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ส่วนที่ 1
การประกอบธุรกิ จ
1.

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิ จ

1.1. วิ สยั ทัศน์ พันธกิ จ เป้ าหมาย
วิ สยั ทัศน์ (Vision)
“มุ่งสู่กำรเป็ นผู้นำในกำรทำเหมืองแร่อย่ำงมีคุณภำพและครบวงจร รวมถึงกำรเป็ นเจ้ำของเหมืองถ่ำนหินและ
โรงไฟฟ้ ำในระดับภูมภิ ำค และดำเนินธุรกิจด้วยควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม”
พันธกิ จ (Mission)
 บริษัท ฯ จะใช้ค วำมรู้จ ำกกำรเป็ น ผู้ป ระกอบกำรมำพัฒ นำและบริห ำรงำนด้ำ นกำรท ำเหมือ งให้เ กิด
ประสิทธิผลและประสิทธิภำพสูงสุดเพื่อสร้ำงควำมพึงพอใจแก่ลกู ค้ำ
 บริษัทฯ จะพัฒนำควำมรู้ควำมชำนำญด้ำนวิศวกรรมอย่ำงต่อเนื่องอีกทัง้ สรรหำและพัฒนำบุคลำกรให้มี
ควำมสำมำรถเพิม่ มำกขึน้
 บริษัทฯ จะแสวงหำโอกำสในกำรเป็ นเจ้ำของแหล่งถ่ำนหิน และแร่ธำตุอ่นื ๆ เพื่อสร้ำงโอกำสในกำรดำเนิน
กิจกำรกำรผลิตไฟฟ้ ำพลังงำนทำงเลือกพร้อมสร้ำงควำมแข็งแกร่งด้ำนกำรเงินและกำรเติบโตในอนำคต
 บริษทั ฯ จะดำเนินงำนโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สงู สุดของผูถ้ อื หุน้ บนพืน้ ฐำนของควำมพึงพอใจของลูกค้ำ
และควำมรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อม
เป้ าหมายในการดาเนิ นธุรกิ จของบริษทั
 รักษำควำมเป็ นผูน้ ำในธุรกิจให้บริกำรด้ำนเหมืองแร่ เป็ นธุรกิจหลักของบริษทั ฯ และรักษำควำมเป็ นผูน้ ำใน
ประเทศไทย โดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถของบุคคลำกรอย่ำงต่อเนื่อง รวมถึงกำรรักษำคุณภำพ
ของบริกำร และกำรดำเนินงำนให้เสร็จสำมำรถส่งมอบได้ตรงตำมเวลำทีก่ ำหนด เพื่อให้สำมำรถแข่งขันได้กบั
คู่แข่งในประเทศ
 เป็ นหนึ่งในบริษทั ฯ ผูใ้ ห้บริกำรด้ำนเหมืองแร่ ในระดับนำนำชำติ บริษทั ฯ มุ่งมันในกำรให้
่
บริกำรด้ำนเหมืองแร่
เพื่อให้ได้รบั กำรยอมรับในด้ำนคุณภำพและควำมสำมำรถในกำรบริหำรโครงกำร จะเห็นได้จำกที่บริษัทฯ
ได้รบั งำนจำกลูกค้ำอย่ำงต่อเนื่อง บริษทั ฯ ได้ตงั ้ เป้ ำหมำยทีจ่ ะเป็ นหนึ่งในบริษทั ฯ ผูน้ ำในกำรทำเหมืองแร่อนั
เป็ นทีย่ อมในระดับนำนำชำติโดยจะขยำยกำรับงำนในตลำดต่ำงประเทศ อันจะเป็ นโอกำศในกำรเติบโตทำง
ธุรกิจของบริษทั ฯ
 แสวงหำโอกำสทำงธุรกิจโดยเข้ำร่วมทุนในโครงกำรทีส่ ำมำรถสร้ำงผลตอบแทนทีด่ ี และต่อยอดพัฒนำธุรกิจ
เหมืองแร่
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กลยุทธ์ในการดาเนิ นการ (Strategy)
ทิศทำงและแผนกลยุทธ์กำรดำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ มุ่งเน้นกำรสร้ำงและรักษำควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขัน
กำรสร้ำงกำรเติบโตทำงธุรกิจ รวมถึงกำรพัฒนำองค์กรในด้ำนต่ำงๆ สำหรับสนับสนุนแผนกำรเติบโตในอนำคต เพื่อให้
บรรลุเป้ ำหมำยทัง้ ระยะสัน้ และระยะยำว โดยมีแนวทำงหลัก ดังนี้
 เสริม สร้ำ งประสิท ธิภ ำพบุ ค คลำกรเพื่อ รองรับ กำรขยำยงำนในประเทศและต่ ำ งประเทศที่มีศ ัก ยภำพ
โดยเฉพำะในกลุ่มประเทศ CLMV
 พัฒ นำศัก ยภำพบุ ค ลำกรด้ว ยกำร 1) สร้ำ งควำมรู้ค วำมเชี่ยวชำญอย่ ำ งต่ อ เนื่อ ง 2) สร้ำงทัศ นคติแ ละ
จริยธรรมในกำรทำงำน 3) สร้ำงสภำพแวดล้อมกำรทำงำนทีเ่ หมำะสม
 พัฒนำรูปแบบกำรให้บริกำรเหมืองแร่เพื่อยกระดับให้บริษัทฯ เป็ นผู้ให้บริกำรในระดับภูมิภำคและเพิ่ม
สัดส่วนกำรให้บริกำรในต่ำงประเทศ
 บริหำรงำนด้ำนกำรทำเหมืองโดยยึดหลักกำรพัฒนำประสิทธิผล (productivity) ของเครื่องจักร กำรซ่อม
บำรุง (Maintenance) อย่ำงมีคุณภำพ และกำรควบคุมต้นทุนดำเนินงำนให้เป็ นไปตำมเป้ ำหมำย
 บริหำรโครงกำรโดยใช้เครื่องมือที่มีประสิทธิภำพได้แก่ กำรวิเครำะห์และควบคุมต้นทุน กำรปรับปรุง
ประสิทธิภำพเครื่องจักร กำรควบคุมพัสดุคงคลัง ฯลฯ
 จัดหำระบบโปรแกรมกำรออกแบบเหมืองแร่ทท่ี นั สมัยมำใช้ ทำให้บริษทั ฯ สำมำรถวำงแผนได้อย่ำงถูกต้อง
ลดควำมผิดพลำด
 สร้ำงระบบควบคุมภำยใน กำรบริหำรควำมเสีย่ งและกำรสือ่ สำรในองค์กรทีม่ ปี ระสิทธิภำพเพื่อสนับสนุ นกำร
บริหำรงำน
 รักษำควำมสัมพันธ์ทด่ี กี บั ผูผ้ ลิต ผูจ้ ดั จำหน่ ำย เครื่องจักร อุปกรณ์ และอะไหล่ ตลอดจนผูร้ บั เหมำช่วงที่มี
คุณภำพ ควำมพร้อ มเครื่อ งจัก ร ควำมเชี่ย วชำญและควำมรับผิด ชอบ เพื่อ ให้บริษัท ฯ ส่งมอบงำนที่มี
คุณภำพให้แก่ลกู ค้ำภำยในกำหนดเวลำทีว่ ำงไว้
 ใช้กลยุทธ์ในกำรรักษำฐำนลูกค้ำเดิม ด้วยกำรส่งมอบทีค่ ุณภำพตรงต่อเวลำ เพื่อสร้ำงควำมพึงพอใจสูงสุด
ให้กบั ลูกค้ำ
 รักษำควำมสัมพันธ์ทด่ี กี บั กลุ่มลูกค้ำเป้ ำหมำย
 จัดหำแหล่งเงินทุนในกำรดำเนินงำนและบริหำรสภำพคล่องทำงกำรเงินให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด
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การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาที่สาคัญ
1.2.1 ประวัติและความเป็ นมา
กลุ่มบริษทั สหกล โดยบริษทั สหกลเอนยิเนียร์ จำกัด ได้ถูกจัดตัง้ เพื่อดำเนินธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำงงำนวิศวกรรม
โยธำ มำตัง้ แต่ปี 2513 เพื่อรองรับกำรกระจำยควำมเจริญสู่ภูมภิ ำคทัวประเทศตำมนโยบำยกำรพั
่
ฒนำประเทศใน
ขณะนัน้ โดยมีกลุ่มครอบครัวศิรสิ รรพ์เป็ นผู้เริม่ ก่อตัง้ ต่อมำในปี 2526 บริษัท สหกลเอนยิเนียร์ จำกัดได้ลงนำมใน
สัญญำจ้ำงเหมำขุด-ขนดิน โครงกำรที่ 1 กับกำรไฟฟ้ ำฝ่ ำยผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) โดยเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในกำร
เปิ ดหน้ำดิน ขุดขนดินและถ่ำนหินให้กบั เหมืองถ่ำนหินแม่เมำะ อำเภอแม่เมำะ จังหวัดลำปำง ระหว่ำงปี 2526 ถึง 2533
และได้รบั กำรว่ำจ้ำงให้เป็ นผูด้ ำเนินกำรต่อในโครงกำรที่ 2 ระหว่ำงปี 2533 ถึง 2541 โดยมีมูลค่ำโครงกำรเท่ำกับ
3,544 ล้ำนบำท และ 9,865 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
ต่อมำ บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (เดิมชื่อ บริษทั ศิรวิ ศิ วเหมืองแร่และก่อสร้ำง จำกัด) ได้ถูกจัดตัง้ ขึน้ เมื่อ
วันที่ 10 พฤษภำคม 2544 โดยกลุ่มครอบครัวศิรสิ รรพ์ เพื่อเป็ นบริษทั หลักในกำรทำธุรกิจด้ำนกำรให้บริกำรและ
ดำเนินงำนเหมืองแร่อย่ำงครบวงจร ซึ่งครอบคลุมถึง กำรวำงแผนงำนเหมือง กำรปฎิบตั ิงำนเปิ ดหน้ำเหมือง กำรให้
คำปรึกษำด้ำนงำนเหมือง และกำรให้เช่ำและซ่อมบำรุงเครื่องจักรขนำดใหญ่ นอกจำกนี้ บริษัท สหกลอิควิปเมนท์
จำกัด ยังคงมีควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรรับเหมำก่อสร้ำงโยธำ โดยได้รบั งำนก่อสร้ำงสิง่ อำนวยควำมสะดวกที่จำเป็ น
สำหรับกำรทำเหมือง เช่น ถนน ที่พกั อำศัย เป็ นต้น ในปั จจุบนั กำรดำเนินธุรกิจให้บริกำรและดำเนินงำนเหมืองแร่
อย่ำงครบวงจรทัง้ หมดของกลุ่มบริษทั สหกล ได้ดำเนินกำรโดยบริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (ภำยหลังแปรสภำพ
จำกบริษทั จำกัดเป็ นบริษทั มหำชนจำกัดในปี 2558 โดยมีช่อื เต็มว่ำ บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน) (“บริษทั
ฯ”)
ปั จจุบนั บริษทั ฯ มีกำรขยำยงำนทัง้ ในประเทศและต่ำงประเทศรำยละเอียด ดังนี้
โครงการในประเทศ : โครงการแม่เมาะ จังหวัดลาปาง ผูว้ ่าจ้าง คือการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิ ตแห่งประเทศไทย
 กิจกำรร่วมค้ำไอทีด-ี เอสคิว และกิจกำรร่วมค้ำเอสคิว-ไอทีดี (บริษทั ฯ ร่วมลงทุนกับบริษทั อิตำเลียนไทย
ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหำชน) ในอัตรำร้อยละ 50 เท่ำกัน) เป็ นผูร้ บั ผิดชอบในกำรเปิ ดหน้ำดิน ขุดขนดิน
และถ่ำนหินให้กบั เหมืองถ่ำนหิน ทีอ่ ำเภอแม่เมำะ จังหวัดลำปำง ในโครงกำร 7 ระหว่ำงปี 2551 ถึง 2563
และโครงกำร 7/1 ซึง่ สิน้ สุดในเดือนกันยำยน 2558
 โครงกำร 8 ในโครงกำรเหมืองแม่เมำะ ซึง่ มีระยะเวลำตำมสัญญำระหว่ำงปี 2559 ถึง 2568
โครงการในต่างประเทศ :
 โครงกำรเหมืองหงสำ สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว ระหว่ำงปี 2558 ถึง 2569
 โครงกำร O&M Waste Line 2 สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว ระหว่ำงปี 2563 ถึง 2569
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2551

โครงการเหมืองแม่เมาะ โครงการที่ 7
 บริษัท ฯ ร่ว มกับ บริษัท อิต ำเลีย นไทย ดีเวล๊ อปเมนต์ จ ำกัด (มหำชน) (“ITD”) จัดตัง้
กิจกำรร่วมค้ำไอทีดี-เอสคิว (“ITD-SQ”) (บริษทั ฯ ร่วมลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 50) เพื่อ
เข้ำรับงำนขุด ขน ลำเลียงดินและถ่ำนหินจำก กฟผ. ตำมสัญญำจ้ำงเหมำขุด -ขนดินและ
ถ่ำนหินสำหรับโครงกำรเหมืองแม่เมำะ โครงกำรที่ 7 โดยมีมลู ค่ำโครงกำรเท่ำกับ 21,906
ล้ำนบำท

2554

โครงการเหมืองแม่เมาะ โครงการที่ 7/1
 บริษัทฯ ร่วมกับ ITD จัดตัง้ กิจกำรร่วมค้ำเอสคิว -ไอทีดี (“SQ-ITD”) (บริษัทฯ ลงทุนใน
สัดส่วนร้อยละ 50) เพื่อเข้ำรับงำนขุด ขน ลำเลียงดินจำก กฟผ. ตำมสัญญำจ้ำงเหมำขุด ขนดินสำหรับโครงกำรเหมืองแม่เมำะ โครงกำรที่ 7/1 ปริมำณ 80.0 ล้ำนลูกบำศก์เมตร
แน่น โดยมีมลู ค่ำโครงกำรเท่ำกับ 5,273 ล้ำนบำท

2557

โครงการเหมืองหงสา เมืองหงสา สาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว
 บริษท
ั ฯ รับจ้ำง บริษทั หงสำเพำเวอร์ จำกัด ในกำรขุดและขนดินและถ่ำนหิน ซึง่ มีมูลค่ำ
โครงกำรเท่ ำ กับ 11,742.7 ล้ำ นบำท โดยเข้ำ ลงนำมในสัญ ญำสัม ปทำนเมื่อ วัน ที่ 23
มกรำคม 2557
 ในเดือนกรกฎำคม 2557 บริษท
ั ฯ จ่ำยเงินปั นผลให้ผถู้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ จำกผลกำไรของ
ปี 2555 ในอัตรำปั น ผลหุ้นละ 14 บำท สำหรับหุ้นจำนวน 5,000,000 หุ้น คิด เป็ นเงิน
ทัง้ หมด 70 ล้ำนบำท

2558







2559





บริษทั ฯ มีทุนจดทะเบียนเพิม่ ขึน้ จำก 500 ล้ำนบำท เป็ น 750 ล้ำนบำท โดยบริษทั เรียก
เพิม่ ทุนจำกผูถ้ อื หุน้ เดิม (Right Offering) จำนวน 250 ล้ำนบำท เพื่อนำมำใช้ในโครงกำร
หงสำ โดยมีมติเพิม่ ทุนครัง้ ที่ 1 ณ วันที่ 11 พฤศจิกำยน 2557 จำนวน 200 ล้ำนบำท
และมติเพิม่ ทุนครัง้ ที่ 2 ณ วันที่ 26 มกรำคม 2558 และได้จดั สรรหุน้ ดังกล่ำวในวันที่ 27
กุมภำพันธ์ 2558
บริษทั ฯ จดทะเบียนแปรสภำพเป็ นบริษทั มหำชน เมื่อวันที่ 3 เมษำยน 2558 บริษทั ลง
นำมในสัญญำงำนจ้ำงเหมำขุด-ขนดินและถ่ำนหิน สำหรับโครงกำรเหมืองแม่เมำะ
โครงกำรที่ 8 ในวันที่ 26 สิงหำคม 2558 ซึง่ มีมลู ค่ำรวมเท่ำกับ 22,871 ล้ำนบำท โดยมี
ระยะเวลำตำมสัญญำตัง้ แต่ปี 2559 ถึง 2568
สิน้ สุดงำนโครงกำร 7/1 ตำมสัญญำ
บริษทั ฯ เพิม่ ทุนจดทะเบียนจำก 750 ล้ำนบำท เป็ น 1,150 ล้ำนบำท โดยจัดสรรหุน้ เพื่อ
เสนอขำยต่อประชำชนจำนวน 380 ล้ำนบำท แบ่งเป็ น 380 ล้ำนหุน้ มูลค่ำทีต่ รำไว้หุน้ ละ
1 บำท โดยหุน้ ทีเ่ หลืออีก 20 ล้ำนหุน้ สำรองไว้เพื่อรองรับกำรแปลงสภำพตำมใบสำคัญ
แสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สำมัญของบริษทั ฯ ทีอ่ อกให้แก่กรรมกำร และพนักงำนของบริษทั ฯ
ตำมมติทป่ี ระชุมวิสำมัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 15 กรกฎำคม 2559
วันที่ 14, 17 และ 18 ตุลำคม 2559 บริษทั ฯ ได้เปิ ดให้บุคคลทัวไปจองซื
่
อ้ หุน้ (Initial
Public Offering) จำนวน 380,000,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 33.63 ของจำนวนหุน้ สำมัญที่
ออกและเรียกชำระแล้วทัง้ หมดของบริษทั ฯ ภำยหลังกำรเสนอขำยหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนครัง้ นี้
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2560



2561







2562







หรือร้อยละ 33.04 ของจำนวนหุน้ สำมัญทีอ่ อกและเรียกชำระแล้ว ภำยหลังกำรเสนอขำย
หุน้ สำมัญเพิม่ ทุนครัง้ นี้และกำรใช้สทิ ธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิทอ่ี อกให้แก่กรรมกำรและ
พนักงำน มูลค่ำทีต่ รำไว้หนุ้ ละ 1 บำท โดยจำหน่ำยในรำคำหุน้ ละ 3.2 บำท
เมื่อวันที่ 25 ตุลำคม 2559 ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้เพิม่ หุน้ สำมัญของ SQ
เข้ำเป็ นหลักทรัพย์ใหม่ และเข้ำทำกำรซือ้ ขำยในตลำดหลักทรัพย์ฯเป็ นวันแรก (First Day
Trade) เมื่อวันที่ 26 ตุลำคม 2559
บริษัท ฯได้น ำใบสำคัญแสดงสิทธิท่เี สนอขำยให้แ ก่ก รรมกำรและพนัก งำนของบริษัท
จำนวน 4,870,150 หน่วย มีอตั รำกำรใช้สทิ ธิ 1ใบสำคัญแสดงสิทธิ มีสทิ ธิซอ้ื หุน้ สำมัญได้
1 หุน้ ทีร่ ำคำกำรใช้สทิ ธิ 1 บำท รวมเป็ นเงินทีไ่ ด้รบั จำกกำรใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้ สำมัญเพิม่ ทุน
จำนวน 4,870,150 บำท ทัง้ นี้ ภำยหลังกำรจดทะเบียนเพิม่ ทุนชำระแล้ว บริษทั ฯมีหุน้ ที่
รอกำรใช้สทิ ธิซอ้ื หุ้นสำมัญจำนวน 15,129,850 หุ้นและคงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อ
เสนอขำยให้แก่กรรมกำรและพนักงำนของบริษทั จำนวน 15,129,850 หน่วย
ในวันที่ 9 พฤษภำคม 2561 บริษทั ฯ ได้มกี ำรลงนำมสัญญำงำนเพิม่ โครงกำรเหมืองหงสำ
ประเทศลำว ได้แก่ งำนขุด-ขนดิน จำนวน 28 ล้ำน ลบ.ม. ซึง่ มีมูลค่ำงำนประมำณ 1,036
ล้ำนบำท
เมื่อวันที่ 17 มีนำคม 2561 ได้มเี หตุกำรณ์ดนิ นอกพืน้ ทีท่ ำงำนของโครงกำรได้สไลด์มำ
ทำควำมเสียหำยต่อระบบสำยพำนของโครงกำรแม่เมำะ 8 (“เหตุกำรณ์ดนิ สไลด์”) ส่งผล
ให้เกิดควำมล่ำ ช้ำในกำรดำเนิ นงำนในระบบสำยพำน แต่ บริษัทก็สำมำรถติดตัง้ แนว
สำยพำนใหม่ได้ในไตรมำส 2/2561 และสำมำรถเริม่ ดำเนินงำนได้ โดยอัตรำกำรทำงำน
(Utilization rate) ของระบบสำยพำนได้ทยอยปรับตัวเพิม่ ขึน้ เป็ นร้อยละ 70-75 ในช่วง
ไตรมำสสุดท้ำยของปี 2561
บริษัท ฯได้น ำใบสำคัญแสดงสิทธิท่เี สนอขำยให้แ ก่ก รรมกำรและพนัก งำนของบริษัท
จำนวน 3,644,750 หน่วย มีอตั รำกำรใช้สทิ ธิ 1ใบสำคัญแสดงสิทธิ มีสทิ ธิซ้อื หุน้ สำมัญได้
1 หุน้ ทีร่ ำคำกำรใช้สทิ ธิ 1 บำท รวมเป็ นเงินทีไ่ ด้รบั จำกกำรใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้ สำมัญเพิม่ ทุน
จำนวน 3,644,750 บำท ทัง้ นี้ ภำยหลังกำรจดทะเบียนเพิม่ ทุนชำระแล้ว บริษทั ฯมีหุน้ ที่
รอกำรใช้สทิ ธิซอ้ื หุ้นสำมัญจำนวน 11,485,100 หุ้นและคงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อ
เสนอขำยให้แก่กรรมกำรและพนักงำนของบริษทั จำนวน 11,485,100 หน่วย
โครงกำร เหมือ งถ่ ำ นหิน เมือ งก๊ ก สำธำรณรัฐ แห่ ง สหภำพเมีย นมำร์ เมื่อ วัน ที่ 11
กรกฎำคม 2562 บริษทั ได้ลงนำมในบันทึกข้อตกลงกับ บริษทั Golden Lake Co.,Ltd.
(GL) เพื่อร่วมดำเนินกำรพัฒนำโครงกำรเหมืองถ่ำนหิน เมืองก๊ก (Mai Khot Coal Mine)
ซึง่ ตัง้ อยู่ท่ี รัฐฉำน สำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำร์ โดยได้จดั ตัง้ บริษทั ร่วมทุน เพื่อรับ
สิทธิในกำรพัฒนำเหมืองดังกล่ำวจำกเจ้ำของสัมปทำน
โครงกำร O&M Waste Line 2 สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว บริษทั ฯ รับจ้ำง
บริษัท หงสำเพำเวอร์ จำกัด ในกำร Operation and Maintenance service ระบบ
สำยพำนงำนดินและงำนขีเ้ ถ้ำ มีมลู ค่ำโครงกำรเท่ำกับ 2,265 ล้ำนบำท โดยเข้ำลงนำมใน
สัญญำสัมปทำนเมื่อวันที่ 25 กรกฎำคม 2562
บริษัท ฯได้น ำใบสำคัญ แสดงสิท ธิท่ีเสนอขำยให้แก่ กรรมกำรและพนัก งำนของบริษัท
จำนวน 2,894,460 หน่ วย มีอตั รำกำรใช้สทิ ธิ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ มีสทิ ธิซอ้ื หุน้ สำมัญ
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ได้ 1 หุน้ ทีร่ ำคำกำรใช้สทิ ธิ 1 บำท รวมเป็ นเงินทีไ่ ด้รบั จำกกำรใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้ สำมัญเพิม่
ทุนจำนวน 2,894,460 บำท ทัง้ นี้ ภำยหลังกำรจดทะเบียนเพิม่ ทุนชำระแล้ว บริษทั ฯมีหุน้
ทีร่ อกำรใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้ สำมัญจำนวน 8,590,640 หุน้ และคงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อ
เสนอขำยให้แก่กรรมกำรและพนักงำนของบริษทั จำนวน 8,590,640 หน่วย
สิน้ สุดงำนโครงกำร 7 ตำมสัญญำ
บริษัท ฯได้น ำใบสำคัญ แสดงสิท ธิท่ีเสนอขำยให้แก่ กรรมกำรและพนัก งำนของบริษัท
จำนวน 8,590,640 หน่ วย มีอตั รำกำรใช้สทิ ธิ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ มีสทิ ธิซอ้ื หุน้ สำมัญ
ได้ 1 หุน้ ทีร่ ำคำกำรใช้สทิ ธิ 1 บำท มีกำรใช้สทิ ธิไปทัง้ สิน้ 5,040,490 หน่วย รวมเป็ นเงิน
ทีไ่ ด้รบั จำกกำรใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้ สำมัญเพิม่ ทุนจำนวน 5,040,490 บำท ทัง้ นี้ ภำยหลังกำรจด
ทะเบียนเพิม่ ทุนชำระแล้ว บริษทั ฯ มีหุ้นทีร่ อกำรใช้สทิ ธิซ้อื หุน้ สำมัญจำนวน 3,550,150
หุน้ และคงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อเสนอขำยให้แก่กรรมกำรและพนักงำนของบริษทั
จำนวน 3,550,150 หน่วย
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1.2.3 โครงสร้างการถือหุ้นของบริษทั ฯ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริษทั ฯ มีโครงสร้ำงธุรกิจ ดังนี้
บมจ. สหกลอิ ควิ ปเมนท์
(บริ ษทั ฯ)

50%
กิ จการร่วมค้า
ไอทีดี – เอสคิ ว

70%
Mai Khot Energy Limited

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

บริษทั
1 กิจกำรร่วมค้ำ ไอทีดี – เอสคิว

สัดส่วนการถือหุ้น
ร้อยละ 50

2 Mai Khot Energy Limited

ร้อยละ 70

3 บริษทั สหกลพำวเวอร์ จำกัด

ร้อยละ 100

4 บริษทั ทริปเปิ้ ล เอส อิโค่ จำกัด

ร้อยละ 15 ผ่ำน บจ. สหกล
พำวเวอร์
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ดำเนินงำนภำยใต้สญ
ั ญำ กับ กฟผ. สำหรับ
โครงกำรเหมืองแม่เมำะ โครงกำรที่ 7
พัฒนำโครงกำรเหมืองถ่ำนหินเมืองก๊ก
สำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำร์
ลงทุนในบริษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจผลิตและ
จำหน่ำยกระแสไฟฟ้ ำ
พัฒนำและลงทุนในธุรกิจ ผลิต และจ ำหน่ ำ ย
กระแสไฟฟ้ ำ

