำนทีเ่หลอืในโครงกำร 
7 ระหว่ำงบรษิทัฯ และผูร้่วมคำ้ในมลูค่ำใกลเ้คยีงกนั โดยสญัญำจำ้งเหมำช่วงระหว่ำงบรษิทัฯ และกจิกำรร่วมคำ้ ITD-
SQ ส ำหรบัโครงกำร 7 มมีลูค่ำ 4,221 ลำ้นบำท เริม่ตน้ตัง้แต่ 1 มกรำคม 2555 จนถงึวนัสิน้สดุโครงกำร  

ดงันัน้ ในกำรจดัท ำงบกำรเงนิของบรษิทัฯ รวมถงึกำรวเิครำะหแ์ละค ำอธบิำยของฝ่ำยจดักำรในหวัขอ้น้ี  
บรษิทัฯ จดัท ำงบกำรเงนิและรบัรูร้ำยไดแ้ละค่ำใชจ้่ำยจำกกำรด ำเนินงำนของสองโครงกำรน้ี จำก 2 สว่นคอื (1) รำยได้
และค่ำใชจ้่ำยจำกกำรรบัรูส้ว่นของบรษิทัฯ ในกจิกำรร่วมคำ้และ (2) รำยไดแ้ละค่ำใชจ้่ำยจำกกำรด ำเนินงำนตำมสญัญำ
จำ้งเหมำช่วง  

กระบวนกำรสรำ้งรำยไดข้องบรษิทัฯ สำมำรถสรุปไดด้งันี้  
 
 
 
 
 

 

 

(2) โครงกำรทีบ่รษิทัฯ เป็นคู่สญัญำโดยตรง ไดแ้ก่  
 โครงกำรขดุขนดนิ เหมอืงหงสำ  ซึง่บรษิทัฯ เขำ้ท ำสญัญำจำ้งเหมำขดุ-ขนดนิและถ่ำนหนิ ณ เหมอืง

หงสำ สปป.ลำว กับบริษัท หงสำเพำเวอร์ จ ำกัด โดยระยะเวลำตำมสัญญำเริ่มตัง้แต่วันที่ 1 
มถุินำยน 2558 สิน้สดุสญัญำวนัที ่31 ธนัวำคม 2569 มลูค่ำโครงกำรทัง้หมดประมำณ 12,779 ลำ้น
บำท เริม่ด ำเนินกำรเมื่อวนัที ่22 มถุินำยน 2558  

 โครงกำรเหมืองแม่เมำะ 8 บริษัทฯ เข้ำท ำสญัญำจ้ำงเหมำขุด-ขนดินและถ่ำนที่เหมืองแม่เมำะ 
สญัญำที ่8 กบั กฟผ. เมื่อวนัที่ 26 สงิหำคม 2558 โดยเป็นกำรบรกิำรรบัจ้ำงในกำรขุดขนดนิและ
ถ่ำนหนิ ในโครงกำร 8 ของเหมอืงถ่ำนหนิแม่เมำะ ทีอ่ ำเภอแม่เมำะ จงัหวดัล ำปำง ระยะเวลำตำม
สญัญำเริม่ตัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม 2559 สิน้สดุสญัญำวนัที ่31 ธนัวำคม 2568 มลูค่ำโครงกำรทัง้หมด
ประมำณ  22,871 ลำ้นบำท โดยบรษิทัฯ เริม่ด ำเนินงำนโครงกำรเหมอืงแม่เมำะ 8 ล่วงหน้ำ ตัง้แต่
วนัที ่20 พฤศจกิำยน 2558 (ก่อนวนัเริม่ด ำเนินงำนในสญัญำ) จงึท ำใหม้รีำยไดจ้ำกโครงกำรเหมอืง
แม่เมำะ 8 ตัง้แต่ไตรมำส 4 ของปี 2558  

 โครงกำรเหมอืงหงสำ O&M ระบบสำยพำน (Operation and Maintenance Services for Waste 
Line 2 System and Operation and Maintenance Services for Ash Conveyor System) บรษิทัฯ 
เขำ้ท ำสญัญำจำ้งเหมำขนดนิ-ขีเ้ถ้ำ ดว้ยระบบสำยพำน ณ เหมอืงหงสำ สปป.ลำว กบับรษิทั หงสำ

 
กิจการรว่มค้า 

กฟผ. 

บริษทัฯ 

รายได้ของบริษทัฯ จากการด าเนินงานโครงการเหมืองแม่
เมาะ 7 มาจาก 2 ส่วนคือ 

(1) รำยไดจ้ำกกำรรบัรูส้ว่นของบรษิทัฯ ในกจิกำรรว่มคำ้ 

(2) รำยไดจ้ำกกำรรบัเหมำช่วง 

สญัญำจำ้งเหมำหลกั 

สญัญำจำ้งเหมำช่วง 
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เพำเวอร ์จ ำกดั ระยะเวลำตำมสญัญำทัง้สิน้ 7 ปีเริม่ตัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม 2563 สิน้สุดสญัญำวนัที ่
31 ธนัวำคม 2569 มลูค่ำโครงกำรทัง้หมดประมำณ 2,265 ลำ้นบำท 
 

การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงิน 
การวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 

 บริษัทด ำเนินโครงกำรขุด ขนดินและถ่ำนหินภำยใต้ 3 โครงกำรหลกั คือโครงกำรเหมืองแม่เมำะ 7 
โครงกำรเหมอืงแม่เมำะ 8 และโครงกำรเหมอืงหงสำ ส ำหรบัโครงกำรเหมอืงแม่เมำะ 7 ไดท้ ำงำนแลว้เสรจ็ตำมสญัญำ
ในเดอืนกุมภำพนัธ ์2563  แต่บรษิทัเริม่มรีำยไดจ้ำกโครงกำรเหมอืงหงสำในส่วนงำน Operation and Maintenance 
(O&M) ระบบสำยพำน ทีบ่รษิทัรบังำนต่อจำกผูร้บัเหมำรำยเดมิ โดยในช่วงปี 2563 บรษิทัมกีำรปรบัปรุงระบบสำยพำน
ดงักล่ำวอย่ำงต่อเนื่องเพื่อใหก้ำรท ำงำนในระยะยำวมปีระสทิธภิำพสงูสดุ 

 ทัง้นี้ ส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำนตลอดทัง้ปี 2563 บรษิทัมรีำยไดร้วม 4,776 ลำ้นบำท ใกลเ้คยีงกบัปี 2562 
แมว้่ำในปี 2563 จะมรีำยไดจ้ำกโครงกำรเหมอืงแม่เมำะ 7 เฉพำะในไตรมำส 1 กต็ำม แต่โครงกำรทีย่งัคงด ำเนินกำรอยู่
อยู่โดยเฉพำะโครงกำรเหมอืงแม่เมำะ 8 สำมำรถด ำเนินกำรไดด้กีว่ำเป้ำหมำย เนื่องจำกระบบสำยพำนสำมำรถท ำงำน
ได้อย่ำงเต็มประสทิธิภำพมำกขึน้ ซึ่งเป็นผลจำกกำรปรบัปรุงระบบสำยพำน กำรปรบัเปลี่ยนกำรบริหำรจดักำรใน
องค์กร รวมถึงกำรวำงแผนบ ำรุงรักษำทำงวิ่งในบ่อเหมืองที่ท ำให้ไม่มีอุปสรรคกำรท ำงำนในช่วงหน้ำฝน ใน
ขณะเดยีวกนั บรษิทัสำมำรถบรหิำรจดักำรต้นทุนกำรผลติของทุกโครงกำรลดลงรวมทัง้สิน้ 300 ลำ้นบำท โดยเฉพำะ
ตน้ทุนน ้ำมนั ตน้ทุนผูร้บัเหมำและตน้ทุนวตัถุระเบดิ รวมทัง้มตี้นทุนค่ำเสื่อมรำคำและต้นทุนทำงกำรเงนิลดลง 82 และ 
75 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

 ดงันัน้ในปี 2563 บรษิทัมกี ำไรสุทธริวมทัง้สิน้ 241 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็น 0.21 บำท ต่อหุน้ เปรยีบเทยีบ
กบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อนหน้ำแลว้ทีม่กี ำไรสทุธ ิ1 ลำ้นบำท  

 ส ำหรบัโครงกำรเมอืงก๊ก ในปี 2563 เน่ืองจำกสถำนกำรณ์โควดิ 19 ท ำใหย้งัไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรได ้
จงึไดม้กีำรประเมนิทบทวนสถำนกำรณ์และ วเิครำะหปั์จจยัเสีย่ง พรอ้มกบัเตรยีมควำมพรอ้มศกึษำควำมเป็นได้ในกำร
พฒันำโครงกำรต่อไปเมื่อสถำนกำรณ์ต่ำงๆเอือ้อ ำนวย 
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สรปุภาพรวมผลการด าเนินงานงบการเงินรวม 

หน่วย : ล้านบาท 2561 2562 2563 
% เพ่ิม(ลด) 
  ปี 2563 -  
ปี 2562 

รำยไดร้วม      3,624       4,773       4,776  0.1% 

ตน้ทุนกำรใหบ้รกิำร (รวมค่ำเสือ่มรำคำ1)      3,445       4,040       3,740  (7%) 
   1ค่ำเสือ่มรำคำ      1,019       1,159       1,077  (7%) 

ก ำไรขัน้ตน้ (หลงัหกัค่ำเสือ่มรำคำ) 179         733       1,035  41% 

ค่ำใช่จ่ำยในกำรบรหิำร         311          349          491  41% 

EBITDA 912      1,571       1,647  5% 

ตน้ทุนทำงกำรเงนิ 287       389          314  (19%) 

ก ำไรสุทธ ิ (285)            1          241  >500% 

EBITDA margin (%) 25% 33% 34% 2% 

อตัรำก ำไรขัน้ตน้ (%) 5% 15% 22% 6% 

อตัรำก ำไรสุทธ ิ(%) (8%) 0% 5% 5% 

 

ผลการด าเนินงานในปี 2563 เปรียบเทียบกบัปี 2562 
  ส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำนในปี 2563 บรษิทัมรีำยไดร้วม 4,776 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 3 ลำ้นบำท หรอืเพิม่ขึน้
รอ้ยละ  0.1 จำกปี 2562 แมว้่ำในปี 2563 จะมรีำยไดจ้ำกโครงกำรเหมอืงแม่เมำะ 7 เฉพำะในไตรมำส 1 เท่ำนัน้ แต่
โครงกำรอื่นสำมำรถด ำเนินกำรไดด้กีว่ำเป้ำหมำย ดงันี้ 

 รำยไดท้ีเ่พิม่ขึน้ของโครงกำรเหมอืงแม่เมำะ 8  ทีท่ ำไดส้งูกว่ำแผนงำนโดยท ำงำนจำกระบบ
สำยพำนทีส่ำมำรถท ำงำนไดอ้ยำ่งเตม็ประสทิธภิำพเมื่อเทยีบจำกปี 2562 และมกีำรปรบัเปลีย่น
กำรบรหิำรจดักำรในองคก์รท ำใหก้ำรบรหิำรงำนมปีระสทิธภิำพมำกขึน้รวมถงึกำรวำงแผน
บ ำรุงรกัษำทำงวิง่ในบ่อเหมอืง อกีทัง้เครื่องจกัรของโครงกำรเหมอืงแม่เมำะ 7  ทีเ่ขำ้มำช่วยเสรมิ
กำรท ำงำนท ำใหส้ำมำรถท ำงำนใหด้ขีึน้ 

 รำยไดท้ีเ่พิม่ขึน้ของโครงกำรเหมอืงหงสำ  จำกงำนสญัญำใหม่และงำนสว่นเพิม่ทีเ่ริม่ด ำเนินกำร
ในปี 2563 ซึง่มชีัว่โมงกำรท ำงำนของระบบสำยพำนเพิม่ขีน้ในชว่งปลำยปี 2563 จำกกำร
ปรบัปรุงระบบสำยพำนไดต้ำมแผนงำน 

 หำกพจิำรณำถงึตน้ทุนกำรใหบ้รกิำร (รวมค่ำเสือ่มรำคำ) นัน้ลดลง 300 ลำ้นบำท หรอืลดลงรอ้ยละ 7 จำก
ปี 2562 กำรเปลีย่นแปลงตน้ทุนทีส่ ำคญั ไดแ้ก่ 

 ตน้ทุนค่ำซ่อมแซมบ ำรงุรกัษำ เพิม่ขึน้จ ำนวน 228 ลำ้นบำท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 39 จำกโครงกำร
เหมอืงแม่เมำะ 8 และโครงกำรเหมอืงหงสำมกีำรปรบัปรุงสภำพเครื่องจกัรตำมรอบชัว่โมงกำร
ท ำงำน รวมถงึกำรปรบัปรุงเครื่องจกัรของโครงกำรเหมอืงแม่เมำะ 7 ทีเ่ขำ้มำช่วยงำน  

 ตน้ทุนค่ำน ้ำมนั ลดลงจ ำนวน 186 ลำ้นบำท หรอืลดลงรอ้ยละ 24  จำกกำรเปลีย่นแปลงชนิด
น ้ำมนัตำมนโยบำยบรหิำรและรำคำน ้ำมนัทีล่ดลงตำมภำวะตลำดโลก อกีทัง้กำรจดักำรระบบกำร
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ท ำงำนของสำยพำนไดม้ปีระสทิธภิำพเพิม่ขึน้สอดคลอ้งกบักำรท ำงำนของเครื่องจกัรเมื่อเทยีบ
กบัปี 2562  

 ตน้ทุนค่ำเช่ำ เพิม่ขึน้ 24 ลำ้นบำท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 40 จำกกำรเช่ำเครื่องจกัรช่วยเพื่อมำเร่ง
ด ำเนินกำรปรบัซ่อมแซมสำยพำนโครงกำรเหมอืงแม่เมำะ 8 และรือ้ระบบสำยพำนโครงกำร
เหมอืงแม่เมำะ 7 ทีส่ ิน้สดุโครงกำร 

 ตน้ทุนค่ำแรงงำน เพิม่ขึน้ 30 ลำ้นบำท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 10 จำกกำรจำ้งงำนเพิม่งำนสญัญำ
ใหม่โครงกำรหงสำ ทีเ่ริม่ด ำเนินกำรในปี 2563 

 ตน้ทุนวตัถุระเบดิ ลดลง 62 ลำ้นบำท หรอืลดลงรอ้ยละ 36 จำกงำนโครงกำรเหมอืงแม่เมำะ 7 ที่
สิน้สดุโครงกำร และลกัษณะของพืน้ทีท่ ำงำนของโครงกำรเหมอืงแม่เมำะ 8 

 ตน้ทุนผูร้บัเหมำลดลงจ ำนวน 143 ลำ้นบำท หรอืลดลงรอ้ยละ 7  จำกกำรจดัแผนกำรท ำงำนของ
ระบบสำยพำน ใหท้ ำงำนไดเ้ตม็ประสทิธภิำพ ตน้ทุนกำรจำ้งผูร้บัเหมำจงึลดลงจำกระยะทำงกำร
วิง่ทีล่ดลงและยงัมกีำรปรบัลดอตัรำค่ำจำ้งลงตำมพืน้ทีก่ำรท ำงำน 

 ต้นทุนค่ำเสื่อมรำคำลดลงจ ำนวน 82 ล้ำนบำท หรอืลดลงร้อยละ 7  เนื่องจำกค่ำเสื่อมรำคำ
เครื่องจกัรลดลงจำกกำรตดัค่ำเสือ่มรำคำครบตำมอำยุของเครื่องจกัร 

 ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร เพิม่ขึน้ 141 ลำ้นบำท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 41 จำกกำรจ่ำยชดเชยกำรเลกิ
จำ้งงำนตำมกฎหมำยของพนักงำนโครงกำรเหมอืงแม่เมำะ 7 เมื่อจบโครงกำร กำรเตรยีมควำม
พรอ้มและศกึษำควำมเป็นไปไดใ้นโครงกำรใหม่ กำรเพิม่ค่ำตอบแทนพเิศษเพื่อเป็นก ำลงัใจใน
กำรท ำงำนใหพ้นกังำนท ำงำนไดเ้กนิเป้ำหมำย 

 ตน้ทุนทำงกำรเงนิ ลดลง 75 ลำ้นบำท หรอืลดลงรอ้ยละ 19 จำกกำรช ำระคนืเงนิกูร้ะยะยำวตำม
รำยไดท้ีไ่ดร้บั ท ำใหภ้ำระหนี้เงนิกูป้รบัลดลงและกำรปรบัลดอตัรำดอกเบีย้ตำมนโยบำยของ
ธนำคำร 

 
สรุปตน้ทุนกำรใหบ้รกิำรของบรษิทัไดด้งันี้ 
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ต้นทุนการให้บริการของบริษทั 

รายการ 

จ านวน ร้อยละของรายได้รวมจาก 
การเปล่ียนแปลง (ร้อยละ) 

(ล้านบาท) การให้บริการ (ร้อยละ) 

2561 2562 2563 2561 2562 2563 2562-2561 2563-2562 

ต้นทุนการให้บริการ 3,445 4,040 3,740 96.58 86.1 79.1 17.3% -7.4% 

  ค่ำซ่อมแซม 392 585 813 11.0 12.5 17.2 49.2% 39.0% 

  ค่ำน ้ำมนัเชือ้เพลงิ 753 790 604 21.1 16.8 12.8 4.9% -23.5% 

  ค่ำเช่ำ 46 61 86 1.3 1.3 1.8 34.9% 39.9% 

  ค่ำแรงงำน 299 311 341 8.4 6.6 7.2 4.1% 9.8% 

  ค่ำวตัถุระเบดิ 91 173 111 2.6 3.7 2.3 90.2% -36.2% 

  ค่ำน ้ำมนัเครื่อง 56 63 63 1.6 1.4 1.3 12.6% -0.4% 

  ค่ำส ำรองไฟฟ้ำสว่นเกนิ 103 137 0 2.9 2.9 0.0 33.3% -100.0% 

  ค่ำเสือ่มรำคำ 1019 1159 1077 28.6 24.7 22.8 13.7% -7.1% 

  ตน้ทุนผูร้บัเหมำช่วง 672 745 602 18.8 15.9 12.7 11.0% -19.2% 

  ตน้ทุนอื่นๆ 15 16 45 0.4 0.3 0.9 1.9% 183.5% 

 ต้นทุนจำกกำรให้บรกิำร ส่วนใหญ่เป็นค่ำซ่อมแซม ค่ำน ้ำมนัเชื้อเพลงิ ค่ำแรงงำน และค่ำเสื่อมรำคำ โดย
ตน้ทุนทีเ่พิม่ขึน้หลกัมำจำกตน้ทุนค่ำซ่อมแซม ค่ำแรงงำน ซึง่เป็นไปตำมรำยไดท้ีเ่พิม่ขึน้ 

 ค่ำซ่อมแซมเพิ่มขึ้นตำมกำรใช้เครื่องจักรในกำรขุดขนซึ่งต้องมีรอบกำรซ่อมแซมตำมก ำหนดกำร  
Maintenance Schedule เพื่อใหก้ำรใชง้ำนเป็นไปตำมแผนงำน ทัง้โครงกำรเหมอืงแม่เมำะ 8 และโครงกำรเหมอืงหงสำ 

 ค่ำน ้ำมนัเชือ้เพลงิ ในปี 2563 ลดลงเนื่องจำก จำกกำรเปลีย่นแผนกำรใชน้ ้ำมนัจำกน ้ำมนัดเีซล B7 เป็นน ้ำมนั
ดเีซล B10 ตำมนโยบำยของภำครฐั อกีทัง้ต้นทุนน ้ำมนัลดลงจำกรำคำน ้ำมนัในตลำดโลกทีล่ดลงและกำรจดักำรพืน้ที่
ท ำงำนใหเ้ครื่องจกัรท ำงำนลงระบบสำยพำนไดม้ปีระสทิธภิำพเพิม่ขึน้ 

 ค่ำเสื่อมรำคำส่วนใหญ่ลดลงเนื่องจำกเครื่องจกัรในโครงกำรเหมอืงแม่เมำะ 7 ทีไ่ดต้ดัค่ำเสื่อมรำคำจนครบ
หลงัสิน้สดุโครงกำรแลว้  

 สง่ผลใหผ้ลกำรด ำเนินงำนตลอดทัง้ปี 2563 นัน้ มกี ำไรสทุธ ิ241 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จำกผลกำรด ำเนินงำนในปี 
2562 ทีม่ผีลก ำไรสทุธ ิ1 ลำ้นบำท 
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ผลการด าเนินงานรายโครงการ 

หน่วย : ล้านบาท 2561 2562 2563 
% เพ่ิม(ลด)  ปี 
2563 - ปี 2562 

โครงการเหมืองแม่เมาะ 7         

รำยได ้         848       1,090          223  (80%) 

ตน้ทุนกำรใหบ้รกิำร (รวมค่ำเสือ่มรำคำ1)      1,044       1,146          252  (78%) 
  1ค่ำเสือ่มรำคำ 324 242 56 (77%) 

ก ำไรขัน้ตน้ (196) (56) (29) 49% 

อตัรำก ำไรขัน้ตน้ (23%) (5%) (13%) (8%) 