กิจกำรร่วมค้ำ ไอทีดี – เอสคิว
กิจกำรร่วมค้ำ ไอทีดี – เอสคิว จัดตัง้ ขึน้ ตำมสัญญำร่วมค้ำลงวันที่ 6 ตุลำคม 2551 ระหว่ำงบริษทั อิตำเลียน
ไทย ดีเวล๊อปเมนท์ จำกัด (มหำชน) และ บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน) ในสัดส่วนกำรลงทุนร้อยละ 50:50
เพื่อรับจ้ำงขุด – ขนดินและถ่ำนหินทีเ่ หมืองแม่เมำะให้กบั กำรไฟฟ้ ำฝ่ ำยผลิตแห่งประเทศไทยเป็ นจำนวนเงิน 21,906
ล้ำนบำท ซึง่ มีกำหนดเวลำตัง้ แต่วนั ที่ 22 ตุลำคม 2551 ถึงวันที่ 30 เมษำยน 2563
Mai Khot Energy Limited
เมื่อวันที่ 11 กรกฎำคม 2562 บริษทั ได้ลงนำมในบันทึกข้อตกลงกับ บริษทั Golden Lake Co.,Ltd. (GL) เพื่อร่วม
ดำเนินกำรพัฒนำโครงกำรเหมืองถ่ำนหิน เมืองก๊ก (Mai Khot Coal Mine) ซึง่ ตัง้ อยู่ท่ี รัฐฉำน สำธำรณรัฐแห่งสหภำพ
เมียนมำร์ โดยทัง้ 2 บริษทั ร่วมจัดตัง้ บริษทั ร่วมทุนชื่อ Mai Khot Energy Limited เพื่อรับสิทธิในกำรพัฒนำเหมือง
ดังกล่ำวจำกเจ้ำของสัมปทำน ซึง่ บริษทั ฯมีสดั ส่วนถือหุน้ ร้อยละ 70 บริษทั Golden Lake Co.,Ltd. (GL) ถือหุน้ ร้อยละ
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30 ทุนจดทะเบียนเริม่ ต้น 10 ล้ำนดอลลำห์สหรัฐ โดยมีแผนงำนในกำรพัฒนำเหมืองถ่ำนหินเพื่อกำรส่งออกและพัฒนำ
โรงไฟฟ้ ำเพื่อจำหน่ำยไฟฟ้ ำในเชิงพำณิชย์ต่อไป
บริษทั สหกลพำวเวอร์ จำกัด
บริษัท สหกลพำวเวอร์ จำกัด จัดตัง้ ขึน้ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกำยน 2547 ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้ำนบำท มี
จำนวนหุน้ ทัง้ หมด 100,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ ละ 10 บำท เพื่อประกอบธุรกิจประเภทกำรลงทุนในธุรกิจผลิตและจำหน่ ำย
กระแสไฟฟ้ ำ ทัง้ นี้ บริษทั สหกลพำวเวอร์ จำกัดมีกำรเพิม่ ทุนระหว่ำงปี 2558 ทำให้ปัจจุบนั บริษทั มีทุนจดทะเบียนเป็ น
10 ล้ำนบำท คิดเป็ นจำนวนหุน้ 1,000,000 หุน้ ทีม่ ลู ค่ำหุน้ ละ 10 บำท
บริษทั ทริปเปิ้ ล เอส อีโค่ จำกัด
บริษทั ทริปเปิ้ ล เอส อีโค่ จำกัด จัดตัง้ ขึน้ เมื่อวันที่ 31 มีนำคม 2558 ด้วยทุนจดทะเบียน 40 ล้ำนบำท และมี
กำรเพิม่ ทุนในปี 2559 จำนวน 20 ล้ำนบำท ทำให้ปัจจุบนั บริษทั มีทุนจดทะเบียนทัง้ หมด 60 ล้ำนบำท คิดเป็ นจำนวน
หุน้ ทัง้ หมด 6 ล้ำนหุน้ มูลค่ำหุน้ ละ 10 บำท โดยบริษทั สหกลพำวเวอร์ จำกัด ได้จดั ตัง้ บริษทั ร่วมกับ กลุ่มครอบครัว
รุ่งโรจน์กติ ยิ ศ และบริษทั พี เอส ที เอนเนอร์ยี จำกัด โดยถือหุน้ ร้อยละ 15 ร้อยละ 70 และร้อยละ 15 ตำมลำดับ
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ลักษณะการประกอบธุรกิ จ
ภาพรวมประกอบธุรกิ จ
ปั จจุบนั บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจให้บริการงานด้านการทํา
เหมืองแร่ครบวงจร (Mining Service Business) โดยปั จจุบนั เหมืองที่บริษทั ฯ ให้บริการดําเนินงาน จะเป็ นการทํา
เหมืองถ่านหินแบบบ่อเปิ ด (Open Pit Mining) ซึง่ เป็ นการเปิ ดหน้าดินเป็ นบ่อลึกลงไปจนถึงชัน้ ถ่านหิน แล้วจึงทําการ
ขุด ถ่ า นหิน ออกมาใช้ง าน เนื่ อ งจากบริษัท ฯ เป็ น ผู้ใ ห้บ ริก ารด้า นการทํา เหมือ งแร่ อ ย่ า งครบวงจร การให้บ ริก าร
ครอบคลุมงานต่างๆ ดังต่อไปนี้
(1) การวางแผนงานเหมืองและขนส่ง โดยบริษัทฯ ทําการจัดทําแผนงานในเหมืองทัง้ หมด เริ่มตัง้ แต่ การ
เตรียมพื้นที่แหล่งแร่ทจ่ี ะขุด พื้นที่ทง้ิ ดิน และพืน้ ทีก่ ่อสร้าง การเลือกเครื่องจักรกลทัง้ เครื่องจักรกลหลัก
(Main Equipment) และ เครื่องจักรกลช่วยและสนับสนุน รวมถึงการจัดทําแบบแปลนเหมืองทัง้ ในระยะสัน้
ระยะกลาง และระยะยาว แบบก่อสร้างองค์ประกอบต่ างๆ ของเหมือง เช่น ถนน สะพาน ผนังกัน้ นํ้ า
คลองผันนํ้า สํานักงาน ฯลฯ ตลอดจนแผนในการฟื้ นฟูสภาพเหมือง
(2) การปฎิบตั งิ านเปิ ดหน้าเหมือง บริษทั ฯ สามารถรับงานเปิ ดหน้าเหมืองได้หลายระดับด้วยความชํานาญใน
พืน้ ทีแ่ ละมีบุคลากรทีม่ ปี ระสบการณ์และความชํานาญในแต่ละส่วน ตัง้ แต่เหมืองขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่
สามารถรับงานเปิ ดหน้าเหมืองแร่ได้หลายประเภท เช่น ถ่านหิน ทองแดง แบรไรต์ โปแตช ฯลฯ
(3) การเป็ นทีป่ รึกษางานเหมือง
(4) การบริการให้เช่าเครื่องจักรขนาดใหญ่และงานซ่อมบํารุงซึง่ เป็ นการบริการให้เช่าเครื่องจักรทัง้ แบบทีเ่ ป็ น
สัญญาเช่าทางการเงิน และสัญญาเช่าดําเนินงาน รวมถึงบริการงานซ่อมบํารุงเครื่องจักรด้วยวิศวกร
ผูเ้ ชีย่ วชาญ
(5) การรับเหมาก่อสร้างงานวิศวกรรมโยธาและระบบสาธารณูปโภค เช่น ถนน ทีพ่ กั อาศัย เป็ นต้น
กลุ่มบริษัทสหกล เริม่ ให้บริการด้านเหมืองตัง้ แต่ปี 2526 โดยเป็ นผู้ดําเนินธุรกิจไทยรายแรกที่รบั ผิดชอบ
ดําเนินงานโครงการเปิ ดหน้าเหมือง ทีม่ มี ลู ค่ากว่าหมื่นล้านบาท โดยงานแรกของกลุ่มบริษทั สหกลคือ โครงการเหมือง
แม่เมาะ โครงการ 1 ของการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) มูลค่าโครงการรวมทุกสัญญาประมาณ 2,770
ล้านบาท งานต่อมาของกลุ่มบริษัทสหกลคือ โครงการเหมืองแม่เมาะ โครงการ 2 ของ กฟผ. เช่นกัน โดยมีมูลค่า
โครงการรวมทุกสัญญาประมาณ 7,648 ล้านบาท หลังจากนัน้ กลุ่มบริษทั สหกลได้รบั งานทีเ่ กีย่ วข้องกับงานขุด ขน และ
ลําเลียงดินและถ่านหิน งานติดตัง้ ระบบสายพานในเหมืองแม่เมาะ รวมถึงการรับเหมาก่อสร้างทางหลวงสายสําคัญๆ
ทัวประเทศไทย
่
ปั จจุบนั การดําเนินธุรกิจให้บริการและดําเนินงานเหมืองแร่ครบวงจรทัง้ หมดของ กลุ่มบริษทั สหกล
อยู่ภายใต้การดําเนินงานของบริษทั ฯ หรือ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือกิจการร่วมค้าของบริษทั ฯ โดยเป็ นผูร้ บั จ้างใน
การขุดและขนดินและถ่านหินใน โครงการเหมืองแม่เมาะ โครงการ 7 โครงการ 7/1 และโครงการ 8 ซึง่ เป็ นโครงการ
ต่อเนื่องจากโครงการในอดีตของ กฟผ. โดยโครงการ 7 เริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 22 ตุลาคม 2551 สิน้ สุดสัญญาวันที่ 30
เมษายน 2563 มูลค่าโครงการทัง้ หมดประมาณ 21,906 ล้านบาท โครงการ 7/1 เริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 9 สิงหาคม 2554 สิน้ สุด
สัญญาวันที่ 30 กันยายน 2558 มูลค่าโครงการทัง้ หมดประมาณ 5,273 ล้านบาท และ โครงการ 8 ซึ่งมีระยะเวลา
ดําเนินการตามสัญญาตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และมีมูลค่าโครงการทัง้ หมดประมาณ
22,871 ล้านบาท
นอกจากโครงการเหมืองแม่เมาะทีก่ ล่าวมาข้างต้น บริษทั ฯ ได้ลงนาม (1) สัญญาจ้างเหมาขุด-ขนดินและ
ถ่ านหิน ณ เหมืองหงสา สาธารณรัฐประชาธิป ไตยประชาชนลาว กับ บริษัท หงสาเพาเวอร์ จํา กัด เมื่อ วัน ที่ 23
มกราคม 2557 โดยโครงการดังกล่าวมีมลู ค่าประมาณ 11,743 ล้านบาท เริม่ ต้นโครงการวันที่ 22 มิถุนายน 2558 และ
สิน้ สุดโครงการวันที่ 31 ธันวาคม 2569 (2) ลงนามในสัญญางานเพิม่ จ้างเหมาขุด-ขนดินและถ่านหิน ณ เหมืองหงสา
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กับ บริษัท หงสาเพาเวอร์ จํากัด มูลค่าประมาณ 1,036 ล้านบาท เริม่ ต้น
โครงการวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 และสิน้ สุดโครงการวันที่ 31 ธันวาคม 2569 (3) ลงนามสัญญา Operation and
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Maintenance Services for Waste Line 2 System และOperation and Maintenance Services for Ash Conveyor
System ทีเ่ หมืองหงสา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มูลค่างาน 2,265 ล้านบาท วันที่ 25 กรกฎาคม 2562
ซึ่ง จะเริ่มรับรู้รายได้ใ นปี 2563 และสิ้นสุดโครงการวัน ที่ 31 ธันวาคม 2569 (4) โครงการเหมือ งถ่ านหิน เมืองก๊ ก
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 บริษทั ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงกับ บริษทั Golden
Lake Co.,Ltd. (GL) เพื่อร่วมดําเนินการพัฒนาโครงการเหมืองถ่านหิน เมืองก๊ก (Mai Khot Coal Mine) ซึง่ ตัง้ อยู่ท่ี
รัฐฉาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยได้จดั ตัง้ บริษัทร่วมทุนเพื่อรับสิทธิในการพัฒนาเหมืองดังกล่าวจาก
เจ้าของสัมปทาน
โครงการปัจจุบนั
ปั จจุบนั บริษทั ฯ ดําเนินโครงการใน 2 ลักษณะด้วยกัน ได้แก่ (1) โครงการที่มกี จิ การร่วมค้าเป็ นคู่สญ
ั ญากับ
ลูกค้า และ (2) โครงการที่บริษัทฯ เป็ นคู่สญ
ั ญาโดยตรง โดยโครงการทีม่ กี จิ การร่วมค้าเป็ นคู่สญ
ั ญากับลูกค้า ได้แก่
โครงการเหมืองแม่เมาะ โครงการ 7 ที่ดําเนินการโดยกิจการร่วมค้า ITD-SQ และโครงการเหมืองถ่านหินเมืองก๊ก
บริษทั ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงกับ บริษทั Golden Lake Co.,Ltd. (GL) สําหรับโครงการทีบ่ ริษทั ฯ เป็ นคู่สญ
ั ญา
โดยตรง ได้แก่ โครงการเหมืองหงสา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึง่ เข้าทําสัญญากับบริษทั หงสาเพาเวอร์
จํากัด โครงการเหมืองแม่เมาะ โครงการ 8 ซึ่งทําสัญญากับ กฟผ. และบริษัทฯ เริม่ ดําเนินงานในเดือนพฤศจิกายน
2558
โครงการที่ให้กิจการร่วมค้าเป็ นคู่สญ
ั ญากับลูกค้า
บริษทั ฯ ทําสัญญากับ กฟผ. เพื่อเข้าดําเนินงานในโครงการเหมืองแม่เมาะ โครงการ 7 (“สัญญาจ้างเหมาหลัก
โครงการ 7”) ผ่านการลงทุนในกิจการร่วมค้า ITD-SQ ซึง่ เป็ นกิจการร่วมค้าทีบ่ ริษทั ฯ ร่วมลงทุนกับ ITD โดยโครงการ
7 โดยมีการแบ่งการดําเนินงานอย่างชัดเจน ซึง่ โครงการ 7 เริม่ ดําเนินงานในเดือนตุลาคม 2551
รายละเอียดโครงการ
โครงการเหมืองแม่เมาะ โครงการ 7
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2551 บริษทั ฯ ได้ลงนามในสัญญากิจการร่วมค้ากับ ITD ในสัดส่วนการร่วมลงทุนของ
กิจการร่วมค้าทีร่ อ้ ยละ 50 เท่ากัน โดยมีการแบ่งการดําเนินงานอย่างชัดเจน และก่อตัง้ กิจการร่วมค้าดังกล่าวภายใต้ช่อื
กิจการร่วมค้า ITD-SQ เพื่อดําเนินการในฐานะกิจการร่วมค้าโดยจะร่วมมือกันทํางานขุด-ขน ดินและลิกไนต์ ทีเ่ หมือง
แม่เมาะ อําเภอแม่เมาะ จังหวัดลําปาง ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2551 ทีก่ จิ การร่วมค้าได้ลงนามกับ กฟผ.
สําหรับสินทรัพย์ทใ่ี ช้ในโครงการ 7 บริษทั ฯ และ ITD นําเข้ามาใน ITD-SQ โดยบริษทั ฯ นําเครื่องจักรเข้ามาใน
ลักษณะสัญญาเช่าทางการเงิน ในขณะที่ ITD ขายเครื่องจักรเข้ามาใน ITD-SQ
สําหรับงานภายใต้สญ
ั ญาว่าจ้างงาน ITD-SQ ตกลงรับจ้างเหมาขุดและขนดิน งานขุดคัดแยกและขนถ่านลิกไนต์
รวมทัง้ งานขุดทําระบบระบายนํ้าในเหมืองและบนทีท่ ง้ิ ดิน และบริเวณทีใ่ ช้งานระหว่างบ่อเหมืองและทีท่ ง้ิ ดิน งานวางท่อ
ระบายนํ้า งานก่อสร้างท่อคอนกรีต (Box Culvert) ฯลฯ เริม่ ต้นสัญญา ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2551 และสิน้ สุดสัญญาวันที่
30 เมษายน 2563 รวมระยะเวลาประมาณ 12 ปี โดยงานทัง้ 3 รายการมีรายละเอียดดังนี้
(1) งานขุดและขนดิ นปริมาณสะสมประมาณ 365.0 ล้าน ลูกบาศก์เมตร แน่ น ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นดิน
เชล คือดินทีไ่ ม่แข็งจนเกินไป และสามารถขุดได้ง่าย ซึง่ ลักษณะดินอาจมีหนิ แทรกอยู่และบางส่วนอาจมีหน้าดิน (Top
Soil) ดินเหนียวสีแดง (Red Bed) และดินซึง่ แทรกอยู่ระหว่างชัน้ ถ่าน
จากทีก่ ล่าวมาข้างต้น เมื่อ 31 ธันวาคม 2563 ITD-SQ มีปริมาณงานขุดขนดินสะสมแล้วเสร็จจํานวน 361
ล้านลบ.ม. แน่น หรือคิดเป็ นร้อยละ 100 ของปริมาณงานขุดขนดินสะสมทัง้ หมดในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ซึง่ ITD-SQ
ได้สง่ มอบพืน้ ทีแ่ ล้วเสร็จโดยสมบูรณ์ให้กบั การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตฯ ในวันที่ 30 เมษายน 2563

ส่วนที่ 1 ข้อที่ 2 หน้าที่ 2

แบบ 56-1 ปี 2563 | บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
(2) งานขุดคัดแยกและขนถ่านลิ กไนต์ปริ มาณประมาณ 50 ล้านเมตริ กตัน โดยลักษณะของถ่าน
หินลิกไนต์ท่จี ะต้องทําการขุดคัดแยกและขนจะอยู่ปะปนกับชัน้ ดิน โดยจะมีดนิ แทรกอยู่ระหว่างชัน้ ถ่าน ซึ่งถ่านหิน
ดัง กล่ าวจะถูก ขนไปเทที่เ ครื่องโม่ ถ่า นที่ กฟผ. จัด เตรีย มไว้ใ ห้ หรือถู กเทบริเ วณใกล้เ คีย งเครื่องโม่ ถ่า นที่ กฟผ.
กําหนดให้
เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ITD-SQ มีปริมาณงานคัดแยกและขนถ่านลิกไนต์สะสมทีแ่ ล้วเสร็จสมบูรณ์คดิ
เป็ นร้อยละ 100 ของปริมาณงานคัดแยกและขนถ่านลิกไนต์สะสมทัง้ หมดในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ซึง่ ITD-SQ ได้ส่ง
มอบพืน้ ทีแ่ ล้วเสร็จโดยสมบูรณ์ให้กบั การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตฯ ในวันที่ 30 เมษายน 2563
(3) งานขนดิ นส่วนที่ กฟผ. ดําเนิ นการ ปริ มาณประมาณ 40.0 ล้าน ลบ.ม. แน่ น ซึง่ ลักษณะดินที่
ต้ อ งขนประกอบด้ ว ยดิน ที่แ ทรกอยู่ ใ นชัน้ ถ่ า น (Parting) ดิน ระหว่ า งชัน้ ถ่ า น (Interburden) และดิน ใต้ ช ัน้ ถ่ า น
(Underburden) เป็ นส่วนใหญ่ โดย ITD-SQ เป็ นผูจ้ ดั หาและติดตัง้ เครื่องโม่ และระบบสายพานทีจ่ ะใช้ทาํ งานนี้ ณ จุดที่
กฟผ. กําหนดให้โดยใช้ระบบเครื่องโม่ ระบบสายพาน และ เครื่องโปรยดิน ขนดินดังกล่าวออกจากบริเวณบ่อเหมือง
เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ITD-SQ มีปริมาณงานขนดินสะสมที่แล้วเสร็จสมบูรณ์ ตามเงื่อนไขของการ
ไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตฯ ซึง่ ITD-SQ ได้ส่งมอบพื้นทีแ่ ล้วเสร็จโดยสมบูรณ์ให้กบั การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตฯ ในวันที่ 30 เมษายน
2563
ในช่วงต้นโครงการ 7 กิจการร่วมค้า ITD-SQ เป็ นผูด้ ําเนินงานในโครงการ โดยแบ่งภาระค่าใช้จ่ายระหว่างผู้
ร่วมค้าแต่ละฝ่ ายเท่าๆกัน อย่างไรก็ดี เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพการทํางานของฝ่ ายจึงมีการทําสัญญาระหว่างกิจการร่วมค้า
กับผูร้ ่วมค้า เพื่อให้มกี ารแบ่งรายได้ตามการทํางานทีเ่ กิดขึน้ จริง โดยทีแ่ ต่ละบริษทั แบ่งภาระค่าใช้จ่ายตามทีต่ นได้ใช้
จริง ทําให้บริษทั ฯ สามารถบริหารค่าใช้จ่าย เช่น ค่าแรง ค่าวัสดุ ค่าไฟฟ้ า ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้
รายละเอียดของสัญญาจ้างเหมาช่วงระหว่างกิจการร่วมค้ากับบริษทั ฯ มีดงั ต่อไปนี้
(1) สัญญาจ้างเหมาช่วงระหว่าง ITD-SQ กับบริษทั ฯ (โครงการ 7)
ITD-SQ เข้าทําสัญญาดังกล่าวกับบริษทั ฯ ในวันที่ 26 มีนาคม 2555 โดยจะมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2555
จนถึงวันสิน้ สุดโครงการ โดยมีรายละเอียดงานดังต่อไปนี้
รายการที่ 1: งานจ้างขุดและขนดิ นปริ มาณประมาณ 133.7 ล้าน ลบ.ม. แน่ น ใช้ทงั ้ ระบบ A และ B ซึง่ ปริมาณ
งานในสัญญาเป็ นการกําหนดมาจากปริมาณงานรายการที่ 1 คงเหลือทัง้ หมดของ ITD-SQ ณ วันที่ 31 มกราคม 2555
ปริมาณประมาณ 267 ล้าน ลบ.ม. แน่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 งานรายการที่ 1 ทํางานแล้วเสร็จตามสัญญา
รายการที่ 2: งานขุดคัดแยกและขนถ่านลิ กไนต์ปริมาณตามสัญญาประมาณ 21.8 ล้านเมตริกตัน (ปริมาณทีต่ ก
ลงกันตามลักษณะงานจริง ณ เดือนมีนาคม 2559 ประมาณ 16.8 ล้านเมตริกตัน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งานรายการที่ 2 ทํางานแล้วเสร็จตามสัญญา
รายการที่ 3: งานขนดิ นส่วนที่ กฟผ. ดําเนิ นการ ออกจากบ่อเหมืองปริมาณตามสัญญาประมาณ 3.1 ล้าน ลบ.
ม. แน่ น (ปริมาณทีต่ กลงกันตามลักษณะงานจริง ณ เดือนมีนาคม 2559 ประมาณ 8.3 ล้าน ลบ.ม. แน่น)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 งานรายการที่ 3 ทํางานแล้วเสร็จตามสัญญา
Mai Khot Energy Limited
เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 บริษทั ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงกับ บริษทั Golden Lake Co.,Ltd. (GL)
เพื่อร่วมดําเนินการพัฒนาโครงการเหมืองถ่านหิน เมืองก๊ก (Mai Khot Coal Mine) ซึง่ ตัง้ อยู่ท่ี รัฐฉาน สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์ โดยทัง้ 2 บริษทั ร่วมจัดตัง้ บริษทั ร่วมทุนชื่อ Mai Khot Energy Limited เพื่อรับสิทธิในการพัฒนา
เหมืองดังกล่าวจากเจ้าของสัมปทาน ซึง่ บริษทั ฯมีสดั ส่วนถือหุน้ ร้อยละ 70 บริษทั Golden Lake Co.,Ltd. (GL) ถือหุน้
ร้อยละ 30 ทุนจดทะเบียนเริม่ ต้น 10 ล้านดอลลาห์สหรัฐ สําหรับโครงการเมืองก๊ก ในปี 2563 เนื่องจากสถานการณ์โค
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วิด 19 ทําให้ยงั ไม่สามารถดําเนินโครงการได้ จึงได้มกี ารประเมินทบทวนสถานการณ์และ วิเคราะห์ปัจจัยเสีย่ ง พร้อม
กับเตรียมความพร้อมศึกษาความเป็ นได้โครงการโรงไฟฟ้ าขนาด 30 เมกกะวัตต์ เพื่อให้สามารถดําเนินการได้ทนั ที
หลังจากสถานการณ์โควิค 19 คลีค่ ลาย
โครงการที่บริษทั ฯ เป็ นคู่สญ
ั ญาโดยตรง
ก. โครงการขุด-ขนดิ น เหมืองหงสา สาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว
ปั จจุบนั บริษทั ฯ ได้เริม่ ดําเนินการ งานขุด ขนดิน และถ่านให้บริษทั หงสาเพาเวอร์ จํากัด (“HPC”) เมื่อวันที่
22 มิถุนายน 2558 โดย HPC ได้รบั สัมปทานในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้ าพลังความร้อน จากถ่านหินลิกไนต์ ณ
ตอนเหนือของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ขนาดกําลังการผลิตประมาณ 1,878 เมกะวัตต์ ซึง่ จะจําหน่ าย
ไฟฟ้ าให้แก่การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย ตามสัญญาซือ้ ขายกระแสไฟฟ้ า ทีไ่ ด้ลงนามไปเมื่อเดือนเมษายน 2553
และบางส่วนให้แก่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทัง้ นี้ HPC ถือหุ้นโดยบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จํากัด
(มหาชน) (“BPP”) บริษัท ผลิตไฟฟ้ าราชบุรโี ฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) (“RATCH”) และ บริษัท Lao Holding State
Enterprise (“LHSE”) ซึง่ เป็ นรัฐวิสาหกิจของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในสัดส่วนร้อยละ 40 ร้อย
ละ 40 และร้อยละ 20 ตามลําดับ
ในส่วนของบริษทั ฯ ได้ลงนามในสัญญาจ้างเหมาขุด-ขนดินและถ่าน สําหรับโครงการเหมืองหงสา กับ HPC
ในวันที่ 23 มกราคม 2557 โดยบริษทั ฯ รับจ้างเหมาขุดและขนดินและถ่านลิกไนต์ รวมทัง้ งานขุดทําระบบระบายนํ้า
งานก่อสร้างท่อคอนกรีต (Box Culvert) และสิง่ อํานวยความสะดวกอื่นทีจ่ ําเป็ น ฯลฯ มูลค่าโครงการทัง้ หมดประมาณ
11,743 ล้านบาท และมูลค่าการลงทุนทัง้ หมดประมาณ 1,800 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ใช้เงินลงทุนจากเงินกู้ยมื จาก
สถาบันการเงิน และการเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ โครงการดังกล่าวได้เริม่ ต้นดําเนินงานเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2558 และ
สิน้ สุดโครงการวันที่ 31 ธันวาคม 2569 รวมระยะเวลาประมาณ 12 ปี และในปี 2561 บริษทั ฯ ได้ลงนามสัญญางานเพิม่
รับจ้างเหมาขุดและขนดินจํานวน 28 ล้าน ลบ.เมตร มูลค่าโครงการทัง้ หมดประมาณ 1,036 ล้านบาท เริม่ ต้นดําเนินการ
เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2561 โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้
รายการที่ 1 งานขุดและขนดิ น ปริมาณงาน 235 ล้าน ล.บ.เมตร แน่ น (รวมปริมาณงานส่วนเพิม่ ตามสัญญาใหม่)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษทั ฯ ได้ดําเนินการขุดขนดินปริมาณงานคงเหลือตามสัญญาทัง้ หมด 150
ล้าน ล.บ.เมตร แน่น คิดเป็ นร้อยละ 64 เป็ นมูลค่างานคงเหลือทัง้ หมด 5,833 ล้านบาท (ปริมาณงานและมูลค่างานรวม
งานสัญญางานส่วนเพิม่ )
รายการที่ 2 งานขุดคัดแยกและขนถ่านลิ กไนต์ปริ มาณประมาณ 82.5 ล้านเมตริ ก ตัน (เริม่ ดําเนินงานในเดือน
มกราคม 2559) อย่างไรก็ดี ปริมาณการขุดคัดแยกและขนถ่านลิกไนต์ในแต่ละปี จะขึน้ อยู่กบั ความต้องการใช้ถ่านหิน
ของโรงไฟฟ้ าหงสา ซึง่ อาจจะไม่ตรงกับทีร่ ะบุไว้ในสัญญาจ้าง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 งานรายการที่ 2 มีปริมาณงานคงเหลือตามสัญญาทัง้ หมด 55.4 ล้านเมตริกตัน
คิดเป็ นร้อยละ 67 เป็ นมูลค่างานคงเหลือทัง้ หมด 2,127 ล้านบาท
ข. โครงการเหมืองแม่เมาะ โครงการ 8
บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาจ้างเหมาขุด-ขนดินและถ่าน สําหรับโครงการเหมืองแม่เมาะ โครงการ 8 กับ
กฟผ. ในวันที่ 26 สิงหาคม 2558 มีมูลค่าโครงการทัง้ หมดประมาณ 22,871 ล้านบาท และมีมูลค่าการลงทุนทัง้ หมด
ประมาณ 7,200 ล้านบาท โดยบริษทั ฯ ตกลงรับจ้างเหมาขุดและขนดินและถ่านลิกไนต์ รวมถึงงานทําระบบระบายนํ้า
ในบ่อเหมืองและบนทีท่ ้งิ ดิน โดยสัญญาของโครงการ 8 เริม่ ต้นในเดือนมกราคม 2559 ถึงเดือนเมษายน 2569 รวม
ระยะเวลาประมาณ 10 ปี อย่างไรก็ดี บริษทั ฯ ได้เริม่ งานจริงในเดือนพฤศจิกายน 2558 ทัง้ นี้ งานในโครงการ 8 มี
รายละเอียดงานดังนี้
รายการที่ 1 งานจ้างขุดและขนดิ นปริมาณประมาณ 375 ล้าน ลบ.ม.แน่ น
ส่วนที่ 1 ข้อที่ 2 หน้าที่ 4
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษทั ฯ ได้ดําเนินการขุดขนดินปริมาณคงเหลือตามสัญญา 224 ล้านลบ.เมตร
แน่น คิดเป็ นร้อยละ 60 เป็ นมูลค่างานคงเหลือทัง้ หมด 12,410 ล้านบาท
รายการที่ 2 งานจ้างขุดคัดแยกและขนถ่านลิ กไนต์ปริมาณประมาณ 31 ล้านเมตริกตัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 งานรายการที่ 2 มีปริมาณงานคงเหลือตามสัญญา 17.2 ล้านเมตริกตัน คิดเป็ น
ร้อยละ 55 เป็ นมูลค่างานคงเหลือทัง้ หมด 631 ล้านบาท
ค. โครงการงาน Operation and Maintenance Services for Waste Line 2 System และโครงการ Operation
and Maintenance Services for Ash Conveyor System เหมืองหงสา สาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชน
ลาว
โครงการ O&M Waste Line 2 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว บริษทั ฯ รับจ้าง บริษทั หงสาเพาเวอร์
จํากัด ในการ Operation and Maintenance service ระบบสายพานงานดินและงานขีเ้ ถ้า มีมูลค่าโครงการเท่ากับ
2,265 ล้านบาท โดยเข้าลงนามในสัญญาสัมปทานเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เริม่ ทํางานและรับรูร้ ายได้ตงั ้ แต่เดือน
มกราคม 2563
รายการที่ 1 งานจ้างขนดิ นปริมาณประมาณ 238 ล้าน ลบ.ม.แน่ น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษทั ฯ ได้ดําเนินการขุดขนดินปริมาณคงเหลือตามสัญญา 211.6 ล้านลบ.เมตร
แน่น คิดเป็ นร้อยละ 89 เป็ นมูลค่างานคงเหลือทัง้ หมด 1,735 ล้านบาท
รายการที่ 2 งานจ้างขน Ash มูลค่างาน 303 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 งานรายการที่ 2 มีมลู ค่างานคงเหลือตามสัญญา 261 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 86
ทัง้ นี้รายได้ทบ่ี ริษทั ฯ ได้รบั จากการดําเนินงานในโครงการ 7 ประกอบด้วย รายได้จากการรับจ้างเหมาช่วง
จากกิจการร่วมค้าตามทีร่ ะบุในสัญญา (รายละเอียดในหัวข้อ “การดําเนินงานของบริษทั ฯ ในแต่ละโครงการ) และรายได้
ทีไ่ ด้รบั จากการดําเนินงานของกิจการร่วมค้า โดยแบ่งตามสัดส่วนของบริษทั ฯ ซึง่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษทั ฯ
ยังมีปริมาณการทํางานคงเหลือและมีรายได้จากการดําเนินงานในโครงการที่เป็ นสัดส่วนของบริษัทฯ ตามตาราง
ด้านล่าง