โครงการเหมืองหงสา         

รำยได ้      1,027       1,107       1,203  9% 

ตน้ทุนกำรใหบ้รกิำร (รวมค่ำเสือ่มรำคำ1) 775 866 963 11% 
  1ค่ำเสือ่มรำคำ 209 231 243 5% 

ก ำไรขัน้ตน้ 252 241 240 (0%) 

อตัรำก ำไรขัน้ตน้ 25% 22% 20% (2%) 

โครงการเหมืองแม่เมาะ 8         

รำยได ้      1,673       2,461       3,277  33% 

ตน้ทุนกำรใหบ้รกิำร (รวมค่ำเสือ่มรำคำ1)      1,622       2,017       2,522  25% 
  1ค่ำเสือ่มรำคำ 483 681 775 14% 

ก ำไรขัน้ตน้ 51 444 756 70% 

อตัรำก ำไรขัน้ตน้ 3% 18% 23% 5% 

โครงการเหมืองแม่เมาะ 7 

  ส ำหรบัปี 2563 โครงกำรเหมอืงแม่เมำะ 7 มรีำยไดจ้ำกกำรขุดขน 223 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 5 ของ
รำยไดร้วมในปี 2563 สิน้สดุโครงกำร ซึง่ลดลงรอ้ยละ80 จำกปี 2562 เน่ืองจำกบรษิทัไดท้ ำงำนแลว้เสรจ็ตำมสญัญำใน
เดอืนกุมภำพนัธ์ 2563  จำกนัน้บรษิัทด ำเนินกำรส่งมอบพืน้ทีง่ำนให้กบัทำงกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลติแห่งประเทศไทยตำม
เงื่อนไขในสญัญำ เมื่อวนัที ่30 เมษำยน 2563 ส ำหรบัเครื่องจกัรบำงสว่นน ำมำซ่อมแซมปรบัปรุงเขำ้ใชง้ำนในโครงกำร
เหมอืงแม่เมำะ 8 และโครงกำรเหมอืงหงสำต่อไป 

โครงการเหมืองหงสา 

  โครงกำรหงสำมรีำยไดจ้ำกกำรขุดขน 1,203 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 25 ของรำยไดร้วมในปี 2563 ซึง่
เพิม่ขึน้ 96 ลำ้นบำทหรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 9  จำกปี 2562 ทีม่รีำยไดจ้ำกกำรขุดขน 1,107 ลำ้นบำท เนื่องจำกมรีำยไดท้ี่
เพิม่ขึน้จำกผลผลติเพิม่สูงขึน้จำกกำรบรหิำรเครื่องจกัรเขำ้ท ำงำนในพื้นที่ขุดและในปีนี้บรษิัทมรีำยได้จำกส่วนงำน 
Operation and Maintenance (O&M) เพิม่เขำ้มำ 

 โครงกำรเหมอืงหงสำ มกี ำไรขัน้ต้นจ ำนวน 240 ลำ้นบำท ลดลงจำกปี 2562 จ ำนวน 1 ลำ้นบำท โดยต้นทุน
ใหบ้รกิำรเพิม่ขึน้รอ้ยละ 11 เป็นสดัสว่นกบัปรมิำณรำยไดท้ีป่รบัเพิม่ขึน้รอ้ยละ 9 แต่อย่ำงไรกด็อีตัรำก ำไรขัน้ต้นลดลง



แบบ 56-1 ปี 2563 | บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) 
 

สว่นที ่3 ขอ้ที ่14 หน้ำที ่8  

ลดลงเลก็น้อย โดยมอีตัรำกำรท ำก ำไรขัน้ตน้ทัง้ปีลดลงรอ้ยละ 2 จำกทีท่ ำไดร้อ้ยละ 22 ในปี 2562 เป็นรอ้ยละ 20 ในปี 
2563 

โครงการเหมืองแม่เมาะ 8 

 โครงกำรเหมอืงแม่เมำะ8 มรีำยไดจ้ำกกำรขุดขนดนิทัง้หมด 3,277 ล้ำนบำท หรอื คดิเป็นรอ้ยละ 69 ของ
รำยไดร้วมปี 2563 ซึง่เพิม่ขึน้ 816 ลำ้นบำทหรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 33 จำกปี 2562 จำกกำรบรหิำรจดักำรระบบสำยพำน
ใหท้ ำงำนได้เตม็ประสทิธภิำพโดยเฉพำะในช่วงฤดูฝนทีม่กีำรเตรยีมพรอ้มในบ่อเหมอืงไดเ้ป็นอย่ำงดี อกีทัง้มกีำรน ำ
เครื่องจกัรของโครงกำรเหมอืงแม่เมำะ 7 เขำ้เสรมิกำรท ำงำน อกีทัง้ในปีนี้บรษิทัด ำเนินกำรปรบัเปลีย่นโครงสรำ้งกำร
บรหิำรงำนทีม่ปีระสทิธภิำพมำกขึน้ ท ำใหอ้ตัรำก ำไรขัน้ตน้เพิม่ขึน้เป็นรอ้ยละ 23 จำกเดมิรอ้ยละ 18 ในปี 2562 

 โดยทัง้ปี 2563 มกี ำไรขัน้ตน้ 756 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 312 ลำ้นบำท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 70 จำกปี 2562 ทีม่ี
ก ำไรขัน้ตน้จ ำนวน  444 ลำ้นบำท  

ฐานะทางการเงินของบริษทัฯ 

ตารางสรปุฐานะทางการเงิน 

รายการ 
งบการเงินรวม ส้ินสดุ ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2563 

สนิทรพัยร์วม  11,986.8 11,106.2 10,016.7 
หนี้สนิรวม 9,820.7 8,941.3 7,604.4 
สว่นของผูถ้อืหุน้ 2,166.1 2,164.9 2,412.3 
อตัรำสว่นหนี้สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (เท่ำ)  4.53x 4.13x 3.15x 
อตัรำผลตอบแทนต่อสนิทรพัย ์(รอ้ยละ) (1.19) 3.33 5.15 
อตัรำผลตอบแทนต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (รอ้ยละ) (12.00) 0.05 10.52 
 
สินทรพัย ์
 ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 บรษิทัมสีนิทรพัยร์วม เท่ำกบั 10,016.68 ลำ้นบำท ลดลง 1,089.53 ลำ้นบำท 
จำกสนิทรพัยร์วม ณ 31 ธนัวำคม 2562 จ ำนวน 11,106.2 ลำ้นบำท หรอืลดลงรอ้ยละ 9.8  โดยมรีำยละเอยีดดงันี้ 

    
(ลำ้นบำท) 

 
ณ 31 ธ.ค.2563 ณ 31 ธ.ค. 2562 เพิม่(ลด) % 

สนิทรพัยห์มุนเวยีน 1,738.79 2,065.20 (318.95) (15.5) 

สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีน 8,277.89 9,041.00 (770.57) (8.5) 

รวมสินทรพัย ์ 10,016.68 11,106.20 (1,089.53) (9.8) 
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แหล่งท่ีมาของเงินทุน 
ความเหมาะสมของโครงสรา้งเงินทุน 

บรษิทัฯ มอีตัรำสว่นหนี้สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 และ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 อยู่ที ่
3.15 เท่ำ และ 4.13 เท่ำ โดยลดลงจำกกำรทยอยคนืเงนิกูย้มืระยะยำวตำมสญัญำเงนิกูแ้ละอตัรำดอกเบีย้ MLR ทีม่กีำร
ปรบัลดลง 

หน้ีสิน 
 ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 บรษิทัมหีนี้สนิรวม เท่ำกบั 7,604.41 ลำ้นบำท ลดลง 1,336.85 ลำ้นบำท จำก
หนี้สนิรวม ณ 31 ธนัวำคม 2562 จ ำนวน 8,941.3 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 15 โดยกำรเปลีย่นแปลงสว่นใหญ่มำ
จำกกำรช ำระคนืเงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ โดยมรีำยละเอยีดดงันี้  

    
(ลำ้นบำท) 

 
ณ 31 ธ.ค.2563 ณ 31 ธ.ค. 2562 เพิม่(ลด) % 

หนี้สนิหมุนเวยีน 2,927.14 3,555.20 (628.02) (17.7) 

หนี้สนิไม่หมุนเวยีน 4,677.28 5,386.10 (708.83) (13.2) 

รวมหน้ีสิน 7,604.41 8,941.30 (1,336.85) (15) 

  
เงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน 

เงนิกูย้มืจำกสถำบนักำรเงนิของบรษิทัฯ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2561 วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 และ ณ วนัที ่31 
ธนัวำคม 2563 เท่ำกบั 7,248.7 ลำ้นบำท และ 6,214.5 ลำ้นบำท และ 5,227.1 ตำมล ำดบั โดยเงนิกูย้มืระยะสัน้และ
ระยะยำวของบรษิทัฯ สำมำรถสรุปไดด้งันี้ 

 

รายการ 
งบการเงินรวมส้ินสดุ ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2563 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

เงินกู้ยืมระยะสัน้ 826.2 11.4 905.1 14.6 669.2 12.8 

เงินกู้ยืมระยะยาว       
ส่วนทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี 1,409.7 19.4 1,193.6 19.2 1,105.5 21.1 

ส่วนทีถ่งึก ำหนดช ำระเกนิกว่ำ 1 ปี 5,012.8 69.2 4,115.8 66.2 3,452.4 66.0 

รวม 6,422.5 88.6 5,309.4 85.4 4,557.9 87.2 

รวมทัง้หมด 7,248.7 100.0 6,214.5 100.0 5,227.1 100.0 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 เงนิกูย้มืระยะยำวลดลงจำกจำกกำรช ำระคนืเงนิกูร้ะยะยำวตำมสญัญำ ท ำใหภ้ำระ
หนี้เงนิกูป้รบัลดลง 
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ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 บรษิทัมวีงเงนิระยะยำวตำมสญัญำเงนิกูท้ีย่งัไม่ไดเ้บกิใช ้ดงันี้ 
 

สนิเชื่อ 
วงเงนิ 

(ลำ้นบำท) 

อตัรำ
ดอกเบีย้ 

(รอ้ยละต่อปี) 

วงเงนิทีย่งั
ไมไ่ดเ้บกิใช ้
(ลำ้นบำท) เงื่อนไขกำรจำ่ยช ำระ 

     
เงนิกูร้ะยะยำว – โครงกำรหงสำ 1,805 MLR – 1 

MLR – 1.5 
 
 

62.41 ช ำระดอกเบี้ยและเงินต้น เ ป็น          
รำยเดือน เริ่มช ำระคืนเงินต้น
เดอืนมกรำคม 2560 ตำมอตัรำ
ของกำรรบัเงนิค่ำงำน และเริ่ม
ช ำระคืนเงินต้นเดือนมีนำคม 
2563  

     
 
 

    

เงนิกูร้ะยะยำว – โครงกำร
เหมอืงแมเ่มำะสญัญำที ่8 

5,220 MLR – 1.5  - ช ำระดอกเบี้ยและเงินต้น เ ป็น          
รำยเดือน เริ่มช ำระคืนเงินต้น 
เดอืนมกรำคม 2561 ตำมอตัรำ
ของกำรรบัเงนิคำ่งำน 

     
เงนิกูร้ะยะยำว – ทัว่ไป 65 MLR – 1, 

MLR – 1.5, 
MLR – 2.75 

- ช ำระดอกเบี้ยและเงินต้น เ ป็น         
รำยเดือน เริ่มช ำระคืนเงินต้น          
เดอืนตุลำคม 2561 

เงนิกูย้มืของบรษิทัฯ มขีอ้จ ำกดัต่ำงๆ เป็นกำรทัว่ไป ซึง่รวมถงึขอ้จ ำกดัในกำรด ำรงอตัรำส่วนทำงกำรเงนิ กำร
ก่อภำระหนี้สนิของบรษิทัฯ ควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ และอตัรำส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ เงนิกูย้มืค ้ำประกนั
โดยกำรจดจ ำนองที่ดนิพร้อมสิง่ปลูกสร้ำงที่มอียู่ในปัจจุบนั และที่จะมขีึน้ในอนำคต จ ำน ำหรอืจ ำนองเครื่องจกัรของ
โครงกำรในสว่นทีเ่ป็นกรรมสทิธิข์องบรษิทัฯ รวมถงึกำรโอนสทิธใินกำรรบัผลประโยชน์จำกกรมธรรมป์ระกนัภยั  

เงินกู้ยืมระยะสัน้จากบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

-ไม่ม ี-   

ส่วนของผูถื้อหุ้น 
 ณ วนัที ่ 31 ธนัวำคม 2563 ส่วนของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัจ ำนวน 2,412.26 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 247.33 ลำ้น
บำทจำกสว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ณ 31 ธนัวำคม 2562 จ ำนวน 2,164.9 ลำ้นบำท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 11.4 จำก
ก ำไรสทุธขิองบรษิทัทีเ่พิม่ขึน้ มรีำยละเอยีดดงันี้ 

    
(ลำ้นบำท) 

 
ณ 31 ธ.ค.2563 ณ 31 ธ.ค. 2562 เพิม่(ลด) % 

ส่วนของผูถื้อหุ้น 2,412.26 2,164.90 247.33 11.4 
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สภาพคล่อง 

รายการ 
จ านวน (ล้านบาท) 

2561 2562 2563 

เงินสดสทุธิ (ใช้ไป) จากกิจกรรมด าเนินงาน (501.4) 1,159.6 1,193.2 
เงินสดสทุธิ (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน (2,186.4) (424.0) (299.9) 
เงินสดสทุธิ (ใช้ไป) จากกิจกรรมจดัหาเงิน 2,666.4 (794.8) (906.9) 
ผลกระทบจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงนิ  (1.0) (0.3) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้(ลดลง) สทุธิ 21.4 (121.9) (13.9) 

กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน 

กระแสเงนิสดสุทธไิดม้ำจำกกจิกรรมด ำเนินงำนของบรษิทัฯ ปี 2561 และ 2562 และปี 2563 เท่ำกบั (501.4) 
ลำ้นบำท 1,159.6 ลำ้นบำท และ 1,193.2 ตำมล ำดบั ส่วนใหญ่เกดิจำกกำรบวกกลบัของค่ำเสื่อมรำคำ รวมถงึเจำ้หนี้
กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่นตำมเงื่อนไขกำรช ำระเงนิ 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 

กระแสเงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทนุของบรษิทัฯ ในปี 2561 ปี 2562 และ 2563 เท่ำกบั (2,186.4) ลำ้นบำท 
และ (424.0) ลำ้นบำท และ(299.9) ตำมล ำดบั โดยในปี 2563 เงนิสดจ่ำยเกดิจำกกำรจ่ำยค่ำซือ้สนิทรพัยท์ีเ่ป็นไปตำม
แผนกำรลงทุนโครงกำรเหมอืงหงสำระบบสำยพำน O&M รวมถงึค่ำ Overhual เครื่องจกัรในโครงกำรเหมอืงหงสำและ
เหมอืงแม่เมำะ 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 

กระแสเงนิสดสุทธไิดม้ำใน กจิกรรมจดัหำเงนิของบรษิทัฯ ในปี 2561 ปี 2562 และ 2563 เท่ำกบั 2,666.4 
ลำ้นบำท และ (794.8) ลำ้นบำท และ (906.9) ลำ้นบำท ตำมล ำดบั โดยในปี 2563 สว่นใหญ่ลดลงจำกจ่ำยช ำระเงนิกูย้มื
ระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิและจ่ำยช ำระเจำ้หนี้ตำมสญัญำเช่ำกำรเงนิรวมถงึมกีำรรบัเงนิสดจำกกำรออกหุน้กูจ้ ำนวน 
299.4 ลำ้นบำท 

การวิเคราะหอ์ตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั 

รายการ 
 

หน่วย 
งบการเงินรวม 

2561 2562 2563 
อตัราส่วนสภาพคล่อง 

 
 

 
 

อตัรำสว่นสภำพคล่อง เท่ำ 0.55 0.58 0.59 
อตัรำสว่นสภำพคล่องหมนุเรว็ เท่ำ 0.32 0.35 0.36 

 
อตัรำสว่นสภำพคล่อง 

บรษิทัฯ มอีตัรำส่วนสภำพคล่อง เท่ำกบั 0.55 เท่ำ 0.58 เท่ำ และ 0.59 เท่ำ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2561 วนัที ่
31 ธนัวำคม 2562 และวนัที ่31 ธนัวำคม 2563 ตำมล ำดบั  
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ในปี 2563 มคีวำมตอ้งกำรใชเ้งนิลงทุนลดลงและเงนิสดจำกกำรจดัหำเงนิลดลงมำกเนื่องจำกมกีำรทยอยจ่ำย
คนืเงนิตน้ตำมสญัญำ แต่ยงัคงมสีภำพคล่องทีต่ ่ำ ซึง่คำดว่ำเมื่อบรษิทัฯจะมกีระแสเงนิสดรบัทีด่ขี ึน้ จำกกำรท ำงำนได้
ตำมแผนงำนในอนำคต 

อย่ำงไรกด็ ี บรษิทัฯ ยงัคงมมีมีำตรกำรอื่นๆ เพื่อรองรบัหำกบรษิทัฯ ขำดสภำพคล่อง อำท ิ (1) กำรเจรจำกบั
เจำ้หนี้กำรคำ้ ในกรณีทีบ่รษิทัฯ ซือ้สนิคำ้หรอืจดัจำ้งท ำงำนใหม่ บรษิทัฯ จะจดัเงื่อนไขกำรช ำระเงนิทีเ่หมำะสม และ 
(2) กำรบรหิำรและเจรจำระยะเวลำกำรช ำระเงนิส ำหรบักำรจดัหำเครื่องจกัรทีม่มีลูค่ำเงนิลงทุนสงู (3) กำรตดิตำม
แผนกำรลงทุนและแผนจ่ำยเงนิอย่ำงใกลช้ดิ (4) กำรระดมเงนิทนุ ในรปูแบบต่ำง ๆ เพิม่เตมิ นอกจำกน้ีบรษิทัฯ ยงัไดม้ี
มำตรกำรบรหิำรจดักำรตน้ทุนและวำงแผนค่ำใชจ้่ำยและกำรด ำเนินงำนดงัที่กล่ำวไวแ้ลว้ขำ้งตน้ 

เครดติเทอมและระยะเวลำกำรเกบ็หนี้ 
  ระยะเครดติเทอมทีบ่รษิทัฯ ใหก้บัลกูคำ้อยู่ระหว่ำง 30-90 วนั ขึน้อยู่กบัประเภทของกำรบรกิำร ทัง้นี้ระยะเวลำ
กำรเกบ็หนี้เฉลีย่ส ำหรบัปี 2563 อยู่ที ่35 วนั ลดลงจำก 73 วนัของปีก่อน และมวีงจรเงนิสด (CASH CYCLE) ในปี 
2563 จ ำนวน 35 วนัลดลงจำกปีก่อน 3 วนั โดยมรีะยะเวลำเรยีกเกบ็หนี้ 48 วนั เท่ำกบัปีก่อน 4 วนั แต่มรีะยะเวลำ
ช ำระหนี้เจำ้หนี้กำรคำ้ 38 วนั ลดลงจำกปีก่อน 16 วนั 

อตัรำสว่นควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร 

รายการ 
 

 
หน่วย 

งบการเงินรวม 

2561 2562 2563 

อตัราส่วนความสามารถในการท าก าไร 
 

   

อตัรำก ำไรขัน้ตน้ รอ้ยละ 3.41 13.86 20.86 

อตัรำก ำไรสุทธ ิ รอ้ยละ (7.85) 0.02 5.05 

อตัรำผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ รอ้ยละ (12.00) 0.05 10.53 

 
บรษิทัฯ มอีตัรำก ำไรขัน้ตน้เท่ำกบั รอ้ยละ 3.41 รอ้ยละ 13.86 และ 20.86 ส ำหรบังวดปี 2561  2562 และ 

2563 ตำมล ำดบั และ มอีตัรำก ำไรสทุธเิท่ำกบัรอ้ยละ (7.85) รอ้ยละ 0.02 และรอ้ยละ 5.05 ส ำหรบังวดปี  2561 2562
และ 2563 (พจิารณาเหตุผลเพิม่เตมิในหวัขอ้ ผลการด าเนินงานในปี 2563 เปรยีบเทยีบกบัปี 2562) 

บรษิทัฯ มอีตัรำผลตอบแทนผูถ้อืหุน้เท่ำกบั รอ้ยละ (12.00) รอ้ยละ (0.05) และรอ้ยละ 10.53 ส ำหรบังวดปี  
2561 2562 และ 2563  ตำมล ำดบั  

อตัรำสว่นแสดงประสทิธภิำพในกำรด ำเนินงำน 
 

รายการ 
 

 
หน่วย 

งบการเงินรวม 

2561 2562 2563 

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
 

   

อตัรำผลตอบแทนจำกสนิทรพัย ์ รอ้ยละ (1.19) 3.33 5.15 

อตัรำผลตอบแทนจำกสนิทรพัยถ์ำวร  รอ้ยละ 5.86 8.46 10.66 

อตัรำกำรหมนุของสนิทรพัย ์ เท่ำ 0.33 0.41 0.45 
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บรษิทัฯ มอีตัรำผลตอบแทนจำกสนิทรพัยเ์ท่ำกบัรอ้ยละ (1.19) รอ้ยละ 3.33 และรอ้ยละ 5.15 ส ำหรบังวดปี  
2561 2562 และ 2563 ตำมล ำดบั ปรบัตวัสูงขึน้เขำ้สู่ภำวะปกตใินปี 2563 มแีต่ยงัมสีนิทรพัยถ์ำวรค่อนขำ้งสงูตำม
ลกัษณะกำรประกอบธุรกิจที่มีกำรลงทุนในสนิทรพัย์สูงเพื่อกำรด ำเนินงำนขุดขนและท ำให้มีค่ำเสื่อมรำคำซึ่งเป็น
ค่ำใชจ้่ำยทีไ่ม่ใช่เงนิสดสงู อย่ำงไรกด็ ีหำกพจิำรณำจำกอตัรำผลตอบแทนจำกสนิทรพัย์ถำวร ซึง่เป็นอตัรำทีค่ ำนวณมำ
จำกก ำไรสทุธแิละบวกกลบัดว้ยค่ำเสือ่มรำคำต่อสนิทรพัยถ์ำวร จะเท่ำกบัรอ้ยละ 5.86 รอ้ยละ  8.46  และรอ้ยละ 10.66 
ส ำหรบังวดปี  2561 2562 และ 2563 ตำมล ำดบั  

อตัรำสว่นวเิครำะหน์โยบำยทำงกำรเงนิ 

รายการ 
 

 
หน่วย 

งบการเงินรวม 

2561 2562 2563 

อตัราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน     
อตัรำสว่นหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (D/E Ratio) เท่ำ 4.53 4.13 3.15 
อตัรำสว่นหนี้สนิ ทีม่ภีำระดอกเบีย้ต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (IBD to EQUITY) เท่ำ 3.68 3.59 2.85 
อตัรำสว่นหนี้สนิ ทีม่ภีำระดอกเบีย้ต่อ (IBD to EBITDA)  เท่ำ 8.82 4.94 4.15 
อตัรำสว่นควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ (DSCR) เท่ำ 0.68 0.74 1.20 

 
ในปี 25623อตัรำหนี้สนิต่อส่วนของผู้ถอืหุน้ลดลงเป็นล ำดบั เนื่องจำกไดท้ยอยคนืเงนิกูย้มืระยะยำวในทุก

โครงกำรตำมสญัญำเงนิกูแ้ละหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำลดลงเป็นจ ำนวน 859 ลำ้นบำท และจ่ำยช ำระเจำ้หนี้ตำมสญัญำเช่ำ
ทำงกำรเงนิจ ำนวน 217 ลำ้นบำท  
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   กำรรบัรองควำมถูกตอ้งของขอ้มลู หน้ำที ่1  

การรบัรองความถกูต้องของข้อมลู 
 

บรษิัทฯ ได้สอบทำนขอ้มูลในแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปีฉบบันี้แล้ว และด้วยควำมระมดัระวงั บรษิัทฯ  
ขอรบัรองว่ำ ขอ้มูลดงักล่ำวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเทจ็ ไม่ท ำใหผู้้อื่นส ำคญัผดิ หรอืไม่ขำดขอ้มูลที่ควรต้องแจง้ใน
สำระส ำคญั นอกจำกนี้ บรษิทัฯ ขอรบัรองว่ำ 
 
(1)   งบกำรเงินและข้อมูลทำงกำรเงินที่สรุปมำในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี ได้แสดงข้อมูลอย่ำงถูกต้อง

ครบถว้นในสำระส ำคญัเกีย่วกบั ฐำนะกำรเงนิ ผลกำรด ำเนินงำน และกระแสเงนิสดของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย
แลว้ 

(2)   บรษิทัฯ มรีะบบกำรเปิดเผยขอ้มูลทีด่ ีเพื่อใหแ้น่ใจว่ำบรษิทัฯไดเ้ปิดเผยขอ้มูลในส่วนทีเ่ป็นสำระส ำคญัทัง้ของ
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยอย่ำงถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทัง้ควบคุมดแูลใหม้กีำรปฏบิตัติำมระบบดงักล่ำว 

(3)   บรษิัทฯ ได้จดัใหบ้รษิทัมรีะบบกำรควบคุมภำยในทีด่ ีและควบคุมดูแลใหม้กีำรปฏบิตัติำมระบบดงักล่ำว และ  
บรษิทัฯ ไดแ้จง้ขอ้มูลกำรประเมนิระบบกำรควบคุมภำยใน ณ  วนัที ่23 กุมภำพนัธ ์2564 ต่อผูส้อบบญัชแีละ
กรรมกำรตรวจสอบของบรษิทัฯ แลว้ ซึ่งครอบคลุมถงึขอ้บกพร่องและกำรเปลี่ยนแปลงที่ส ำคญัของระบบกำร
ควบคุมภำยใน รวมทัง้กำรกระท ำทีม่ชิอบทีอ่ำจมผีลกระทบต่อกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงนิของบรษิทัฯ และ
บรษิทัย่อย 

 
ในกำรนี้ เพื่อเป็นหลกัฐำนว่ำเอกสำรทัง้หมดเป็นเอกสำรชุดเดยีวกนักบัที่บรษิัทฯ ได้รบัรองควำมถูกต้องแล้ว 

บรษิทัฯ ไดม้อบหมำยให ้นำยกวติม ์ศริสิรรพ์ เป็นผูล้งลำยมอืชื่อก ำกบัเอกสำรนี้ไวทุ้กหน้ำดว้ย หำกเอกสำรใดไม่มี
ลำยมอืชื่อของ นำยกวติม ์ศริสิรรพ์ ก ำกบัไวบ้รษิทัฯ จะถอืว่ำไม่ใช่ขอ้มูลที่บรษิทัฯ ไดร้บัรองควำมถูกต้องของขอ้มูล
แลว้ดงักล่ำวขำ้งตน้ 
 

ช่ือ ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 
 
 นำยศำศวตั ศริสิรรพ ์

 
กรรมกำร / ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 

 

……………………………………….. 

 นำยกวติม ์ศริสิรรพ ์ กรรมกำร /ประธำนเจำ้หน้ำทีฝ่่ำยกำรเงนิ ……………………………………….. 

 

ผูร้บัมอบอ านาจ 

ช่ือ ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 
 
นำยกวติม ์ศริสิรรพ ์

 
กรรมกำร /ประธำนเจำ้หน้ำทีฝ่่ำยกำรเงนิ 

 

……………………………………….. 

 

 



 

 

 

 

 
เอกสารแนบ 1 

รายการเก่ียวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผูมี้อ านาจควบคมุ

และเลขานุการบริษทั 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ 56-1 ปี 2563 | บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที ่1 

รายการเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อ านาจควบคมุและเลขานุการบริษทั 
1) หม่อมราชวงศป์รีดิยาธร เทวกลุ 
ประธานกรรมการ 
อำยุ 73 ปี  

คณุวฒิุทางการศึกษา/ ประวติัอบรม 
- ปรญิญำตร ีเศรษฐศำสตร ์(เกยีรตนิิยมดมีำก) มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร ์

- ปรญิญำโท MBA (International Business), Wharton School, University of Pennsylvania 

- หลกัสตูรกำรป้องกนัรำชอำณำจกัรภำครฐัร่วมเอกชน รุ่นที ่1 วทิยำลยัป้องกนัรำชอำณำจกัร 
ปริญญากิตติมศกัด์ิ : 

- บรหิำรธุรกจิดุษฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์สำขำกำรธนำคำรและกำรเงนิ จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 

- เศรษฐศำสตรด์ุษฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์มหำวทิยำลยัศรปีทุม 

- บรหิำรธุรกจิดุษฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์สำขำวชิำกำรจดักำร มหำวทิยำลยัมหำสำรคำม 

- เศรษฐศำสตรดุ์ษฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์มหำวทิยำลยัหอกำรคำ้ไทย 

- บรหิำรธุรกจิดุษฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์สำขำวชิำบรหิำรธุรกจิมหำวทิยำลยัรำชภฏัเชยีงรำย 

- เศรษฐศำสตรดุ์ษฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร ์

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั (%) 

จ ำนวนหุน้ SQ : 70,000,000 หุน้ คดิเป็น 6.11% 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร 

ไม่ม ี

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 
บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ปัจจบุนั ประธำนกรรมกำร  บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) 
บริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ปัจจบุนั ประธำนกรรมกำร บรษิทั คอมลงิค ์จ ำกดั 

ปัจจบุนั ประธำนกรรมกำร บรษิทั รฟีำยนิ่งโลหะมคี่ำ จ ำกดั 

ปัจจบุนั กรรมกำร  บรษิทั ไทยเอเซยีแปซฟิิคบรวิเวอรี ่จ ำกดั 

ปัจจบุนั กรรมกำรและเลขำนุกำร มลูนิธอิำจำรยป๋์วย 

ปัจจบุนั ประธำนกรรมกำร สถำบนัป๋วย อึง๊ภำกรณ์ 

ปัจจบุนั ประธำนกรรมกำร มลูนิธคิกึฤทธิ ์80 ฯ 

ปัจจบุนั กรรมกำร  The Board of Governors of Asian Institute of Management, Philippines 

2544-2549 ผูว้่กำรธนำคำรแห่งประเทศไทย ธนำคำรแห่งประเทศไทย 

2549-2550 รองนำยกรฐัมนตรแีละรฐัมนตร ี กระทรวงกำรคลงั 

2557-2558 รองนำยกรฐัมนตร ี  



แบบ 56-1 ปี 2563 | บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที ่2 

2) นายศิริชยั โตวิริยะเวช 
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 
อำยุ 56 ปี  

คณุวฒิุทางการศึกษา/ ประวติัอบรม 
- ปรญิญำตร ีสำขำวศิวกรรมศำสตร ์จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 

- ปรญิญำโท สำขำบรหิำรธุรกจิ University of Florida, USA 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  

- หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) 244/2560 

- หลกัสตูร Risk Management Program for Corporate Leader (RCL) 1/2558 

- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) 79/2552 
การอบรมอ่ืนๆ 

- Certificate in Health Service Management สมำคมโรงพยำบำลเอกชนแห่งประเทศไทย 

- Certificate of Senior Executive Program สถำบนับณัฑติบรหิำรธุรกจิ ศศนิทร ์

- Certificate in Delivery Information Service, Harvard Business School, Boston, USA 

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั (%) 

จ ำนวนหุน้ SQ : 150,000 หุน้ คดิเป็น 0.01% 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร 

ไม่ม ี

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 
บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

2558-ปัจจบุนั กรรมกำรอสิระ/ประธำนกรรมกำร

ตรวจสอบ 

บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) 

2558-ปัจจบุนั ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยกำรลงทุนและ

บรหิำรควำมเสีย่ง 

บรษิทั พริน้ซเิพลิ แคปิตอล จ ำกดั (มหำชน) 

บริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

2559-ปัจจบุนั กรรมกำรตรวจสอบ บรษิทั ไฟรเ์ทรด เอน็จเินียริง่ จ ำกดั 

2557-2558 กรรมกำรผูจ้ดักำร บรษิทั เทน็ เอม็.ด.ี นครสวรรค ์จ ำกดั 

2557-2558 กรรมกำรผูจ้ดักำร บรษิทั อลอินัซ ์เมดคิอล เอเชยี จ ำกดั 

  

 

 



แบบ 56-1 ปี 2563 | บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที ่3 

3) นางก่ิงเทียน บางอ้อ 
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
อำยุ 75 ปี  

คณุวฒิุทางการศึกษา/ ประวติัอบรม 
- ปรญิญำตร ีสำขำกำรบญัช ีมหำวทิยำลยัธรรมศำสตร ์

- ปรญิญำโท สำขำกำรบรหิำรธุรกจิ มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร ์
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  

- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่1/2550 

- หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นที ่53/2548 

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั (%) 

จ ำนวนหุน้ SQ : 150,000 หุน้ คดิเป็น 0.01% 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร 

ไม่ม ี

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 
บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

2558-ปัจจบุนั กรรมกำรอสิระ/กรรมกำร

ตรวจสอบ 

บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) 

2549-ปัจจบุนั ประธำนกรรมกำร/กรรมกำร

ตรวจสอบ 

บรษิทั ไทยฟิลม์ จ ำกดั (มหำชน) 

บริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

2548-ปัจจบุนั ทีป่รกึษำ บรษิทั com-link จ ำกดั 

 

 

 

 

 

 



แบบ 56-1 ปี 2563 | บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที ่4 

4) ดร.มงคล เหล่าวรพงศ ์
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
อำยุ 51 ปี  

คณุวฒิุทางการศึกษา/ ประวติัอบรม 
- ปรญิญำตร ีสำขำบญัช ี มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร ์

- ปรญิญำโท สำขำบญัช ี มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร ์

- ปรญิญำเอก สำขำบรหิำรธุรกจิ(บญัช)ี มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์ 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  

- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่BJC/2547 

- หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นที ่88/2550 

- หลกัสตูร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที ่18/2550 

- หลกัสตูร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่นที ่3/2551 

- หลกัสตูร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที ่15/2555 

- หลกัสตูร How to Measure the Success of Corporate Strategy (HMS) รุ่นที ่3/2556 

- หลกัสตูร Chartered Director Class (CDC) รุ่นที ่8/2557 

- หลกัสตูร Boardroom Success through Financing and Investment (BFI) รุ่นที ่5/2561 
การอบรมอ่ืนๆ 

- Thai Standard on Auditing (TSA)  

- Thai Financial Reporting Standard (TFRS)  

- Internal Control and Internal Audit  

- อบรมมำตรฐำนบญัชแีละมำตรฐำนกำรสอบบญัช ีสภำวชิำชพีบญัช ี63.5 ชัว่โมง ปี 2563 

 สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั (%) 

จ ำนวนหุน้ SQ : 150,000 หุน้ คดิเป็น 0.01% 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร 

ไม่ม ี

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 
บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

2558-ปัจจบุนั กรรมกำรอสิระ/กรรมกำร

ตรวจสอบ 

บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) 

2561 กรรมกำรอสิระ บรษิทั ออิอน ธนสนิทรพัย(์ไทยแลนด)์ จ ำกดั (มหำชน) 

2562-ปัจจบุนั กรรมกำรอสิระ/กรรมกำร

ตรวจสอบ 

บรษิทั ออิอน ธนสนิทรพัย(์ไทยแลนด)์ จ ำกดั (มหำชน) 

2559-ปัจจบุนั กรรมกำรอสิระ/ประธำนกรรมกำร บรษิทั แอพ็พลำย ดบี ีจ ำกดั (มหำชน) 



แบบ 56-1 ปี 2563 | บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที ่5 

ตรวจสอบ/ประธำน

กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง/

กรรมกำรทีป่รกึษำกำรลงทุน 

2554-ปัจจบุนั กรรมกำรอสิระ/กรรมกำร

ตรวจสอบ/กรรมกำรบรหิำรควำม

เสีย่ง 

บรษิทั ซ.ีพ.ีแอล กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

บริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

2552-ปัจจบุนั อำจำรยพ์เิศษ สำขำวชิำชพีบญัช ี มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร ์

2558-ปัจจบุนั กรรมกำรอสิระ/ กรรมกำร

ตรวจสอบ/ กรรมกำรบรหิำรควำม

เสีย่ง 

บรษิทั เจรญิสนิ แอสเสท จ ำกดั 

2561-ปัจจบุนั ผูส้อบบญัช ี บรษิทั กรนิทร ์ออดทิ จ ำกดั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ 56-1 ปี 2563 | บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที ่6 

5) นายนพพนัธป์ เมืองโคตร 
รองประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร 
อำยุ 72 ปี  

คณุวฒิุทางการศึกษา/ ประวติัอบรม 
- ปรญิญำตร ีนติศิำสตรบณัฑติ (เกยีรตนิิยมด)ีมหำวทิยำลยัธรรมศำสตร ์

- นิตศิำสตรม์หำบณัฑติ (LL.M. Corporations) New York University, New York, USA 

- ประกำศนียบตัรเนตบิณัฑติไทย เนตบิณัฑติยสภำ 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  

- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่43/2545 

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั (%) 

จ ำนวนหุน้ SQ : 15,701,000 หุน้ คดิเป็น 1.38% 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร 

ไม่ม ี

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 
บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

2558-ปัจจบุนั รองประธำนกรรมกำร บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) 

2558-ปัจจบุนั ประธำนกรรมกำรบรหิำร บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) 

2548-ปัจจบุนั กรรมกำร/ประธำนกรรมกำร

ตรวจสอบ 

บรษิทั ออิอน ธนทรพัย ์(ไทยแลนด)์ จ ำกดั (มหำชน) 

2554-ปัจจบุนั กรรมกำรอสิระ/ประธำนกรรมกำร

สรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 

บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 

บริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

2550-ปัจจบุนั กรรมกำร บรษิทั พเีอฟ คอนโทรลล ์กรุ๊ป จ ำกดั 

2544-ปัจจบุนั ประธำนกรรมกำร บรษิทั อนิเตอรเ์นชัน่แนล บสิซเินส ลอวเ์ยอรส์ จ ำกดั 

ปัจจบุนั กรรมกำร บรษิทั สหกลเพำเวอร ์จ ำกดั 

ปัจจบุนั กรรมกำร Mai Khot Energy Limited 

2546-2558 กรรมกำรอสิระ/ ประธำนกรรมกำร

ตรวจสอบ 

บรษิทั เจรญิสนิ แอสเสท จ ำกดั 

 

 

 

 



แบบ 56-1 ปี 2563 | บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที ่7 

6) นายศาศวตั ศิริสรรพ ์
ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร/ กรรมการ/ กรรมการบริหาร 
อำยุ 57 ปี  

คณุวฒิุทางการศึกษา/ ประวติัอบรม 
- วศิวกรรมศำสตรบณัฑติ จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 

- Master of Business Administration, Ohio University, Ohio, USA 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  

- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่94/2555 

- หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นที ่244/2560 

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั (%) 

จ ำนวนหุน้ SQ : 1,697,150 หุน้ คดิเป็น 0.15% 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร 

เป็นพีช่ำยนำยวทิวสั, นำยภวตั และนำยกวติม ์ศริสิรรพ ์

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 
บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

2558-ปัจจบุนั กรรมกำร บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) 

2558-ปัจจบุนั ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) 

บริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

2546-ปัจจบุนั ประธำนกรรมกำร บรษิทั เอสวพีเีค จ ำกดั 

ปัจจบุนั กรรมกำร บรษิทั สหกลเพำเวอร ์จ ำกดั 

ปัจจบุนั กรรมกำร Mai Khot Energy Limited 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ 56-1 ปี 2563 | บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที ่8 

7) นายวิทวสั ศิริสรรพ ์
ประธานเจา้หน้าท่ีปฏิบติัการ/กรรมการ/กรรมการบริหาร/ ประธานกรรมการความเส่ียง 
อำยุ 56 ปี  

คณุวฒิุทางการศึกษา/ ประวติัอบรม 
- วศิวกรรมศำสตรบณัฑติ จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  

- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่94/2555 

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั (%) 

จ ำนวนหุน้ SQ : 4,000,075 หุน้ คดิเป็น 0.35% 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร 

เป็นน้องชำยนำยศำศวตั ศริสิรรพ ์และเป็นพีช่ำยนำย ภวตั, กวติม ์ศริสิรรพ ์

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 
บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

2558-ปัจจบุนั กรรมกำร บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) 

2558-ปัจจบุนั ประธำนเจำ้หน้ำทีป่ฏบิตักิำร บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) 

บริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

2546-ปัจจบุนั รองประธำนกรรมกำร บรษิทั เอสวพีเีค จ ำกดั 

ปัจจบุนั กรรมกำร บรษิทั สหกลเพำเวอร ์จ ำกดั 

ปัจจบุนั กรรมกำร บรษิทั ท ูแอนด ์โฟร ์พรอ็พเพอรต์ีส้ จ ำกดั 

ปัจจบุนั กรรมกำร บรษิทั วรรณงำม จ ำกดั 

ปัจจบุนั กรรมกำร บรษิทั บำ้นเรอืนอรุณ จ ำกดั 
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เอกสำรแนบ 1 หน้ำที ่9 

8) นายภวตั ศิริสรรพ ์
กรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร Supply Chain/ กรรมการบริหาร 
อำยุ 53 ปี  

คณุวฒิุทางการศึกษา/ ประวติัอบรม 
- ปรญิญำตร ีสำขำบรหิำร มหำวทิยำลยัรงัสติ 

- AAA Certificate, Golf Complex Operation and Management, San Diego Golf Academy 

- Master of Business Administration มหำวทิยำลยัรำมค ำแหง 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  

- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่96/2555 

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั (%) 

จ ำนวนหุน้ SQ : 21,700 หุน้ คดิเป็น 0.002% 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร 