ส่วนที่ 1 ข้อที่ 2 หน้าที่ 5
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โครงการ
โครงการเหมืองแม่เมาะ
โครงการ 7
(ตุลาคม 2551 ถึง
เมษายน 2563)
โครงการเหมืองหงสา
(มิถุนายน 2558 ถึง
ธันวาคม 2569)
โครงการเหมืองแม่เมาะ
โครงการ 8
(ดําเนินการจริง
พฤศจิกายน 2558 ถึง
เมษายน 2569 )
โครงการหงสา O&M
(7 ปี )
(ม.ค. 2563 ถึง ธันวาคม
2569)

ลักษณะงาน

ปริมาณงานคงเหลือในส่วนของ
บริษทั ฯ1
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562
3 ล้านลบ.ม.แน่ น

-

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562
222 ล้านบาท

-

งานที่ 2 ขุดขนถ่าน
หิน
งานที่ 3 งานขนดิน
(ในส่วนของ กฟผ.)
งานที่ 1 ขุดขนดิน

2.4 ล้านเมตริกตัน

-

44 ล้านบาท

-

-

-

47 ล้านบาท

-

165 ล้านลบ.ม.แน่ น

150 ล้านลบ.ม.แน่ น

6,423 ล้านบาท

5,833 ล้านบาท

งานที่ 2 ขุดขนถ่าน
หิน
งานที่ 1 ขุดขนดิน

67 ล้านเมตริกตัน

55.4 ล้านเมตริกตัน

2,387 ล้านบาท

2,127 ล้านบาท

281 ล้านลบ.ม.แน่ น

224 ล้านลบ.ม.แน่ น

15,475 ล้านบาท

12,410 ล้านบาท

งานที่ 2 ขุดขนถ่าน
หิน

22 ล้านเมตริกตัน

17.2 ล้านเมตริกตัน

843 ล้านบาท

631 ล้านบาท

Waste Line 2
System
Ash Conveyor
System

-

211.6 ล้านลบ.ม.
แน่ น
-

1,947 ล้านบาท

1,735 ล้านบาท

งานที่ 1 ขุดขนดิน

-

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563

มูลค่าคงเหลือในส่วนของบริษทั ฯ1

318 ล้านบาท

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563

หมาย
เหตุ
ดําเนินการ
ผ่าน
กิจการ
ร่วมค้า
ITD-SQ

261 ล้านบาท

หมายเหตุ1: การคํานวณปริมาณงานคงเหลือในส่วนของบริษทั ฯ สําหรับโครงการ 7 นัน้ อ้างอิงจากปริมาณงานในส่วนทีบ่ ริษทั ฯ
ดําเนินงานจริง บวกกับปริมาณงานทีด่ าํ เนินงานโดยกิจการร่วมค้า ซึง่ แบ่งตามสัดส่วนของปริมาณงานในส่วนทีบ่ ริษทั ฯ ดําเนินงานจริง)

ส่วนที่ 1 ข้อที่ 2 หน้าที่ 6

ดําเนินการ
โดยบริษทั
ฯ เอง
ดําเนินการ
โดยบริษทั
ฯ เอง

ดําเนินการ
โดยบริษทั
ฯ เอง
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การตลาดและการแข่งขัน
กลยุทธ์การแข่งขันของบริษทั ฯ
ในการกําหนดกลยุทธ์การแข่งขันและนโยบายการดําเนินธุรกิจ บริษัทฯ ได้กําหนดกลยุทธ์การแข่งขันและ
นโยบายการดําเนินธุรกิจหลักของบริษทั ฯ ดังนี้
1.ประสบการณ์ ใ นการทํา งานของผู้บ ริห าร งานให้บริการด้านการขุดและขนถ่ า นหินนัน้ เป็ นงานที่ต้องใช้
ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการทํางานเป็ นอย่างมาก ผูบ้ ริหารหลายท่านของบริษัทฯ มีประสบการณ์ในการ
ทํางานด้านวิศวกรรม มีความรู้ ความสามารถ และความเข้าใจงานเป็ นอย่างดี ทําให้การดําเนินงานสามารถพัฒนาไป
ได้อย่างต่อเนื่อง
2.ผลงานโครงการเป็ นทีย่ อมรับ บริษทั ฯ ได้เป็ นผูร้ บั เหมาในโครงการของ กฟผ. ตัง้ แต่ปี 2526 และได้รบั ความ
ไว้วางใจจาก กฟผ. ในการทําเหมืองถ่านหินมาโดยตลอด และขณะนี้ บริษัทฯ กําลังทําเหมืองในโครงการ 7 และ
โครงการ 8 ซึง่ นอกจากงานในประเทศแล้ว บริษทั ฯ ยังได้เข้าทําสัญญากับโครงการหงสา ซึง่ เป็ นโรงไฟฟ้ าพลังงานถ่าน
หินขนาด 1,878 เมกะวัตต์ ถือว่าเป็ นโรงไฟฟ้ าพลังงานถ่านหินขนาดใหญ่อกี แห่งในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ
โครงการเหมืองถ่าน เมืองก๊ก สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ซึง่ เป็ นงานรับทําเหมืองแบบครบวงจร
3.ความพร้อมของเครื่องจักรและอุปกรณ์ เนื่องจากงานให้บริการขุดเหมือง เป็ นงานทีต่ ้องพึง่ พาเครื่องจักรและ
อุปกรณ์มาก ทัง้ เครื่องจักรหลัก เช่น รถขุดบุ้งกีห๋ มุน รถขุดและบรรทุก ระบบสายพาน เครื่องโม่ เครื่องโปรยดิน และ
เครื่อ งจัก รช่ ว ย เช่ น รถแทรคเตอร์ รถเกรด รถบรรทุ ก รถเครน ซึ่ง บริษัท ฯ มีเ ครื่อ งจัก รที่ห ลากหลายและมี
ความสัมพันธ์ทด่ี กี บั ผู้ผลิตเครื่องจักร ทําให้มคี วามพร้อมที่จะเข้าไปประมูลและดําเนินงานในเหมืองอื่นๆ ในอนาคต
นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีเทคโนโลยีในการทําเหมืองแร่ทก่ี ้าวหน้า เช่น เทคโนโลยีเซนเซอร์เลเซอร์ 3 มิติ (3D Lasor
Sensors) ซึง่ เป็ นซอฟต์แวร์ทต่ี ดิ ตามการทํางานของเครื่องจักร และเทคโนโลยี AutoSonde ซึง่ เป็ นเทคโนโลยีซง่ึ ช่วย
ให้การเจาะหลุมเพื่อจุดระเบิดง่ายขึน้ ทําให้การทํางานเป็ นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ และปลอดภัยยิง่ ขึน้
ทัง้ นี้ ความพร้อมของเครื่องจักรและอุปกรณ์ของบริษทั ฯ ยังเกิดจากความมีประสิทธิภาพของงานซ่อมบํารุง
ทัง้ จากบุคลากรของบริษทั ฯ เองทีม่ ที มี งานดูแลรักษาและซ่อมบํารุงทีม่ ปี ระสบการณ์มากกว่าร้อยละ 30 ของพนักงาน
ทัง้ หมด โดยแบ่งหน้ าที่ความรับผิดชอบในกลุ่มเครื่องจักรที่ชดั เจน อีกทัง้ ยัง outsource งานซ่อมบํารุงบางส่วนที่
ต้องการความเร่งด่วนและมีลกั ษณะงานเฉพาะให้กบั บริษทั ภายนอกทีม่ คี วามเชีย่ วชาญเพื่อลดต้นทุนและได้งานทันต่อ
ความต้องการ
4. บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการดําเนินงาน บุคลากรนับเป็ นองค์ประกอบหนึ่งที่สําคัญในการ
ดําเนินงานของบริษทั ฯ บริษทั ฯ มีบุคลากรทีม่ ปี ระสบการณ์และความชํานาญการทัง้ ในด้านวิศวกรรมการออกแบบ และ
การใช้และประกอบเครื่องจักร และในปั จ จุบนั บริษัทฯ ยังได้ว างแนวทางการดูแลพนักงานของบริษัทฯ ในระดับ
ปฏิบตั กิ ารและระดับกลางให้มคี วามรูค้ วามเชีย่ วชาญ เพื่อให้ไล่ทนั กับพนักงานระดับสูงทีม่ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์ทํา
ให้การทํางานเป็ นไปได้อย่างต่อเนื่องตัง้ แต่การวางแผน ไปถึงการดําเนินงานจริง ซึง่ หากเครื่องจักรชํารุด บุคลากรของ
บริษัทฯ ก็สามารถเข้าไปซ่อ มแซมได้ทนั ท่ว งที ลดความล่าช้าที่อาจเกิดขึ้นได้ และทําให้บริษัทฯ ไม่ส่งงานล่าช้า
นอกจากนี้ พนักงานของบริษทั ฯ ยังมีความคล่องตัวในการโยกย้ายไปปฏิบตั งิ านชัวคราวและประจํ
่
ายังโครงการใหม่ๆ
เช่น โครงการเหมืองหงสา ซึง่ ในเบือ้ งต้นต้องการบุคลากรในตําแหน่ งหลัก ไปเป็ นผูบ้ ุกเบิกวางรากฐานและสอนงาน
ให้กบั พนักงานที่รบั จากท้องถิ่น ซึ่งยังขาดความรู้และประสบการณ์ โดยบริษัท ฯ สามารถเคลื่อนย้ายบุคลากรจาก
โครงการเหมืองแม่เมาะไปยังโครงการหงสาได้อย่างราบรื่น ไม่มผี ลต่อการทํางานในโครงการเดิมแต่อย่างใด
นอกจากการส่งเสริมด้านความรู้และความเชี่ยวชาญแล้ว บริษัท ฯ ยังให้ความสําคัญกับการดูแลความ
เป็ นอยู่ของพนักงานโดยเฉพาะในระดับ ปฏิบตั ิการซึ่งทําให้พ นักงานมีกําลังใจในการปฏิบตั ิงานและพร้อมจะร่ว ม
ปฏิบตั ิงานกับบริษทั ฯ อย่างเต็มใจและต่อเนื่อง โดยบริษทั ฯ ได้จดั ให้มรี ะบบสวัสดิการพืน้ ฐานได้แก่ การจัดสรรทีด่ นิ
เพื่อใช้เป็ นที่พกั อาศัยถาวร การจัดระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลและการประกันสุขภาพและอุบตั ิเหตุ รวมถึงการ
จัดการแรงงานสัมพันธ์เพื่อรับทราบความต้องการของพนักงานและตอบสนองอย่างสมเหตุสมผล
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กลุ่มลูกค้า
กลุ่มลูกค้าของบริษทั ฯ จะเป็ นกลุ่มลูกค้าในอุตสาหกรรมไฟฟ้ า ซึง่ เปิ ดประมูลราคาจ้างให้ผปู้ ระกอบการด้านการ
ทําเหมืองเข้าร่วมการประมูล ทัง้ นี้กลุ่มลูกค้าของบริษทั ฯ สามารถแบ่งออกเป็ นบริษทั ทัง้ ในและต่างประเทศดังนี้
ลูกค้าในประเทศ
ลูกค้าหลักในประเทศของบริษทั ฯ คือ กฟผ. โดยบริษทั ฯ เป็ นผูร้ บั เหมาในการขุดขนดินและถ่านหินทีเ่ หมืองแม่
เมาะ อําเภอแม่เมาะ จังหวัดลําปาง ซึง่ เป็ นโครงการของ กฟผ. ทัง้ นี้เหมืองแม่เมาะเป็ นเหมืองถ่านหินทีม่ ขี นาดใหญ่
ทีส่ ดุ ในประเทศไทย มีปริมาณสะสมของถ่านหินประมาณ 1,130 ล้านตัน โดยถ่านหินดังกล่าวจะถูกลําเลียงเพื่อส่งต่อให้
โรงไฟฟ้ าถ่านหินแม่เมาะ ซึง่ ดําเนินการโดย กฟผ.
กฟผ. ได้ดาํ เนินการจ้างผูร้ บั เหมาทีม่ คี วามพร้อมทัง้ ด้าน เครื่องจักร อุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงประสบการณ์ ความรู้
ความสามารถ โดยผ่านการประมูลงานเป็ นโครงการตามปริมาณและช่วงเวลาการขุด ตัง้ แต่ปี 2526 โดย กฟผ. ได้เปิ ด
ประมูลราคาจ้างเป็ นสัญญาๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้
โครงการ
รายละเอียดของงาน
ผูช้ นะการประกวดราคา
ระยะเวลา
1
• ขุดขนดิน 90.0 ล้าน ลบ.ม. แน่น
บริษทั สหกลเอนยิเนียร์ จํากัด
2526-33
• ขุดขนดิน 244.50 ล้าน ลบ.ม. แน่ น
2
บริษทั สหกลเอนยิเนียร์ จํากัด
2532-41
• ขุดคัดแยกและขนถ่านหิน 25 ล้านตัน
• ขนดิน 43.50 ล้าน ลบ.ม.แน่ น
• ขุดขนดิน 337.0 ล้าน ลบ.ม. แน่น
3
• ขุดคัดแยกและขนถ่านหิน 46.0 ล้านตัน
บริษทั บ้านปู จํากัด
2535-44
• ขนดิน 46.0 ล้าน ลบ.ม.แน่ น
• ขุดขนดิน 331 ล้าน ลบ.ม. แน่ น
บริษทั เชียงใหม่คอนสตรัคชัน่
4
• ขุดคัดแยกและขนถ่านหิน 55 ล้านตัน
2539-51
จํากัด
• ขนดิน 2.5 ล้าน ลบ.ม.แน่ น
• ขุดขนดิน 255.0 ล้าน ลบ.ม. แน่น
บริษทั อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อป
5
• ขุดคัดแยกและขนถ่านหิน 38.0 ล้านตัน
2543-52
เมนท์ จํากัด (มหาชน)
• ขนดิน 47.0 ล้าน ลบ.ม.แน่ น
• ขุดขนดิน 240.0 ล้าน ลบ.ม. แน่น
กิจการร่วมค้า บริษทั
เนาวรัตน์พฒ
ั นาการ จํากัด
• ขุดคัดแยกและขนถ่านหิน 45.0 ล้าน
6
2553-61
(มหาชน) และ บริษทั สระบุรี
เมตริกตัน
• ขนดิน 15.0 ล้าน ลบ.ม. แน่ น
ถ่านหิน จํากัด
• ขุดขนดิน 365.0 ล้าน ลบ.ม. แน่น
• ขุดขนถ่านหิน 50.0 ล้านเมตริกตัน
7
กิจการร่วมค้า ITD – SQ
2551-62
• ขุดดิน (กฟผ. เป็ นผูด
้ าํ เนินการขุด) 40.0
ล้าน ลบ.ม. แน่น
7/1
• ขุดขนดิน 80 ล้าน ลบ.ม. แน่ น
กิจการร่วมค้า SQ – ITD
2554-58
• ขุดขนดิน 375 ล้าน ลบ.ม. แน่ น
8
• ขุดคัดแยกและขนถ่านหิน 31 ล้าน
SQ
2559-68
เมตริกตัน
• ขุดขนดิน 467 ล้าน ลบ.ม. แน่ น
9
• ขุดคัดแยกและขนถ่านหิน 35 ล้าน
ITD
2562-71
เมตริกตัน
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โรงไฟฟ้ าแม่เมาะเป็ นแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้ าขนาดใหญ่ในภาคเหนือ เป็ นสื่อกลางในการนํา ความเจริญรุ่ง
เรื่องมาสู้ท้องถิ่น ของชนในภาคเหนื อ และพลัง งานไฟฟ้ า ส่ว นที่เหลือ ยัง สามารถ ส่ง ไปหล่ อเลี้ย ง จุด ศูน ย์ก ลางที่
หนาแน่ นไปด้วยอุตสาหกรรม ธุรกิจ การค้า และทีอ่ ยู่อาศัย ที่มคี วามต้องการใช้ไฟฟ้ าในปริมาณ มากเป็ นลําดับของ
ประเทศ อย่ า งเช่ น กรุ ง เทพฯ เขตปริม ณฑล และหลายจัง หวัด ในภาคกลางรวมทัง้ ส่ง พลัง งาน ไฟฟ้ า ไปยัง ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนืออีกด้วยการที่แม่เมาะมีโรงไฟฟ้ าถึง 13 เครื่อง เนื่องจากแม่เมาะอุดม สมบูรณ์ไปด้วยแหล่ง
เชือ้ เพลิงลิกไนต์ ซึง่ เป็ นแหล่งพลังงานทีส่ าํ คัญยิง่ ของประเทศ หากไม่นามาพัฒนาและใช้ ประโยชน์ในยามทีป่ ระเทศ
ต้องการพลังงานไฟฟ้ า ก็จะเป็ นการสูญเสียโอกาสและหลีกเลีย่ งไม่ได้ทต่ี อ้ งนาเข้า น้ามันเชือ้ เพลิงจากต่างประเทศ ซึง่ มี
ราคาแพงและไม่แน่ นอน ทัง้ ยังทําให้ต้นทุนในการผลิตกระแสไฟฟ้ าเพิม่ สูงขึน้ ส่งผลกระทบแก่ผู้ใช้ไฟฟ้ าโดยรวม
ควบคู่ไปกับการดําเนินงานผลิตไฟฟ้ า กฟผ. ได้เฝ้ าระมัดระวัง ตรวจสอบคุณภาพอากาศ นํ้ า และดิน ที่มผี ลกระทบ
โดยตรงต่อการดารงชีวติ ของชุมชน สัตว์เลีย้ งและพืชต่างๆ อันเกิดจากการดําเนินงานขยายเหมือง การลําเลียงถ่าน
ลิกไนต์เข้าสูโ่ รงไฟฟ้ า และการเดินเครื่องโรงไฟฟ้ าอย่าง สมํ่าเสมอ เพื่อให้แม่เมาะเป็ นเมืองทีน่ ่ าอยู่ ปราศจากมลภาวะ
สามารถอํานวยประโยชน์ ด้าน พลังงานไฟฟ้ า สร้างความเจริญให้แก่ท้องถิ่น ทัง้ จังหวัดลําปางและหลายจังหวัดใน
ประเทศอีกด้วย
ลูกค้าต่างประเทศ
โครงการเหมืองหงสา
ปั จจุบ ัน บริษัท ฯ ลงนามในสัญญาว่า จ้างขุดขนดิน และถ่ านหินในโครงการเหมือ งหงสา แขวงไซยะบุ รี
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็ นระยะเวลาประมาณ 12 ปี และลงนามในสัญญาว่าจ้างขุดขนดินเพิม่ เติม
จํานวน 28 ล้าน ลูกบาศก์เมตรแน่ น ซึ่งเหมืองหงสามีปริมาณถ่านหินสํารองในโครงการทัง้ หมดประมาณ 577 ล้าน
เมตริกตัน นับเป็ นเหมืองถ่ านหินที่มีขนาดใหญ่ ท่สี ุดในประเทศลาว โดยโครงการดังกล่าวเป็ นโครงการโรงไฟฟ้ า
พลังงานความร้อนทีใ่ ช้ถ่านหินเป็ นเชือ้ เพลิงขนาด 1,878 เมกะวัตต์
โครงการหงสาดําเนินการโดย บริษทั หงสาเพาเวอร์ จํากัด (“HPC”) ซึง่ เป็ นการร่วมทุนระหว่าง บริษทั บ้านปู
เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) (“BPP”) บริษทั ผลิตไฟฟ้ าราชบุรโี ฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) (“RATCH”) และ รัฐวิสาหกิจถือหุน้
ลาว (Laos Holding State Enterprise) (“LHSE”) ในสัดส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 40 ร้อยละ 40 และร้อยละ 20
ตามลําดับ
HPC ได้รบั สัมปทานโรงไฟฟ้ าเป็ นระยะเวลา 25 ปี โดยดําเนินการก่อสร้างตัง้ แต่ปี 2554 ถึง 2559 เพื่อส่ง
ไฟฟ้ าให้กบั กฟผ. จํานวน 1,473 เมกะวัตต์ และบริษทั ไฟฟ้ า-ลาว จํากัดจํานวน 100 เมกะวัตต์ และนําไปใช้ภายใน
โครงการอีก 75 เมกะวัตต์ ทัง้ นี้โครงการหงสามีแผนขุดและขนถ่านหิน 14.3 ล้านตันต่อปี โดยบริษทั ฯ และบริษทั อิตา
เลียนไทย หงสา จํากัด ได้รบั สัญญาว่าจ้างในการขุดขนดินและถ่านหินในโครงการ รายละเอียดของโรงไฟฟ้ าหงสาและ
งานขุดขนดินและถ่านหิน มีดงั นี้
รายละเอียดโรงไฟฟ้ าหงสา
กําลังการผลิ ตติ ดตัง้
กําลังการผลิ ตสุทธิ
เครือ่ งที่
(เมกะวัตต์)
(เมกะวัตต์)
551
1
626
551
2
626
551
3
626
รวม
1,878
1,653
ทีม่ า: คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ

กําหนดจ่ายไฟฟ้ า (พ.ศ.)
มิ.ย. 2558
พ.ย. 2558
มี.ค. 2559
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รายละเอียดงานขุดขนดิ นที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดของงาน
•

ขุดขนดิ น 207.0 ล้าน ลบ.ม. แน่ น
ขุดขนถ่านหิ น 82.5 ล้านเมตริกตัน

•

ขุดขนดิ น 28 ล้าน ลบ.ม. แน่ น

•

O&M 238 ล้าน ลบ.ม. แน่ น

•

ผูร้ บั ผิดชอบ
บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด
(มหาชน)
บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด
(มหาชน)
บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด
(มหาชน)

มูลค่างาน
(ล้านบาท)

ระยะเวลา

11,742

12 ปี (255869)

1,036

8 ปี (2561-69)

2,265

7 ปี (25632569)

นอกจากงานขุดและขนดินที่ HPC มีแผนในการจัดจ้าง โรงไฟฟ้ าหงสา มีแผนในการใช้ถ่านหินเพื่อการผลิต
กระแสไฟฟ้ าตัง้ แต่ปี 2570 ถึงปี 2584 ประมาณ 205 ล้านตัน หรือคิดเป็ นปี ละประมาณ 14 ล้านตัน
โครงการเมียนมาร์
โครงการ เหมืองถ่านหินเมืองก๊ก สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 บริษทั ได้ลง
นามในบันทึกข้อตกลงกับ บริษทั Golden Lake Co.,Ltd. (GL) เพื่อร่วมดําเนินการพัฒนาโครงการเหมืองถ่านหิน เมือง
ก๊ก (Mai Khot Coal Mine) ซึง่ ตัง้ อยู่ท่ี รัฐฉาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยได้จดั ตัง้ บริษทั ร่วมทุน Mai Khot
Energy (MKE) เพื่อรับสิทธิในการพัฒนาเหมืองดังกล่าวจากเจ้าของสัมปทาน
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ผลงานในอดีต

บริ ษทั

โครงการในอดีต
โครงการ

คู่สญ
ั ญา (ผูว้ ่าจ้าง)

รายการ

สถานะ

สัดส่วน
การ
ลงทุน
(ร้อยละ)

1) ขุดขนดิน 90 ล้าน ลบ.ม. แน่น
2) ขุดขนดิน 22 ล้าน ลบ.ม. แน่น (เพิม่ เติม)
3) ขุดและแยกถ่านชัน้ J 1.5 ล้าน ลบ.ม. แน่น
(เพิม่ เติม)
1) ขุดขนดิน 244.5 ล้าน ลบ.ม. แน่น
2) ขุดขนถ่าน 25 ล้านตัน
3) ขนดิน 43.5 ล้าน ลบ.ม. แน่น
4) งานเปลีย่ นแปลงทีด่ นิ และขุดขนดิน 75.0
ล้าน ลบ.ม. แน่น (เพิม่ เติม)
ก่อสร้างทางหมายเลข 35 สายธนบุร-ี ปากท่อ ตอน
ดาวคะนอง

จบแล้ว

100

2526

2533

3,544

จบแล้ว

100

2532

2542

9,865

จบแล้ว

100

2539

2543

1,501

จบแล้ว

100

2541

2542

284

จบแล้ว

100

2543

2543

177

จบแล้ว

100

2543

2547

92

SE

แม่เมาะโครงการ 1

กฟผ.