เป็นน้องชำยนำยศำศวตั, วทิวสั ศริสิรรพ ์และเป็นพีช่ำยนำย กวติม ์ศริสิรรพ ์

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 
บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

2558-ปัจจบุนั กรรมกำร บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) 

2558-ปัจจบุนั ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร Supply 

Chain 

บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) 

บริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

2546-ปัจจบุนั ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรจดัหำ

และคลงั 

บรษิทั เอสวพีเีค จ ำกดั 

ปัจจบุนั กรรมกำร บรษิทั สหกลเพำเวอร ์จ ำกดั 

ปัจจบุนั กรรมกำร Mai Khot Energy Limited 
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เอกสำรแนบ 1 หน้ำที ่10 

9) นายกวิตม ์ศิริสรรพ ์
ประธานเจา้หน้าท่ีฝ่ายการเงิน/ กรรมการ/ กรรมการบริหาร 
อำยุ 53 ปี  

คณุวฒิุทางการศึกษา/ ประวติัอบรม 
- บรหิำรธุรกจิบณัฑติ สำขำกำรเงนิกำรธนำคำร จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 

- Master of Business Administration, San Diego State University 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  

- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่114/2558 
การอบรมอ่ืนๆ 

- หลกัสตูรSTRATEGIC CFO รุ่น 5 

- หลกัสตูรกลยุทธก์ำรจดัท ำงบประมำณใหส้อดคลอ้งกบัแผนกำรเงนิอย่ำงมปีระสทิธภิำพ 

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั (%) 

จ ำนวนหุน้ SQ : 9,322,200 หุน้ คดิเป็น 0.82% 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร 

เป็นน้องชำยนำยศำศวตั, วทิวสั, ภวตั ศริสิรรพ ์

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 
บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

2558-ปัจจบุนั กรรมกำร บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) 

2558-ปัจจบุนั ประธำนเจำ้หน้ำทีฝ่่ำยกำรเงนิ บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) 

บริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

2546-ปัจจบุนั กรรมกำร บรษิทั เอสวพีเีค จ ำกดั 

ปัจจบุนั กรรมกำร บรษิทั สหกลเพำเวอร ์จ ำกดั 
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เอกสำรแนบ 1 หน้ำที ่11 

10) นายชาลี รกัษ์สุธี 
กรรมการ 
อำยุ 62 ปี  

คณุวฒิุทางการศึกษา/ ประวติัอบรม 
- บญัชบีณัฑติ สำขำบญัช ีมหำวทิยำลยัหอกำรคำ้ 

- กำรจดักำรมหำบณัฑติ สำขำกำรจดักำรเงนิ มหำวทิยำลยัมหดิล 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  

- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่114/2558 

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั (%) 

จ ำนวนหุน้ SQ : 75,000 หุน้ คดิเป็น 0.01% 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร 

ไม่ม ี

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 
บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

2558-ปัจจบุนั กรรมกำร บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) 

บริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

2531-ปัจจบุนั กรรมกำร บรษิทั เอ.เอส.แอสโซซเิอท เอนยเินียริง่ (1964) จ ำกดั 
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เอกสำรแนบ 1 หน้ำที ่12 

11) นายประภาส วิชากลู 
กรรมการ / กรรมการอิสระ 
อำยุ 64 ปี  

คณุวฒิุทางการศึกษา/ ประวติัอบรม 
- ปรญิญำตร ีวทิยำศำสตร ์(ธรณีวทิยำ) จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 

- ปรญิญำโท วทิยำศำสตร ์(ธรณีวทิยำ) 

- New Mexico Institute of Mining and Technology, U.S.A 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  

- หลกัสตูรDirector Certification Program (DCP) รุ่นที ่186/2557 
การอบรมอ่ืนๆ 

- หลกัสตูรผูบ้รหิำรระดบัสงูดำ้นวทิยำกำรพลงังำน สถำบนัวทิยำกำรพลงังำน 

- หลกัสตูรประกำศนียบตัรชัน้สงูกำรบรหิำรงำนพฒันำทอ้งถิน่ทีย่ ัง่ยนื สถำบนัพระปกเกลำ้ 

- หลกัสตูรวทิยำลยักำรทพัเรอื สถำบนัวชิำกำรทหำรเรอืชัน้สงู 

- หลกัสตูรMasterful Coaching Workshop, Hay Group 

- หลกัสตูรควำมรูด้ำ้นตลำดกำรเงนิเพื่อกำรตดัสนิใจส ำหรบันกับรหิำรระดบัสงู ศนูยก์ำรศกึษำต่อเนื่อง

จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 

- หลกัสตูร Senior Executive Development Program -2 มลูนิธพิฒันำทรพัยำกรมนุษยร์ะหว่ำงประเทศ 

- หลกัสตูร Executive Program for Growing Companies, Stanford Graduate School of Business, U.S.A 

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั (%) 

ไม่ม ี

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร 

ไม่ม ี

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 
บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ปัจจบุนั กรรมกำร/กรรมกำรอสิระ บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) 

บริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ไม่ม ี   



แบบ 56-1 ปี 2563 | บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที ่13 

12) นายพิเชษฐ ์มหนัตส์ุคนธ ์
กรรมการ / กรรมการอิสระ 
อำยุ 60 ปี  

คณุวฒิุทางการศึกษา/ ประวติัอบรม 
- ปรญิญำตร ีนติศิำสตรบ์ณัฑติ มหำวทิยำรำมค ำแหง 

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั (%) 

ไม่ม ี

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร 

ไม่ม ี

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 
บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ปัจจบุนั กรรมกำร/กรรมกำรอสิระ บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) 

บริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ปัจจบุนั กรรมกำรผูจ้ดักำร                                                     บรษิทั ส ำนกังำนทนำยควำมบำงกอกลอว ์ออฟฟิค แอนด ์แอสโซซเิอทส ์

จ ำกดั 
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เอกสำรแนบ 1 หน้ำที ่14 

13) นางวนัเพญ็ โฆษิตเรอืงชยั 
ผูอ้ านวยการอาวโุสฝ่ายบญัชีและการเงิน/ กรรมการบริหาร 
อำยุ 60 ปี  

คณุวฒิุทางการศึกษา/ ประวติัอบรม 
- บรหิำรธุรกจิบณัฑติ สำขำกำรบญัช ีมหำวทิยำลยัรำมค ำแหง 

- ศลิปศำสตรบ์ณัฑติ สำขำรฐัศำสตร ์มหำวทิยำลยัรำมค ำแหง 

- บรหิำรธุรกจิมหำบณัฑติ สำขำบรหิำร มหำวทิยำลยัรำมค ำแหง 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  

- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่99/2555 

- หลกัสตูรCompany Secretary Program (CSP) 45/2555 

- หลกัสตูรBoard Reporting Program (BRP) 7/2555 
การอบรมอ่ืนๆ 

- สญัเช่ำ แนวปฏบิตักิำรบนัทกึบญัชแีละเตรยีมรบัมอืร่ำงTFRS 16-Leases 

- บญัชภีำษอีำกร Tax Accounting กำรกระทบรำยไดแ้ละรำยจ่ำยทำงบญัชกีบัทำงภำษอีำกร 

- Financial Statement Analysis เทคนิคกำรอ่ำนและวเิครำะหงบกำรเงนิเพื่อช่วยในกำรวำงแผนและตดัสนิใจ

เชงิธุรกจิ 

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั (%) 

จ ำนวนหุน้ SQ : 100,000 หุน้ คดิเป็น 0.01% 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร 

ไม่ม ี

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 
บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ปัจจบุนั ผูอ้ ำนวยกำรอำวโุสฝ่ำยบญัชแีละ

กำรเงนิ 

บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) 

บริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ไม่ม ี   
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เอกสำรแนบ 1 หน้ำที ่15 

14) นายอวยชยั คล้ายทบัทิม 
ผูอ้ านวยการโครงการแม่เมาะ/กรรมการบริหาร 
อำยุ 60 ปี  

คณุวฒิุทางการศึกษา/ ประวติัอบรม 
- ปวส. สำขำ Tool and Die Making วทิยำลยัช่ำงกลพระนครเหนอื (รำชมงคล) 

- วศิวกรรมศำสตรบ์ณัฑติ  สำขำอุตสำหกรรม วทิยำลยัเทคโนโลยอีำชวีศกึษำ (รำชมงคล) 

- Mini MBA รุ่น 8 มหำวทิยำลยัเชยีงใหม่ 

- Micro MBA ฐำนเศรษฐกจิ รุ่น 24 มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร ์
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  

- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่96/2555 

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั (%) 

จ ำนวนหุน้ SQ : 4,000,000 หุน้ คดิเป็น 0.35% 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร 

ไม่ม ี

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 
บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ปัจจบุนั กรรมกำรบรหิำร บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) 

ปัจจบุนั ผูอ้ ำนวยกำรโครงกำรแม่เมำะ บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) 

บริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ไม่ม ี   
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15) นายกนัตพฒัน์ ศิริสรรพ ์
ผูอ้ านวยการโครงการแม่เมาะ 
อำยุ 30 ปี  

คณุวฒิุทางการศึกษา/ ประวติัอบรม 
- Engineer, Cornell University, New York, USA 

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั (%) 

จ ำนวนหุน้ SQ : 2,265,800 หุน้ คดิเป็น 0.20% 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร 

บุตรนำยวทิวสั ศริสิรรพ ์

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 
บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ปัจจบุนั ผูอ้ ำนวยกำรโครงกำรแม่เมำะ บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) 

บริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ไม่ม ี   
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16) นายวิฑูรย ์ชินวณิชยั 
ผูอ้ านวยการโครงการหงสา 
อำยุ 59 ปี  

คณุวฒิุทางการศึกษา/ ประวติัอบรม 
- วศิวกรรมศำสตรบ์ณัฑติ สำขำไฟฟ้ำก ำลงั สถำบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลำ้ เจำ้คุณทหำรลำดกระบงั 

- หลกัสตูรรฐัประศำสนศำสตรม์หำบณัฑติ สำขำ MPA สถำบนับณัฑติพฒันบรหิำรศำสตร ์

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั (%) 

จ ำนวนหุน้ SQ : 351,100 หุน้ คดิเป็น 0.03% 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร 

ไม่ม ี

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 
บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ปัจจบุนั ผูอ้ ำนวยกำรโครงกำรหงสำ บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) 

บริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ไม่ม ี   



แบบ 56-1 ปี 2563 | บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที ่18 

17) นายรจุ  บณัฑุวงศ ์       
ผูอ้ านวยการอาวโุสฝ่ายพฒันาธรุกิจ/ท่ีปรกึษาอาวโุสทางวิชาการ 
อำยุ 60 ปี  

คณุวฒิุทางการศึกษา/ ประวติัอบรม 
- วศิวกรรมศำสตรบ์ณัฑติ สำขำวศิวกรรมเครื่องกล มหำวทิยำลยัสงขลำนครนิทร ์

- วศิวกรรมศำสตรม์หำบณัฑติ  สำขำวศิวกรรมเครื่องกล มหำวทิยำลยัเทคโนโลยเีทนเนสซ ีรฐัเทนเนสซี

ประเทศสหรฐัอเมรกิำ 

- วศิวกรรมศำสตรด์ุษฏบีณัฑติ สำขำวศิวกรรมเครื่องกล มหำวทิยำลยัเทคโนโลยเีทนเนสซ ีรฐัเทนเนสซ ี

ประเทศสหรฐัอเมรกิำ 

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั (%) 

ไม่ม ี

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร 

ไม่ม ี

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 
บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ปัจจบุนั ผูอ้ ำนวยกำรอำวโุสฝ่ำยพฒันำ

ธุรกจิ 

บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) 

บริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

2554-2559 ทีป่รกึษำอำวโุสทำงวชิำกำร 

รองประธำนบรหิำรอำวุโส 

(เหมอืงแร่) 

บรษิทั อติำเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต ์จ ำกดั (มหำชน) 
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18) นายสุรพล  อ้นสุวรรณ 
เลขานุการบริษทั 
อำยุ 45 ปี  

คณุวฒิุทางการศึกษา/ ประวติัอบรม 
- ปรญิญำตร ีพำณิชยศ์ำสตรแ์ละกำรบญัช ีกำรเงนิและกำรธนำคำรมหำวทิยำลยัธรรมศำสตร ์

- ปรญิญำโท บรหิำรธุรกจิมหำบณัฑติ กำรเงนิและบรหิำรปฏบิตักิำร, สถำบนับณัฑติพฒันบรหิำรศำสตร ์นิดำ้ 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  

- Advance for Corporate Secretaries 1/2559 

- Company Secretary Program 65/2558 

- Board Reporting Program 17/2558 

- Company Reporting Program 12/2558 
การอบรมอ่ืนๆ 

- The Financial Analyst Program Certificate 

- หลกัสตูร CFO’s Orientation Course for New IPOs รุ่นที ่3 

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั (%) 

จ ำนวนหุน้ SQ : 12,050 หุน้ คดิเป็น 0.001 % 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร 

ไม่ม ี

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 
บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

2558-ปัจจบุนั เลขำนุกำรบรษิทั บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) 

2553-ปัจจบุนั ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยงบประมำณและ

จดัหำเงนิทุน 

บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) 

บริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ไม่ม ี   
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ข้อมูลการด ารงต าแหน่งของกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูมี้อ านาจควบคมุของบริษทัฯ 

หม่อมราชวงศป์รีดิยาธร 

เทวกลุ

นายนพพนัธป์ 

เมืองโคตร

นายศิริชยั 

โตวิริยะเวช

นางก่ิงเทียน 

บางอ้อ

ดร.มงคล เหล่าว

รพงศ์

นายศาศวตั ศิ

ริสรรพ์

นายวิทวสั ศิริ

สรรพ์

นายกวิตม ์ศิ

ริสรรพ์

นายชาลี 

รกัษ์สุธี

นายพิเชษฐ ์

มหนัตส์ุคนธ์

นายประภาส 

วิชากลู

นายภวตั ศิ

ริสรรพ์

นางวนัเพ็ญ 

โฆษิตเรืองชยั

นายอวยชยั 

คล้ายทบัทิม

นายวิฑรูย์ 

ชินวณิชยั

ดร.รจุ บณัฑุ

วงศ์

นายกณัตพฒัน์ 

ศิริสรรพ์

       

บริษัทฯ

บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) C D,ED,M D,ID,CAC D,ID,AC D,ID,AC D,ED,M D,ED,M,CRC D,ED,M,RC D D,ID D,ID ED,M ED,M ED,M M M M

บริษทัย่อย

บรษิทั สหกลพำวเวอร ์จ ำกดั ED,M D,ED,M D,ED,M D,ED,M D,ED,M

บริษทัท่ีเก่ียวข้อง

บรษิทั เอส.ว.ีพ.ีเค. จ ำกดั C,ED,M D,ED,M D,ED,M D,ED,M

หมายเหต ุ: C    = ประธานกรรมการบรษัิท CRC = ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง

D = กรรมการบรษัิท ED = กรรมการบรหิาร

ID = กรรมการอสิระ M = ผูบ้รหิาร

AC = กรรมการตรวจสอบ RC = กรรมการบรหิารความเสีย่ง

CAC = ประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษทั
กรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
เอกสารแนบ 2 

รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการของบริษทัย่อย 
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รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 

รายช่ือ 
บริษทั 

สหกลอิควิปเมนท ์จ ากดั 
บริษทัยอ่ย 

บริษทั สหกลพาวเวอร ์จ ากดั Mai Khot Energy Limited 

1. หม่อมรำชวงศป์รดียิำธร เทวกุล    

2. นำยนพพนัธป์ เมอืงโคตร    

3. นำยศริชิยั โตวริยิะเวช    

4. นำงกิง่เทยีน บำงออ้    

5. ดร.มงคล เหล่ำวรพงศ ์    

6. นำยศำศวตั ศริสิรรพ ์    

7. นำยวทิวสั ศริสิรรพ ์    

8. นำยพเิชษฐ ์มหนัตส์คุนธ ์    

9. นำยกวติม ์ศริสิรรพ ์    

10. นำยชำล ีรกัษ์สธุ ี    

11. นำยประภำส วชิำกลู    

12.นำยภวตั ศริสิรรพ ์    
 

 = เป็นกรรมกำรในบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย 



 

 

 

 

 
เอกสารแนบ 3 

รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหน้างานตรวจสอบภายใน 
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รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหน้างานตรวจสอบภายใน และหวัหน้างานก ากบัดแูลการปฏิบติังานของบริษทัฯ 

ณ ปัจจุบนั ผูร้บัผดิชอบงำนตรวจสอบภำยในของบรษิทั คอื นำงสำวกรกช วนสวสัดิ ์ รองประธำกรรมกำรบรหิำร 

บรษิทั ตรวจสอบภำยในธรรมนิต ิจ ำกดั ทัง้ในส่วนของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย โดยหวัหน้ำทมีตรวจสอบควบคุมภำยใน มี

คุณสมบตั ิวุฒกิำรศกึษำ และประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน ดงันี้ 

นางสาวกรกช วนสวสัด์ิ 

อำยุ 41 ปี 

คณุวฒิุทางการศึกษา 

 ปรญิญำตร ีคณะวทิยำศำสตรป์ระยุกต ์สำขำวทิยำกำรคอมพวิเตอร ์สถำบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลำ้พระนคร

เหนือ 

 ปรญิญำตร ีคณะบรหิำรธุรกจิ สำขำบญัช ีมหำวทิยำลยัรำมค ำแหง 

Certificate 

 ประกำศนียบตัรผูต้รวจสอบภำยในของประเทศไทย (CPIAT) 

ประวติัการอบรม 

 หลกัสตูร COSO 2013 ภำคทฤษฎแีละปฏบิตั ิ
 อบรมหลกัสตูร IT Audit ของสภำวชิำชพีบญัช ี

 อมรมประกำศนยีบตัรผูต้รวจสอบภำยใน CPIAT  

 โครงกำรด ำรงและปรบัปรุงคุณภำพงำนตรวจสอบภำยในของหน่วยงำน 

 แบบประเมนิตนเองเกีย่วกบัมำตรกำรต่อตำ้นกำรคอรร์ปัชัน่ 

 Asian Confederation of Institutes of Internal Auditors (ACIIA) Conference 2016 

 Leading IA in the ERA of Digital Disruption 

 CAC SME Certification 

 Trandforming IA for the Digital Age 

 Introduction to COBIT 2019 

 CAE Forum 2019 

 Smart IA in The Digital World 2020 
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เอกสำรแนบ 3 หน้ำที ่2  

ประสบการณ์ท างาน 

 

การถือหุ้นในบริษทั 

-ไม่ม-ี  

(1) การแต่งตัง้ ถอดถอน และ โยกยา้ยหวัหน้างานตรวจสอบภายใน เป็นอ านาจอนุมตัขิอง คณะกรรมการตรวจสอบ
 

 

3/6/2559 – ปัจจบุนั รองประธำนกรรมกำร บจก.ตรวจสอบภำยในธรรมนิต ิ/ใหบ้รกิำรตรวจสอบภำยใน 
2559-2/6/2559 ผูจ้ดักำรอำวุโส แผนกตรวจสอบภำยใน 

บจก.สอบบญัชธีรรมนิต/ิใหบ้รกิำรตรวจสอบบญัชแีละตรวจสอบภำยใน 
2555-2558 ผูจ้ดักำร แผนกตรวจสอบภำยใน 

บจก.สอบบญัชธีรรมนิต/ิใหบ้รกิำรตรวจสอบบญัชแีละตรวจสอบภำยใน 
2553-2554 ผูช้่วยผูจ้ดักำร แผนกตรวจสอบภำยใน 

บจก.สอบบญัชธีรรมนิต/ิใหบ้รกิำรตรวจสอบบญัชแีละตรวจสอบภำยใน 
2551-2552 ผูต้รวจสอบภำยในอำวุโส แผนกตรวจสอบภำยใน 

บจก.สอบบญัชธีรรมนิต/ิใหบ้รกิำรตรวจสอบบญัชแีละตรวจสอบภำยใน 
2546-2550 ผูต้รวจสอบภำยใน แผนกตรวจสอบภำยใน 

บจก.สอบบญัชธีรรมนิต/ิใหบ้รกิำรตรวจสอบบญัชแีละตรวจสอบภำยใน 



 

 

 

 

 
เอกสารแนบ 4 

รายละอียดเก่ียวกบัรายการประเมินรายการทรพัยสิ์น 
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เอกสำรแนบ 4 หน้ำที ่1 

รายละอียดเก่ียวกบัรายการประเมินรายการทรพัยสิ์น 

-ไม่ม-ี 



 

 

 

 
เอกสารแนบ 5 

ข้อมลูอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
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เอกสำรแนบ 5.1 หน้ำที ่1  

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
เรยีนท่ำนผูถ้อืหุน้ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบของ บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) ประกอบด้วยคณะกรรมกำรอสิระ  
3 ท่ำน ซึง่มปีระสบกำรณ์ในดำ้นกำรบรกิำรจดักำรบญัช ีกำรเงนิ กำรก ำกบัดแูลกจิกำรและกำรบรหิำรควำมเสีย่ง ไดแ้ก่ 
นำยศริชิยั โตวริยิะเวช เป็นประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ นำงกิง่เทยีน บำงออ้ และ นำย มงคล เหล่ำวรพงศ์ เป็น
กรรมกำรตรวจสอบ ในรอบปีบญัช ี2563 คณะกรรมกำรตรวจสอบไดป้ฎบิตัหิน้ำทีอ่ย่ำงเป็นอสิระ โดยไดป้ระชุมร่วมกบั
ฝ่ำยบรหิำร ผูต้รวจบญัช ีและผูต้รวจสอบภำยในตำมวำระทีเ่กีย่วขอ้ง 

รายช่ือ ต าแหน่ง ปี 2562 (1)  ปี 2563 (1)  

กรรมการ กรรมการ

ตรวจสอบ 

กรรมการ กรรมการ

ตรวจสอบ 

1. นำยศริชิยั โตวริยิะเวช กรรมกำรอสิระ 7/9 4/4 7/7 5/5 

2. นำงกิง่เทยีน บำงออ้ กรรมกำรอสิระ 8/9 4/4 7/7 5/5 

3. ดร.มงคล เหล่ำวรพงศ ์ กรรมกำรอสิระ 8/9 4/4 7/7 5/5 
(1) กำรเขำ้ร่วมประชุมของคณะกรรมกำรตรวจสอบแต่ละท่ำน 

 
กำรเขำ้ร่วมประชุมในส่วนกำรก ำกบัดูแลกจิกำรกำรปฎบิตังิำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบมสีำระส ำคญั สรุปได้

ดงันี้ 
1. การสอบทานรายงานทางการเงิน 

คณะกรรมกำรตรวจสอบไดพ้จิำรณำสอบทำนงบกำรเงนิและงบกำรเงนิรวมของบรษิทัประจ ำไตรมำสและงบ
กำรเงนิประจ ำปีร่วมกบัฝ่ำยบรหิำรและผูส้อบบญัช ีก่อนน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิทั นอกจำกนี้ยงัไดจ้ดัประชุมเป็น
กำรเฉพำะกบัผูส้อบบญัช ีโดยไม่มฝ่ีำยบรหิำรร่วมประชุมดว้ย ส ำหรบัรำยงำนทำงกำรเงนิของบรษิทัส ำหรบัรอบบญัช ี
2563 คณะกรรมกำรตรวจสอบเหน็ว่ำรำยงำนทำงกำรเงนิของบรษิทัไดจ้ดัท ำขึน้อย่ำงถูกตอ้ง เป็นไปตำมหลกักำรบญัชี
ที่รบัรองโดยทัว่ไป มีกำรเปิดเผยขอ้มูลที่ส ำคญัอย่ำงเพียงพอในหมำยเหตุประกอบกำรเงิน และมีขอ้มูลซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ต่อผูถ้อืหุน้และนกัลงทุน 

2. การสอบทานความพอเพียงและเหมาะสมของระบบการควบคมุภายใน 
คณะกรรมกำรตรวจสอบไดม้อบหมำยใหน้ำงสำวกรกช วนสวสัดิ ์ เป็นผูร้บัผดิชอบงำนตรวจสอบภำยในของ

บรษิทั (อา้งองิ เอกสารแนบ 3 : รายละเอยีดหวัหน้างานตรวจสอบภายใน) เพื่อใหก้ำรตรวจสอบภำยในเป็นไปอย่ำงมี
ประสทิธภิำพและประสทิธผิล คณะกรรมกำรตรวจสอบจะเป็นผูพ้จิำรณำแผนกำรตรวจสอบภำยในประจ ำปี รำยงำน
ตรวจสอบภำยในกบัฝ่ำยบรหิำรอย่ำงต่อเนื่อง พรอ้มทัง้ใหค้ ำแนะน ำและแนวทำงกำรตรวจสอบภำยใน 

รำยงำนกำรตรวจสอบภำยในของบรษิทั คณะกรรมกำรตรวจสอบเหน็ว่ำระบบกำรควบคุมภำยในของบรษิทัมี
ควำมเหมำะสมและเพยีงพอ 

3. ความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี  
คณะกรรมกำรตรวจสอบไดส้งัเกตกำรปฎบิตังิำนของผูส้อบบญัชจีำกบรษิทั แกรนท ์ ธอนตนั จ ำกดัโดยนำย

สมคดิ เตียตระกูล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตเลขที่ 2785 ซึ่งได้รบัอนุมตัิใหเ้ป็นผู้สอบบญัชขีองบรษิทัในกำรประชุมใหญ่
สำมญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัในครัง้ทีผ่่ำนมำ 
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เอกสำรแนบ 5.1 หน้ำที ่2  

คณะกรรมกำรตรวจสอบมคีวำมคดิเหน็ว่ำผูส้อบบญัชมีคีวำมเป็นอสิระ เชีย่วชำญในวชิำชพี มปีระสบกำรณ์
เหมำะสม ปฎบิตังิำนไดผ้ลเป็นอย่ำงด ีและเป็นผูส้อบบญัชทีีไ่ดร้บัอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำด
หลกัทรพัย ์

4. รายงานท่ีเก่ียวโยงหรอืรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบไดพ้จิำรณำกำรเปิดเผยขอ้มลูของบรษิทัในกรณีทีเ่กดิรำยกำรเกีย่วโยง หรอื รำยกำร

ทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ใหม้คีวำมถูกตอ้งและครบถว้น 
คณะกรรมกำรตรวจสอบมคีวำมเหน็ว่ำกำรเปิดเผยขอ้มูลของบรษิัทมคีวำมเพยีงพอและเป็นไปตำมเงื่อนไข

หลกัเกณฑข์องตลำดหลกัทรพัย ์และ ก.ล.ต. 

5. การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ ไดท้ ำกำรตรวจสอบและสนับสนุนใหบ้รษิทัมกีำรก ำกบัดูแลกจิกำรที่ด ีและปฎิบตัิ

ตำมกฏหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัย ์และกฏหมำยทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิ
ของบรษิทัอย่ำงใกลช้ดิ 

ในรอบปีบญัช ี2563 คณะกรรมกำรตรวจสอบ ผูต้รวจสอบภำยใน ผูส้อบบญัช ีและฝ่ำยบรหิำรไดพ้จิำรณำและ
ดแูลแนวทำงกำรด ำเนินงำนของบรษิทัใหเ้ป็นไปตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ีและกฏหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละ
ตลำดหลกัทรพัย์ ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัย์ และกฏหมำยที่เกี่ยวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัท และมกีำรรเิริม่วำง
แนวทำงปฏบิตัใิหเ้ป็นลำยลกัษณ์อกัษร ตรวจสอบได ้และสำมำรถปรบัปรุง แกไ้ข เพื่อพฒันำแนวทำงกำรด ำเนินกำร
ของคณะกรรมกำรตรวจสอบใหม้คีวำมทนัสมยั ทนัต่อกฏเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งมำกทีส่ดุ  

 
 

           ขอแสดงควำมนบัถอื 
         
 
          
 

 (นำยศริชิยั โตวริยิะเวช) 
              ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
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เอกสำรแนบ 5.2 หน้ำที ่1  

แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 
แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน 

 
บริษทั สหกลอิควิปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 

 
ส าหรบัปี 2563 

 
 
 

 
แบบประเมินน้ีจดัท าโดยคณะกรรมการบริษทัซ่ึงเป็นความเหน็ของคณะกรรมการ

เก่ียวกบัความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน 
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เอกสำรแนบ 5.2 หน้ำที ่2  

แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน  
การควบคมุภายในองคก์ร (Control Environment) 

1. องคก์รแสดงถึงความยึดมัน่ในคณุค่าของความซ่ือตรง (integrity) และจริยธรรม 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
1.1 คณะกรรมกำรและผูบ้รหิำรก ำหนดแนวทำง และมกีำรปฏบิตัทิีอ่ยู่บนหลกัควำมซื่อตรง

และกำรรกัษำจรรยำบรรณ ในกำรด ำเนินงำน ทีค่รอบคลุมถงึ 
1.1.1 กำรปฏบิตัหิน้ำทีป่ระจ ำวนั และกำรตดัสนิใจในเรื่องต่ำงๆ 
1.1.2 กำรปฏบิตัต่ิอคู่คำ้ ลกูคำ้ และบคุคลภำยนอก 
ความเหน็เพ่ิมเติม: 

         บรษิทัฯ ใหค้วำมส ำคญักบัเรื่องดงักล่ำว โดยไดจ้ดัท ำคูม่อืหลกัจรรยำบรรณในกำรด ำเนิน
ธุรกจิ, นโยบำยเกีย่วกบักำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่,ี นโยบำยเกีย่วกบักำรป้องกนัควำมขดัแยง้ทำง
ผลประโยชน์ ซึง่ไดป้ระกำศใหพ้นกังำนทัง้องคก์รไดร้บัทรำบ  

  

1.2 มขีอ้ก ำหนดทีเ่ป็นลำยลกัษณ์อกัษรใหผู้บ้รหิำรและพนกังำนปฏบิตัหิน้ำทีด่ว้ยควำม
ซื่อตรงและรกัษำจรรยำบรรณ ทีค่รอบคลุมถงึ 

1.2.1 มขีอ้ก ำหนดเกีย่วกบัจรยิธรรม (Code  of Conduct)  ส ำหรบัผูบ้รหิำรและพนกังำน 
ทีเ่หมำะสม 

1.2.2 มขีอ้ก ำหนดหำ้มผูบ้รหิำรและพนกังำนปฏบิตัตินในลกัษณะทีอ่ำจก่อใหเ้กดิควำม
ขดัแยง้ทำงผลประโยชน์กบักจิกำร ซึง่รวมถงึกำรหำ้มคอรร์ปัชนัอนัท ำใหเ้กดิควำม
เสยีหำยต่อองคก์ร ¹ 

1.2.3 มบีทลงโทษทีเ่หมำะสมหำกมกีำรฝ่ำฝืนขอ้ก ำหนดขำ้งตน้ 
1.2.4 มกีำรสือ่สำรขอ้ก ำหนดและบทลงโทษขำ้งตน้ใหผู้บ้รหิำรและพนกังำนทุกคน

รบัทรำบ เช่น รวมอยูใ่นกำรปฐมนิเทศพนกังำนใหม่ ใหพ้นกังำนลงนำมรบัทรำบ
ขอ้ก ำหนดและบทลงโทษเป็นประจ ำทุกปี รวมทัง้มกีำรเผยแพร่ Code of Conduct 
ใหแ้ก่พนกังำนและบคุคลภำยนอกไดร้บัทรำบ 

ความเหน็เพ่ิมเติม: 
     บรษิทัไดส้ือ่สำรถงึคูม่อืหลกักำร นโยบำยต่ำงๆ ตำมค ำชีแ้จงใน ขอ้ 1.1 ใหพ้นกังำนทัง้
องคก์รรบัทรำบใน E-MAIL  ขององคก์ร  

  

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
1.3 มกีระบวนกำรตดิตำมและประเมนิผลกำรปฏบิตัติำม Code of Conduct  
1.3.1 กำรตดิตำมและประเมนิผลโดยหน่วยงำนตรวจสอบภำยในหรอืหน่วยงำนก ำกบั

ดแูลกำรปฏบิตั ิ(Compliance Unit) 
1.3.2 กำรประเมนิตนเองโดยผูบ้รหิำรและพนกังำน 
1.3.3 กำรประเมนิ โดยผูเ้ชีย่วชำญทีเ่ป็นอสิระจำกภำยนอกองคก์ร 
ความเหน็เพ่ิมเติม: 
     บรษิทัไดว้่ำจำ้ง บจก. ตรวจสอบภำยในธรรมนิต ิเขำ้มำท ำหน้ำทีต่รวจสอบภำยใน ซึง่ได้
ท ำกำรตรวจและประเมนิกำรปฏบิตัติำม ระเบยีบและคู่มอืกำรปฏบิตังิำนซึง่จดัท ำขึน้ภำยใต้
หลกัจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธรุกจิ, นโยบำยเกีย่วกบักำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่,ี นโยบำย
เกีย่วกบักำรป้องกนัควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ ดงักล่ำวดว้ย โดยไดจ้ดัท ำรำยงำนผลกำร
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ตรวจสอบภำยในสง่ใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบ 
1.4 มกีำรจดักำรอย่ำงทนัเวลำ หำกพบกำรไม่ปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดเกีย่วกบัควำมซื่อตรง

และกำรรกัษำจรรยำบรรณ 
1.4.1 มกีระบวนกำรทีท่ ำใหส้ำมำรถตรวจพบกำรฝ่ำฝืนไดภ้ำยในเวลำทีเ่หมำะสม 
1.4.2 มกีระบวนกำรทีท่ ำใหส้ำมำรถลงโทษหรอืจดักำรกบักำรฝ่ำฝืนไดอ้ย่ำงเหมำะสม 

และภำยในเวลำอนัควร 
1.4.3 มกีำรแกไ้ขกำรกระท ำทีข่ดัต่อหลกัควำมซื่อตรงและกำรรกัษำจรรยำบรรณอย่ำง

เหมำะสม และภำยในเวลำอนัควร 
ความเหน็เพ่ิมเติม: 

     บรษิทัก ำหนดแนวปฏบิตัใินเรื่องดงักล่ำวเป็นลำยลกัษณ์อกัษร ไดแ้ก่ กำรตรวจสอบ กำร
รำยงำนผูบ้งัคบับญัชำ กำรก ำหนดมำตรกำรกำรด ำเนินกำร โดยระบุไวใ้นขอ้บงัคบัเกีย่วกบักำร
ท ำงำนของบรษิทั 

  

 
2. คณะกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และท าหน้าท่ีก ากบัดแูล (Oversight) และพฒันาการ

ด าเนินการด้านการควบคมุภายใน 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
2.1 มกีำรก ำหนดบทบำทหน้ำทีข่องคณะกรรมกำรแยกจำกฝ่ำยบรหิำร โดยไดส้งวนสทิธิ ์

อ ำนำจเฉพำะของคณะกรรมกำรบรษิทัไวอ้ย่ำงชดัเจน 
ความเหน็เพ่ิมเติม: 

     บรษิทัมกีำรก ำหนดขอบเขต อ ำนำจหน้ำทีข่องคณะกรรมกำรบรษิทั คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง และคณะกรรมกำรบรหิำร เป็นลำยลกัษณ์อกัษร นอกจำกนี้มี
คู่มอืก ำหนดอ ำนำจอนุมตัขิองคณะกรรมกำรและผูบ้รหิำรแต่ละระดบัเป็นลำยลกัษณ์อกัษรดว้ย 

  

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
2.2 คณะกรรมกำรบรษิทัก ำกบัดแูลใหม้กีำรก ำหนดเป้ำหมำยกำรด ำเนินธุรกจิทีช่ดัเจนและ

วดัผลได ้เพื่อเป็นแนวทำงในกำรปฏบิตังิำนของผูบ้รหิำรและพนกังำน 
ความเหน็เพ่ิมเติม: 

     คณะกรรมกำรบรษิทัไดม้กีำรพจิำรณำอนุมตังิบประมำณ ประจ ำปี เพื่อเป็นกรอบในกำร
ปฏบิตังิำน และตดิตำมผลกำรด ำเนินงำนรำยไตรมำสโดยในกำรประชุมจะมวีำระก ำกบัดแูล
ตดิตำมผลกำรด ำเนินงำนจรงิ เปรยีบเทยีบกบัเป้ำหมำย และงบประมำณในกำรประชุมทุกครัง้ ซึง่
คณะกรรมกำรบรษิทัไดม้กีำรประชุมกนัอย่ำงน้อยไตรมำสละครัง้ โดยมกีำรบนัทกึรำยงำนกำร
ประชุมเป็นลำยลกัษณ์อกัษรดว้ย 

  

2.3 คณะกรรมกำรบรษิทัก ำกบัดแูลใหบ้รษิทัก ำหนดบทบำทหน้ำทีข่องคณะกรรมกำรและ
ผูบ้รหิำรใหถู้กตอ้งตำมกฎหมำย กฏบตัร ซึง่ครอบคลุมบทบำทหน้ำทีส่ ำคญัของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ ผูส้อบบญัช ีผูต้รวจสอบภำยในและผูร้บัผดิชอบต่อรำยงำน
ทำงกำรเงนิ 

ความเหน็เพ่ิมเติม: 
     บรษิทัมอบหมำยใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบ ก ำกบัดแูลในเรื่องดงักล่ำวและรำยงำนผล
ใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัทรำบ โดยก ำหนดขอบเขต หน้ำที ่และควำมรบัผดิชอบไวใ้นกฏบตัร
คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
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2.4 คณะกรรมกำรบรษิทัเป็นผูม้คีวำมรูเ้กีย่วกบัธุรกจิของบรษิทั และมคีวำมเชีย่วชำญที่เป็น
ประโยชน์ต่อบรษิทั หรอืสำมำรถขอค ำแนะน ำจำกผูเ้ชีย่วชำญในเรื่องนัน้ๆ ได้ 

ความเหน็เพ่ิมเติม: 
     คณะกรรมกำรของบรษิทัมำจำกผูเ้ชีย่วชำญในหลำกหลำยอำชพี  เช่น   อำชพีวศิวะ 
อำชพีกฎหมำย นกับญัช ีนกับรหิำร เป็นตน้ ซึง่สำมำรถใหค้ ำแนะน ำทีเ่ป็นประโยชน์ต่อ
บรษิทั 

  

2.5 คณะกรรมกำรของบรษิทัประกอบดว้ยกรรมกำรอสิระทีม่คีวำมรู ้ควำมสำมำรถน่ำเชื่อถอื 
และมคีวำมเป็นอสิระในกำรปฏบิตัหิน้ำทีอ่ย่ำงแทจ้รงิ เช่น ไม่มคีวำมสมัพนัธท์ำงธุรกจิ
กบับริษัท ไม่มีควำมสมัพันธ์อื่นใด อันอำจมีอิทธิพลต่อกำรใช้ดุลยพินิจและปฏิบัติ
หน้ำทีอ่ย่ำงเป็นอสิระ ในจ ำนวนทีเ่หมำะสมเพยีงพอ 

ความเหน็เพ่ิมเติม: 
      บริษัทฯ ให้ควำมส ำคัญกับเรื่องดังกล่ำว โดยได้ก ำหนดจ ำนวน และคุณสมบัติของ
คณะกรรมกำรอิสระที่สอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์และแนวปฏบิตัิของส ำนักงำน ก.ล.ต. ไว้ในคู่มือ
หลกัจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกจิ, นโยบำยเกีย่วกบักำรก ำกับดูแลกจิกำรทีด่ ีรวมถงึบรษิทัฯ
ไดส้รรหำกรรมกำรอสิระใหเ้ป็นไปตำมคู่มอืและนโยบำยดงักล่ำวแลว้  

  

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
2.6 คณะกรรมกำรบรษิทัก ำกบัดแูลกำรพฒันำและปฏบิตัเิรื่องกำรควบคุมภำยในองคก์ร ซึง่

ครอบคลุมทัง้กำรสรำ้งสภำพแวดลอ้มกำรควบคมุ กำรประเมนิควำมเสีย่งกจิกรรมกำร
ควบคุม ขอ้มลูและกำรสือ่สำร และกำรตดิตำม 

ความเหน็เพ่ิมเติม: 
     บรษิัทมอบหมำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบ สอบทำนให้บรษิัทมรีะบบกำรควบคุมภำยใน 
(Internal Control) ระบบกำรตรวจสอบภำยใน (Internal Audit) และมอบหมำยใหผู้บ้รหิำรจดัท ำ
รำยงำนประเมนิควำมเสีย่งภำยใตค้ ำแนะน ำของ บจก. ตรวจสอบภำยในธรรมนิต ิซึง่จะไดร้ำยงำน
ใหค้ณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง ใชใ้นกำรบรหิำรควำมเสีย่ง ทีเ่หมำะสมและมปีระสทิธผิล   

  

 

3. ฝ่ายบริหารได้จดัให้มีโครงสรา้งสายการรายงาน การก าหนดอ านาจในการสัง่การและความ

รบัผิดชอบท่ีเหมาะสมเพือ่ให้องคก์รบรรลุวตัถปุระสงค ์ภายใต้การก ากบัดแูล (Oversight) ของ

คณะกรรมการ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
3.1 ผูบ้รหิำรระดบัสงูก ำหนดโครงสรำ้งองคก์รทีส่นบัสนุนกำรบรรลุวตัถุประสงคข์อง บรษิทั 

โดยพจิำรณำถงึควำมเหมำะสมทัง้ทำงธุรกจิและกฎหมำย รวมถงึกำรจดัใหม้กีำร
ควบคุมภำยในอย่ำงมปีระสทิธภิำพ เช่น แบ่งแยกหน้ำทีใ่นสว่นงำนทีส่ ำคญั ซึง่ท ำให้
เกดิกำรตรวจสอบถ่วงดุลระหว่ำงกนั มงีำนตรวจสอบภำยในทีข่ ึน้ตรงกบักรรมกำร
ตรวจสอบ และมสีำยกำรรำยงำนทีช่ดัเจน เป็นตน้ 