SE

แม่เมาะโครงการ 2

กฟผ.

SE

ก่อสร้างทาง
หมายเลข 35 สาย
ธนบุร-ี ปากท่อ ตอน
ดาวคะนอง
งานโครงการย่อย
แม่เมาะ

กรมทางหลวง

SE
SE
SE

งานโครงการย่อย
แม่เมาะ
งานติดตัง้ และ

กฟผ.
กฟผ.
CCVK Joint Venture

1) ขุดขนดิน 8 ล้าน ลบ.ม. แน่น (เพิม่ เติม)
2) ขุดขนถ่าน 2 ล้านตัน
3) ขนดิน 1 ล้าน ลบ.ม. แน่น
1) ขุดขนดิน 5.7 ล้านลบม. แน่น
2) ขนดิน 1.5 ล้านลบม. แน่น
งานติดตัง้ และดําเนินการระบบสายพาน-คลองท่า

วันเริ่ มสัญญา

วันสิ้ นสุด
สัญญา

มูลค่างาน
(ล้านบาท)
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บริ ษทั

SQ
SQ
SQ
SQ
SQ
SQ
SQ
SQ
ASQ-

โครงการ

ดําเนินการระบบ
สายพาน-คลองท่า
ด่าน
ขุด ขน ย้าย หน้าดิน
เหมืองแม่เมาะ
(สัญญาที5่ )
บดย่อยดิน และขุด
ถ่าน เหมืองแม่เมาะ
(สัญญาที5่ )
ขุด ขน ย้าย หน้าดิน
เหมืองแม่เมาะ
(สัญญาที4่ )
ติดตัง้ ระบบสายพาน
คลองท่าด่าน
จ้างเหมาบดย่อย
ขนาดดิน
จ้างเหมาขุดถ่าน
จ้างเหมาบดย่อย
ขนาดดิน
จ้างเหมาขุดถ่าน
ขุดขนดิน 80 ล้าน

คู่สญ
ั ญา (ผูว้ ่าจ้าง)

รายการ

สถานะ

สัดส่วน
การ
ลงทุน
(ร้อยละ)

วันเริ่ มสัญญา

วันสิ้ นสุด
สัญญา

มูลค่างาน
(ล้านบาท)

ด่าน
ITD

ขุด ขน ย้าย หน้าดิน 5.1 ล้าน ลบ.ม. แน่น

จบแล้ว

100

ก.ค. 2544

พ.ค. 2545

191

ITD

บดย่อยดิน11.1ล้าน ลบ.ม. แน่น และขุดถ่าน 4.1
ล้านตัน

จบแล้ว

100

ธ.ค. 2545

มี.ค.2548

115

เชียงใหม่คอนสตรัคชัน่ ขุด ขน ย้าย หน้าดิน
(บจก.)

จบแล้ว

100

ก.พ. 2545

เม.ย. 2549

504

กิจการร่วมค้า CCVK

จบแล้ว

100

มี.ค. 2545

ก.พ. 2547

69

ITD

จ้างเหมาบดย่อยขนาดดินโดยเครื่องโม่และขุดถ่าน จบแล้ว

100

ก.พ. 2547

มิ.ย. 2547

25

ITD
ITD

จ้างเหมาขุดถ่านด้วยรถขุดไฟฟ้ า DEMAG
จ้างเหมาบดย่อยขนาดดินโดยเครื่องโม่

จบแล้ว
จบแล้ว

100
100

ก.ค. 2547
ต.ค. 2547

มิ.ย. 2548
มิ.ย. 2548

11
15

ITD
กฟผ.

จ้างเหมาขุดถ่านด้วยรถไฟฟ้ า DEMAG
ขุดขนดิน 80 ล้าน ลบ.ม. แน่น

จบแล้ว
จบแล้ว

100
50

ก.ค. 2548
ต.ค. 2550

มิ.ย. 2549
ก.พ. 2553

11
2,820

ติดตัง้ ระบบสายพาน คลองท่าด่าน
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บริ ษทั

โครงการ

SQ ลบ.ม. แน่น
SQ-ITD โครงการ 7/1 ของ
เหมืองถ่านหินแม่
เมาะ
ITD-SQ โครงการ 7 เหมือง
ถ่านหินแม่เมาะ

คู่สญ
ั ญา (ผูว้ ่าจ้าง)

รายการ

สถานะ

สัดส่วน
การ
ลงทุน
(ร้อยละ)

วันเริ่ มสัญญา

วันสิ้ นสุด
สัญญา

มูลค่างาน
(ล้านบาท)

กฟผ.

ขุดและขนดินปริมาณ 80 ล้าน ลบ.ม. แน่น

จบแล้ว

50

ส.ค. 2554

ก.ย. 2558

5,273

กฟผ.

ขุดและขนดินปริมาณ 365 ล้าน ลบ.ม. แน่น
ขุดและขนถ่านปริมาณ 50 ล้าน เมตริกตัน
ขุดดิน (กฟผ.เป็ นผูด้ าํ เนินการขุด) 40.0 ล้าน ลบ.
ม. แน่น

จบแล้ว

50

ต.ค.2551

เม.ย. 2563

21,906

หมายเหตุ
- บริษทั สหกลเอนยิเนียร์ จํากัด (“SE”) การดําเนินงานในโครงการของ SE ในตารางข้างต้น โดยส่วนใหญ่เป็ นการดําเนินงานจากทีมงานกลุ่มเดียวกันกับ SQ
- บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน) (“SQ”)
- กิจการร่วมค้า เอ.เอส.แอสโซชิเอท เอนยิเนียริง่ (1964) จํากัด และ บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน) (“ASQ-SQ”)
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โครงการปัจจุบนั
บริ ษทั

SQ

โครงการ

โครงการเหมืองหงสา

คู่สญ
ั ญา (ผูว้ ่าจ้าง)

รายการ

บจก. หงสาเพาเวอร์ 1)
2)

SQ

โครงการ 8 เหมืองถ่านหินแม่เมาะ

กฟผ.

1)
2)

SQ

โครงการเหมืองหงสา

บจก. หงสาเพาเวอร์ 1)

SQ

โครงการเหมืองหงสา

บจก.หงสาเพาเวอร์

MKE

โครงการเหมืองถ่านหิน

เจ้าของเหมือง

สถานะ

ขุดและขนดินปริมาณ 207.0 ล้าน ลบ.ม. ดําเนินการ
แน่น
ขุดคัดแยกและขนถ่านหินปริมาณ 82.5
ล้านตัน
ขุดและขนดินปริมาณ 375.0 ล้าน ลบ.ม. ดําเนินการ
แน่น
ขุดคัดแยกและขนถ่านหินปริมาณ 31.0
ล้านตัน
ขุดและขนดิน 28.0 ล้าน ลบ.ม. แน่น
ดําเนินการ
(สัญญาเพิม่ เติม)

สัดส่วน
การ
ลงทุน
(ร้อยละ)

วันเริ่ ม
สัญญา

วัน
สิ้ นสุด
สัญญา

100

ม.ค.
2557

ม.ค.
2569

11,742

100

พ.ย.
2558

2568

22,871

100

พ.ค.
2561

2569

1,036

ม.ค.
2563

2569

2,265

1) Operation and Maintenance Services
for Waste Line 2 System
2) Operation and Maintenance Services
for Ash Conveyor System

ดําเนินการ

100

1) ขายถ่านหิน
2) ธุรกิจพลังงาน

เตรียม
ดําเนินการ

70

จํานวนเงิ น
(ล้านบาท)
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สถานการณ์พลังงานของประเทศไทย ปี 2563 (ข้อมูลกระทรวงพลังงาน มกราคม – พฤศจิกายน 2563)
ประเทศไทยมีการใช้พลังงานในช่วง 11 เดือนของปี 2563 มีปริมาณประมาณ 70,896 พันตัน เทียบเท่า
นํ้ามันดิบ ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี ก่อนร้อยละ 10.7 คิดเป็ นมูลค่ากว่า 659,589 ล้านบาท การใช้พลังงานยังคง
เพิม่ ขึน้ ตามการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยทีน่ ้ํามันสําเร็จรูปยังคงเป็ นพลังงานทีใ่ ช้มากทีส่ ดุ คิดเป็ นร้อยละ 47.7 ของการ
ใช้พลังงานขัน้ สุดท้ายทัง้ หมด รองลงมาประกอบด้วย ไฟฟ้ า พลังงานหมุนเวียน ถ่านหิน/ลิกไนต์ ก๊าซธรรมชาติและ
พลังงานหมุนเวียนดัง้ เดิม คิดเป็ นร้อยละ 21.8 8.6 10.5 6.4 และ 5.0 ตามลําดับ

ทีม่ า : สถานการณ์พลังงานของประเทศไทย ปี 2563 กระทรวงพลังงาน
จากรายงานภาวะเศรษฐกิจไทยในเดือนพฤศจิกายน 2563 ของธนาคารแห่งประเทศไทย พบว่าทยอยฟื้ นตัว
ได้ต่อเนื่อง แต่การฟื้ นตัวยังไม่ทวถึ
ั ่ ง และหลายเครื่องชีเ้ ศรษฐกิจทีข่ ยายตัวได้สว่ นหนึ่งเป็ นผลจากฐานตํ่าในปี ก่อนด้วย
โดยเครื่องชี้การบริโภคภาคเอกชนกลับมาขยายตัวจากผลของมาตรการภาครัฐ และวันหยุดยาวพิเศษ เครื่องชี้การ
ลงทุนภาคเอกชนกลับมาขยายตัวจากการลงทุนหมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์การใช้จ่ายภาครัฐขยายตัวจากทัง้ รายจ่าย
ประจําและรายจ่ายลงทุน ขณะเดียวกัน การส่งออกสินค้าหดตัวน้อยลงสอดคล้องกับอุปสงค์ของประเทศคู่คา้ ทีท่ ยอยฟื้ น
ตัว อย่างไรก็ตาม ภาคการท่องเทีย่ วยังหดตัวสูงจากผลของมาตรการจํากัดการเดินทางระหว่างประเทศทีย่ งั มีอยู่ ด้าน
เสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้ อทัวไปติ
่ ดลบน้อยลง ตามอัตราเงินเฟ้ อในหมวดอาหารสด ทีส่ งู ขึน้ เป็ นสําคัญ ด้าน
ตลาดแรงงานทรงตัวและยังมีสญ
ั ญาณความเปราะบาง ส่าหรับดุลบัญชีเดินสะพัดกลับมาขาดดุลตามการเกินดุลการค้า
ที่ลดลงจากการน่ าเข้าทองคําที่สูงขึ้น และการขาดดุลบริการ รายได้ และเงินโอนที่มากขึ้น (ดังมีรายละเอียดตาม
เอกสารอ้างอิง)
อย่างไรก็ตามการใช้พลังงานขัน้ สุดท้ายลดลงในทุกสาขาเศรษฐกิจ โดยพบว่า สาขาเกษตรกรรม ลดลงร้อยละ
23.1 สาขาอุตสาหกรรม ลดลง ร้อยละ 7.9 สาขาบ้านอยู่อาศัย ลดลง ร้อยละ 14.2 สาขาธุรกิจการค้า ลดลงร้อยละ 7.7
และสาขาขนส่ง ลดลง ร้อยละ 11.7 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน โดยสาขาขนส่ง เป็ นสาขาทีม่ กี ารใช้พลังงานในสัดส่วน
ทีส่ ูงกว่าสาขาอื่น โดยมีสดั ส่วน การใช้ร้อยละ 38.2 ของการใช้พลังงานขัน้ สุดท้าย รองลงมาเป็ นสาขาอุตสาหกรรม
บ้านอยู่อาศัย ธุรกิจการค้า และเกษตรกรรม โดยมีการใช้ ร้อยละ 37.4 13.2 8.2 และ3.0 ตามลําดับ
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ทีม่ า : สถานการณ์พลังงานของประเทศไทย ปี 2563 กระทรวงพลังงาน
ในช่วง 11 เดือนของปี 2563 ประเทศไทยมีการนําเข้าพลังงาน คิดเป็ นมูลค่ากว่า 612,182 ล้านบาท โดยมี
การนํ าเข้านํ้ ามันดิบมากที่สุดจากการที่รฐั บาลมีนโยบายส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานทดแทนในประเทศเพิม่ มากขึ้น
รวมทัง้ เพิม่ ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน โดยลดสัดส่วนการใช้พลังงานต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม (Energy Intensity) พบว่า
ในช่วง 11 เดือนของปี 2563 ประเทศไทยมีการใช้พลังงานทดแทน 10,918 พันตันเทียบเท่านํ้ ามันดิบ ลดลงร้อยละ
16.6 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน ส่วนสัดส่วนการใช้พลังงานต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องเมื่อ
เปรียบเทียบกับปี 2553 ซึง่ เป็ นปี ฐานทีเ่ ริม่ ดําเนินการตามแผนอนุ รกั ษ์พลังงาน 20 ปี (พ.ศ.2554 – 2573) และแผน
อนุรกั ษ์พลังงาน พ.ศ. 2558 – 2579
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ทีม่ า : สถานการณ์พลังงานของประเทศไทย ปี 2563 กระทรวงพลังงาน
การผลิ ตพลังงานจําแนกตามชนิ ดพลังงาน เดือนมกราคม – พฤศจิ กายน 2563
การผลิ ตพลังงาน มีปริมาณ 59,435 พันตันเทียบเท่านํ้ ามันดิบ ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี ก่อน ร้อยละ
14.3 โดยมีการผลิตพลังงานเชิงพาณิชย์ ในสัดส่วนร้อยละ 63.5 ของการผลิตพลังงานทัง้ หมด พลังงานหมุนเวียนและ
พลังงานอื่น ๆ พลังงานหมุนเวียนดัง้ เดิมร้อยละ 28.4 และ 8.1 ตามลําดับ
ปริมาณ

การผลิตพลังงาน

(พันต้นเทียบเท่านํ�ามันดิบ)

อัตราการเปลี�ยนแปลง
(ร้อยละ)
ม.ค.-พ.ย. ม.ค.-พ.ย.
2562
2563

ม.ค.-พ.ย.
2561

ม.ค.-พ.ย.
2562

ม.ค.-พ.ย.
2563

63,040

69,381

59,435

3.50

(14.30)

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)

605

513

365

(15.20)

(28.80)

16,849

19,563

16,837

16.10

(13.90)

7,633

7,444

4,822

(2.50)

(35.20)

การผลิตพลังงาน (รวม)
เชิงพาณิชย์

ไฟฟ้าพลังนํ�าและอื�นๆ *
พลังงานหมุนเวียนและพลังงานอื�นๆ**
พลังงานหมุนเวียนดั�งเดิม

ทีม่ า : สถานการณ์พลังงานของประเทศไทย ปี 2563 กระทรวงพลังงาน
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การผลิตพลังงานเชิงพาณิชย์ มีปริมาณ 37,776 พันตันเทียบเท่านํ้ามันดิบ ลดลง ร้อยละ 10.9 จากช่วง
เดียวกันของปี ก่อน ประกอบด้วย นํ้ามันดิบ มีการผลิต 5,419 พันตันเทียบเท่านํ้ามันดิบ ลดลง ร้อยละ 3.6 ลิกไนต์ มี
การผลิต 2,924 พันตันเทียบเท่านํ้ามันดิบ ลดลง ร้อยละ 10.3 ก๊าซธรรมชาติ มีการผลิต 25,514 พันตันเทียบเท่า
นํ้ามันดิบ ลดลง ร้อยละ 11.2 คอนเดนเสท มีการผลิต 3,554 พันตันเทียบเท่านํ้ามันดิบ ลดลง ร้อยละ16.1 และไฟฟ้ า
พลังนํ้าและอื่นๆ มีการผลิต 365 พันตันเทียบเท่านํ้ามันดิบ ลดลง ร้อยละ 28.8 สําหรับพลังงานหมุนเวียน และพลังงาน
อื่นๆ (ฟื น แกลบ กากอ้อย วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ขยะ ก๊าซชีวภาพ เชือ้ เพลิงชีวภาพแบล็คลิเคอ และก๊าซเหลือใช้
จากขบวนการผลิต) มีการผลิต 16,837 พันตันเทียบเท่านํ้ามันดิบ ลดลง ร้อยละ 13.9และพลังงานหมุนเวียนดัง้ เดิม
(ฟื น แกลบ วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร) มีการผลิต 4,822 พันตันเทียบเท่านํ้ามันดิบลดลง ร้อยละ 35.2
การนําเข้าพลังงานจําแนกตามชนิ ดพลังงาน เดือนมกราคม – พฤศจิ กายน 2563p
การนําเข้าพลังงาน มีปริมาณ 71,039 พันตันเทียบเท่านํ้ามันดิบ ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี กอ่ นร้อยละ
2.3 โดยมีการนําเข้าพลังงานเชิงพาณิชย์ในสัดส่วน ร้อยละ 99.9 ของการนําเข้าพลังงานทัง้ หมด และพลังงาน
หมุนเวียนดัง้ เดิม ร้อยละ 0.1

ทีม่ า : สถานการณ์พลังงานของประเทศไทย ปี 2563 กระทรวงพลังงาน
การนํ า เข้า พลังงานเชิงพาณิ ชย์มีปริมาณ 70,998 พันตันเทียบเท่า นํ้ า มันดิบ ลดลง ร้อ ยละ 2.3จากช่ว ง
เดียวกันของปี ก่อน ประกอบด้วย นํ้ามันดิบ มีการนําเข้า 39,043 พันตันเทียบเท่านํ้ามันดิบ ลดลง ร้อยละ2.3 คอนเดน
เสท มีการนําเข้า 1,323 พันตันเทียบเท่านํ้ามันดิบ เพิม่ ขึน้ กว่า 1 เท่าจากช่วงเดียวกันของปี ก่อน ถ่านหินมีการนําเข้า
13,781 พันตันเทียบเท่านํ้ามันดิบ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 5.7 นํ้ ามันสําเร็จรูป มีการนําเข้า 1,584พันตันเทียบเท่านํ้ ามันดิบ
ลดลง ร้อยละ 61.5 ก๊าซธรรมชาติ มีการนําเข้า 12,959 พันตันเทียบเท่านํ้ามันดิบเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.3 และไฟฟ้ า มีการ
นําเข้า 2,308 พันตันเทียบเท่านํ้ามันดิบ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 15.5 สําหรับพลังงานหมุนเวียนดัง้ เดิม(ถ่าน) มีการนําเข้า 41
พันตันเทียบเท่านํ้ามันดิบ ลดลง ร้อยละ 34.9
การส่งออกพลังงานจําแนกตามชนิ ดพลังงาน เดือนมกราคม – พฤศจิ กายน 2563p
การส่งออกพลังงาน มีปริมาณ 9,909 พันตันเทียบเท่านํ้ามันดิบ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 7.9 จากช่วงเดียวกันของปี
ก่อน โดยมีการส่งออกพลังงานเชิงพาณิชย์ในสัดส่วนร้อยละ 99.9 ของการส่งออกพลังงานทัง้ หมด และพลังงาน
หมุนเวียนดัง้ เดิม ร้อยละ 0.1
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ทีม่ า : สถานการณ์พลังงานของประเทศไทย ปี 2563 กระทรวงพลังงาน
การส่งออกพลังงานเชิงพาณิชย์มปี ริมาณ 9,898 พันตันเทียบเท่านํ้ามันดิบ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 8.0 จากช่วง
เดียวกันของปี ก่อน ประกอบด้วย นํ้ามันสําเร็จรูป มีการส่งออก 8,405 พันตันเทียบเท่านํ้ามันดิบ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ8.0
นํ้ามันดิบ มีการส่งออก 1,191 พันตันเทียบเท่านํ้ามันดิบ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 8.5 ไฟฟ้ า มีการส่งออก 212 พันตันเทียบเท่า
นํ้ามันดิบ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 4.4 ก๊าซโซลีนธรรมชาติ มีการส่งออก 52 พันตันเทียบเท่านํ้ามันดิบ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 13.6 และ
ถ่านหิน มีการส่งออก 38 พันตันเทียบเท่านํ้ามันดิบ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 5.6 สําหรับพลังงานหมุนเวียนดัง้ เดิม (ถ่าน) มีการ
ส่งออก 11 พันตันเทียบเท่านํ้ามันดิบ ลดลง ร้อยละ 8.3
การใช้เชื้อเพลิ งในการผลิ ตไฟฟ้ า เดือนมกราคม – พฤศจิ กายน 2563
การใช้เชือ้ เพลิงในการผลิตไฟฟ้ าในช่วง 11 เดือนของ ปี 2563 พบว่ามีการใช้เชือ้ เพลิงจากก๊าซธรรมชาติรอ้ ย
ละ 59.0ของการใช้เชือ้ เพลิง ในการผลิตไฟฟ้ าทัง้ หมด ถ่านหิน/ลิกไนต์ ร้อยละ 17.7 นํ้ามันเตา และนํ้า มันดีเซลร้อยละ
0.1ทีเ่ หลือเป็ นพลังงานหมุนเวียนและพลังงานอื่นๆ (แกลบ กากอ้อย วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ขยะ ก๊าซชีวภาพ
แบล็คลิเคอและก๊าซเหลือใช้จากขบวนการผลิต) คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 23.2

ทีม่ า : สถานการณ์พลังงานของประเทศไทย ปี 2563 กระทรวงพลังงาน
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การใช้พลังงานทดแทน เดือนมกราคม – พฤศจิ กายน 2563p
สถานการณ์ การใช้พลังงานทดแทน : ในช่วง 11 เดือนของปี 2563 ประเทศไทยมีการใช้พลังงานทดแทน 10,918
พันตันเทียบเท่านํ้ามันดิบ ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี ก่อน ร้อยละ 16.6 โดยมีการใช้ในรูปของ ไฟฟ้ าความร้อน และ
เชือ้ เพลิงชีวภาพ (ประกอบด้วยเอทานอล และไบโอดีเซล) ในสัดส่วน ร้อยละ 15.40 ของการใช้พลังงานขัน้ สุดท้าย

ทีม่ า : สถานการณ์พลังงานของประเทศไทย ปี 2563 กระทรวงพลังงาน
การใช้ไฟฟ้ า และความร้อนที่ผลิตได้จ ากพลังงานทดแทน(ประกอบด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม
พลังงานนํ้า ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ และขยะ) มีปริมาณ 2,648 พันตันเทียบเท่านํ้ ามันดิบ และ 6,103 พันตันเทียบเท่า
นํ้ามันดิบ ตามลําดับ ส่วนเชื้อเพลิงชีวภาพ มีปริมาณการใช้ ประกอบด้วย เอทานอล 697 พันตันเทียบเท่านํ้ ามันดิบ
และไบโอดีเซล 1,470 พันตันเทียบเท่านํ้ามันดิบ
2.1.1 คูแ่ ข่งขันที่สาํ คัญ
ธุรกิจการให้บริการทําเหมืองแร่นนั ้ มีผแู้ ข่งขันน้อยราย เนื่องจากเป็ นธุรกิจทีต่ ้องลงทุนในเครื่องจักรเป็ นจํานวน
มาก อีกทัง้ ผูใ้ ห้บริการจําเป็ นต้องมีความรูค้ วามสามารถ ประสบการณ์ และการบริหารจัดการทีด่ ี ปั จจุบนั คู่แข่งสําคัญ
ของบริษัทคือ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊ อปเมนต์ จํา กัด (มหาชน) (“ITD”) บริษัท เนาวรัต น์ พฒ
ั นาการ จํา กัด
(มหาชน) (“NWR”)
จากทีก่ ล่าวมาข้างต้น ITD เข้าร่วมในสัญญากิจการร่วมค้ากับบริษทั ฯ ทัง้ กิจการร่วมค้าไอทีด-ี เอสคิว ภายใต้สญ
ั ญา
โครงการ 7 และกิจการร่วมค้าเอสคิว-ไอทีดี ภายใต้สญ
ั ญาโครงการ 7/1 ในการดําเนินงานจ้างขุดและขนดิน ทีเ่ หมืองแม่
เมาะ อําเภอแม่เมาะ จังหวัดลําปาง ให้กบั การ กฟผ. และในอนาคตถือว่า ยังคงเป็ นคู่แข่งทีส่ าํ คัญ เนื่องจากเป็ น ITD มี
เทคโนโลยีและประสบการณ์ของแรงงานใกล้เคียงกับบริษทั ฯ มาก รายละเอียดของผูเ้ ข้าประมูลงานของโครงการเหมือง
ถ่านหินแม่เมาะตัง้ แต่อดีตถึงปั จจุบนั มีดงั นี้
ผูเ้ ข้าร่วมการประมูลที่ผา่ นการคัดเลือกด้าน
ผูช้ นะการประกวดราคา
โครงการ
เทคนิ ค
บจก.เชียงใหม่เอเซีย
1
บจก.วิจติ รภัณฑ์
บริษทั สหกลเอนยิเนียร์ จํากัด
บจก.สหกลเอนยิเนียร์
บจก.สหกลเอนยิเนียร์
2
บจก.เหมืองบ้านปู
บริษทั สหกลเอนยิเนียร์ จํากัด
บจก.วิจติ รภัณฑ์
บจก.เหมืองบ้านปู
3
บริษทั เหมืองบ้านปู จํากัด
บจก.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
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โครงการ

4

5

6
“โครงการ
80 ล้าน
ลูกบาศก์
เมตรแน่ น”
7

7/1
8

9

ผูเ้ ข้าร่วมการประมูลที่ผา่ นการคัดเลือกด้าน
เทคนิ ค
บจก.นามประเสริฐ
บจก.เชียงใหม่ คอนสตรัคชัน่
บจก.สหกลเอนยิเนียร์
บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
กิจการร่วมค้า บจก. สหกลเอนยิเนียร์และบจก.
เหมืองบ้านปู
บจก.วิจติ รภัณฑ์
กิจการร่วมค้า บมจ.เนาวรัตน์ฯและบจก.สระบุรถี ่าน
หิน
บจก.สหกลอิควิปเมนท์
บมจ.ช.การช่าง

ผูช้ นะการประกวดราคา

บริษทั เชียงใหม่ คอนสตรัคชัน่ จํากัด
บริษทั อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จํากัด
(มหาชน)
กิจการร่วมค้า บริษทั เนาวรัตน์พฒ
ั นาการ
จํากัด (มหาชน) และบริษทั สระบุรถี ่านหิน
จํากัด

กิจการร่วมค้า บริษทั เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนยิ
เนียริง่ (1964) และบริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด

กิจการร่วมค้า บริษทั เอ.เอส.แอสโซซิเอท
เอนยิเนียริง่ (1964) และบริษทั สหกลอิควิป
เมนท์ จํากัด

บจก.เชียงใหม่คอนสตัคชัน่
กิจการร่วมค้า บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
และ บจก.สหกลอิควิปเมนท์
บมจ.ช.การช่าง

กิจการร่วมค้า บริษทั อิตาเลียนไทย
ดีเวล๊อปเมนต์ จํากัด (มหาชน) และ บริษทั ส
หกลอิควิปเมนท์ จํากัด

กิจการร่วมค้า บจก. สหกลอิควิปเมนท์ และบมจ. อิ
ตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
บมจ. สหกลอิควิปเมนท์
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
บมจ. ช.การช่าง
บมจ. สหกลอิควิปเมนท์
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
บจก. โลตัสฮอลวิศวกรรมเหมืองแร่และก่อสร้าง

กิจการร่วมค้า บริษทั สหกลอิควิปเมนท์
จํากัด และบริษทั อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อป
เมนต์ จํากัด (มหาชน)
บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน)

บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
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อย่างไรก็ดี บริษทั ฯ อาจมีความได้เปรียบคู่แข่งสําคัญในไทยของบริษทั ฯ ในการประมูลงานโครงการเหมืองแม่
เมาะ และเหมืองหงสาในอนาคต เนื่องจากมีความพร้อมทัง้ ทางด้านบุคลากรและเครื่องจักรใหญ่ โดยเฉพาะบุคลากร
และเครื่องจักรใหญ่ทม่ี อี ยู่ทห่ี น้างานอยู่แล้ว
สํา หรับ การดํ า เนิ น งานของบริษัท ฯ ในต่ า งประเทศ บริษัท ฯ เริ่ม มีน โยบายที่จ ะขยายการลงทุ น ไปยัง
ต่างประเทศ ในแถบประเทศใกล้เคียง และกําลังดําเนินงานอยู่ในประเทศลาว เนื่องจากมีทรัพยากรทีเ่ อือ้ อํานวยในการ
ดําเนินงานและขยายการลงทุนของบริษทั ฯ ทําให้บริษทั ฯ มีค่แู ข่งขันในระดับนานาชาติทต่ี อ้ งให้ความสําคัญเพิม่ ขึน้ ด้วย
อีกทัง้ คู่แข่งขันในระดับนานาชาตินัน้ มีศกั ยภาพในการดําเนินงานค่อนข้างสูง มีเทคโนโลยีและประสบการณ์ในการ
ดําเนินงานค่อนข้างมาก เช่น จีน ยุโรป ออสเตรเลีย เกาหลี ฯลฯ
หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดําเนิ นงานของบริษทั ฯ
1. กรมอุตสาหกรรมพืน้ ฐานและเหมืองแร่
กรมอุตสาหกรรมพืน้ ฐานและเหมืองแร่ สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม มีหน้าทีค่ วามรับผิดชอบหลักในการขอ
ใบอนุ ญาตและกํากับดูแลการประกอบกิจการอุตสาหกรรมแร่ และโลหการ เนื่องจากบริษทั ฯ มีแนวทางทีจ่ ะ
สํารวจและพัฒนาแหล่งแร่ของบริษัทฯ เอง บริษทั ฯ จึงต้องติดต่อกับกรมอุตสาหกรรมพืน้ ฐานและเหมืองแร่
เพื่อขออนุญาตในการทําการสํารวจ และขอใบอนุญาตประทานบัตร ซึง่ เป็ นใบอนุ ญาตเพื่อการทําเหมืองแร่ใน
พืน้ ทีน่ นั ้ ๆ
2. สํานักงานวิ เคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม (“EIA”)
เนื่องจากตามนโยบายและแผนการดําเนินงานของ กฟผ. ระบุให้ “ผูร้ บั จ้างต้องปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม ตามรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม (EIA)” ถึงแม้ว่าบริษทั ฯ จะไม่ได้มคี วามจําเป็ นต้องทํารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิง่ แวดล้อมเพื่อเสนอ EIA แต่บริษทั ฯ ในฐานะผูร้ บั จ้างจาก กฟผ. ในการดําเนินงานทําเหมืองแร่ จึง
ต้องปฎิบตั ติ ามเกณฑ์มาตรฐานที่ กฟผ. ได้กาํ หนดไว้ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการทีไ่ ด้จดั ทําให้กบั EIA
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การดําเนิ นงานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่ งแวดล้อม (Occupational Health, Safety and
Environment Operations)
บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน) ให้ความสําคัญอย่างสูงสุดต่อด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย
และสิง่ แวดล้อม บริษัทฯ มีการกําหนดกฎระเบียบ วิธกี ารดําเนินงาน ขัน้ ตอนการตอบสนองและการรายงานเหตุ
ฉุกเฉินในการปฏิบตั งิ าน เพื่อเป็ นการป้ องกันอุบตั เิ หตุทอ่ี าจจะเกิดขึน้ หรือเพื่อรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ รวมถึง
การให้บริษัทฯเติบโตอย่างมันคงทั
่
ง้ ภายในและภายนอกประเทศ โดยการสร้างความน่ าเชื่อถือต่อผู้มสี ่วนได้เสียทัง้
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม

ทัง้ นี้ บ ริษัท ฯได้มีก ารบริห ารจัด การด้า นอาชีว อนามัย ความปลอดภัย และสิ่ง แวดล้อ ม ในกระบวนการ
ดําเนินงาน (Process Safety) เพื่อป้ องกันอุบตั เิ หตุจากกระบวนการดําเนินงาน โดยดําเนินการตรวจสอบ และจัด
อบรมการป้ องกันอันตรายในด้านต่างๆ
ด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่ งแวดล้อม
การรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อม จากการทีโ่ รงไฟฟ้ าแม่เมาะใช้ถ่านลิกไนต์ในการผลิตไฟฟ้ า ทางบริษทั ฯและ
กฟผ. ได้ ตระหนักถึงปั ญหาทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมทัง้ ทางดิน ทางนํ้า และทางอากาศ รวมถึงความเป็ นอยู่
ของชุมชนโดยรอบ ทางบริษทั ฯและ กฟผ. จึงได้มุ่งเน้นในการสํารวจและศึกษาทางนิเวศวิทยา ก่อนตัดสินใจดําเนินการ
ก่อสร้าง โรงไฟฟ้ า ซึง่ กล่าวได้ว่าในบรรดา โครงการต่างๆ ที่ กฟผ. ดําเนินการมา โรงไฟฟ้ าแม่เมาะได้รบั การสํารวจ
ศึกษาและแก้ไขทางนิเวศวิทยาและสิง่ แวดล้อมมากที่สุด บริษัทฯได้ดําเนินการภายใต้กฎระเบียบและนโยบายของ
กฟผ.อย่างเคร่งครัดในเรื่องการจัดการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิง่ แวดล้อม เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการ
ทํางานของ กฟผ.
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ซึ่งทาง กฟผ. ได้กําหนดมาตรการในการดูแลและรักษาคุณ ภาพด้านอาชีว อนามัย ความปลอดภัย และ
สิง่ แวดล้อม ซึง่ บริษทั ได้ปฏิบตั ติ ามเป็ นส่วนหนึ่งของแผนงานมีดงั นี้
1. ติดตัง้ เครื่องดักจับฝุ่ นทีโ่ รงไฟฟ้ า ซึง่ มีประสิทธิภาพระหว่างร้อยละ 89.5-99.7 เพื่อกรองฝุ่ นจากการ เผา
ไหม้ถ่านลิกไนต์ ก่อนทีจ่ ะระบายอากาศทางปล่องควัน
2. ติดตัง้ จุดตรวจวัดค่าความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ไว้ตามหมู่บา้ นต่างๆ รวม 12 จุด จาก จุด
ตรวจวัดเครื่องจะรายงานผลเข้าสูห่ อ้ งควบคุมในโรงไฟฟ้ า และยังรายงานเป็ นระบบออนไลน์ไปยัง โรงพยาบาลแม่เมาะ
และกรมควบคุมมลพิษอีกด้วยหากพบว่ามีค่าความเข้มของก๊าซซัลเฟอร์ได ออกไซด์เกินมาตรฐาน กฟผ. จะลดการ
เดินเครื่องลงทันที
3. ฉีดพ่นนํ้าบนถนนเป็ นประจํา เพื่อลดฝุ่ น และพรมนํ้าลงบนวัสดุทม่ี กี ารฟุ้งกระจายขณะขนถ่าย
4. นํ้ าจากกระบวนการผลิตในโรงไฟฟ้ าจะผ่านขบวนการบําบัดทางชีวภาพ โดย กฟผ. ขุดบ่อพักนํ้า เป็ น
ระยะๆ เพื่อให้สารแขวนลอยตะกอน รวมทัง้ ปลูกพืช ดูด ซับ สารละลายที่เ จือปนมาในน้ า เติม อากาศในนํ้ า และ
ตรวจสอบคุณภาพนํ้าอย่างสมํ่าเสมอ
5. ตรวจวัดแหล่งกําเนิดเสียงภายในโรงไฟฟ้ า ซึง่ เกิดจากการเดินเครื่องกําเนิดไฟฟ้ า และบริเวณ ใกล้เคียง
โรงไฟฟ้ าเพื่อควบคุมให้อยู่ในระดับทีเ่ ป็ นมาตรฐาน
6. นอกจากนี้ ยังได้ทําการติดตัง้ เครื่องกําจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ทโ่ี รงไฟฟ้ าเครื่องที่ 4-13 ซึง่ สามารถ
กําจัดก๊าซฯ ได้ถงึ ร้อยละ 95 เพื่อเป็ นหลักประกันในคุณภาพอากาศทีด่ ยี งิ่ ขึน้
บริษัทฯ ได้ดําเนินการจัดการด้านชีวอนามัยและความปลอดภัย และสิง่ แวดล้อมทัง้ ภายในสํานักงานและใน
ส่วนของการปฏิบตั ิงานเหมือง เพื่อป้ องกันอันตรายทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการดําเนินงาน โดยบริษัทฯ ได้มกี ารจัดอบรม
การตรวจวัดและจัดเก็บข้อมูลทัง้ พนักงาน ผู้รบั เหมาและบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องในด้านต่างๆ เพื่อใช้ป้องกัน ควบคุม และ
ประเมินผลความเสีย่ งในการดําเนินงาน ด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิง่ แวดล้อม ดังนี้
การอบรมความปลอดภัยในการทํางาน สําหรับพนักงานเข้างานใหม่
การจัดอบรมเรื่องความปลอดภัยในการทํางาน สําหรับพนักงานเข้างานใหม่ ถือเป็ นสิง่ สําคัญในการเริม่ การ
ทํางาน ทําให้พนักงานทุกคนได้เรียนรู้กฎระเบียบ ขัน้ ตอน และวิธกี ารทํางาน ต่างๆในการทํางาน การใช้อุปกรณ์
เครื่องมือ หรือเครื่องจักร ให้มคี วามปลอดภัยมากทีส่ ดุ เพื่อลดอันตราย และอุบตั เื หตุทอ่ี าจจะเกิดขึน้ ได้
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การตรวจวัดระดับเสียง
การวัดระดับเสียงในสถานประกอบการ เพื่อที่จะลดปั ญหามลพิษทางเสียงที่แหล่งกําเนิดให้กบั ผู้ปฏิบตั ิงาน
โดยการตรวจสอบสถานที่ปฏิบตั ิงาน และปรับปรุงแก้ไขแหล่งกําเนิดของเสียง เพื่อควบคุม และป้ องกันระดับเสียงที่
เกิน มาตรฐาน ที่เ ป็ น อัน ตรายต่ อ ผู้ป ฏิบ ัติง าน รวมถึง ความปลอดภัย ของผู้ป ฏิบ ัติง านและชุ ม ชนโดยรอบสถาน
ประกอบการ

การตรวจวัดความร้อน
การวัดความร้อน เป็ นการวัดความร้อนตามกฎเกณฑ์ทก่ี ฎหมายกําหนด โดยสถานทีว่ ดั จะเป็ นบริเวณสถาน
ประกอบการ อาคารสํานักงาน คลังเก็บสินค้า และสถานที่อ่นื ๆ เพื่อตรวจสอบความร้อนที่เกิดขึ้นในระหว่ างการ
ปฏิบตั งิ าน และทําให้เกิดความปลอดภัยต่อผูป้ ฏิบตั งิ าน สถานประกอบการ ชุมชน และ สิง่ แวดล้อมโดยรอบ
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การตรวจวัดค่าฝุ่ นละออง
การวัดค่าฝุ่ นละออง ในสถานประกอบการทัง้ ภายในและภายนอก เป็ นการตรวจสอบวัดค่าตามมาตรฐาน
เพื่อความปลอดภัยของผูป้ ฏิบตั งิ านในสถานทีน่ นั ้ ๆ กรณีค่าละอองฝุ่ นเกินมาตรฐานจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างการ
ของผู้ป ฏิบ ัติง าน บริษัท ฯ จะดํ า เนิ น การแก้ไ ข และควบคุ ม ให้อ ยู่ ใ นเกณฑ์ท่ีป ลอดภัย เพื่อ การดํ า เนิ น งานที่มี
ประสิทธิภาพ

การตรวจสอบวัดสารเสพติ ด
การตรวจสารเสพติดจากผู้ปฏิบตั ิงาน ผู้รบั เหมา และผู้ท่เี กี่ย วข้อง โดยเป็ นการสุ่มตรวจสารเสพติดจาก
พนั ก งานทัง้ หมด เพื่อ เป็ น การสร้า งความปลอดภัย ในการทํ า งาน และเป็ น การร่ ว มต่ อ ต้ า นยาเสพติด ในสถาน
ประกอบการ รวมถึง การควบคุ ม และป้ อ งการการกระทําความผิด ต่ อข้อบัง คับ ของบริษัท ฯ ตลอดจนกฎหมายที่
เกีย่ วข้อง
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การตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์
การตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ เป็ นการตรวจวัดขณะทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ านกําลังปฏิบตั งิ าน เพื่อเป็ นการป้ องกัน ผูท้ ่ี
กระทําความผิด และสามารถควบคุม ตรวจสอบ ผูป้ ฏิบตั งิ านได้ รวมถึงการลดการเกิดอุบตั เิ หตุจากการดําเนินงาน ทํา
ให้การดําเนินงานเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้

นอกจากการตรวจวัดข้างต้นแล้ว บริษัทฯได้มกี ารฝึ กซ้อมการดับเพลิง และการป้ องกันการเกิดเพลิงไหม้
รวมถึงการปฐมพยาบาลเบือ้ งต้น เพื่อความปลอดภัยของพนักงานและผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง ซึง่ เป็ นการสร้างความเชื่อมันให้
่ แก่
ชุมชนรอบข้าง และสถานประกอบการของบริษทั ฯ
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3.

ปัจจัยความเสี่ยง

จำกลักษณะธุรกิจของบริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน) ปั จจัยควำมเสีย่ งที่อำจเกิดขึน้ หรือ
ผลกระทบทีอ่ ำจจะมีต่อผลดำเนินงำนในอนำคตมีดงั นี้
3.1.

ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิ จ

3.1.1. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิ งลูกค้ารายใหญ่หรือน้ อยราย
บริษทั ฯ ประกอบธุรกิจเป็ นผูใ้ ห้บริกำรและผูด้ ำเนินงำนด้ำนกำรทำเหมืองแร่ ซึง่ เป็ นธุรกิจทีม่ กี ลุ่มลูกค้ำจำกัด
ณ ปั จจุบนั บริษทั ฯ ได้ให้บริกำรขุดขนดินและถ่ำนหิน เหมืองแม่เมำะ โครงกำรแม่เมำะ 8 และให้บริกำรขุด – ขนดิน
ขุดและคัดแยก และขนถ่ำนลิกไนต์ท่ี เมืองหงสำ โครงกำรหงสำ สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว
อย่ำงไรก็ดี บริษทั ฯ ได้พยำยำมหำแหล่งสัมปทำนอื่นโดยกำรเข้ำร่วมประมูลงำนให้บริกำรทำเหมืองกับกลุ่ม
ลูกค้ำรำยอื่นทัง้ ภำยในและภำยนอกประเทศ ซึง่ ในระหว่ำงปี 2562 บริษทั ฯ ได้ลงนำมในบันทึกข้อตกลงกับบริษทั แห่ง
หนึ่งในสำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำเพื่อร่วมดำเนินกำรพัฒนำโครงกำรเหมืองถ่ำนหิน เมืองก๊กและโรงไฟฟ้ ำ
บริษทั ฯ มีควำมตัง้ ใจทีจ่ ะสร้ำงควำมมันคงและยั
่
งยื
่ นให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ต่อไป โดยบริษทั ฯ มีแผนกำรขยำยธุรกิจ
กำรลงทุนในกำรผลิตแร่ดบิ ประเภทอื่น ๆ เช่น ดีบุก ทองคำ รวมถึงกิจกำรผลิตไฟฟ้ ำพลังงำนทำงเลือกในอนำคต เป็ น
ต้น ซึง่ แม้กำรชนะกำรประมูลของบริษทั ฯ จะยังไม่มำกแต่กจ็ ะช่วยลดควำมเสีย่ งของกำรพึง่ พิงรำยได้จำกลูกค้ำน้อย
รำยทีม่ อี ยู่
3.1.2. ความเสี่ยงจากการผันผวนของต้นทุนการผลิ ตที่สาคัญ
สัญญำรับจ้ำงทัง้ หมดของบริษทั ฯ จะเป็ นในลักษณะทีม่ กี ำรกำหนดรำคำต่อหน่ วยทีแ่ น่ นอน หำกต้นทุนกำร
ผลิตสูงกว่ำทีป่ ระมำณกำรไว้ บริษทั ฯ ต้องรับควำมเสีย่ งจำกกำไรลดลงหรืออำจขำดทุน ซึง่ อำจเป็ นผลจำก (1) สภำพ
หน้ำงำนกำรผลิตไม่เป็ นไปตำมทีค่ ำดกำรณ์ไว้ เช่น ชัน้ หินหนำกว่ำทีป่ ระเมินไว้ ทำให้ต้องใช้วตั ถุระเบิดมำกขึน้ หรือ
(2) รำคำวัตถุดบิ ทีเ่ พิม่ สูงขืน้ เช่น น้ ำมน ซึง่ เครื่องจักรบำงส่วนใช้น้ ำมันในกำรดำเนินงำน ค่ำอะไหล่เครื่องจักร และ
ค่ำจ้ำงผูร้ บั เหมำ เป็ นต้น
ทัง้ นี้สญ
ั ญำบำงฉบับมีขอ้ กำหนดเกีย่ วกับสูตรทีใ่ ช้ในกำรปรับรำคำ เพื่อรองรับควำมผันผวนของรำคำต้นทุน
กำรผลิต แต่สตู รดังกล่ำวอำจไม่ครอบคลุมรำคำทีเ่ พิม่ สูงขึน้ ทัง้ หมด ทำให้บริษทั ฯ ยังต้องรับภำระจำกค่ำใช้จ่ำยที่
เพิม่ ขึน้ บำงส่วน
อย่ำงไรก็ดี บริษทั ฯ ได้ตระหนักถึงปั ญหำดังกล่ำวเสมอมำจึงปรับวิธกี ำรจัดกำรโดย 1) ได้พจิ ำรณำสูตรทีใ่ ช้ใน
กำรปรับรำคำสำหรับโครงกำรใหม่เพื่อให้ครอบคลุมรำคำทีค่ ำดจะสูงขึน้ ในอนำคตมำกทีส่ ุด 2) จัดทำแผนงบประมำณ
เพื่อใช้ในกำรควบคุมต้นทุนกำรผลิต โดยแผนดังกล่ำวเป็ นกำรตกลงร่วมกันระหว่ำงฝ่ ำยควบคุมงบประมำณและฝ่ ำย
ปฏิบตั หิ น้ำงำนซึง่ จะถูกอนุมตั โิ ดยฝ่ ำยบริหำร ต้นทุนกำรผลิตจะถูกนำมำพิจำรณำและสอบทำนอย่ำงสม่ำเสมอ 3) เพิม่
กำรประมูลงำนจ้ำงเพื่อ ลดต้นทุน 4) ลดกำรจ้ำงผู้รบั เหมำช่ว งหรือผู้ร ับจ้ำงที่ไม่มีประสิทธิภำพและดำเนิน กำร
บริหำรงำนด้วยบุคลำกรของบริษทั ฯ ทีม่ คี วำมพร้อมมำกขึน้ 5) นอกจำกนี้บริษทั ฯ ได้เปลีย่ นวิธกี ำรบริหำรจัดกำรระบบ
คลังพัสดุและจัดซือ้ เป็ นเชิงรุกมำกขึน้
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3.1.3. ความเสี่ยงจากปริมาณการดาเนิ นงานขุดและขนดิ นและถ่านหิ นตา่ กว่าเป้ าหมายการทางานที่วางไว้
ก่อนเริม่ ดำเนินงำนทุกโครงกำร บริษทั ฯ จะวำงแผนกำรดำเนินงำนเป็ นรำยเดือน และวำงเป้ ำหมำยปริมำณ
ดินหรือถ่ำนหินทีจ่ ะสำมำรถขุดหรือขนได้เพื่อใช้ในกำรติดตำมปริมำณขุดขนจริง อย่ำงไรก็ดี กำรดำเนินงำนอำจไม่
เป็ นไปตำมแผน เนื่องจำกสภำพเครื่องจักรทีม่ อี ำยุกำรใช้งำนมำก เครื่องจักรเสื่อมมำกกว่ำทีค่ ำดกำรณ์ไว้ กำรควบคุม
กำรผลิต ณ หน้ำงำน กำรบริหำรเครื่องจักรไม่เป็ นไปตำมแผน หรือปั จจัยภำยนอกอื่นๆ ทีไ่ ม่สำมำรถควบคุมได้ เช่น
สภำพอำกำศ สภำพเหมืองเมื่อขุดจริง ภัยพิบตั จิ ำกธรรมชำติ รวมถึงกำรทำงำนทีล่ ่ำช้ำหรือผิดพลำดของผูร้ บั เหมำรำย
อื่นๆ ทีอ่ ยู่ในพืน้ ทีก่ ำรทำงำนเดียวกับบริษทั หรือมีกระบวนกำรทำงำนซึง่ ส่งผลกระทบต่อเนื่องมำถึงกำรผลิตของบริษทั
ทัง้ นี้ หำกบริษทั ฯ ไม่สำมำรถดำเนินงำนให้เสร็จตำมกำหนดเวลำในสัญญำ บริษทั ฯ จะต้องชดใช้ค่ำเสียหำย
จำกกำรผิดสัญญำ ซึง่ ปกติอยู่ทอ่ี ตั รำร้อยละ 0.1 ของมูลค่ำงำนทีค่ งค้ำงอยู่ นับจำกวันทีส่ น้ิ สุดสัญญำจนถึงวันทีบ่ ริษทั ฯ
ทำงำนเสร็จหรือแก้ไขงำนให้สมบูรณ์ ซึง่ ทีผ่ ่ำนมำบริษทั ฯ ได้ตระหนักถึงปั ญหำดังกล่ำวและได้กำหนดให้มมี ำตรกำรใน
กำรลดควำมคลำดเคลื่อนระหว่ำงปริมำณงำนจริงและปริมำณงำนตำมแผน โดยวิเครำะห์ควำมสำมำรถในกำรผลิตจริง
ของเครื่องจักรให้สอดคล้องกับหน้ำงำนจริง ออกแบบระบบกำรทำงำนทีย่ ดื หยุ่นให้รองรับกับสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ วำง
แผนกำรดำเนินงำนทีห่ น้ำงำนอย่ำงรอบคอบ ดำเนินกำรบำรุงรักษำทำงวิง่ Haul Road ในบ่อเหมืองทำให้ลดปั ญหำ
อุปสรรคในช่วงหน้ำฝน นอกจำกนี้บริษทั ฯ ได้กำหนดให้มกี ำรติดตำมผลกำรปฏิบตั งิ ำนโดยทีมวิศวกรและผูป้ ฏิบตั งิ ำน
ทีม่ คี วำมชำนำญ รวมถึงในช่วงระหว่ำงปี 2562 –2563 บริษทั ฯ ได้ตดั สินใจจัดโครงสร้ำ งกำรบริหำรหน้ำงำนใหม่ ซึง่
สำมำรถทำให้เห็นถึงปั ญหำกำรดำเนินงำนทีเ่ กิดขึน้ และสำมำรถแก้ไขได้ทนั ท่วงทีอย่ำงเป็ นระบบ และกำหนดให้มกี ำร
ประชุมเพื่อติดตำมผลกำรปฏิบตั งิ ำนอย่ำงสม่ำเสมอ และประเมินสถำนกำรณ์ทอ่ี ำจมีผลกระทบต่อกำรทำงำนของบริษทั
ฯ เพื่อหำรือกับผูว้ ่ำจ้ำง
อย่ำงไรก็ดบี ริษทั ฯ ไม่เคยทำงำนล่ำช้ำกว่ำแผนอย่ำงมีนยั สำคัญและไม่เคยถูกปรับจำกกำรดำเนินงำนทีล่ ่ำช้ำ
3.1.4. ความเสี่ยงจากการจัดหาเครือ่ งจักรและแรงงานให้เพียงพอและเต็มประสิ ทธิ ภาพ
กำรให้บริกำรขุดขนดินและถ่ำนหินจำเป็ นต้องอำศัยเครื่องจักรและแรงงำนในกำรดำเนินกำร ซึง่ ควำมพร้อม
และควำมสมบูรณ์ของเครื่องจักรและแรงงำนเป็ นส่วนสำคัญในกำรให้บริกำรทีม่ คี ุณภำพและต่อเนื่อง หำกเครื่องจักร
หรือแรงงำนไม่เพียงพอต่อกำรให้บริกำร รวมถึงหำกไม่สำมำรถจัดหำหรือพัฒนำบุคลำกรที่มคี วำมเชี่ยวชำญและ
ประสบกำรณ์ในตำแหน่งงำนทีส่ ำคัญได้ทนั อำจส่งผลให้บริษทั ฯ ส่งมอบงำนล่ำช้ำกว่ำทีก่ ำหนดตำมสัญญำ หรือทำงำน
โดยขำดประสิทธิภำพ
อย่ำงไรก็ดี บริษทั ฯ ได้ตระหนักถึงควำมเสีย่ งดังกล่ำว จึงได้วำงแผนกำรซ่อมบำรุงเครื่องจักรซึง่ เป็ นแผนกำร
ซ่อ มบ ำรุง เชิง ป้ อ งกัน และเชิงบ ำรุง รัก ษำ รวมถึง ได้มีกำรจัด หำและพัฒ นำบุ คลำกรที่มีค วำมรู้ค วำมเชี่ยวชำญให้
สอดคล้องกับแผนกำรดำเนินงำนได้ทนั ตลอดจนกำรปรับเปลี่ยนแผนกำรดังกล่ำวอย่ำงสม่ ำเสมอให้เหมำะสมกับ
เหตุกำรณ์เฉพำะหน้ำและกำรดำเนินงำนจริงเพื่อให้บริษทั ฯ สำมำรถประมำณกำรและควบคุมปริมำณกำรส่งมอบให้
เป็ นไปตำมทีส่ ญ
ั ญำจัดจ้ำงกำหนด
ภำยหลังทีโ่ ครงกำรแม่เมำะ 7 ดำเนินงำนเสร็จสิน้ ตำมสัญญำบริษทั ฯ ได้บริหำรจัดกำรเครื่องจักรและกำลังคน
ใหม่ ทำให้มคี วำมคล่องตัวในกำรใช้เครื่องจักรและใช้แรงงำนดำเนินงำนได้เต็มประสิทธิภำพมำกขึน้
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3.1.5. ความเสี่ยงเรือ่ งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
ตำมนโยบำยและแผนกำรดำเนินงำนเกี่ยวกับธุรกิจเหมืองของ กฟผ. ระบุให้ “ผู้รบั จ้ำงต้องปฏิบตั ิตำม
มำตรกำรป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อมและมำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม ตำมรำยงำนกำร
วิเครำะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม (EIA) รวมถึงเงื่อนไขหรือข้อกำหนดทีส่ ่วนรำชกำรกำหนดหรือกำหนดเพิม่ เติม เช่น
เงื่อนไขหนังสือแนบท้ำยอนุญำต เงื่อนไขในกำรออกประทำนบัตร และมำตรกำรป้ องกันตำมแผนผังโครงกำรทำเหมือง
แร่ เป็ นต้น” ดังนัน้ ในสัญญำจัดจ้ำงกำรขุดขนดิน และ/หรือ ถ่ำนหินผ่ำนกิจกำรร่วมค้ำ ไอทีดี – เอสคิว และสัญญำจัด
จ้ำงทีบ่ ริษทั ฯ เข้ำทำโดยตรงกับ กฟผ. สำหรับโครงกำร 8 รวมถึงโครงกำรหงสำ ซึง่ บริษทั หงสำพำวเวอร์ จำกัด
(HPC) ได้ใช้มำตรกำรควบคุมสิง่ แวดล้อมเข้มงวดเช่นเดียวกับที่ กฟผ. ทำไว้ นอกจำกนี้ได้กำหนดให้บริษัทฯ ต้อง
ปฏิบตั ติ ำมเกณฑ์มำตรฐำนสิง่ แวดล้อม เช่น กำรฉีดพรมน้ ำทีห่ น้ำงำนดินก่อนกำรขุด ในช่วงแล้ง กำรติดตัง้ ระบบฉีด
พรมน้ ำหน้ำระบบเครื่องโม่ เครื่องตักและสำยพำน เพื่อรักษำคุณภำพอำกำศ ข้อกำหนดในกำรเจำะรูระเบิดเพื่อไม่ให้
เกิดกำรสันสะเทื
่
อนที่เกินค่ำมำตรฐำน และกำรจัดทำกองดินให้อยู่ในสภำพที่ลดกำรพังทลำยของดินและลดกำร
ปนเปื้ อนสูแ่ หล่งน้ำ เป็ นต้น
บริษทั ฯ ได้ดำเนินกำรตำมมำตรฐำนทีผ่ วู้ ่ำจ้ำงและตำมมำตรกำรป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อมและ
มำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม ตำมรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม (EIA) ทีก่ ำหนดไว้
อย่ำงเคร่งครัดและมีกำรตรวจสอบค่ำมำตรฐำนอย่ำงสม่ำเสมอ โดยกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ จะเกีย่ วข้องกับกำรเปิ ด
หน้ำดิน ขุดขนดินและถ่ำนหินเท่ำนัน้ ซึง่ ไม่ได้เกีย่ วข้องกับกระบวนกำรหลักของกำรผลิตไฟฟ้ ำ เช่น กระบวนกำรเผำ
ไหม้ กระบวนกำรกำจัดซำกเชือ้ เพลิง เป็ นต้น
นอกจำกนี้ พืน้ ทีด่ ำเนินงำนของบริษทั ฯ ถูกจัดสรรให้เปิ ดพืน้ ทีเ่ ปิ ด
กว้ำงและห่ำงไกลจำกแหล่งชุมชน ดังนัน้ บริษัทฯ จึงมีควำมเสีย่ งน้อยมำกทัง้ ในเรื่องผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมและ
ผลกระทบต่อชุมชนรอบข้ำง
นอกจำกนี้ บริษทั ฯ ยังเข้ำร่วมกับ กฟผ. ในโครงกำรเพื่อชุมชนในบริเวณรอบเหมืองแม่เมำะอย่ำงสม่ำเสมอ
เพื่อสือ่ สำร ทำควำมเข้ำใจ และสร้ำงควำมสัมพันธ์ทด่ี กี บั ชุมชน
3.1.6