ความเหน็เพ่ิมเติม: 
     ผูบ้รหิำรระดบัสงูไดจ้ดัท ำผงัโครงสรำ้งองคก์รโดยมกีำรสอบทวนควำมเหมำะสมโดย บจก.
ตรวจสอบภำยในธรรมนิตแิละไดน้ ำเสนอในทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัพจิำรณำอนุมตั ิซึง่ได้
ก ำหนดใหม้กีำรแบ่งแยกหน้ำทีอ่ย่ำงเหมำะสมแลว้  

    

3.2 ผูบ้รหิำรระดบัสงูก ำหนดสำยกำรรำยงำนในบรษิทั โดยพจิำรณำถงึควำมเหมำะสม     
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เกีย่วกบัอ ำนำจหน้ำที ่ควำมรบัผดิชอบ และกำรสือ่สำรขอ้มลู 
ความเหน็เพ่ิมเติม: 
บรษิทัก ำหนดใหม้กีำรรำยงำนตำมสำยกำรบงัคบับญัชำในโครงสรำ้งองคก์ร รวมถงึระบุสำย
กำรบงัคบับญัชำไวใ้น เอกสำร Job Description ของทุกต ำแหน่งเป็นลำยลกัษณ์อกัษรโดยมี
กำรสอบทวนควำมเหมำะสมโดย บจก.ตรวจสอบภำยในธรรมนติ ิ 

 
ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

3.3 มกีำรก ำหนด มอบหมำย และจ ำกดัอ ำนำจหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบอย่ำงเหมำะสม
ระหว่ำงคณะกรรมกำรบรษิทั ผูบ้รหิำรระดบัสงู ผูบ้รหิำร และพนกังำน 

ความเหน็เพ่ิมเติม: 
     บรษิทัมกีำรก ำหนดขอบเขตอ ำนำจหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรบรษิทั 
ในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ ครัง้ที.่....15/2558.............  นอกจำกนี้ไดร้ะบุขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่และ
ควำมรบัผดิชอบ ของคณะกรรมกำรบรหิำร ผูบ้รหิำรระดบัสงู ในคู่มอือ ำนำจอนุมตัซิึง่ไดผ้่ำน
กำรอนุมตัใินทีป่ระชมุคณะกรรมกำรบรษิทัแลว้ รวมถงึมเีอกสำร Job Description ทีก่ ำหนด
หน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบของทุกต ำแหน่งงำนโดยมกีำรสอบทวนควำมเหมำะสมโดย บจก.
ตรวจสอบภำยในธรรมนิต ิ

    

 
4. องคก์รแสดงถึงความมุ่งมัน่ในการจงูใจ พฒันาและรกัษาบคุลากรท่ีมีความรูค้วามสามารถ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
4.1 บรษิทัมนีโยบำยและวธิกีำรปฏบิตัเิพื่อจดัหำ พฒันำ และรกัษำบคุลำกรทีม่คีวำมรูแ้ละ

ควำมสำมำรถทีเ่หมำะสม และมกีระบวนกำรสอบทำนนโยบำยและวธิกีำรปฏบิตันิัน้
อย่ำงสม ่ำเสมอ 

ความเหน็เพ่ิมเติม: 
     บรษิทัไดก้ ำหนดใหม้กีระบวนกำรสรรหำ คดัเลอืกพนกังำนตำมคุณสมบตั ิJob 
Specification ซึง่ก ำหนดไวใ้นเอกสำร Job Description มกีระบวนกำรพฒันำผูบ้รหิำร/
พนกังำน อย่ำงต่อเนื่องตำมแผนกำรอบรมประจ ำปี นอกจำกนี้บรษิทัยงัมกีำรส ำรวจควำมพงึ
พอใจพนกังำนทุกปี และมกีำรปรบัระบบกำรใหผ้ลตอบแทน เชน่ ค่ำเทีย่ว ค่ำล่วงเวลำ 
รวมถงึกำรใหส้วสัดกิำรทีส่อดคลอ้งกบัสภำพกำรท ำงำนและควำมตอ้งกำรของพนกังำนอย่ำง
แทจ้รงิโดยมกีำรน ำเสนอใหผู้บ้รหิำรและหรอืคณะกรรมกำรบรหิำรพจิำรณำ 

     

4.2 บรษิทัมกีระบวนกำรประเมนิผลกำรปฏบิตังิำน กำรใหแ้รงจงูใจหรอืรำงวลัต่อบุคลำกรที่
มผีลกำรปฏบิตังิำนด ีและกำรจดักำรต่อบุคลำกรทีม่ผีลงำนไม่บรรลุเป้ำหมำยรวมถงึ 
กำรสือ่สำรกระบวนกำรเหล่ำนี้ใหผู้บ้รหิำรและพนกังำนทรำบ 

ความเหน็เพ่ิมเติม: 
     บรษิทัมกีำรประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนของพนกังำนประจ ำปีทุก 6 เดอืน และใชเ้ป็น
ขอ้มลูประกอบกำรพจิำรณำเลื่อนต ำแหน่ง กำรปรบัเงนิเดอืน กำรจ่ำยค่ำตอบแทนพเิศษ 
(โบนสั) รวมถงึใชใ้นกำรจดัท ำแผนฝึกอบรมพนกังำนงำนดว้ย 

     

4.3 บรษิทัมกีระบวนกำรแกไ้ขปัญหำหรอืเตรยีมพรอ้มส ำหรบักำรขำดบุคลำกรทีม่คีวำมรู้
และควำมสำมำรถทีเ่หมำะสมอยำ่งทนัเวลำ 

ความเหน็เพ่ิมเติม: 
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เอกสำรแนบ 5.2 หน้ำที ่6  

     บรษิทัไดม้กีำรพฒันำใหพ้นกังำนสำมำรถท ำงำนทดแทนกนัได ้โดยไดม้กีำรเปลีย่นผ่ำน
ต ำแหน่งผูบ้รหิำรของโครงกำรแม่เมำะใหก้บับุคคลทีว่ำงตวัเป็นผูส้บืทอดต ำแหน่งแลว้ โดยจะได้
น ำรปูแบบวธิกีำรไปใชก้บัโครงกำรอื่นๆ ตำมควำมพรอ้มต่อไป  

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
4.4 บรษิทัมกีระบวนกำรสรรหำ พฒันำ และรกัษำผูบ้รหิำรและพนกังำนทุกคน เช่น กำร

จดัระบบทีป่รกึษำ (mentoring) และกำรฝึกอบรม 
ความเหน็เพ่ิมเติม: 
     ตำมควำมเหน็ทีร่ะบใุนขอ้ 4.1, 4.2 และบรษิทัไดม้กีำรว่ำจำ้งทีป่รกึษำดำ้นกำรพฒันำ
องคก์รมำพฒันำควำมสำมำรถและทศันคตขิองพนกังำน รวมถงึเสนอแนะแนวทำงปรบัปรุง
ระบบกำรปฏบิตังิำนของโครงกำรแม่เมำะอย่ำงต่อเนื่องมำตัง้แต่ปลำยปี 2562 

    

4.5 บรษิทัมแีผนและกระบวนกำรสรรหำผูส้บืทอดต ำแหน่ง (Succession plan) ทีส่ ำคญั 
ความเหน็เพ่ิมเติม: 
     ตำมควำมเหน็ทีร่ะบใุนขอ้ 4.3 

    

 
5. องคก์รก าหนดให้บุคลากรมีหน้าท่ีและความรบัผิดชอบในการควบคมุภายใน เพื่อให้บรรลุตาม

วตัถปุระสงคข์ององคก์ร 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
5.1 คณะกรรมกำรบรษิทัและผูบ้รหิำรมกีระบวนกำรและกำรสือ่สำรเชงิบงัคบัใหบุ้คลำกร ทุก

คนมคีวำมรบัผดิชอบต่อกำรควบคุมภำยใน และจดัใหม้กีำรปรบัปรุงแกไ้ขกระบวนกำร
ปฏบิตัใินกรณีทีจ่ ำเป็น 

 
ความเหน็เพ่ิมเติม: 
     บรษิทัไดส้ือ่สำรใหพ้นกังำนตระหนกัตำมระบบกำรควบคมุภำยใน โดยสือ่สำรผ่ำนกำร
ประชุมผูบ้รหิำรและพนกังำน รวมถงึมกีำรว่ำจำ้งผูต้รวจสอบภำยในจำกภำยนอก เพื่อ
ตรวจสอบและประเมนิกำรปฏบิตังิำนของพนกังำน ใหเ้ป็นไปตำมระบบกำรควบคมุภำยในที่
บรษิทัก ำหนด นอกจำกน้ีมผีูต้รวจสอบภำยในประจ ำภำยในองคก์รท ำหน้ำทีต่ดิตำมและ
รำยงำนผลกำรปรบัปรุงแกไ้ขใหผู้บ้รหิำรทรำบอย่ำงต่อเนื่อง 

    

5.2 คณะกรรมกำรบรษิทัและผูบ้รหิำรก ำหนดตวัชีว้ดัผลกำรปฏบิตังิำน กำรสรำ้งแรงจงูใจ 
และกำรใหร้ำงวลัทีเ่หมำะสม โดยพจิำรณำทัง้เรื่องกำรปฏบิตัติำม Code of Conduct 
และวตัถุประสงคใ์นระยะสัน้และระยะยำวของบรษิทั 

ความเหน็เพ่ิมเติม: 
บรษิทัไดก้ ำหนดตวัชีว้ดัผลกำรปฏบิตังิำนไวใ้นเอกสำร Job Description ทุกต ำแหน่งงำน 
โดยใหพ้นกังำนทุกคนไดร้บัทรำบและมกีำรน ำตวัชีว้ดัดงักล่ำวมำใชใ้นกำรประเมนิผล
พนกังำนประจ ำปีดว้ย 

    

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
5.3 คณะกรรมกำรบรษิทัและผูบ้รหิำรประเมนิแรงจงูใจและกำรใหร้ำงวลัอย่ำงต่อเนื่องโดย

เน้นใหส้ำมำรถเชื่อมโยงกบัควำมส ำเรจ็ของหน้ำทีใ่นกำรปฏบิตัติำมกำรควบคุมภำยใน
ดว้ย 

ความเหน็เพ่ิมเติม: 
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เอกสำรแนบ 5.2 หน้ำที ่7  

      บรษิทัได ้ปฐมนิเทศ พนกังำนใหม่ ในเรื่องควำมส ำคญัของกำรควบคุมภำยใน และ 
      จดัอบรมใหแ้ก่พนกังำนทีม่อียู่ ใหท้รำบถงึควำมส ำคญัของกำรควบคุมภำยใน ดว้ย 

5.4 คณะกรรมกำรบรษิทัและผูบ้รหิำรไดพ้จิำรณำไมใ่หม้กีำรสรำ้งแรงกดดนัทีม่ำกเกนิไปใน
กำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องบุคลำกรแต่ละคน 

ความเหน็เพ่ิมเติม: 
          บรษิทัไดใ้หม้กีำรส ำรวจควำมพงึพอใจพนกังำนทุกปี รวมถงึมกีล่องรบัควำมคดิเหน็ ที่
รกัษำควำมลบัของผูแ้จง้ เพื่อรบัทรำบปัญหำหรอืแรงกดดนัต่ำงๆ จำกพนกังำน โดยทีผ่ำ่นมำไม่
พบปัญหำแรงกดดนัดงักล่ำว และในกำรตัง้ KPI ของหน่วยงำน บรษิทัไดต้ัง้ KPI จำก กำรท ำงำน
ร่วมกนัของทุกหน่วยงำน โดย เน้น ควำมเป็นไปได ้และควำมทำ้ทำยในกำรท ำงำน ใหม้ี
ประสทิธภิำพ ประสทิธผิล สงูสดุ 

    

 
การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 

6. องคก์รก าหนดวตัถปุระสงคไ์ว้อยา่งชดัเจนเพียงพอ เพือ่ให้สามารถระบุและประเมินความเส่ียงต่างๆ 

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบรรลุวตัถปุระสงคข์ององคก์ร 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
6.1 บรษิทัสำมำรถปฏบิตัติำมมำตรฐำนกำรบญัชทีีร่บัรองโดยทัว่ไป และเหมำะสมกบัธุรกจิ

ในขณะนัน้ โดยแสดงไดว้่ำรำยกำรในรำยงำนทำงกำรเงนิมตีวัตนจรงิ ครบถว้นแสดงถงึ
สทิธหิรอืภำระผกูพนัของบรษิทัไดถู้กตอ้ง มมีลูค่ำเหมำะสม และเปิดเผยขอ้มลู
ครบถว้น ถูกตอ้ง 

ความเหน็เพ่ิมเติม: 
บรษิทัฯใชบ้รษิทั แกรนท ์ธอนตนั จ ำกดัซึง่เป็นส ำนกังำนบญัชทีีต่รวจสอบบรษิทัในตลำด
หลกัทรพัย ์ บรษิทัฯปฎบิตัติำมมำตรฐำนกำรบญัชทีีร่บัรองโดยทัว่ไป 
มำตรฐำนกำรบญัชใีหมท่ีม่ผีลบงัคบัในปีปัจจุบนัและจะมผีลบงัคบัใชใ้นอนำคต โดยมกีำร
ประชุมระหว่ำงคณะกรรมกำรตรวจสอบ ผูบ้รหิำรและผูส้อบบญัช ีเพื่อท ำควำมเขำ้ใจและ
สำมำรถเตรยีมตวัลว่งหน้ำอย่ำงถูกตอ้งในทุกไตรมำส  
ซึง่กำรน ำมำตรฐำนกำรบญัชใีหม่มำใชแ้สดงไดว้่ำรำยงำนในรำยงำนทำงกำรเงนิถูกตอ้ง มี
มลูค่ำเหมำะสมและเปิดเผยขอ้มลูครบถว้น 

     

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
6.2 บรษิทัก ำหนดสำระส ำคญัของรำยกำรทำงกำรเงนิ โดยพจิำรณำถงึปัจจยัทีส่ ำคญั เช่น 

ผูใ้ชร้ำยงำนทำงกำรเงนิ ขนำดของรำยกำร แนวโน้มของธุรกจิ 
ความเหน็เพ่ิมเติม: 
บรษิทัฯใชบ้รษิทั แกรนท ์ธอนตนั จ ำกดัซึง่เป็นส ำนกังำนบญัชทีีต่รวจสอบบรษิทัในตลำด
หลกัทรพัย ์  
บรษิทั แกรนท ์ธอนตนั จ ำกดัตรวจสอบกำรก ำหนดสำระส ำคญัของรำยงำนทำงกำรเงนิของ
บรษิทัฯ 
โดยใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ  
               ฉบบัที ่10 เรื่อง งบกำรเงนิรวม ก ำหนดหลกัเกณฑเ์กีย่วกบักำรจดัท ำงบกำรเงนิ
รวม 
               ฉบบัที ่11 เรื่อง กำรร่วมกำรงำน ก ำหนดค ำนิยำมของสญัญำกำรร่วมกำรงำนว่ำ
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เอกสำรแนบ 5.2 หน้ำที ่8  

เป็นสญัญำทีผู่ร้่วมทุนตัง้แต่สองรำยขึน้ไป 
ตกลงจะควบคุมรว่มในกจิกำรทีจ่ดัตัง้ขึน้ 
               ฉบบัที ่12 เรื่อง กำรเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัสว่นไดเ้สยีในกจิกำรอื่น ก ำหนดให้
กจิกำรเปิดเผยขอ้มลูเพื่อช่วยใหผู้ใ้ชง้บกำรเงนิสำมำรถประเมนิ 
ลกัษณะและควำมเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งของสว่นไดเ้สยีของกจิกำรในบรษิทัย่อย กำรร่วมกำรงำน 
และกจิกำรซึง่มโีครงสรำ้งเฉพำะตวัซึง่ไม่ไดร้วมอยู่ในงบกำรเงนิ 
               ฉบบัที ่13 เรื่อง กำรวดัมลูค่ำยุตธิรรม ก ำหนดแนวทำงเกีย่วกบักำรวดัมลูค่ำ
ยุตธิรรมและกำรเปิดเผยขอ้มลู 
บรษิทัฯใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิน้ีเพื่อผูใ้ชง้บกำรเงนิพจิำรณำประเมนิควำมเสีย่ง
ไดอ้ย่ำงถูกตอ้ง 
6.3 รำยงำนทำงกำรเงนิของบรษิทัสะทอ้นถงึกจิกรรมกำรด ำเนินงำนของบรษิทัอย่ำงแทจ้รงิ 
ความเหน็เพ่ิมเติม: 
จำกกำรทีบ่รษิทัฯใชบ้รษิทั แกรนท ์ธอนตนั จ ำกดัเป็นผูต้รวจสอบบญัชแีละกำรใชม้ำตรฐำน
กำรบญัชทีีบ่งัคบัใชใ้นปีปัจจบุนั 
รวมถงึทีจ่ะมผีลบงัคบัใชใ้นอนำคตดงักล่ำว ท ำใหร้ำยงำนทำงกำรเงนิของบรษิทัฯแสดงถงึ
กจิกรรมและผลกำรด ำเนินงำน 
ไดอ้ย่ำงถูกตอ้งครบถว้น 

    

6.4 คณะกรรมกำรหรอืคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง อนุมตัแิละสือ่สำรนโยบำยกำร
บรหิำรควำมเสีย่งใหผู้บ้รหิำรและพนกังำนทุกคนรบัทรำบและถอืปฏบิตั ิจนเป็นสว่น
หนึ่งของวฒันธรรมขององคก์ร 

ความเหน็เพ่ิมเติม: 
     บรษิทัไดจ้ดัตัง้คณะกรรมกำรควำมเสีย่งโดยมขีอบเขตหน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบในกำร
บรหิำรควำมเสีย่งโดยรวมขององคก์ร ซึง่ไดป้ระสำนงำนใหฝ่้ำยงำนต่ำงๆ จดัท ำกำรคน้หำ
เหตุกำรณ์ทีม่คีวำมเสีย่งในฝ่ำยงำนและประเมนิระดบัควำมเสีย่ง โดยพจิำรณำโอกำสและ
ผลกระทบของเหตุกำรณ์ต่ำงๆ ดงักล่ำว เพื่อจดัล ำดบัควำมส ำคญัในกำรตอบสนองส ำหรบั
เหตุกำรณ์ทีม่คีวำมเสีย่งสงูก่อน รวมถงึจดัท ำแผนงำนหรอืมำตรกำรรองรบัควำมเสีย่งต่ำงๆ 
ของหน่วยงำนตนเอง โดยไดร้บัค ำแนะน ำจำก บจก. ตรวจสอบภำยในธรรมนิต ิซึง่ในปี 2564 
จะไดน้ ำมำใชใ้นกำรตดิตำมทัง้ในระดบันโยบำยและกำรปฏบิตัใินแต่ละหน่วยงำน  

     

7. องคก์รระบุและวิเคราะหค์วามเส่ียงทุกประเภทท่ีอาจกระทบต่อการบรรลุวตัถปุระสงคไ์ว้อยา่ง

ครอบคลุมทัว่ทัง้องคก์ร 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
7.1 บรษิทัระบุควำมเสีย่งทุกประเภทซึง่อำจมผีลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกจิทัง้ระดบัองคก์ร 

หน่วยธุรกจิ ฝ่ำยงำน และหน้ำทีง่ำนต่ำงๆ 
ความเหน็เพ่ิมเติม: 

          ควำมควำมเหน็ทีร่ะบุไวใ้น 6.4 

    

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
7.2 บรษิทัวเิครำะหค์วำมเสีย่งทุกประเภททีอ่ำจเกดิจำกทัง้ปัจจยัภำยในและปัจจยัภำยนอก

องคก์ร ซึง่รวมถงึควำมเสีย่งดำ้นกลยุทธ ์กำรด ำเนินงำน กำรรำยงำนกำรปฏบิตัติำม
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กฏเกณฑ ์และดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศ 
ความเหน็เพ่ิมเติม: 

ควำมควำมเหน็ทีร่ะบุไวใ้น 6.4 

7.3 ผูบ้รหิำรทุกระดบัมสีว่นร่วมในกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
ความเหน็เพ่ิมเติม: 

          ควำมควำมเหน็ทีร่ะบุไวใ้น 6.4 

    

7.4 บรษิทัไดป้ระเมนิควำมส ำคญัของควำมเสีย่ง โดยพจิำรณำทัง้โอกำสเกดิเหตุกำรณ์และ
ผลกระทบทีอ่ำจเกดิขึน้ 

ความเหน็เพ่ิมเติม: 
       ควำมควำมเหน็ทีร่ะบุไวใ้น 6.4 

    

7.5 บรษิทัมมีำตรกำรและแผนปฏบิตังิำนเพื่อจดักำรควำมเสีย่ง โดยอำจเป็นกำรยอมรบั
ควำมเสีย่งนัน้ (acceptance) กำรลดควำมเสีย่ง (reduction) กำรหลกีเลีย่งควำมเสีย่ง 
(avoidance) หรอืกำรร่วมรบัควำมเสีย่ง (sharing) 