ความเสี่ยงในการจัดหาบุคลากรที่มีประสบการณ์และเฉพาะทาง

กำรให้บริกำรขุดขนดินและถ่ำนหินจำเป็ นต้องอำศัยเครื่องจักรและแรงงำนในกำรดำเนินกำร ซึง่ ควำมพร้อม
และควำมสมบูรณ์ของเครื่องจักรและแรงงำนเป็ นส่วนสำคัญในกำรให้บริกำรทีม่ คี ุณภำพและต่ อเนื่อง หำกเครื่องจักร
หรือแรงงำนไม่เพียงพอต่อกำรให้บริกำร รวมถึงหำกไม่สำมำรถจัดหำหรือพัฒนำบุคลำกรที่มคี วำมเชี่ยวชำญและ
ประสบกำรณ์ในตำแหน่งงำนทีส่ ำคัญได้ทนั อำจส่งผลให้บริษทั ฯ ส่งมอบงำนตำมทีส่ ญ
ั ญำจ้ำงกำหนดล่ำช้ำและอำจต้อง
เสียค่ำปรับในกรณีดงั กล่ำว
อย่ำงไรก็ดี บริษทั ฯ ได้ตระหนักถึงควำมเสีย่ งดังกล่ำว จึงได้วำงแผนจัดหำและพัฒนำบุคลำกรทีม่ คี วำมรูค้ วำม
เชี่ยวชำญให้สอดคล้องกับแผนกำรดำเนินงำนได้ทนั ตลอดจนกำรปรับเปลี่ยนแผนกำรดังกล่ำวอย่ำงสม่ ำเสมอให้
เหมำะสมกับเหตุกำรณ์เฉพำะหน้ำและกำรดำเนินงำนจริงเพื่อให้บริษัทฯ สำมำรถประมำณกำรและควบคุมปริมำณกำร
ส่งมอบให้เป็ นไปตำมทีส่ ญ
ั ญำจัดจ้ำงกำหนด
นอกจำกนี้ ในด้ำนกำรวำงแผนพัฒนำบุคลำกรและแรงงำน บริษทั ฯ ได้ว่ำจ้ำงทีป่ รึกษำทีม่ คี วำมเชีย่ วชำญด้ำน
กำรพัฒนำบุคลำกร มำออกแบบและวำงแผนสำหรับกำรจัดระบบแผน Career Path และระบบ Succession Nominee
แผนกำรพัฒนำบุคลำกรในระดับทีส่ ำคัญ รวมถึงแผนพัฒนำควำมรูค้ วำมสำมำรถของบุคลำกร เพื่อให้บุคลำกรเห็นกำร
เติบโตในสำยอำชีพระหว่ำงทำงำน สำมำรถกำหนดเป้ ำหมำยได้ชดั เจน มีกำรพัฒนำควำมรูค้ วำมสำมำรถอย่ำงต่อเนื่อง
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สำมำรถดึงศักยภำพของตนเองมำใช้ได้อย่ำงมีประสิทธิผล และสำมำรถวำงแผนพัฒนำขีดควำมสำมำรถของบุคลำกรใน
กลุ่มงำนทีส่ ำคัญของบริษทั ฯ เพื่อเตรียมควำมพร้อมทีจ่ ะปฏิบตั งิ ำนในตำแหน่ งงำนทีส่ งู ขึน้ หรือรองรับตำแหน่ งงำน
ทดแทนต่อไป
3.2.

ความเสี่ยงด้านการเงิ น

3.2.1 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องและความสามารถในการชาระหนี้
ธุรกิจของบริษทั ฯ มีลกั ษณะเป็ นโครงกำรๆ และมี Nature of business ทีจ่ ะต้องลงทุนในเครื่องจักรอุปกรณ์
และกำรเตรียมงำน เป็ นจำนวนเงินสูงมำกในช่วง 2-3 ปี แรกของโครงกำร (Capital Intensive Business) เนื่องจำก
โครงกำรเหมืองแม่เมำะ 8 (มูลค่ำโครงกำร 22,871 ล้ำนบำท ช่วงปี 2559-2568) และโครงกำรเหมืองหงสำ (มูลค่ำ
โครงกำรสัญญำแรก 11,742 ล้ำนบำท ช่วงปี 2558-2569) เป็ นโครงกำรทีม่ ขี นำดใหญ่มำก ทำให้บริษทั ฯ กำรใช้เงินทุน
ในส่วนเงินทุนภำยในของบริษทั ไล่เลีย่ กันในช่วง 2-3 ปี แรกของโครงกำร จึงส่งผลให้มสี ภำพคล่องค่อนข้ำงต่ ำ อำจทำ
ให้เกิดควำมกังวลในเรื่องควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้ของบริษทั
ควำมเสี่ยงด้ำนนี้ไม่ได้กระทบต่ อควำมสำมำรถในกำรชำระเงินต้นและดอกเบี้ยตำมสัญญำเงินกู้และหุ้นกู้
สำหรับเงินกูจ้ ำกธนำคำรพำณิชย์ บริษทั ได้มกี ำรโอนสิทธิกำรรับเงินค่ำงำนให้กบั ธนำคำรแล้ว ธนำคำรจะตัดชำระค่ำ
งวดตำมกำหนด (กำรชำระหนี้จะเป็ น % ของรำยได้ โดยตำรำงกำรผ่อนชำระหนี้ของธนำคำรพำณิชย์ในแต่ละงวดอยู่ใน
ระดับทีเ่ หมำะสม ไม่กระทบกับกำรบริหำรสภำพคล่องของบริษทั แต่อย่ำงใด)
ในส่วนของภำระหนี้อ่นื ๆ รวมถึงหุ้นกู้ และค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆของบริษัท บริษัทฯ มีดำเนินมำตรกำรป้ องกัน
ในช่วงทีม่ กี ำรลงทุนสูง โดย 1) กำรติดตำมแผนกำรลงทุนและควบคุมแผนใช้จ่ำยเงินอย่ำงใกล้ชดิ 2) จัดทำและบริหำร
ระยะเวลำกำรชำระเงิน ชำระหนี้ และกำรรับเงินให้มปี ระสิทธิภำพสูงสุด หรือ 3) กำรขำยเครื่องจักรทีจ่ ะเสร็จสิน้ จำกงำน
โครงกำรอื่นๆ ซึ่งไม่มีควำมจำเป็ นต้องใช้แล้ว เนื่องจำกบริษัท ฯ ใช้เครื่องจักรคุณภำพสูงและดูแลบำรุงรักษำตำม
มำตรฐำน ดังนัน้ จึงยังเป็ นทีส่ นใจของผูป้ ระกอบทีใ่ ช้สนิ ค้ำมือสอง 4) มีวงเงิน Working Capital จำกธนำคำรพำณิชย์ท่ี
ยังไม่ได้เบิกใช้สำรองไว้
ทีผ่ ่ำนมำจนถึงสิน้ ปี 2563 บริษัทชำระดอกเบีย้ และเงินต้นตรงตำมกำหนดทัง้ เงินกูข้ องธนำคำรพำณิชย์และ
ของหุน้ กูโ้ ดยตลอด เนื่องจำกบริษทั ได้ลงทุนในด้ำนเครื่องจักรหลักของโครงกำรแม่เมำะ 8 และหงสำเสร็จสิน้ แล้วตัง้ แต่
ต้นปี 2562 ดังนัน้ แนวโน้มภำระหนี้ในปี ต่อไปจะทะยอยลดลงตำมลำดับ ยกเว้นได้งำนใหม่เพิม่ เติมในอนำคต
3.2.2

ความเสี่ยงจากการผิดเงื่อนไขสัญญาเงิ นกู้

ตำมทีใ่ นสัญญำเงินกูท้ บ่ี ริษทั ฯ ได้ตกลงกับธนำคำรพำณิชย์สำหรับโครงกำรทีบ่ ริษทั ฯ ดำเนินงำน มีกำรระบุ
เงื่อนไขว่ำด้วยกำรดำรงอัตรำส่วนทำงกำรเงิน เช่น อัตรำส่วนหนี้สนิ ทีม่ ภี ำระดอกเบีย้ ต่อทุน อัตรำส่วนควำมสำมำรถใน
กำรชำระหนี้ เป็ นต้น สำหรับหุน้ กู้ บริษทั มีกำรกำหนดเงื่อนไขกำรดำรงอัตรำส่วนทำงกำรเงินของหุน้ กูเ้ ช่นกัน จึงมี
ควำมเสีย่ งทีอ่ ำจไม่สำมำรถดำรงอัตรำส่วนทำงกำรเงินได้ หำกบริษทั ฯ มีสดั ส่วนหนี้สนิ ทีม่ ภี ำระดอกเบีย้ เกินกว่ำทุน
หรือกำไรน้อยเกินกว่ำภำระหนี้ในช่วงเวลำใดเวลำหนึ่ง
เมื่อพิจำรณำรำยโครงกำร บริษทั ได้ดำเนินงำนในโครงกำรแม่เมำะ 7 ในนำมกิจกำรร่วมค้ำ ITD-SQ แล้วเสร็จ
เมื่อเดือนเมษำยน 2563 โดยได้มกี ำรชำระคืนเงินกูจ้ ำกธนำคำรครบทัง้ จำนวนก่อนแล้วในเดือนธันวำคม ปี 2560
ในขณะที่ โครงกำรแม่เมำะ 8 และโครงกำรหงสำ ธนำคำรได้กำหนดให้บริษทั ฯ ดำรงอัตรำส่วนทำงกำรเงิน
ดังนี้
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-

Debt Service Coverage Ratio (DSCR) ไว้ในอัตรำไม่ต่ำกว่ำ : 1.2:1
อัตรำส่วนหนี้สนิ ทีม่ ภี ำระดอกเบีย้ ต่อกำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยดอกเบีย้ ภำษี ค่ำเสื่อมรำคำและตัดจำหน่ ำย (ณ
IBD/EBITDA) ไว้ในอัตรำไม่เกิน : 4:1 และ
อัตรำส่วนหนี้สนิ ทีม่ ภี ำระดอกเบีย้ ต่อทุนไว้ในอัตรำส่วนไม่เกิน (IBD/Equity) : 2:1

สำหรับ หุ้น กู้ ข องบริษัท มีก ำรก ำหนดเงื่อ นไขกำรดำรงอัต รำส่ ว นทำงกำรเงิน ตำมข้อ ก ำหนดสิท ธิแ ละ
รำยละเอียดดังนี้
มูลค่าหุ้นกู้ที่ออกและ
คงเหลือ
(ล้านบาท)
300.00
700.00

เงื่อนไขการดารงอัตราส่วนทาง
หุ้นกู้ SQ
วันออกหุ้นกู้
การเงิ นในข้อกาหนดสิ ทธิ ของ
หุ้นกู้
1)
SQ216A
28 มิถุนำยน 2561
IBD to Equity : 3.5: 1
SQ226A
19 มิถุนำยน 2562 IBD to Equity : 3.5: 1 หรือใน
อัตรำส่วนทีส่ ถำบันกำรเงินกำหนด
ห รื อ ย ก เ ว้ น ก ำ ร ก ำ ห น ด โ ด ย
คำนวณจำกงบกำรเงินรวมประจำปี
บัญชีนนั ้ ๆ
SQ230A
300.00
28 ตุลำคม 2563
IBD to Equity : 3.5: 1 ทัง้ นี้ใน
กรณีทผ่ี อู้ อกหุน้ กูไ้ ด้รบั กำรผ่อนผัน
กำรดำรงอัตรำส่วนหนี้สนิ ที่มภี ำระ
ดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถอื หุ้น (IBD)
จำกสถำบันกำรเงิน ให้ถอื ว่ำ ผูอ้ อก
หุ้ น กู้ ไ ด้ ร ับ กำรผ่ อ นผัน กำรด ำรง
อัต รำส่ ว นตำมข้อ ก ำหนดสิท ธิ น์ ้ี
ด้วย
หมายเหตุ 1) บริษทั ได้เสนอผูถ้ อื หุน้ กูร้ ุ่น SQ216A ทีอ่ อกในปี 2561 ให้ผ่อนผันกำรดำรงอัตรำส่วน
ทำงกำรเงินดังนี้ “สำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 ผูอ้ อกหุน้ กูจ้ ะดำรงอัตรำส่วนหนี้สนิ ทีม่ ภี ำระ
ดอกเบีย้ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของผูอ้ อกหุน้ กู้ (Interest Bearing Debt to Equity Ratio) ในอัตรำส่วนไม่
เกิน 4.0 : 1 (สีจ่ ุดศูนย์ต่อหนึ่ง) สำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และสำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31
ธันวำคม 2563 จะดำรงอัตรำส่วนหนี้สนิ ทีม่ ภี ำระดอกเบีย้ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของผูอ้ อกหุน้ กู้ (Interest
Bearing Debt to Equity Ratio) ไม่เกิน 3.5 : 1 (สำมจุดห้ำต่อหนึ่ง) หรือในอัตรำส่วนทีส่ ถำบันกำรเงิน
กำหนดหรือ ยกเว้นกำรกำหนด โดยค ำนวณจำกงบกำรเงินรวมประจ ำปี บญ
ั ชีนัน้ ๆ ที่ ได้ผ่ำ นกำร
ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญ ชีข องผู้อ อกหุ้น กู้แ ล้ว ” โดยที่ป ระชุ ม ผู้ถือ หุ้น กู้มีม ติอ นุ ม ัติแ ล้ว ในเดือ น
กุมภำพันธ์ 2562
จำกข้อเท็จจริงทีป่ รำกฏเป็ นข่ำว ในปี 2561 มีเหตุกำรณ์ฝนตกหนักเกิดดินสไลด์ทเ่ี หมืองแม่เมำะ ทำให้ระบบ
สำยพำนของโครงกำรแม่เมำะ 8 ของบริษทั ได้ผลกระทบ ระบบสำนพำนไม่สำมำรถดำเนินงำนได้ประมำณ 8 เดือน
เมื่อซ่อมแซมแล้วเสร็จกำลังกำรผลิตจะค่อยๆ ปรับสูงขึน้ ดังนัน้ จึงเกิดผลกระทบต่อผลกำรดำเนินงำนของบริษทั ในปี
2561 อย่ำ งรุ นแรง และกระทบแต่ ใ นระดับ ที่ลดลงในต้นปี 2562 แต่ เนื่ องจำกเหตุ ก ำรณ์ ดินสไลด์น้ี มิไ ด้เ ป็ น ควำม
บกพร่องของบริษทั ประกอบกับบริษทั เป็ นผูร้ บั เหมำทีด่ มี ำตลอด 37 ปี กบั กำรไฟฟ้ ำฝ่ ำยผลิตแห่งประเทศไทยและเป็ น
ลูกค้ำทีด่ ขี องสถำบันกำรเงินมำโดยตลอด ดังนัน้ ทำงธนำคำรพำณิชย์ทเ่ี ป็ นผูส้ นับสนุนทำงกำรเงินของบริษทั จึงได้ผ่อน
ส่วนที่ 1 ข้อที่ 3 หน้ำที่ 5
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ผันกำรดำรงอัตรำส่วนทำงกำรเงินทีก่ ล่ำวถึงข้ำ งต้นในสัญญำเงินกู้ สำหรับงบกำรเงินประจำปี 2561 2562 และ 2563
อีกทัง้ ยังส่งผลทำให้เงื่อนไขกำรดำรงอัตรำส่วนทำงกำรเงินในข้อกำหนดสิทธิของหุน้ กู้ ถูกผ่อนผันไปด้วยตำมเงื่อนไข
ในข้อกำหนดสิทธิ
อัตราส่วนทางการเงิ น

หน่ วย

งบการเงิ นรวม
ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

อัตรำส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (D/E Ratio)

เท่ำ

4.53

4.13

3.15

อัตรำส่วนหนี้สนิ ทีม่ ภี ำระดอกเบีย้ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (IBD to
EQUITY)
อัตรำส่วนหนี้สนิ ทีม่ ภี ำระดอกเบีย้ ต่อ (IBD to EBITDA)
อัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้ (DSCR)

เท่ำ

3.68

3.59

2.85

เท่ำ
เท่ำ

8.82
0.68

4.94
0.74

4.15
1.20

3.3

ความเสี่ยงอื่นๆ

3.3.1

ความเสี่ยงในการแพร่กระจายของโรคระบาด

จำกสถำนกำรณ์ทท่ี วโลกประสบปั
ั่
ญหำโรคระบำด Covid-19 ซึง่ ทำให้ประชำชนและบริษทั ฯ ทุกแห่งทัวโลก
่
ได้รบั ผลกระทบจำกเหตุกำรณ์ดงั กล่ำวอย่ำงรุนแรง ไม่ว่ำจะเป็ นกำรปิ ดกิจกำรเนื่องจำกภำวะเศรษฐกิจซบเซำ กำร
หยุดชะงักกำรทำงำนของแรงงำน กำรเลิกจ้ำง ซึ่งบริษัทฯ ได้พจิ ำรณำและได้ตระหนักถึงเหตุกำรณ์ดงั กล่ำว โดยได้
กำหนดมำตรฐำนกำรป้ องกันดังนี้ (1) บริษัทฯ ได้ออกประกำศคำสังกำรดู
่
แลตนเองและกำรกักตัวเพื่อรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคมในกรณีทพ่ี นักงำนเดินทำงไปในประเทศกลุ่มเสีย่ ง (2) รณรงค์ให้พนักงำนปฏิบตั ติ นด้ำนสุขลักษณะ
ตำมที่ก รมสำธำรณสุข ประกำศอย่ำงเคร่ง ครัด (3) รณรงค์และให้ควำมรู้กบั พนัก งำนเพื่อให้พ นักงำนตระหนักถึง
ควำมสำคัญของกำรแจ้งข้อมูลจริงกับทำงบริษทั ฯ ในกรณีทค่ี ดิ ว่ำตนเองอยู่ในกลุ่มเสีย่ ง (4) จัดทีมแพทย์เพื่อวัดไข้และ
ซักประวัติพนักงำนกรณีท่พี นัก งำนของโครงกำรหงสำเดินทำงกลับ จำกภูมิลำเนำเข้ำ มำทำงำนในโครงกำรหงสำ
นอกจำกนี้บริษทั ฯ ได้ตดิ ตำมสถำนกำรณ์อย่ำงใกล้ชดิ และได้วำงแผนสำหรับสถำนกำรณ์ขนั ้ รุนแรงไว้โดยกำรวำงแผน
อัตรำกำลังคน เพื่อให้กำรทดแทนพนักงำนสำมำรถทำได้อย่ำงทันท่วงที รวมถึงแนวทำงกำรแก้ไขกรณีท่มี กี ำรแพร่
ระบำดของพนักงำนในเหมือง
ผลจำกกำรใช้มำตรกำรของบริษทั ฯ ทีเ่ ข้มงวดจนถึงปั จจุบนั ทำให้บริษทั ฯ ไม่พบผูต้ ดิ โรค และทำให้บริษทั ฯ
ยังคงทำงำนได้ตำมปกติในแบบ New Normal

ส่วนที่ 1 ข้อที่ 3 หน้ำที่ 6
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4 สิ นทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิ จ
4.1. ทรัพย์สินถาวรหลัก
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีทรัพย์สนิ ทีใ่ ช้เป็ นหลักประกันในกำรประกอบธุรกิจ หลังหักค่ำเสื่อม
รำคำสะสมทีป่ รำกฏในงบแสดงฐำนะทำงกำรเงินรวมของบริษทั ฯ รวมทัง้ หมดเท่ำกับ 7,580.7 ล้ำนบำท โดยมีรำยละเอียดดังนี้
ประเภททรัพย์สิน
1

ทีดนิ
โฉนดเลขที่ 60240

โฉนดเลขที่ 135854

โฉนดเลขที่ 135843

โฉนดเลขที่ 135915

โฉนดเลขที่ 32359

โฉนดเลขที่ 135845

โฉนดเลขที่ 135846

โฉนดเลขที่ 135877

สถานที่ตงั ้

2 ไร่ 0
งำน 35
ตำรำงวำ

ทีต่ งั ้ 47/10 ซอยอมรพันธ์ 4 ถนน
วิภำวดีรงั สิต แขวงลำดยำว เขต
จตุจกั ร กรุงเทพมหำนคร

0 ไร่ 1
งำน 78
ตำรำงวำ
1 ไร่ 3
งำน 99
ตำรำงวำ
0 ไร่ 2
งำน 49
ตำรำงวำ
3 ไร่ 0
งำน 41
ตำรำงวำ
1 ไร่ 0
งำน 3
ตำรำงวำ
0 ไร่ 3
งำน 71
ตำรำงวำ
1 ไร่ 3
งำน 71
ตำรำงวำ

ทีต่ งั ้ 191/18 หมูท่ ่ี 8 ตำบลพิชยั
อำเภอเมือง จังหวัดลำปำง

วัตถุประสงค์
การถือครอง

ลักษณะ
กรรมสิ ทธิ์

มูลค่าตามบัญชี
(สุทธิ )

ทีต่ งั ้ สำนักงำน

33.4 ล้ำนบำท

ใช้เป็ นหลักประกัน
ในวงเงินกูย้ มื และ
วงเงินสินเชื่ออื่นกับ
ธนำคำรไทย
พำณิชย์ (มูลค่ำ
วงเงินรวม 2,875
ล้ำนบำท)

0.2 ล้ำนบำท
1.5 ล้ำนบำท
0.4 ล้ำนบำท
1.9 ล้ำนบำท
0.6 ล้ำนบำท
0.5 ล้ำนบำท

ตำบลพิชยั อำเภอเมืองลำปำง
จังหวัดลำปำง
ตำบลพิชยั อำเภอเมืองลำปำง
จังหวัดลำปำง
ตำบลพิชยั อำเภอเมืองลำปำง
จังหวัดลำปำง

อำคำร
-อำคำรสำนักงำนสูง 7 ชัน้

ไม่ม ี
1.5 ล้ำนบำท

1.9 ล้ำนบำท

ตำบลพิชยั อำเภอเมืองลำปำง
จังหวัดลำปำง

0.6 ล้ำนบำท

ตำบลพิชยั อำเภอเมืองลำปำง
จังหวัดลำปำง

0.5 ล้ำนบำท

47/10 ซอยอมรพันธ์ 4 ถนนวิภำวดี
รังสิต แขวงลำดยำว เขตจตุจกั ร
กรุงเทพมหำนคร

ไม่ม ี

4.1 ล้ำนบำท

รวมที่ดิน
2

ใช้เป็ นหลักประกันใน
วงเงินกูย้ มื และวงเงิน
สินเชื่ออื่นกับธนำคำร
ไทยพำณิชย์ (มูลค่ำ
วงเงินรวม 2,875 ล้ำน
บำท)

0.4 ล้ำนบำท

พืน้ ทีร่ อพัฒนำ
เพื่อจัดสรรเป็ น
สวัสดิกำร
พนักงำนใน
อนำคต

ตำบลพิชยั อำเภอเมืองลำปำง
จังหวัดลำปำง

ภาระผูกพัน*

42.6 ล้านบาท
ทีต่ งั ้ โครงกำร

บริษทั ฯ เป็ น
เจ้ำของ

136.0 ล้ำนบำท ใช้เป็ นหลักประกันใน
วงเงินกูย้ มื และวงเงิน
สินเชื่ออื่นกับธนำคำร

ส่วนที่ 1 ข้อที่ 4 หน้ำที่ 1
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ประเภททรัพย์สิน

3

สถานที่ตงั ้

วัตถุประสงค์
การถือครอง

ลักษณะ
กรรมสิ ทธิ์

มูลค่าตามบัญชี
(สุทธิ )

ภาระผูกพัน*
ไทยพำณิชย์ (มูลค่ำ
วงเงินรวม 2,875 ล้ำน
บำท)
ไม่ม ี

-คลังเก็บพัสดุน้ ำมัน,เรือแถว
พนักงำน,บ้ำนพักวิศวกร,บ้ำนพัก
รับรอง,โรงเก็บน้ ำมันหล่อลื่น,ตูค้ อน
เทนเนอร์,สำนักงำนเคลื่อนที่
-บ้ำนพักพนักงำน,อำคำรสำนักงำน
สนำม,อำคำร(Main Work Shop),
ลำนเก็บน้ำมัน,บ้ำนพักวิศวกร,
อำคำรเก็บสินค้ำ,โรงซ่อมบำรุง,

กำรไฟฟ้ ำฝ่ ำยผลิตแห่งประเทศไทย
ประทำนบัตรเลขที่ 20148/15918
ตำบลแม่เมำะ อำเภอแม่เมำะ
จังหวัดลำปำง
กำรไฟฟ้ ำฝ่ ำยผลิตแห่งประเทศไทย
ประทำนบัตรเลขที่ 20148/15918
ตำบลแม่เมำะ อำเภอแม่เมำะ
จังหวัดลำปำง

ทีต่ งั ้ โครงกำร

เป็ นเจ้ำของ

ทีต่ งั ้ โครงกำร

ITD-SQ JV
เป็ นเจ้ำของ

ไม่ม ี

-ตูค้ อนเทนเนอร์(สำนักงำนเคลื่อนที)่
,บ้ำนพักพนักงำนท้องถิน่ ,บ้ำนพัก
พนักงำนคนไทย,บ้ำนพักวิศวกร,
สำนักงำนโครงกำร
เครื่องจักรและอุปกรณ์
-เครื่องจักรหลัก,เครื่องจักรช่วย,และ
เครื่องมือต่ำงๆ สำหรับกำร
ดำเนินงำนภำยในโครงกำร

Hongsa Contract D at LAOS.
No.6 Unit. Ban Han Hongsa
District, Xayaboury Province.

ทีต่ งั ้ โครงกำร

บริษทั ฯ เป็ น
เจ้ำของ

ไม่ม ี

กำรไฟฟ้ ำฝ่ ำยผลิตแห่งประเทศไทย
ประทำนบัตรเลขที่ 20148/15918
ตำบลแม่เมำะ อำเภอแม่เมำะ
จังหวัดลำปำง
กำรไฟฟ้ ำฝ่ ำยผลิตแห่งประเทศไทย
ประทำนบัตรเลขที่ 20148/15918
ตำบลแม่เมำะ อำเภอแม่เมำะ
จังหวัดลำปำง
Hongsa Contract D at LAOS.
No.6 Unit. Ban Han Hongsa
District, Xayaboury Province.

ใช้ดำเนินงำน
ภำยใน
โครงกำร

บริษทั ฯ เป็ น
เจ้ำของ

ใช้ดำเนินงำน
ภำยใน
โครงกำร

ITD-SQ JV
เป็ นเจ้ำของ

ใช้ดำเนินงำน
ภำยใน
โครงกำร

บริษทั ฯ เป็ น
เจ้ำของ

-เครื่องจักรหลัก,เครื่องจักรช่วย,และ
เครื่องมือต่ำงๆ สำหรับกำร
ดำเนินงำนภำยในโครงกำร
-เครื่องจักรหลัก,เครื่องจักรช่วย,และ
เครื่องมือต่ำงๆ สำหรับกำร
ดำเนินงำนภำยในโครงกำร

4

แค้มป์

5

เครื่องตกแต่ง

6

อุปกรณ์สำนักงำน

7

ยำนพำหนะ

8

สินทรัพย์ระหว่ำงทำ

บริษทั ฯ เป็ น
เจ้ำของ
บริษทั ฯ เป็ น
เจ้ำของ
บริษทั ฯ เป็ น
เจ้ำของ
บริษทั ฯ เป็ น
เจ้ำของ/เช่ำซือ้
บริษทั ฯ เป็ น

7,126.3 ล้ำนบำท บำงส่วนใช้เป็ น
หลักประกันวงเงินกูแ้ ละ
วงเงินสินเชื่ออื่นของ
ธนำคำรไทยพำณิชย์
(มูลค่ำวงเงินรวม 9,128
ล้ำนบำท) สำหรับ
โครงกำรแม่เมำะ

บำงส่วนใช้เป็ น
หลักประกันวงเงินกูแ้ ละ
วงเงินสินเชื่ออื่นของ
ธนำคำรไทยพำณิชย์
(มูลค่ำวงเงินรวม 2,875
ล้ำนบำท) สำหรับ
โครงกำรหงสำ
16.9 ล้ำนบำท
ไม่ม ี
6.2 ล้ำนบำท

ไม่ม ี

5.2 ล้ำนบำท

ไม่ม ี

8.5 ล้ำนบำท

ไม่ม ี

174.8 ล้ำนบำท

ไม่ม ี

ส่วนที่ 1 ข้อที่ 4 หน้ำที่ 2
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ประเภททรัพย์สิน

9

สถานที่ตงั ้

วัตถุประสงค์
การถือครอง

อะไหล่ทใ่ี ช้ดำเนินงำน

ลักษณะ
กรรมสิ ทธิ์

มูลค่าตามบัญชี
(สุทธิ )

เจ้ำของ
บริษทั ฯ เป็ น
เจ้ำของ

64.2 ล้ำนบำท

รวมสิ นทรัพย์ถาวรหลัก

ภาระผูกพัน*

ไม่ม ี

7,580.7 ล้านบาท

สินทรัพย์ของบริษทั ฯ มีอำยุกำรใช้งำนเฉลีย่ ดังต่อไปนี้
สิ นทรัพย์
อำคำร
แค้มป์
เครือ่ งจักรและอุปกรณ์
เครือ่ งตกแต่ง
อุปกรณ์สำนักงำน
ยำนพำหนะ

อายุการใช้งาน
10 – 20 ปี และตำมอำยุโครงกำร
5 ปี
5 – 10 ปี และตำมอำยุโครงกำร
5 ปี
5 ปี
4 – 5 ปี

โดยสินทรัพย์ท่เี ป็ นเครื่อ งจักรและอุปกรณ์ ท่บี ริษัทฯ ใช้ในกำรดำเนินกำรในโครงกำรเหมืองแม่เมำะจะประกอบด้ว ย
สินทรัพย์ท่บี ริษัทฯ จัดซื้อใหม่และสินทรัพย์เดิมของบริษัทฯ ที่นำมำซ่อมแซมฟื้ นฟู สภำพเครื่องจักรเพื่อกลับมำใช้ใหม่ ทำให้
สำมำรถนำมำใช้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพในโครงกำรและเพิม่ อำยุกำรใช้งำนให้ใกล้เคียงกับเครื่องจักรใหม่ (Recondition)

4.2

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่สาคัญในการประกอบธุรกิ จของบริษทั
ปั จจุบนั บริษทั มีสนิ ทรัพย์ทไ่ี ม่มตี วั ตนทีส่ ำคัญในกำรประกอบธุรกิจของบริษทั คือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึง่ แสดงรำคำ
ทุนสุทธิจำกตัดจำหน่ำยสะสม โดยค่ำตัดจำหน่ำยคำนวณโดยวิธเี ส้นตรงตลอดอำยุกำรใช้งำน
ประเภททรัพย์สิน

1

4.3

สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
-โปรแกรมคอมพิวเตอร์

สถานที่ตงั ้

วัตถุประสงค์
การถือครอง

ลักษณะ
กรรมสิ ทธิ์

มูลค่าตามบัญชี
(สุทธิ )

ทีต่ งั ้ 47/10 ซอยอมรพันธ์ 4
ถนนวิภำวดีรงั สิต แขวง
ลำดยำว เขตจตุจกั ร
กรุงเทพมหำนคร

เพือ่ ใช้บนั ทึก
และบริหำร
ข้อมูลกำร
จัดทำบัญชี

เป็ นเจ้ำของ

0.4 ล้ำนบำท

ภาระผูกพัน*
ไม่ม ี

ประกันภัยของสิ นทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิ จ

กรมธรรมประกันภัยของกลุ่มบริษทั ฯ เป็ นประเภทกรมธรรม์ประกันควำมเสีย่ งทรัพย์สนิ และกรรมธรรม์ประกันอัคคีภยั ซึง่
ครอบคลุ ม ถึง ควำมสูญเสีย หรือ ควำมเสีย หำยต่ อ สัง หำริม ทรัพย์แ ละอสังหำริมทรัพย์อ ัน เกิด จำกอัค คีภัย และอุ บตั ิเ หตุ ต่ ำ งๆ
(Property Damage) โดยรวมควำมเสียหำยต่อเครื่องจักร (Machinery Breakdown) รวมทัง้ แผ่นดินไหวและน้ำท่วม

ส่วนที่ 1 ข้อที่ 4 หน้ำที่ 3
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กลุ่มบริษทั ฯ มีจำนวนเงินเอำประกันตำมตำรำงกรมธรรม์ดงั กล่ำว ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 ทัง้ หมด 10,347 ล้ำนบำท
โดยมีรำยละเอียดดังนี้
บริ ษทั
บริษทั ฯ

4.4

รายละเอียดทรัพย์สินเอาประกัน/ประเภทประกัน
อำคำรสำนักงำนของบริษทั
อำคำรสำนักงำนใหญ่
เครือ่ งจักรกลหลัก เครือ่ งจักรช่วยและทรัพย์สนิ อืน่ ๆ

ผูร้ บั ผลประโยชน์
ธนำคำรไทยพำณิชย์
ธนำคำรไทยพำณิชย์
บริษทั ฯ/ธนำคำรไทยพำณิชย์

วงเงิ นประกัน
13.0 ล้ำนบำท
70.0 ล้ำนบำท
10,264.0 ล้ำนบำท

นโยบายการลงทุนในบริษทั ย่อย บริษทั ร่วม และกิ จการร่วมค้าในอนาคต

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน) มีนโยบำยกำรลงทุนและบริหำรงำนในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม โดยจะลงทุนใน
ธุรกิจทีม่ คี วำมเกีย่ วเนื่อง ใกล้เคียง หรือก่อให้เกิดประโยชน์และสนับสนุ นกำรดำเนินธุรกิจของบริษทั เพื่อเสริมสร้ำงควำมมันคง
่
และผลกำรดำเนินงำนของบริษทั
นอกจำกนี้ ในกำรกำกับดูแลกำรดำเนินงำนของบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมนัน้ บริษทั จะส่งตัวแทนของบริษทั ซึง่ มีคุณสมบัติ
และประสบกำรณ์ท่เี หมำะสมกับธุรกิจที่บริษัทเข้ำลงทุนเข้ำเป็ นกรรมกำรในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทดังกล่ำว โดย
ตัวแทนดังกล่ำวอำจเป็ นประธำนกรรมกำร ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร กรรมกำร ผู้บริหำรระดับสูง หรือบุคคลใด ๆ ของบริษทั ที่
ปรำศจำกผลประโยชน์ขดั แย้งกับธุรกิจของบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมเหล่ำนัน้ ทัง้ นี้ เพื่อให้บริษทั สำมำรถควบคุมดูแลกิจกำร และ
กำรดำเนินงำนของบริษัทย่อยได้เสมือนเป็ นหน่ วยงำนหนึ่งของบริษัท และ/หรือสำมำรถตรวจสอบดูแลกำรดำเนินกิจกำรของ
บริษทั ร่วมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ บริษทั จึงกำหนดให้ตวั แทนของบริษทั จะต้องบริหำรจัดกำรธุรกิจของบริษทั ย่อย และ/หรือบริษทั
ร่วม (แล้วแต่กรณี) ให้เป็ นไปตำมระเบียบและกฎเกณฑ์ซง่ึ กำหนดไว้ในข้อบังคับ และกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรดำเนินธุรกิจของ
บริษทั ย่อย และ/หรือบริษทั ร่วมนัน้ ๆ นอกจำกนี้ กำรส่งตัวแทนเพื่อเป็ นกรรมกำรในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมดังกล่ำวให้เป็ นไป
ตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ ของบริษทั และ/หรือข้อตกลงระหว่ำงผูถ้ อื หุน้ ในบริษทั ย่อยหรือบริษทั ร่วมดังกล่ำว
ทัง้ นี้ บริษทั จะติดตำมผลประกอบกำรและผลกำรดำเนินงำนของบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมอย่ำงใกล้ชดิ รวมถึงกำกับให้มี
กำรจัดเก็บข้อมูลและบันทึกบัญชีของบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมให้บริษทั ตรวจสอบ
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5 ข้อพิ พาททางกฎหมาย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมิได้มีข้อพิพำททำงกฎหมำยที่ยงั ไม่ส้นิ สุด ซึ่งอำจมี
ผลกระทบต่อสินทรัพย์ของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย ทีม่ จี ำนวนสูงกว่ำร้อยละ 5 ของส่วนของผูถ้ อื หุน้ และไม่มขี อ้ พิพำท
ทีม่ ผี ลกระทบต่อกำรดำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยอย่ำงมีนยั สำคัญ

ส่วนที่ 1 ข้อที่ 5 หน้ำที่ 1
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6 ข้อมูลทัวไปและข้
่
อมูลสำคัญอื่น
6.1 ข้อมูลทัวไปของบริ
่
ษทั
ชื่อบริษทั
ชื่อภำษำอังกฤษ
ชื่อย่อหลักทรัพย์
ทีต่ งั ้ สำนักงำนใหญ่

:
:
:
:

โทรศัพท์
โทรสำร
โฮมเพจบริษทั
ประเภทธุรกิจ

:
:
:
:

ทะเบียนเลขที่
ทุนจดทะเบียนหุน้ สำมัญ
ทุนหุน้ สำมัญชำระแล้ว
มูลค่ำหุน้
บุคคลอ้ำงอิงอื่น
นำยทะเบียนหลักทรัพย์

:
:
:
:

ผูส้ อบบัญชี

:

โทรศัพท์
โทรสำร

:
:

:

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด(มหำชน)
Sahakol Equipment Public Company Limited
SQ
47/10 ซอยอมรพันธ์ 4 ถนนวิภำวดีรงั สิต แขวงลำดยำว
เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหำนคร 10900
02-9410888
02-9410881
http://www.sahakol.com
ให้บริกำรและดำเนินงำน ด้ำนกำรทำเหมืองเปิ ดถ่ำนหินและลิกไนต์อย่ำงครบ
วงจร โดยครอบคลุมถึง กำรวำงแผนงำนในเหมืองกำรปฎิบตั งิ ำนเปิ ดหน้ำเหมือง
กำรให้คำปรึกษำด้ำนงำนเหมืองและกำรให้เช่ำและซ่อมบำรุงเครื่องจักรขนำด
ใหญ่
0107551000185
1,150,000,000 บำท
1,146,449,850 บำท (ณ วันที่ 4 มกรำคม 2564)
มูลค่ำหุน้ ทีต่ รำไว้หนุ้ ละ 1 บำท
บริษทั ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
93 ถนนรัชดำภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพ ฯ 10400
โทรศัพท์ 02-0099000 โทรสำร 02-0099991
นำยสมคิด เตียตระกูล
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำต เลขที่ 2785
บริษทั แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
87/1 อำคำรแคปปิ ตอล ทำวเวอร์ ออลซีซนส์
ั ่ เพลส ชัน้ 11 ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330
02-2058222
02-6543339
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6.2

โครงกำรจ้ำงเหมำ ขุด-ขน ดิ นและถ่ำน กับ บริษทั หงสำเพำเวอร์ จำกัด

บริษัทฯ มีสญ
ั ญำที่เกี่ยวข้องกับโครงกำรให้บริกำรทำเหมืองแร่ กับ บริษัท หงสำเพำเวอร์ จำกัด (“HPC”)
จำนวน 2 ฉบับ ซึง่ สำมำรถสรุปได้ดงั นี้
6.2.1

สัญญำจ้ำงเหมำ ขุด-ขน ดิ นและถ่ำน กับ HPC
บริษทั ฯ ได้เข้ำทำสัญญำให้บริกำรทำเหมืองแร่กบั HPC เมื่อวันที่ 23 มกรำคม 2557 และ วันที่ 9 พฤษภำคม
2561 (สัญญำแก้ไขเพิม่ เติม) โดยบริษทั ฯ ตกลงรับจ้ำงเหมำจำก HPC ในกำรดำเนินงำนขุดและขนดิน รวมถึงกำรขุด
คัดแยกและขนถ่ ำนลิก ไนต์ท่ีบริเวณโรงไฟฟ้ ำที่ใช้พลังงำนควำมร้อ นจำกถ่ ำนหิน หงสำ เมือ งหงสำ แขวงไชยบุ รี
สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว
ภำยใต้ขอ้ ตกลงตำมสัญ ญำให้บริกำรทำเหมืองแร่น้ี บริษัทฯ มีหน้ำที่จะต้องดำเนินงำนให้แก่ HPC ทัง้ หมด
จำนวน 2 รำยกำร ได้แก่
รำยกำรที่ 1 ขุดและขนดินปริมำณประมำณ 235 ล้ำน ลบ.ม. แน่น และ
รำยกำรที่ 2 ขุดคัดแยกและขนถ่ำนลิกไนต์ปริมำณประมำณ 82.5 ล้ำนตัน
โดยบริษทั ฯ มีหน้ำทีต่ อ้ งดำเนินงำนให้มผี ลงำนแล้วเสร็จตำมปริมำณและกรอบระยะเวลำทีก่ ำหนดไว้ในสัญญำ
และงำนตำมรำยกำรที่ 1 และรำยกำรที่ 2 จะต้องแล้วเสร็จทัง้ หมดภำยในวันที่ 31 ธันวำคม 2569 ทัง้ นี้ HPC ตกลงจะ
จ่ำยค่ำบริกำรให้แก่บริษทั ฯ รวมเป็ นเงินจำนวน 12,778 ล้ำนบำทสำหรับกำรดำเนินงำนทัง้ 2 รำยกำร สัญญำฉบับนี้มี
ผลใช้บงั คับจนถึงเวลำทีบ่ ริษทั ฯ ได้ปฏิบตั งิ ำนตำมรำยกำรที่ 1 และรำยกำรที่ 2 เสร็จสมบูรณ์เว้นแต่ค่สู ญ
ั ญำฝ่ ำยใดฝ่ ำย
หนึ่งจะบอกเลิกตำมเงื่อนไขทีก่ ำหนดไว้ในสัญญำหำกคู่สญ
ั ญำอีกฝ่ ำยไม่ปฏิบตั ติ ำมข้อสัญญำทีก่ ำหนดไว้และไม่แก้ไข
ภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนด
6.2.2

สัญญำจ้ำงเหมำ Operation and Maintenance ระบบสำยพำนกับ HPC
บริษทั ฯ ได้เข้ำทำสัญญำให้บริกำรทำเหมืองแร่กบั HPC เมื่อวันที่ 25 กรกฎำคม 2562 โครงกำรงำน Operation
and Maintenance Services for Waste Line 2 System และโครงกำร Operation and Maintenance Services for
Ash Conveyor System (ระบบสำยพำนงำนดินและงำนขีเ้ ถ้ำ ) มีมูลค่ำโครงกำรเท่ำกับ 2,265 ล้ำนบำท ระยะเวลำ
สัญญำ 7 ปี
รำยกำรที่ 1 ขนดินด้วยระบบสำยพำนและซ่อมบำรุง ประมำณ 238 ล้ำน ลบ.ม. แน่น และ
รำยกำรที่ 2 ขนขีเ้ ถ้ำด้วยระบบสำยพำนและซ่อมบำรุง
โดยบริษทั ฯ มีหน้ำทีต่ อ้ งดำเนินงำนตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกรำคม 2563 จนถึง วันที่ 31 ธันวำคม 2569 ทัง้ นี้ HPC ตก
ลงจะจ่ำยค่ำบริกำรให้แก่บริษทั ฯ รวมเป็ นเงินจำนวน 2,265 ล้ำนบำทสำหรับกำรดำเนินงำนทัง้ 2 รำยกำร สัญญำฉบับ
นี้มผี ลใช้บงั คับจนถึงเวลำทีบ่ ริษทั ฯ ได้ปฏิบตั งิ ำนตำมรำยกำรที่ 1 และรำยกำรที่ 2 เสร็จสมบูรณ์เว้นแต่ค่สู ญ
ั ญำฝ่ ำยใด
ฝ่ ำยหนึ่งจะบอกเลิกตำมเงื่อนไขทีก่ ำหนดไว้ในสัญญำหำกคู่สญ
ั ญำอีกฝ่ ำยไม่ปฏิบตั ติ ำมข้อสัญญำทีก่ ำหนดไว้และไม่
แก้ไขภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนด
6.2.3 สัญญำเงิ นกู้ระหว่ำงบริษทั ฯ กับธนำคำรพำณิ ชย์
วันทีท่ ำสัญญำ:
19 ธันวำคม 2557 และ 27 มกรำคม 2563 (ฉบับแก้ไขเพิม่ เติมครัง้ ล่ำสุด)
ผูก้ :ู้
บริษทั ฯ
วัตถุประสงค์:
สำหรับใช้ในโครงกำรขุด-ขน ดิน และถ่ำน เหมืองหงสำประเทศลำว
วงเงินกูร้ ะยะยำว:
ไม่เกิน 1,650 ล้ำนบำท
ระยะเวลำเบิกถอนเงินกู:้
ภำยในเดือนมิถุนำยน 2563

ส่วนที่ 1 ข้อที่ 6 หน้ำที่ 2

แบบ 56-1 ปี 2563 | บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
อัตรำดอกเบีย้ :

MLR – ร้อยละ 1.50 (ตัง้ แต่วน้ ที่ 1 ธันวำคม 2560 ปรับลดจำกเดิม MLR –
ร้อยละ1)
กำรชำระหนี้:
ชำระทุกเดือนในอัตรำดังตำรำงด้ำนล่ำง
อัตรำร้อยละของรำยได้ค่ำงวดงำนทีผ่ กู้ จู้ ะต้องชำระคืนในแต่ละงวด
มกรำคม 2560 – ธันวำคม 2564
ร้อยละ 23.50
มกรำคม 2565 เป็ นต้นไป
ร้อยละ 40.00
หลักประกัน:
1.
2.
3.
4.

จำนำสิทธิกำรรับฝำกเงิน
จำนองเครื่องจักรพร้อมอุปกรณ์ในโครงกำรหงสำ ประเทศลำว
จำนองทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้ำง
โอนสิทธิกำรรับเงินค่ำงำนของโครงกำรหงสำ ประเทศลำว

6.2.4 สัญญำเงิ นกู้ระหว่ำงบริษทั ฯ กับธนำคำรพำณิ ชย์
วันทีท่ ำสัญญำ:
19 กรกฎำคม 2562
ผูก้ :ู้
บริษทั ฯ
วัตถุประสงค์:
สำหรับงำนจ้ำงเหมำ Operation and Maintenance ระบบสำยพำนกับ HPC
วงเงินกูร้ ะยะยำว:
ไม่เกิน 155 ล้ำนบำท
ระยะเวลำเบิกถอนเงินกู:้
ภำยในเดือนธันวำคม 2563
อัตรำดอกเบีย้ :
MLR – ร้อยละ 1.50
กำรชำระหนี้:
ชำระทุกเดือนในอัตรำดังตำรำงด้ำนล่ำง
อัตรำร้อยละของรำยได้ค่ำงวดงำนทีผ่ กู้ จู้ ะต้องชำระคืนในแต่ละงวด
เมษำยน 2563 – พฤศจิกำยน 2567
ร้อยละ 10
ธันวำคม 2567
ชำระคืนส่วนทีเ่ หลือทัง้ หมด
หลักประกัน:
1. จำนองเครื่องจักรพร้อมอุปกรณ์ในโครงกำรหงสำ Operation and Maintenance ประเทศลำว
2. โอนสิทธิกำรรับเงินค่ำงำนของโครงกำรหงสำ ประเทศลำว
เงื่อนไขสำคัญอื่นๆ:
1. ผูก้ จู้ ะต้องดำรงอัตรำส่วน DSCR ไว้ในอัตรำไม่ต่ำกว่ำ 1.2:1
2. ผูก้ จู้ ะต้องดำรงอัตรำส่วนหนี้สนิ ทีม่ ภี ำระดอกเบีย้ จ่ำยต่อ EBITDA ไว้ในอัตรำไม่เกิน 4:1
3. ผูก้ จู้ ะต้องดำรงอัตรำส่วนหนี้สนิ ทีม่ ภี ำระดอกเบีย้ จ่ำยต่อทุน ไว้ในอัตรำไม่เกิน 2:1
ทัง้ นี้ ธนำคำรได้ยินยอมผ่อนผันกำรดำรงอัตรำส่วนอัตรำส่วนทำงกำรเงิน สำหรับงบกำรเงินปี 2562 โดย
อัตรำส่วนทำงกำรเงินข้ำงต้น จะเริม่ คำนวณในปี 2563
นอกเหนือจำกวงเงินดังกล่ำวข้ำงต้นนัน้ บริษัทฯ ยังมี วงเงินสำหรับป้ องกันควำมเสีย่ งจำกอัตรำแลกเปลี่ยน
ตลอดจนวงเงินขนำดเล็กอื่นๆ อำทิ วงเงินระยะสัน้ เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียน หนังสือค้ำประกันกำรปฏิบตั ิงำนตำม
สัญญำ (Performance Bond) และหนังสือค้ำประกันเงินรับล่วงหน้ำ (Advanced Bond) เป็ นต้น ทีเ่ กีย่ วข้องกับโครงกำร
ดังกล่ำว
ส่วนที่ 1 ข้อที่ 6 หน้ำที่ 3

แบบ 56-1 ปี 2563 | บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
6.3 โครงกำรรับจ้ำงเหมำขุด-ขนดิ นและถ่ำนกับ กฟผ. (โครงกำร 8)
6.3.1 สัญญำจ้ำงเหมำขุด-ขนดิ น กับ กฟผ. สำหรับโครงกำร 8
บริษทั ฯ ได้เข้ำทำสัญญำให้บริกำรขุด-ขนดินและถ่ำนทีเ่ หมืองแม่เมำะ อำเภอแม่เมำะ จังหวัดลำปำง กับ กฟผ.
เมื่อวันที่ 26 สิงหำคม 2558 โดยบริษทั ฯ ตกลงรับจ้ำงเหมำจำก กฟผ. ในกำรดำเนินงำนขุดและขนดิน รวมถึงกำรคัด
แยกและขนถ่ำนลิกไนต์ทบ่ี ริเวณเหมืองแม่เมำะ อำเภอแม่เมำะ จังหวัดลำปำง เป็ นระยะเวลำประมำณ 10 ปี
ภำยใต้ ข้อ ตกลงตำมสัญ ญำจ้ำ งเหมำขุ ด -ขนดิน และถ่ ำ นสำหรับ โครงกำร 8 นี้ บริษัท ฯ มีห น้ ำ ที่จ ะต้ อ ง
ดำเนินงำนให้แก่ กฟผ. ทัง้ หมดจำนวน 2 รำยกำร ได้แก่
รำยกำรที่ 1 ขุดและขนดินปริมำณประมำณ 375 ล้ำน ลบ.ม. แน่น
รำยกำรที่ 2 ขุดคัดแยกและขนถ่ำนลิกไนต์ปริมำณประมำณ 31 ล้ำนตัน
โดยบริษัทฯ มีหน้ำที่ต้องดำเนินงำนให้มผี ลงำนแล้วเสร็จตำมปริมำณและกรอบระยะเวลำทีก่ ำหนดไว้ในแต่ละปี และ
จะต้องดำเนินกำรให้แล้วเสร็จโดยสมบูรณ์ภำยในวันที่ 31 ธันวำคม 2568 ทัง้ นี้ กฟผ. ตกลงจะจ่ำยค่ำจ้ำงให้แก่บริษทั ฯ
รวมเป็ นเงินจำนวนประมำณ 22,871 ล้ำนบำทสำหรับกำรดำเนินงำนทัง้ 2 รำยกำรดังกล่ำว
6.3.2 สัญญำเงิ นกู้ระหว่ำงบริษทั ฯ กับธนำคำรพำณิ ชย์
วันทีท่ ำสัญญำ:
ผูก้ :ู้
วัตถุประสงค์:
วงเงินกูร้ ะยะยำว:
ระยะเวลำเบิกถอนเงินกู:้
อัตรำดอกเบีย้ :