ความเหน็เพ่ิมเติม: 
          ควำมควำมเหน็ทีร่ะบุไวใ้น 6.4 

    

 
8. องคก์รได้พิจารณาถึงโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเส่ียงท่ีจะบรรลุวตัถปุระสงคข์อง

องคก์ร 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
8.1 บรษิทัประเมนิโอกำสทีจ่ะเกดิกำรทุจรติขึน้ โดยครอบคลุมกำรทจุรติแบบต่ำงๆ เช่น กำร

จดัท ำรำยงำนทำงกำรเงนิเทจ็กำรท ำใหส้ญูเสยีทรพัยส์นิกำรคอรร์ปัชนักำรทีผู่บ้รหิำร
สำมำรถฝ่ำฝืนระบบควบคมุภำยใน (management override of internal controls) กำร
เปลีย่นแปลงขอ้มลูในรำยงำนทีส่ ำคญั กำรไดม้ำหรอืใชไ้ปซึง่ทรพัยส์นิโดยไม่ถูกตอ้ง 
เป็นตน้ 

ความเหน็เพ่ิมเติม: 
ควำมควำมเหน็ทีร่ะบุไวใ้น 6.4 

  

8.2 บรษิทัไดท้บทวนเป้ำหมำยกำรปฏบิตังิำนอย่ำงรอบคอบ โดยพจิำรณำควำมเป็นไปได้
ของเป้ำหมำยทีก่ ำหนดแลว้ รวมทัง้ไดพ้จิำรณำควำมสมเหตุสมผลของกำรใหส้ิง่จงูใจ
หรอืผลตอบแทนแก่พนกังำนแลว้ดว้ยว่ำไมม่ลีกัษณะสง่เสรมิใหพ้นกังำนกระท ำไม่
เหมำะสม เช่น ไม่ตัง้เป้ำหมำยยอดขำยของบรษิทัไวส้งูเกนิควำมเป็นจรงิ จนท ำใหเ้กดิ
แรงจงูใจในกำรตกแต่งตวัเลขยอดขำย เป็นตน้ 

ความเหน็เพ่ิมเติม: 
     บรษิทัมกีำรทบทวนเป้ำหมำยและงบประมำณในกำรด ำเนินธุรกจิในกำรประชมุ
คณะกรรมกำรบรษิทัทุกไตรมำส เพื่อพจิำรณำควำมสมเหตุสมผลของเป้ำหมำย แผนงำน 
และกำรจดักำรเพื่อใหไ้ดต้ำมเป้ำหมำยดงักล่ำว 

  

8.3 คณะกรรมกำรตรวจสอบไดพ้จิำรณำและสอบถำมผูบ้รหิำรเกีย่วกบัโอกำสในกำรเกดิ
ทุจรติ และมำตรกำรทีบ่รษิทัด ำเนินกำรเพื่อป้องกนัหรอืแกไ้ขกำรทุจรติ 

ความเหน็เพ่ิมเติม: 
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     บรษิัทฯ ได้ก ำหนดให้มกีำรแบ่งหน้ำที่ควำมรบัผิดชอบของพนักงำนแต่ละระดบัอย่ำง
ชดัเจนและจดัใหม้กีำรตรวจสอบ และอนุมตัเิอกสำรอย่ำงเหมำะสม ก ำหนดใหฝ่้ำยตรวจสอบ
ภำยในตรวจสอบ ควบคุมและตดิตำมกำรควบคุมภำยในอย่ำงสม่ำเสมอ นอกจำกนี้มกีำรตัง้
กล่องรบัควำมคดิเหน็ และช่องทำงรบัเรื่องรอ้งเรยีนผ่ำนระบบ Intranet ทีเ่ป็นควำมลบัและ
ปลอดภยัถงึผูบ้รหิำรโดยตรง ยิง่ไปกว่ำนนัน้คณะกรรมกำรตรวจสอบยงัไดเ้พิม่ช่องทำงกำร
แจ้งเรื่องร้องเรยีนผ่ำน E-mail โดยเรื่องร้องเรยีนดงักล่ำวจะถึงคณะกรรมกำรตรวจสอบ
โดยตรง 
8.4 บรษิทัไดส้ือ่สำรใหพ้นกังำนทุกคนเขำ้ใจและปฏบิตัติำมนโยบำยและแนวปฏบิตัทิีก่ ำหนด

ไว ้
ความเหน็เพ่ิมเติม: 

          บรษิทัไดม้กีำรสือ่สำรนโยบำยและแนวปฏบิตัใินกำรบรหิำรควำมเสีย่งใหพ้นกังำนทรำบ
ผ่ำนกำรประชุม รวมถงึเผยแพรไ่วใ้นระบบ E-Mail  ของบรษิทัดว้ย 

  

9. องคก์รสามารถระบุและประเมินความเปล่ียนแปลงท่ีอาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคมุภายใน 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
9.1 บรษิทัประเมนิกำรเปลีย่นแปลงปัจจยัภำยนอกองคก์ร ทีอ่ำจมผีลกระทบต่อกำรด ำเนิน

ธุรกจิ กำรควบคมุภำยใน และรำยงำนทำงกำรเงนิ ตลอดจนไดก้ ำหนดมำตรกำร
ตอบสนองต่อกำรเปลีย่นแปลงนัน้อย่ำงเพยีงพอแลว้ 

ความเหน็เพ่ิมเติม: 
ควำมควำมเหน็ทีร่ะบุไวใ้น 6.4 และในกำรประชมุคณะกรรมกำรบรษิทั มกีำรหำรอืกนัเรื่อง
กำรเปลีย่นแปลงของกำรใชถ่้ำนหนิในกำรผลติพลงังำนและมุง่หำธุรกจิทีเ่ป็นพลงังำน
ทำงเลอืกมำกขึน้ 

    

9.2 บรษิทัประเมนิกำรปลีย่นแปลงรปูแบบกำรท ำธุรกจิ ทีอ่ำจมผีลกระทบต่อกำรด ำเนิน
ธุรกจิ กำรควบคมุภำยในและรำยงำนทำงกำรเงนิ ตลอดจนไดก้ ำหนดมำตรกำร
ตอบสนองต่อกำรเปลีย่นแปลงนัน้อย่ำงเพยีงพอแลว้ 

ความเหน็เพ่ิมเติม: 
          ควำมควำมเหน็ทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.4 และ 9.1 

    

9.3 บรษิทัประเมนิกำรเปลีย่นแปลงผูน้ ำองคก์ร ทีอ่ำจมผีลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกจิกำร
ควบคุมภำยใน และรำยงำนทำงกำรเงนิ ตลอดจนไดก้ ำหนดมำตรกำรตอบสนองต่อกำร
เปลีย่นแปลงนัน้อย่ำงเพยีงพอแลว้ 

ความเหน็เพ่ิมเติม: 
ควำมควำมเหน็ทีร่ะบุไวใ้น 4.3, 4.5 และ 6.4 

    

 
การควบคมุการปฏิบติังาน (Control Activities) 

10. องคก์รมีมาตรการควบคมุท่ีช่วยลดความเส่ียงท่ีจะไมบ่รรลวุตัถปุระสงคข์ององคก์รให้อยู่ในระดบัท่ี

ยอมรบัได ้

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
10.1   มำตรกำรควบคมุของบรษิทัมคีวำมเหมำะสมกบัควำมเสีย่ง และลกัษณะเฉพำะของ     
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องคก์ร เช่น สภำพแวดลอ้ม ควำมซบัซอ้นของงำน ลกัษณะงำน ขอบเขตกำร
ด ำเนินงำน รวมถงึลกัษณะเฉพำะอื่นๆ 

ความเหน็เพ่ิมเติม: 
         มำตรกำรควบคมุของบรษิทัมคีวำมเหมำะสมกบัควำมเสีย่ง เน่ืองจำกไดผ้่ำนกำรทบทวน
เป็นล ำดบัขัน้โดยผูบ้รหิำรของหน่วยงำน คณะกรรมกำรบรหิำร จนถงึคณะกรรมกำรบรษิทั 

10.2   บรษิทัมมีำตรกำรควบคมุภำยในทีก่ ำหนดเป็นลำยลกัษณ์อกัษร และครอบคลุม
กระบวนกำรต่ำงๆ อย่ำงเหมำะสม เช่น มนีโยบำยและระเบยีบวธิปีฏบิตังิำนเกีย่วกบั
ธุรกรรมดำ้นกำรเงนิ กำรจดัซือ้ และกำรบรหิำรทัว่ไป ตลอดจนก ำหนดขอบเขต อ ำนำจ
หน้ำที ่และล ำดบัชัน้กำรอนุมตัขิองผูบ้รหิำรในแต่ละระดบัไวอ้ย่ำงชดัเจนรดักุม เพื่อให้
สำมำรถป้องกนักำรทจุรติได ้เชน่ มกีำรก ำหนดขนำดวงเงนิและอ ำนำจอนุมตัขิอง
ผูบ้รหิำรแต่ละระดบั ขัน้ตอนในกำรอนุมตัโิครงกำรลงทุน ขัน้ตอนกำรจดัซือ้และวธิกีำร
คดัเลอืกผูข้ำย กำรบนัทกึขอ้มลูรำยละเอยีดกำรตดัสนิใจจดัซือ้ขัน้ตอนกำรเบกิจ่ำยวสัดุ
อุปกรณ์ หรอื กำรเบกิใชเ้ครื่องมอืต่ำงๆ เป็นตน้ โดยไดจ้ดัใหม้กีระบวนกำรส ำหรบั
กรณีต่ำงๆ ดงันี้ 

10.2.1 กำรเกบ็รวบรวมขอ้มลูเกีย่วกบัผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ กรรมกำร ผูบ้รหิำร และผูท้ี่
เกีย่วขอ้งกบับุคคลดงักล่ำว รวมทัง้บุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั เพื่อประโยชน์ในกำร
ตดิตำมและสอบทำนกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนั หรอืรำยกำรทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้
ทำงผลประโยชน์ รวมทัง้มกีำรปรบัปรุงขอ้มลูใหเ้ป็นปัจจุบนัเสมอ 

    

10.2.2 กรณีทีบ่รษิทัอนุมตัธิุรกรรมหรอืท ำสญัญำกบัผูท้ีเ่กีย่วขอ้งในลกัษณะทีม่ผีลผกูพนั
บรษิทัในระยะยำวไปแลว้ เช่น กำรท ำสญัญำซือ้ขำยสนิคำ้กำรใหกู้ย้มืกำรค ้ำ
ประกนั บรษิทัไดต้ดิตำมใหม้ัน่ใจแลว้ว่ำมกีำรปฏบิตัเิป็นไปตำมเงื่อนไขทีต่กลงกนั
ไวต้ลอดระยะเวลำทีม่ผีลผกูพนับรษิทัเช่น ตดิตำมกำรช ำระคนืหนี้ตำมก ำหนดหรอื
มกีำรทบทวนควำมเหมำะสมของสญัญำเป็นตน้ 

ความเหน็เพ่ิมเติม: 
              บรษิทัมกีำรจดัท ำคูม่อือ ำนำจอนุมตัดิ ำเนินกำร มกีำรมอบหมำยใหทุ้กหน่วยงำนจดัท ำ
คู่มอืกำรปฏบิตังิำนใหค้รอบคลุมกจิกรรมทีส่ ำคญั และสือ่สำรใหห้น่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้งทรำบและ
น ำไปใชต้รวจสอบก่อนกำรท ำธรุกรรม เช่น มอบหมำยใหฝ่้ำยบญัชตีรวจสอบกำรปฏบิตัติำม
เงื่อนไขในสญัญำ เป็นตน้ 

  

10.3  บรษิทัก ำหนดใหก้ำรควบคมุภำยในมคีวำมหลำกหลำยอย่ำงเหมำะสม เช่น กำรควบคมุ
แบบ manual และ automated หรอืกำรควบคมุแบบป้องกนัและตดิตำม 

ความเหน็เพ่ิมเติม: 
     บรษิทัมกีำรออกแบบระบบกำรควบคุมภำยในโดยก ำหนด เป็นสว่นหนึ่งในขัน้ตอน

กำรปฏบิตังิำน ซึง่เป็นกำรควบคุมทัง้รปูแบบกำรป้องกนัและตดิตำม 

    

10.4  บรษิทัก ำหนดใหม้กีำรควบคุมภำยในในทุกระดบัขององคก์ร เช่น ทัง้ระดบักลุ่มบรษิทั 
หน่วยธุรกจิ สำยงำน ฝ่ำยงำน แผนก หรอืกระบวนกำร 

ความเหน็เพ่ิมเติม: 
   บรษิ ทไดก้ ำหนด นโยบำยกำรลงทุนในบรษิทัย่อยและบรษิทัรว่ม  เพื่อใหบ้รษิทั

สำมำรถควบคมุดแูลกจิกำร และกำรด ำเนินงำนของบรษิทัย่อยไดเ้สมอืนเป็นหน่วยงำน
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หนึ่งของบรษิทั และ/หรอืสำมำรถตรวจสอบดแูลกำรด ำเนินกจิกำรของบรษิทัร่วมได้

อย่ำงมปีระสทิธภิำพ 

10.5 บรษิทัมกีำรแบ่งแยกหน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบในงำน 3 ดำ้นต่อไปนี้ ออกจำกกนัโดย
เดด็ขำด เพื่อเป็นกำรตรวจสอบซึง่กนัและกนั กล่ำวคอื 
(1) หน้ำทีอ่นุมตั ิ
(2) หน้ำทีบ่นัทกึรำยกำรบญัชแีละขอ้มลูสำรสนเทศ และ 
(3) หน้ำทีใ่นกำรดแูลจดัเกบ็ทรพัยส์นิ 

ความเหน็เพ่ิมเติม: 
     บรษิทัใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร ์ERP ทีเ่ชื่อมโยงกำรท ำรำยกำรระหว่ำงหน่วยงำน 
โดยไดก้ ำหนดสทิธิ ์พนกังำนและผูบ้รหิำรแต่ละคนแต่ละระดบั ในกำรบนัทกึ ตรวจสอบ 
และอนุมตัใินระบบโปรแกรม ERP ดงักล่ำว โดยมตีำรำงอ ำนำจอนุมตัเิป็นกรอบหลกัใน
กำรแบ่งแยกหน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบตำมต ำแหน่ง ประเภทธุรกรรม และขนำดวงเงนิที่
เกีย่วขอ้ง 

    

 
11. องคก์รเลือกและพฒันากิจกรรมการควบคมุทัว่ไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่วยสนับสนุนการบรรลุ

วตัถปุระสงค ์

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
11.1  บรษิทัควรก ำหนดควำมเกีย่วขอ้งกนัระหว่ำงกำรใชเ้ทคโนโลยสีำรสนเทศใน

กระบวนกำรปฏบิตังิำนและกำรควบคุมทัว่ไปของระบบสำรสนเทศ 
ความเหน็เพ่ิมเติม: 

บรษิทัใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร ์ERP โดยไดม้กีำรก ำหนดสทิธิก์ำรเขำ้ถงึขอ้มลูและ

ระดบักำรใชง้ำนขอ้มลูของพนกังำนและผูบ้รหิำรแต่ละคน ตำมควำมเหมำะสม รวมถงึ

ก ำหนดใหพ้นกังำนมกีำรเปลีย่นรหสั Password อย่ำงน้อยทุก 3 เดอืน  นอกจำกน้ี

ก ำหนดใหม้กีำรส ำรองขอ้มลู (Back up) ขอ้มลูทุกระบบเป็นรำยวนั รำยสปัดำห ์หรอื

รำยเดอืน ตำมควำมส ำคญัของขอ้มลู รวมทัง้มแีผนก ำหนดกำรทดสอบขอ้มูลส ำรอง

ดงักล่ำวเป็นลำยลกัษณ์อกัษรดว้ย 

    

11.2  บรษิทัควรก ำหนดกำรควบคุมของโครงสรำ้งพืน้ฐำนของระบบเทคโนโลยใีหม้คีวำม
เหมำะสม 

ความเหน็เพ่ิมเติม: 
          บรษิทัมนีโยบำยดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศทีป่ระกำศใชอ้ย่ำงเป็นทำงกำร เพื่อเป็น
หลกักำรควบคมุโครงสรำ้งพิน้ฐำนของระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศ และไดม้อบหมำยใหฝ่้ำย
เทคโนโลยสีำรสนเทศรบัผดิชอบเรื่องดงักล่ำว รวมถงึมกีำรจดัหำ กำรตดิตัง้ระบบ ERP ระบบ
เครอืขำ่ย เครื่องคอมพวิเตอร ์และอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ ทีเ่พยีงพอเหมำะสมกบักำรด ำเนินงำนใน
ปัจจบุนั 

    

11.3  บรษิทัควรก ำหนดกำรควบคุมดำ้นควำมปลอดภยัของระบบเทคโนโลยใีหม้คีวำม
เหมำะสม 

ความเหน็เพ่ิมเติม: 
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          บรษิทัทีก่ำรพฒันำกำรควบคุมควำมปลอดภยัของระบบเทคโนโลย ีไดแ้ก่ กำรบนัทกึ
ขอ้มลูกำรเขำ้ออกหอ้ง SERVER, กำรขอ VPN เพื่อเขำ้ถงึ File Server ตอ้งกรอกแบบฟอรม์กำร
ขอใช,้ กำรขอใช ้Internet จำกบคุคลภำยนอกตอ้งกรอกขอ้มลูต่ำงๆ เกบ็ขอ้มลู Mac Address 
ของอุปกรณ์ เลขทีบ่ตัรประชำชน เป็นตน้ 

11.4  บรษิทัควรก ำหนดกำรควบคุมกระบวนกำรไดม้ำ กำรพฒันำ และกำรบ ำรุงรกัษำระบบ
เทคโนโลยใีหม้คีวำมเหมำะสม 

ความเหน็เพ่ิมเติม: 
          ตำมควำมเหน็ทีร่ะบุในขอ้ 11.3 

    

 

12. องคก์รจดัให้มีกิจกรรมการควบคมุผา่นทางนโยบาย ซ่ึงได้ก าหนดส่ิงท่ีคาดหวงัและ ขัน้ตอนการ

ปฏิบติั เพื่อให้นโยบายท่ีก าหนดไว้นัน้สามารถน าไปสู่การปฏิบติัได้ 

ค าถาม ใ
ช่ 

ไม่
ใช่ 

12.1  บรษิทัมนีโยบำยทีร่ดักุมเพื่อตดิตำมใหก้ำรท ำธุรกรรมของผูถ้อืหุน้รำยใหญ่กรรมกำร ผูบ้รหิำร 
หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลดงักลำ่ว ตอ้งผ่ำนขัน้ตอนกำรอนุมตัทิีก่ ำหนด เช่น ขอ้บงัคบัของ
บรษิทั เกณฑข์องตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเกณฑข์องส ำนกังำน ฯลฯ เพื่อป้องกนักำรหำ
โอกำสหรอืน ำผลประโยชน์ของบรษิทัไปใชส้ว่นตวั 

ความเหน็เพ่ิมเติม: 
          บรษิทัไดม้กีำรก ำหนดคูม่อืหลกัจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกจิ, นโยบำยเกีย่วกบักำรก ำกบั
ดแูลกจิกำรทีด่,ี นโยบำยเกีย่วกบักำรป้องกนัควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์  โดยใหฝ่้ำยบญัชจีดัท ำ
รำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนัทุกเดอืนและน ำเสนอในทีป่ระชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบทุกครัง้ เพื่อเป็นไปตำม
เกณฑข์องตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมทัง้มกีำรแจง้ใหผู้บ้รหิำรและคณะกรรมกำรทรำบเรื่อง
หลกัเกณฑ/์ช่วงระยะเวลำกำรหำ้มซือ้ขำยหลกัทรพัยข์องบรษิทัและกำรรำยงำนใหต้ลำดหลกัทรพัยฯ์ 
ทรำบกำรซือ้ขำย รวมถงึมกีำรสรุปรำยงำนกำรซือ้ขำยในกำรประชุมคณะกรรมกำรทุกครัง้ 

  
 

 

12.2  บรษิทัมนีโยบำยเพื่อใหก้ำรพจิำรณำอนุมตัธิุรกรรมกระท ำโดยผูท้ีไ่มม่สีว่นไดเ้สยีในธุรกรรมนัน้ 
ความเหน็เพ่ิมเติม: 
          ตำมควำมเหน็ทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 12.1  

  
 

 

12.3 บรษิทัมนีโยบำยเพื่อใหก้ำรพจิำรณำอนุมตัธิุรกรรมค ำนึงถงึประโยชน์สงูสดุของบรษิทัเป็นส ำคญั 
และพจิำรณำโดยถอืเสมอืนเป็นรำยกำรทีก่ระท ำกบับุคคลภำยนอก (at arms’ length basis) 

ความเหน็เพ่ิมเติม: 
          ตำมควำมเหน็ทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 12.1  

  
 

 

12.4  บรษิทัมกีระบวนกำรตดิตำมดแูลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัย่อยหรอืบรษิทัรว่ม รวมทัง้ก ำหนด
แนวทำงใหบุ้คคลทีบ่รษิทัแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมกำรหรอืผูบ้รหิำรในบรษิทัย่อยหรอืร่วมนัน้ ถอื
ปฏบิตั ิ(หำกบรษิทัไม่มเีงนิลงทนุในบรษิทัย่อยหรอืบรษิทัรว่มไม่ตอ้งตอบขอ้น้ี) 

ความเหน็เพ่ิมเติม: 
ตำมควำมเหน็ทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 10.4 

  
 

 

12.5 บรษิทัก ำหนดหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบในกำรน ำนโยบำยและกระบวนกำรไปปฏบิตัโิดยผูบ้รหิำร
และพนกังำน 
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ความเหน็เพ่ิมเติม: 
          บรษิทัมกีำรระบหุน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบของผูบ้รหิำรและของพนกังำนทุกต ำแหน่งเป็นลำยลกัษร
อกัษร รวมถงึมกีำรตดิตำมผลกำรปฏบิตังิำนทุกไตรมำส นอกจำกน้ีมกีำรใชต้วัชีว้ดัจำกหน้ำทีแ่ละควำม
รบัผดิชอบของ พนกังำนแต่ละต ำแหน่งในแบบประเมนิผลพนกังำนประจ ำปีดว้ย พรอ้มทัง้มกีำรประเมนิ
ร่วมกนัถงึผลกำรปฏบิตัติำมตวัชีว้ดัระหว่ำงผูบ้รหิำรและพนกังำน 

12.6  นโยบำยและกระบวนกำรปฏบิตัขิองบรษิทัไดร้บักำรน ำไปใชใ้นเวลำทีเ่หมำะสมโดยบุคลำกรทีม่ี
ควำมสำมำรถ รวมถงึกำรครอบคลุมกระบวนกำรแกไ้ขขอ้ผดิพลำดในกำรปฏบิตังิำน 

ความเหน็เพ่ิมเติม: 
     มกีำรประชุมรว่มระหว่ำงพนกังำนและผูบ้รหิำรในแต่ละระดบัเพื่อก ำกบัดแูลและสือ่สำรนโยบำย 
กระบวนกำรปฏบิตัขิองบรษิทัรวมถงึกระบวนกำรแกไ้ขขอ้ผดิพลำดในกำรปฏบิตังิำนในทีป่ระชมุดว้ย 

  
 

 

12.7  บรษิทัทบทวนนโยบำยและกระบวนกำรปฏบิตัใิหม้คีวำมเหมำะสมอยู่เสมอ 
ความเหน็เพ่ิมเติม: 
          ตำมควำมเหน็ทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 12.6 

  
 

 

 
ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล (Information & Communication) 

13. องคก์รข้อมูลท่ีเก่ียวขอ้งและมีคณุภาพ เพื่อสนับสนุนให้การควบคมุภายในสามารถด าเนินไปได้

ตามท่ีก าหนดไว ้

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
13.1 บรษิทัก ำหนดขอ้มลูทีต่้องกำรใชใ้นกำรด ำเนินงำน ทัง้ขอ้มลูจำกภำยในและภำยนอก

องคก์ร ทีม่คีุณภำพและเกีย่วขอ้งต่องำน 
ความเหน็เพ่ิมเติม: 

          บรษิทัก ำหนดขอ้มลูทีต่อ้งกำรใชใ้นกำรด ำเนินงำน ไดแ้ก่ ผลผลติ (Production) และ
ตน้ทุนเชงิวศิวกรรม ทีเ่ปรยีบเทยีบแผนงำนในระดบัต่ำงๆ โดยใหฝ่้ำยวศิวกรรม (แผนก Cost 
Control ) ฝ่ำยบรหิำรงบประมำณ และฝ่ำยพฒันำธุรกจิ เป็นผูร้บัผดิชอบ 

    

13.2  บรษิทัพจิำรณำทัง้ตน้ทุนและประโยชน์ทีจ่ะไดร้บั รวมถงึปรมิำณและควำมถูกตอ้งของ
ขอ้มลู 

ความเหน็เพ่ิมเติม: 
     ในเรื่องกำรปฏบิตังิำนมกีำรน ำเสนอเปรยีบเทยีบผลผลติ และตน้ทุนเทยีบกบังบประมำณ
รำยปี และงบประมำณทำงโครงกำร สว่นกรณีกำรลงทุนโครงกำรใหม่ หรอืกำรซือ้เครื่องจกัร
ทีม่มีลูค่ำสงู หน่วยงำนทีร่บัผดิชอบตอ้งน ำเสนอรำคำ (ในกรณีซือ้เครื่องจกัรจะตอ้ง
เปรยีบเทยีบรำคำและ เงื่อนไขอืน่ๆ) คุณลกัษณะส ำคญัของโครงกำร/เครื่องจกัร  และควำม
เสีย่งทีอ่ำจเกดิขึน้ ฯลฯ ใหค้ณะกรรมกำรบรหิำร และหรอืคณะกรรมกำรบรษิทัพจิำรณำ
ตดัสนิใจทุกครัง้ โดยมกีำรบนัทกึเป็นลำยลกัษณ์อกัษร 

    

13.3 บรษิทัด ำเนินกำรเพื่อใหค้ณะกรรมกำรมขีอ้มลูทีส่ ำคญัอย่ำงเพยีงพอส ำหรบัใช้
ประกอบกำรตดัสนิใจ ตวัอย่ำงขอ้มลูทีส่ ำคญั เช่น รำยละเอยีดของเรื่องทีเ่สนอให้
พจิำรณำ เหตุผล ผลกระทบต่อบรษิทั ทำงเลอืกต่ำงๆ 

ความเหน็เพ่ิมเติม: 
          บรษิทัไดม้อบหมำยใหห้น่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้งในเรื่องต่ำงๆ น ำเสนอขอ้มลูเพื่อเปรยีบเทยีบ

    



         แบบ 56-1 ปี 2563 | บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) 

เอกสำรแนบ 5.2 หน้ำที ่15  

ทำงเลอืกใหค้ณะกรรมกำรบรหิำรพจิำรณำตดัสนิใจทุกครัง้ 
13.4 บรษิทัด ำเนินกำรเพื่อใหก้รรมกำรบรษิทัไดร้บัหนงัสอืนดัประชมุหรอืเอกสำร

ประกอบกำรประชมุทีร่ะบขุอ้มลูทีจ่ ำเป็นและเพยีงพอต่อกำรพจิำรณำก่อนกำรประชุม
ล่วงหน้ำอย่ำงน้อยภำยในระยะเวลำขัน้ต ่ำตำมทีก่ฏหมำยก ำหนด 

ความเหน็เพ่ิมเติม: 
          บรษิทัไดม้อบหมำยใหเ้ลขำนุกำรบรษิทั รบัผดิชอบในเรื่องดงักล่ำวทุกครัง้ 

    

13.5  บรษิทัด ำเนินกำรเพื่อใหร้ำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรมรีำยละเอยีดตำมควรเพื่อให้
สำมำรถตรวจสอบยอ้นหลงัเกีย่วกบัควำมเหมำะสมในกำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องกรรมกำร
แต่ละรำย เช่น กำรบนัทกึขอ้ซกัถำมของกรรมกำร ควำมเหน็หรอืขอ้สงัเกตของ
กรรมกำรในเรื่องทีพ่จิำรณำ ควำมเหน็ของกรรมกำรรำยทีไ่ม่เหน็ดว้ยกบัเรื่องทีเ่สนอ
พรอ้มเหตุผล เป็นตน้ 

ความเหน็เพ่ิมเติม: 
     ตำมควำมเหน็ทีร่ะบไุวใ้นขอ้ 13.4 

    

13.6  บรษิทัมกีำรด ำเนินกำรดงัต่อไปนี้ 
13.6.1 มกีำรจดัเกบ็เอกสำรส ำคญั ไวอ้ย่ำงครบถว้นเป็นหมวดหมู่ 
13.6.2 กรณีทีไ่ดร้บัแจง้จำกผูส้อบบญัชหีรอืผูต้รวจสอบภำยในว่ำมขีอ้บกพร่องในกำร

ควบคุมภำยใน บรษิทัไดแ้กไ้ขขอ้บกพร่องนัน้อย่ำงครบถว้นแลว้ 
ความเหน็เพ่ิมเติม: 
          บรษิทัไดม้อบหมำยใหท้กุหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้งไดจ้ดัเกบ็เอกสำรส ำคญัใหเ้ป็นระบบ
อย่ำงเหมำะสมและปลอดภยั 

    

 

14. องคก์รส่ือสารข้อมูลภายในองคก์ร ซ่ึงรวมถึงวตัถปุระสงคแ์ละความรบัผิดชอบต่อการควบคมุภายใน

ท่ีจ าเป็นต่อการสนับสนุนให้การควบคมุภายในสามารถด าเนินไปได้ตามท่ีวางไว ้

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
14.1  บรษิทัมกีระบวนกำรสือ่สำรขอ้มลูภำยในอย่ำงมปีระสทิธภิำพ และมชี่องทำงกำรสือ่สำรที่

เหมำะสม เพื่อสนบัสนุนกำรควบคุมภำยใน 
ความเหน็เพ่ิมเติม: 

          บรษิทัจดัใหม้กีำรกระบวนกำรสือ่สำรขอ้มลูทีเ่หมำะสม เช่น กำรประชมุคณะกรรมกำรบรษิทั 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบรหิำร และกำรประชมุของฝ่ำยงำนต่ำงๆ โดยก ำหนดใหต้อ้ง
มบีนัทกึรำยงำนกำรประชมุเป็นลำยลกัษณ์อกัษรทุกครัง้ 
 

    

14.2  บรษิทัมกีำรรำยงำนขอ้มลูทีส่ ำคญัถงึคณะกรรมกำรบรษิทัอย่ำงสม ่ำเสมอ และ
คณะกรรมกำรบรษิทัสำมำรถเขำ้ถงึแหล่งสำรสนเทศทีจ่ ำเป็นต่อกำรปฏบิตังิำนหรอืสอบ
ทำนรำยกำรต่ำงๆ ตำมทีต่อ้งกำร เช่น กำรก ำหนดบุคคลทีเ่ป็นศนูยต์ดิต่อเพื่อใหส้ำมำรถ
ตดิต่อขอขอ้มลูอื่นนอกจำกทีไ่ดร้บัจำกผูบ้รหิำร รวมทัง้กำรตดิต่อสอบถำมขอ้มลูจำกผูส้อบ
บญัช ีผูต้รวจสอบภำยใน กำรจดัประชุมระหว่ำงคณะกรรมกำรและผูบ้รหิำรตำมที่
คณะกรรมกำรรอ้งขอ กำรจดักจิกรรมพบปะหำรอืระหว่ำงคณะกรรมกำรและผูบ้รหิำร
นอกเหนือจำกกำรประชมุคณะกรรมกำร เป็นตน้ 
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ความเหน็เพ่ิมเติม: 
          บรษิทัมอบหมำยให ้เลขำนุกำรบรษิทั เป็นผูป้ระสำนงำนคณะกรรมกำร และมอบหมำย
ใหฝ่้ำยตรวจสอบภำยในเป็นผูป้ระสำนงำนและผูต้รวจสอบภำยในจำกภำยนอก 
14.3 บรษิทัจดัใหม้ชี่องทำงกำรสือ่สำรพเิศษหรอืช่องทำงลบัเพื่อใหบ้คุคลต่ำงๆ ภำยในบรษิทั

สำมำรถแจง้ขอ้มลูหรอืเบำะแสเกีย่วกบักำรฉ้อฉลหรอืทจุรติภำยในบรษิทั (whistle-blower 
hotline) ไดอ้ย่ำงปลอดภยั 

ความเหน็เพ่ิมเติม: 
          บรษิทัไดม้กีำรตัง้กล่องรบัควำมคดิเหน็ และช่องทำงรบัเรื่องรอ้งเรยีนผ่ำนระบบ Intranet ที่
เป็นควำมลบัและปลอดภยั ถงึผูบ้รหิำรโดยตรง 

    

 

15. องคก์รได้ส่ือสารกบัหน่วยงานภายนอก เก่ียวกบัประเดน็ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการควบคมุภายใน 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
15.1  บรษิทัมกีระบวนกำรสือ่สำรขอ้มลูกบัผูม้สีว่นไดเ้สยีภำยนอกองคก์รอย่ำงมปีระสทิธภิำพ 

และมชี่องทำงกำรสือ่สำรทีเ่หมำะสม เพื่อสนบัสนุนกำรควบคุมภำยใน เช่น จดัใหม้ี
เจำ้หน้ำทีห่รอืหน่วยงำนนกัลงทนุสมัพนัธ ์ศนูยร์บัเรื่องรอ้งเรยีน เป็นตน้ 

ความเหน็เพ่ิมเติม: 
          บรษิทัไดม้อบหมำยใหส้ ำนกัเลขำนุกำรรบัผดิชอบในเรื่องดงักล่ำว  

    

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
15.2   บรษิทัจดัใหม้ชี่องทำงกำรสือ่สำรพเิศษหรอืช่องทำงลบัเพื่อใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีภำยนอก

องคก์รสำมำรถแจง้ขอ้มลูหรอืเบำะแสเกีย่วกบักำรฉ้อฉลหรอืทจุรติ (whistle-blower 
hotline) แก่บรษิทัไดอ้ย่ำงปลอดภยั 

ความเหน็เพ่ิมเติม: 
     บรษิทัก ำหนดใหม้กีล่องรบัควำมคดิเหน็ของลกูคำ้และบุคคลภำยนอกทีทุ่กอำคำร และมกีำร
หำรอืกบั subcontractor ของบรษิทัเป็นรำยๆ เพื่อใหเ้ขำ้ใจและมัน่ใจในเจตนำรมณ์ของบรษิทัใน
กำรลด/ป้องกนักำรทุจรติระหว่ำงพนกังำนบรษิทักบับุคคลภำยนอก  

    

 
ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 

16. องคก์รติดตามและประเมินผลการควบคมุภายใน เพื่อให้มัน่ใจได้วา่การควบคมุภายในยงัด าเนินไป

อย่างครบถ้วน เหมาะสม 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
16.1 บรษิทัจดัใหม้กีระบวนกำรตดิตำมกำรปฏบิตัติำมจรยิธรรมธุรกจิและขอ้ก ำหนดหำ้มฝ่ำย

บรหิำรและพนกังำนปฏบิตัตินในลกัษณะทีอ่ำจก่อใหเ้กดิควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 
เช่น ก ำหนดใหแ้ต่ละสว่นงำนตดิตำมกำรปฏบิตั ิและรำยงำนผูบ้งัคบับญัชำ หรอื
มอบหมำยใหห้น่วยงำนตรวจสอบภำยในตดิตำมกำรปฏบิตั ิและรำยงำนต่อ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ เป็นตน้ 

ความเหน็เพ่ิมเติม: 
          บรษิทัไดม้อบหมำยใหฝ่้ำยบญัชจีดัท ำรำยงำนแสดงรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนัทุกเดอืนและ
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น ำเสนอใหท้ีป่ระชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบพจิำรณำทุกครัง้ 
16.2  บรษิทัจดัใหม้กีำรตรวจสอบกำรปฏบิตัติำมระบบกำรควบคมุภำยในทีว่ำงไวโ้ดยกำร

ประเมนิตนเอง และ/หรอืกำรประเมนิอสิระโดยผูต้รวจสอบภำยใน 
ความเหน็เพ่ิมเติม: 

          บรษิทัไดม้กีำรว่ำจำ้งผูต้รวจสอบภำยในจำกภำยนอก (บจก.ตรวจสอบภำยในธรรมนิต)ิ 
ซึง่พจิำรณำจำกปัจจยัเสีย่งทีอ่ำจสง่ผลกระทบต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยของบรษิทั 

    

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
16.3  ควำมถีใ่นกำรตดิตำมและประเมนิผลมคีวำมเหมำะสมกบักำรเปลีย่นแปลงของบรษิทั 
ความเหน็เพ่ิมเติม: 
          มกีำรก ำหนดแผนกำรตรวจสอบโดยระบุกำรตรวจสอบไตรมำสละครัง้ หรอื
คณะกรรมกำรตรวจสอบสำมำรถมอบหมำยให ้ตรวจสอบเพิม่เตมิในกรณีพเิศษเพื่อใหม้ัน่ใจ
ว่ำบรษิทัมรีะบบกำรควบคมุภำยในทีเ่พยีงพอและเหมำะสม หำกมกีำรเปลีย่นแปลงของ
บรษิทัเกดิขึน้ 

    

16.4  ด ำเนินกำรตดิตำมและประเมนิผลระบบกำรควบคมุภำยใน โดยผูท้ีม่คีวำมรูแ้ละ
ควำมสำมำรถ 

ความเหน็เพ่ิมเติม: 
          ตำมควำมเหน็ทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 16.2 

    

16.5  บรษิทัก ำหนดแนวทำงกำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยในใหข้ึน้ตรงต่อคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ 

ความเหน็เพ่ิมเติม: 
     ตำมควำมเหน็ทีร่ะบไุวใ้นขอ้ 16.2 

    

16.6  บรษิทัสง่เสรมิใหผู้ต้รวจสอบภำยในปฏบิตัหิน้ำทีต่ำมมำตรฐำนสำกลกำรปฏบิตังิำน
วชิำชพีกำรตรวจสอบภำยใน (International Standards for the Professional Practice 
of Internal Auditing, IIA) 

ความเหน็เพ่ิมเติม: 
          ตำมควำมเหน็ทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 16.2 

    

17. องคก์รประเมินและส่ือสารข้อบกพรอ่งของการควบคมุภายในอยา่งทนัเวลาต่อบุคคลท่ีรบัผิดชอบ ซ่ึง

รวมถึงผูบ้ริหารระดบัสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
17.1  บรษิทัประเมนิผลและสือ่สำรขอ้บกพร่องของกำรควบคมุภำยใน และด ำเนินกำรเพื่อ

ตดิตำมแกไ้ขอย่ำงทนัท่วงท ีหำกผลกำรด ำเนินงำนทีเ่กดิขึน้แตกต่ำงจำกเป้ำหมำยที่
ก ำหนดไวอ้ย่ำงมนียัส ำคญั 

ความเหน็เพ่ิมเติม: 
          กรณีมเีหตุกำรณ์ส ำคญัทีส่ง่ผลกระทบต่อบรษิทั บรษิทัมนีโยบำยใหผู้เ้กีย่วขอ้งตอ้ง
ด ำเนินกำรแกไ้ขและรำยงำนใหผู้บ้รหิำรทรำบทนัท ีนอกจำกน้ีในกำรประชุมคณะกรรมกำร
บรหิำรมวีำระพจิำรณำผลกำรด ำเนินงำนจรงิเทยีบกบัเป้ำหมำยและแผนงำนทุกเดอืน 

    

17.2 .บรษิทัมนีโยบำยกำรรำยงำน ดงันี้ 
17.2.1 ฝ่ำยบรหิำรตอ้งรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบรษิทัโดยพลนั ในกรณีทีเ่กดิเหตุกำรณ์

    



         แบบ 56-1 ปี 2563 | บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) 

เอกสำรแนบ 5.2 หน้ำที ่18  

หรอืสงสยัว่ำมเีหตุกำรณ์ทจุรติอย่ำงรำ้ยแรง มกีำรปฏบิตัทิีฝ่่ำฝืนกฎหมำยหรอืมกีำร
กระท ำทีผ่ดิปกตอิื่น ซึง่อำจกระทบต่อชื่อเสยีงและฐำนะกำรเงนิของบรษิทัอย่ำงมี
นยัส ำคญั 

17.2.2 รำยงำนขอ้บกพร่องทีเ่ป็นสำระส ำคญั พรอ้มแนวทำงกำรแกไ้ขปัญหำ (แมว้่ำจะได้
เริม่ด ำเนินกำรจดักำรแลว้) ต่อคณะกรรมกำรบรษิทั/คณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อ
พจิำรณำภำยในระยะเวลำอนัควร 

17.2.3 รำยงำนควำมคบืหน้ำในกำรปรบัปรุงขอ้บกพร่องทีเ่ป็นสำระส ำคญัต่อคณะกรรมกำร
บรษิทั/คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

ความเหน็เพ่ิมเติม: 
          ก ำหนดใหฝ่้ำยบรหิำรตอ้งรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบรษิทัโดยพลนั ในกรณีทีเ่กดิ
เหตุกำรณ์หรอืสงสยัว่ำมเีหตุกำรณ์ทุจรติอย่ำงรำ้ยแรง มกีำรปฏบิตัทิีฝ่่ำฝืนกฎหมำยหรอืมกีำร
กระท ำทีผ่ดิปกตอิื่น ซึง่อำจกระทบต่อชื่อเสยีงและฐำนะกำรเงนิของบรษิทัอย่ำงมนียัส ำคญั โดยให้
ครอบคลุมถงึแนวทำงกำรแกไ้ขปัญหำ (แมว้่ำจะไดเ้ริม่ด ำเนินกำรจดักำรแลว้) ต่อคณะกรรมกำร
บรษิทั/คณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อพจิำรณำภำยในระยะเวลำอนัควร 
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