16 ธันวำคม 2558 และ 20 สิงหำคม 2562 (ฉบับแก้ไขเพิม่ เติมครัง้ ล่ำสุด)
บริษทั ฯ
สำหรับใช้ในโครงกำรแม่เมำะ สัญญำที่ 8
ไม่เกิน 5,220 ล้ำนบำท
ภำยในเดือนธันวำคม 2562
MLR – ร้อยละ 1.50 (ตัง้ แต่วน้ ที่ 1 ธันวำคม 2560 ปรับลดจำกเดิม MLR – ร้อย
ละ1)
กำรชำระหนี้:
ชำระทัง้ หมด 84 งวด งวดละ 1 เดือน
งวดที่
อัตรำร้อยละของรำยได้ค่ำงวดงำนทีผ่ กู้ จู้ ะต้องชำระคืนในแต่ละงวด
1-12 (ปี 2561)
ร้อยละ 22
13-18 (ม.ค 2562 – มิ.ย. 2562)
ร้อยละ 30
19-24 (ก.ค. 2562 – ธ.ค. 2562)
ร้อยละ 15
25-36 (ปี 2563)
ร้อยละ 20
37-48 (ปี 2564)
ร้อยละ 30
49-60 (ปี 2565)
ร้อยละ 20
61-72 (ปี 2566)
ร้อยละ 30
73-84 (ปี 2567)
ร้อยละ 35
85-95(ม.ค. 2567 – พ.ย. 2567)
ร้อยละ 30
96 (ธ.ค. 2567)
ชำระเงินต้นของวงเงินกูร้ ะยะยำวส่วนทีเ่ หลือทัง้ หมด
หลักประกัน:
1. จำนองเครื่องจักรของโครงกำรทีเ่ ป็ นกรรมสิทธิของบริ
ษทั ฯ
์
2. โอนสิทธิกำรรับเงินค่ำงำน ค่ำตอบแทน หรือผลประโยชน์ใดๆทีบ่ ริษทั ฯ ได้รบั จำกโครงกำร 8
3. จัดทำสัญญำประกันภัยเครื่องจักรและอุปกรณ์โดยบริษทั ฯ เป็ นผูเ้ สียเบืย้ ประกันภัย และกำหนดให้ผใู้ ห้กู้
เป็ นผูไ้ ด้รบั ประโยชน์

ส่วนที่ 1 ข้อที่ 6 หน้ำที่ 4

แบบ 56-1 ปี 2563 | บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
เงื่อนไขสำคัญอื่นๆ:
1. ผูก้ จู้ ะต้องดำรงอัตรำส่วน DSCR ไว้ในอัตรำไม่ต่ำกว่ำ 1.2:1
2. ผูก้ จู้ ะต้องดำรงอัตรำส่วนหนี้สนิ ทีม่ ภี ำระดอกเบีย้ จ่ำยต่อ EBITDA ไว้ในอัตรำไม่เกิน 4:1
3. ผูก้ จู้ ะต้องดำรงอัตรำส่วนหนี้สนิ ทีม่ ภี ำระดอกเบีย้ จ่ำยต่อทุน ไว้ในอัตรำไม่เกิน 2:1
ทัง้ นี้ ธนำคำรได้ยนิ ยอมผ่อนผันกำรดำรงอัตรำส่วนอัตรำส่วนหนี้สนิ ที่มภี ำระดอกเบี้ยจ่ำยต่อ EBITDA และ
หนี้สนิ ทีม่ ภี ำระดอกเบีย้ จ่ำยต่อทุนสำหรับงบกำรเงินปี 2563
นอกเหนือ จำกวงเงินดังกล่ ำวข้ำงต้นนัน้ บริษัท ฯ ยังมีว งเงินเพื่อ ป้ องกันควำมเสี่ย งจำกอัต รำแลกเปลี่ย น
ตลอดจนวงเงินขนำดเล็กอื่นๆ อำทิ วงเงินระยะสัน้ เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียน หนังสือค้ำประกันกำรปฏิบตั ิงำนตำม
สัญญำ (Performance Bond) และหนังสือค้ำประกันเงินรับล่วงหน้ำ (Advanced Bond) เป็ นต้น ทีเ่ กีย่ วข้องกับโครงกำร
ดังกล่ำว
6.4

สัญญำอื่นๆ

6.4.1 สัญญำเงิ นกู้ระยะยำวทัวไประหว่
่
ำงบริษทั ฯ กับธนำคำรพำณิ ชย์
วันทีท่ ำสัญญำ:
ผูก้ :ู้
วัตถุประสงค์:
วงเงินกูร้ ะยะยำว:
อัตรำดอกเบีย้ :
กำรชำระหนี้:

ตุลำคม 2560 และ มกรำคม 2561
บริษทั ฯ
เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนภำยในบริษทั
ไม่เกิน 845 ล้ำนบำท
MLR –ร้อยละ 1.00, MLR - ร้อยละ 1.5 และ MLR - ร้อยละ 2.25
ชำระดอกเบีย้ และเงินต้นเป็ นรำยเดือน เริม่ ชำระคืนเงินต้นเดือนถัดจำกวันทีเ่ บิก
ใช้ครัง้ แรก (วงเงิน 200 ล้ำนบำท วงเงิน 300 ล้ำนบำท วงเงิน 65 ล้ำนบำท และ
วงเงิน 30 ล้ำนบำท) และ เริม่ ชำระคืนเงินต้นเดือนเมษำยน 2561 (วงเงิน 250
ล้ำนบำท)

ส่วนที่ 1 ข้อที่ 6 หน้ำที่ 5

ส่วนที่ 2
การจัดการและการกากับดูแลกิจการ
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7 ข้อมูลหลักทรัพย์และผูถ้ ือหุ้น
7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว ณ วันที่ 30 ธันวำคม พ.ศ. 2563
(1) จำนวนทุนทีจ่ ดทะเบียนและทุนชำระแล้ว
ชื่อภำษำไทย
บริษทั : สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
ชื่อภำษำอังกฤษ
SAHAKOL
: EQUIPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED.
ชื่อย่อ
SQ :
ทุนจดทะเบียน
1,150,000,000
:
บำท
ทุนทีอ่ อกและเรียกชำระแล้ว
1,141,409,360
:
บำท
จำนวนหุน้
1,150,000,000
:
หุน้
รำคำพำร์
1.00 บำท
:
(2) หลักทรัพย์อ่นื ๆ
ชื่อภำษำไทย
ใบสำคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สำมัญของบริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด
(มหำชน) ทีอ่ อกและเสนอขำยให้แก่กรรมกำรและพนักงำนของบริษทั ฯ
ชื่อภำษำอังกฤษ
ครัง้ ที่ 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
ชื่อย่อ
SQ-WA
จำนวนหุน้ ใบสำคัญแสดงสิทธิทอ่ี อก
20,000,000 หุน้
จำนวนหุน้ สำมัญทีก่ นั ไว้
20,000,000 หุน้
อัตรำส่วนกำรใช้สทิ ธิ
1:1
รำคำทีใ่ ช้สทิ ธิ
1.00 บำท
วันทีอ่ อกใบสำคัญแสดงสิทธิ
12 ตุลำคม 2559
วันหมดอำยุ
11 ตุลำคม 2564
7.2 ผูถ้ ือหุ้น
7.2.1 รำยชื่อผูถ้ อื หุน้ ใหญ่
รำยชื่อกลุ่มผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ของบริษทั ฯ ณ วันที่ 30 ธันวำคม 2563 สำมำรถสรุปได้ดงั นี้
ลำดับ
1

ผูถ้ ือหุ้น
ครอบครัวศิรสิ รรพ์และบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง
บริษทั เอสวีพเี ค จำกัด
นำงอภิญญำ ศิรสิ รรพ์
นำยสุจนิ ต์ ศิรสิ รรพ์
นำยกวิตม์ ศิรสิ รรพ์
นำยกันตพัฒน์ ศิรสิ รรพ์
นำยวิทวัส ศิรสิ รรพ์
นำยภวัต ศิรสิ รรพ์

จำนวนหุ้น

ร้อยละ

291,699,225 25.56%
228,750,000 20.04%
23,100,000 2.02%
17,000,000 1.49%
9,322,200 0.82%
2,265,800 0.20%
4,000,075 0.35%
21,700 0.00%

ส่วนที่ 2 ข้อที่ 7 หน้ำที่ 1
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ลำดับ

ผูถ้ ือหุ้น

จำนวนหุ้น

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

นำยศำศวัต ศิรสิ รรพ์
นำงเบญจวรรณ ศิรสิ รรพ์
นำงอำรียำ ศิรสิ รรพ์
นำงสำวศจี ศิรสิ รรพ์
นำงสำวภัคจิรำ ศิรสิ รรพ์
ครอบครัวอำรีกุลและบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง
บริษทั เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนยิเนียริง่ (1964) จำกัด
นำยวิทยำ อำรีกุล
ม.ร.ว.ปรีดยิ ำธร เทวกุล
นำยทรงยศ เอือ้ วัฒนำ
นำยภำคย์ ศรีสตั ยำกุล
นำยอภิวรี ์ เบญจกุล
นำยนพพันธป์ เมืองโคตร
นำยเหลือพร ปุณณกันต์
นำยฉลอง ชำลี
นำยชำญชัย แซ่ล้ี
นำยธนรัตน์ รักอริยะพงศ์
บริษทั ไทยเอ็นวีดอี ำร์ จำกัด
นำยจักษวัฎ วิมลมงคลรัตน์
นำยเผ่ำสิงห์ เนื่องจำนงค์
นำยกิตชิ ยั วงษ์เจริญสิน

16

ประชำชนทัวไป
่ รวมทัง้ กรรมกำรและพนักงำนอื่นของบริษทั ฯ2

518,105,464 45.40%

รวม

1,141,409,360 100.00%

2

1,697,150
2,018,000
1,600,000
600,100
1,324,200
82,613,000
82,550,000
63,000
70,000,000
44,410,000
25,100,000
16,639,400
15,701,000
13,571,600
12,327,900
12,000,000
10,050,000
7,782,771
7,762,500
6,946,500
6,700,000

ร้อยละ
0.15%
0.18%
0.14%
0.05%
0.12%
7.23%
7.23%
0.01%
6.13%
3.89%
2.20%
1.46%
1.38%
1.19%
1.08%
1.05%
0.88%
0.68%
0.68%
0.61%
0.59%

หมำยเหตุ :
1 บริษัท เอสวีพ ีเ ค จ ำกัด ประกอบธุ ร กิจ โดยกำรถื อ หุ้น ในบริษัท อื่น ( Holding Company) ของครอบครัว
ศิรสิ รรพ์ โดยในปั จจุบนั ถือหุน้ ในบริษทั ฯ อยู่เพียงบริษทั เดียว และจะไม่ไปถือหุน้ ในบริษทั อื่นทีม่ ลี กั ษณะธุรกิจเหมือนกับบริษทั ฯ และมีผู้
ถือหุน้ เป็ นบุคคลในครอบครัวศิรสิ รรพ์ ตำมรำยละเอียดดังนี้

ผูถ้ ือหุ้น
นำยศำศวัต ศิรสิ รรพ์
นำยวิทวัส ศิรสิ รรพ์
นำยภวัต ศิรสิ รรพ์
นำยกวิตม์ ศิรสิ รรพ์

จำนวน (หุ้น)
611,250
611,250
611,250
611,250

ร้อยละ
25.00
25.00
25.00
25.00

2 ทีป่ ระชุมวิสำมัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2559 เมือ่ วันที่ 15 กรกฎำคม 2559 ได้มมี ติอนุมตั ใิ ห้ออกและเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้
สำมัญของบริษทั ฯ (“ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ”) ให้แก่กรรมกำรและพนักงำนของบริษทั ฯ จำนวน 20,000,000 หน่วย เพือ่ เป็ นขวัญและกำลังใจ
สร้ำงแรงจูงใจ และรักษำบุคลำกร อันจะส่งผลดีต่อกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ ในอนำคต โดยมีรำคำเสนอขำยหน่วยละ 0 บำท และ

ส่วนที่ 2 ข้อที่ 7 หน้ำที่ 2
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ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 1 หน่วย มีสทิ ธิซ้อื หุน้ สำมัญเพิม่ ทุนของ บริษทั ฯ ได้ 1 หุน้ ทีร่ ำคำหุน้ ละ 1.00 บำท เท่ำกับมูลค่ำทีต่ รำไว้ เว้นแต่
กรณีมกี ำรปรับอัตรำกำรใช้สทิ ธิและรำคำกำรใช้สทิ ธิตำมเงือ่ นไขทีร่ ะบุในข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ

7.2.2

สรุปกำรใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิ
ในวันที่ 30 ธันวำคม 2563 มีกรรมกำรและพนักงำนของบริษทั ได้ใช้สทิ ธิแปลงเป็ นหุน้ สำมัญทัง้ รวมทัง้ สิน้
5,040,490 หน่วย มีอตั รำกำรใช้สทิ ธิ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ มีสทิ ธิซอ้ื หุน้ สำมัญได้ 1 หุน้ ทีร่ ำคำใช้สทิ ธิ 1 บำท รวมเป็ น
หุน้ สำมัญทัง้ สิน้ 5,040,490 หุน้ รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ 5,040,490 บำท ซึง่ ผลกำรใช้สทิ ธิและจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ
คงเหลือ สรุปได้ดงั นี้
รำยชื่อ

ตำแหน่ ง

นำยสมบูรณ์ มณีนำวำ
นำยนพพันธป์ เมืองโคตร
นำยศำศวัต ศิรสิ รรพ์
นำยวิทวัส ศิรสิ รรพ์

นำยภวัต ศิรสิ รรพ์
นำยกวิตม์ ศิรสิ รรพ์

นำงวันเพ็ญ โฆษิตเรืองชัย
นำยชำลี รักษ์สธุ ี
นำยกิตติรฐั ทวีลำภ
นำยศิรชิ ยั โตวิรยิ ะเวช
นำงกิง่ เทียน บำงอ้อ
นำยมงคล เหล่ำวรพงศ์
นำยอวยชัย คล้ำยทับทิม
นำยกันตพัฒน์ ศิรสิ รรพ์
นำยวิฑรู ย์ ชินวณิชยั
ผูบ้ ริหำรและพนักงำนอืน่ ๆ
ของบริษทั ฯ
(ผูบ้ ริหารทีไม่
่ เข้าข่าย
นิยามผูบ้ ริหารของ
สานักงาน ก.ล.ต.)
รวม

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำรอิสระ (ออกตำมวำระในปี 2561)
รองประธำนกรรมกำร
ประธำนกรรมกำรบริหำร
กรรมกำร/ กรรมกำรบริหำร
ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร
กรรมกำร/ กรรมกำรบริหำร
ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง
ประธำนเจ้ำหน้ำทีป่ ฏิบตั กิ ำร
กรรมกำร/ กรรมกำรบริหำร
ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร Supply Chain
กรรมกำร/ กรรมกำรบริหำร
กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง
ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำรกำรเงิน
กรรมกำร/ กรรมกำรบริหำร
ผูอ้ ำนวยกำรอำวุโสฝ่ ำยบัญชีและกำรเงิน
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรอิสระ
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรตรวจสอบ
ผูอ้ ำนวยกำรโครงกำรแม่เมำะ
ผูอ้ ำนวยกำรโครงกำรแม่เมำะ(เริม่ 1 มิ.ย.63)
ผูอ้ ำนวยกำรโครงกำรหงสำ
-

สรุปผลกำรใช้สิทธิ
ประจำปี 2560

สรุปผลกำรใช้สิทธิ
ประจำปี 2561

สรุปผลกำรใช้สิทธิ
ประจำปี 2562

สรุปผลกำรใช้สิทธิ
ประจำปี 2563

จำนวนใบสำคัญแสดง
สิ ทธิ ฯ คงเหลือ(หน่ วย)

100,000

100,000

-

-

-

50,500

50,500

-

-

-

118,450

118,450

-

-

-

100,950

100,950

-

-

-

54,400

54,400

-

-

-

61,050

-

61,050

-

-

56,600

56,600

-

-

-

75,000
75,000
75,000

75,000
75,000
75,000

-

-

-

75,000

75,000

-

-

-

75,000

75,000

-

-

-

65,550
3,887,650

160,200
65,550
2,563,100

220,000
2,613,410

240,000
4,800,490

351,100
3,199,050

4,870,150

3,644,750

2,894,460

5,040,490

3,550,150

ทัง้ นี้บริษทั ได้ดำเนินกำรแจ้งเพิม่ ทุนชำระแล้วต่อกระทรวงพำณิชย์เมื่อวันที่ 4 มกรำคม 2564 ซึง่ ทำให้ทุน
ชำระแล้วของบริษทั เปลีย่ นไปดังนี้
ทุนจดทะเบียน

ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว(เดิ ม)

เพิ่ มทุนชำระแล้ว

หน่วย: บำท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว(ใหม่)

1,150,000,000
1,141,409,360
5,040,490
1,146,449,850
โดยตลำดหลักทรัพย์ได้รบั หุน้ เพิม่ ทุนเข้ำซือ้ ขำยในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 12 มกรำคม 2564

ส่วนที่ 2 ข้อที่ 7 หน้ำที่ 3
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7.2.3 สัญญำระหว่ำงผูถ้ อื หุน้
– ไม่มี –
7.3 นโยบำยกำรจ่ำยเงิ นปันผล
7.3.1 นโยบำยกำรจ่ำยเงินปั นผลของบริษทั ฯ
บริษทั ฯ มีนโยบำยจ่ำยเงินปั นผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจำกงบเฉพำะ
กิจกำรภำยหลังหักภำษีเงินได้นิตบิ ุคคล และเงินสำรองต่ำงๆ ทุกประเภทตำมทีก่ ำหนดไว้ในกฎหมำยและข้อบังคับของ
บริษทั ฯ อย่ำงไรก็ตำม กำรจ่ำยเงินปั นผลดังกล่ำวอำจมีกำรเปลีย่ นแปลงได้ขน้ึ อยู่กบั ควำมจำเป็ น และควำมเหมำะสม
อื่นๆ ตำมทีค่ ณะกรรมกำรบริษทั เห็นสมควร ทัง้ นี้ กำรจ่ำยเงินปั นผลประจำปี จะต้องได้รบั อนุ มตั จิ ำกทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
เว้นแต่เป็ นกำรจ่ำยเงินปั นผลระหว่ำงกำล ซึง่ คณะกรรมกำรบริษทั อำจอนุ มตั ใิ ห้จ่ำยเงินปั นผลระหว่ำงกำรได้เป็ นครัง้
ครำวเมื่อเห็นว่ำบริษทั ฯ มีกำไรพอทีจ่ ะทำเช่นนัน้ ได้ และให้รำยงำนกำรจ่ำยเงินปั นผลระหว่ำงกำลดังกล่ำวให้ทป่ี ระชุมผู้
ถือหุน้ ทรำบในครำวถัดไป
7.3.2 นโยบำยกำรจ่ำยเงินปั นผลของบริษทั ย่อย
ในกำรพิจำรณำจ่ำยเงินปั นผลของบริษัทย่อยนัน้ จะอยู่ภำยใต้อำนำจกำรพิจำรณำอนุ มตั ิของคณะกรรมกำร
บริษทั และทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ย่อยแต่ละบริษทั โดยบริษทั ย่อยมีนโยบำยจ่ำยเงินปั นผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในอัตรำไม่
น้อยกว่ำร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจำกงบเฉพำะกิจกำรภำยหลังหั กภำษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่ ำงๆ ทุก
ประเภทตำมทีก่ ำหนดไว้ในกฎหมำยและข้อบังคับของบริษทั ย่อยแต่ละบริษทั อย่ำงไรก็ตำม กำรจ่ำยเงินปั นผลดังกล่ำว
อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ขน้ึ อยู่กบั ควำมจำเป็ น และควำมเหมำะสมอื่นๆ ตำมที่คณะกรรมกำรของบริษัทย่อยแต่ละ
บริษทั เห็นสมควร
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8.
8.1

โครงสร้างการจัดการ
โครงสร้างการจัดการ

ณ วันที่ 31 ธัน วำคม 2563 โครงสร้ำ งกำรจัดกำรของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรชุ ดย่ อ ย รวม 3 ชุด ได้แ ก่ คณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง และคณะกรรมกำรบริหำร ตำมโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนดังนี้
แผนผังโครงสร้างการบริหารจัดการของบริษทั
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8.1.1

คณะกรรมการบริษทั
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 คณะกรรมกำรบริษทั ประกอบด้วยกรรมกำรจำนวนทัง้ สิน้ 11 ท่ำน ดังนี้
รายชื่อ

ตาแหน่ ง

1. หม่อมรำชวงศ์ปรีดยิ ำธร เทวกุล

ประธำนกรรมกำร

2. นำยนพพันธป์ เมืองโคตร

รองประธำนกรรมกำร/ประธำนกรรมกำรบริหำร

3. นำยศิรชิ ยั โตวิรยิ ะเวช

กรรมกำรอิสระ/ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

4. นำงกิง่ เทียน บำงอ้อ

กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรตรวจสอบ

5. ดร.มงคล เหล่ำวรพงศ์

กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรตรวจสอบ

6. นำยศำศวัต ศิรสิ รรพ์

กรรมกำร/กรรมกำรบริหำร

7. นำยวิทวัส ศิรสิ รรพ์

กรรมกำร/กรรมกำรบริหำร/ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง

8. นำยพิเชษฐ์ มหันต์สคุ นธ์

กรรมกำรอิสระ

9. นำยกวิตม์ ศิรสิ รรพ์

กรรมกำร/กรรมกำรบริหำร/กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง

10. นำยชำลี รักษ์สธุ ี

กรรมกำร

11. นำยประภำส วิชำกูล
กรรมกำรอิสระ
นำยสุ ร พล อ้น สุว รรณ ท ำหน้ ำ ที่เ ป็ น เลขำนุ ก ำรบริษัท และนำยพงศ์ไ ท ตัน ติสุน ทร ท ำหน้ ำ ที่เ ลขำนุ ก ำร
คณะกรรมกำร
กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันบริษทั ฯ
กรรมกำรผูม้ อี ำนำจกระทำกำรแทนบริษทั ฯ คือ นำยศำศวัต ศิรสิ รรพ์ นำยนพพันธป์ เมืองโคตร นำยวิทวัส ศิริ
สรรพ์ นำยกวิตม์ ศิรสิ รรพ์ นำยชำลี รักษ์สธุ ี สองในห้ำคนนี้ลงลำยมือชื่อร่วมกัน และประทับตรำสำคัญของบริษทั ฯ
ขอบเขตอานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั มีรายละเอียด ดังนี้
1. ปฏิบตั หิ น้ำที่ และกำกับดูแลกิจกำรของบริษทั ให้เป็ นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติทป่ี ระชุม
คณะกรรมกำรบริษัท ตลอดจนมติท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้น ด้วยควำมรับผิดชอบ ควำมระมัดระวัง ควำมซื่อสัตย์สุจริตและ
ระมัดระวังรักษำผลประโยชน์ของบริษทั
2. กำหนดวิสยั ทัศน์ กลยุทธ์ ทิศทำงของธุรกิจ นโยบำย เป้ ำหมำย แผนธุรกิจ งบประมำณ โครงสร้ำงกำร
บริหำรจัดกำร และอำนำจอนุมตั ขิ องบริษทั และบริษทั ย่อยตำมทีฝ่ ่ ำยจัดกำรนำเสนอ และกำกับดูแลกำรบริหำรงำนและ
ผลกำรปฏิบตั ิงำนของฝ่ ำยจัดกำร คณะกรรมกำรชุดย่อยของบริษัทหรือบุคคลใด ๆ ซึ่งได้รบั มอบหมำยให้ทำหน้ำที่
ดังกล่ำว เพื่อให้เป็ นไปตำมนโยบำยทีก่ ำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลเพื่อเพิม่ มูลค่ำสูงสุดให้แก่บริษัท
และผูถ้ อื หุน้
3. ติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบตั หิ น้ำทีข่ องฝ่ ำยจัดกำร คณะกรรมกำรชุดย่อยของบริษทั อย่ำงต่อเนื่องและ
สม่ำเสมอเพื่อให้บรรลุกลยุทธ์และเป็ นไปตำมแผนงำนและงบประมำณ
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4. ก ำหนดกรอบและนโยบำยสำหรับ กำรก ำหนดเงิน เดือ น กำรปรับ ขึ้น เงิน เดือ น กำรก ำหนดเงิน โบนั ส
ค่ำตอบแทน และบำเหน็จรำงวัลของพนักงำนบริษทั รวมถึงดูแลระบบกลไกกำรจ่ำยค่ำตอบแทนผูบ้ ริหำรทีเ่ หมำะสม
5. ดำเนินกำรให้บริษทั และบริษทั ย่อยมีระบบงำนบัญชีทเ่ี หมำะสมและมีประสิทธิภำพ และจัดให้มกี ำรรำยงำน
ทำงกำรเงินและกำรสอบบัญชีทเ่ี ชื่อถือได้ รวมทัง้ จัดให้มรี ะบบควบคุมภำยใน และระบบตรวจสอบภำยในทีเ่ พียงพอและ
เหมำะสม
6. พิจำรณำอนุ มตั กิ ำรได้มำหรือจำหน่ ำยไปซึง่ ทรัพย์สนิ (ในกรณีทข่ี นำดของรำยกำรไม่จำเป็ นต้องพิจำรณำ
โดยทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ) กำรลงทุนในธุรกิจใหม่ และกำรดำเนินงำนใด ๆ ให้เป็ นไปตำมกฎหมำย ประกำศ และระเบียบ
ข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้อง
7. พิจ ำรณำ และ/หรือ ให้ค วำมเห็น ต่ อ รำยกำรที่เ กี่ย วโยงกัน (ในกรณีท่ีข นำดของรำยกำรไม่ จ ำเป็ น ต้อ ง
พิจำรณำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น) ของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็ นไปตำมกฎหมำย ประกำศ และระเบียบข้อบังคับที่
เกีย่ วข้อง
8. พิจำรณำอนุมตั กิ ำรจ่ำยเงินปั นผลระหว่ำงกำลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ของบริษัท
9. สอบทำนกระบวนกำรและนโยบำยในกำรบริหำรควำมเสีย่ งและติดตำมผลกำรปฏิบตั งิ ำน
10. ดูแ ลไม่ ใ ห้เ กิด ปั ญ หำควำมขัด แย้ง ทำงผลประโยชน์ ร ะหว่ ำ งผู้มีส่ว นได้เ สีย ของบริษัท และบริษัท ย่ อ ย
ทัง้ นี้ ในกรณีท่กี รรมกำรรำยใดมีส่วนได้เสียในธุรกรรมใดที่ทำกับบริษัท หรือมีสดั ส่วนกำรถือหุน้ ในบริษัท และ/หรือ
บริษทั ย่อยเพิม่ ขึน้ หรือลดลง ให้กรรมกำรรำยดังกล่ำวแจ้งให้บริษทั ทรำบโดยไม่ชกั ช้ำ
11. จัดให้มนี โยบำยเกีย่ วกับกำรกำกับดูแลกิจกำรตำมหลักธรรมำภิบำล และกำรปรับใช้นโยบำยดังกล่ำวอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
12. สอบทำนนโยบำยในกำรกำกับดูแลกิจกำร และควำมรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงกำรต่อต้ำนกำรคอร์รปั ชัน่
(Anti-Corruption) ของบริษทั และพิจำรณำอนุมตั ริ ำยงำนผลกำรประเมินกำรกำกับดูแลกิจกำร และควำมรับผิดชอบต่อ
สังคม และกำรต่อต้ำนกำรคอร์รปั ชันประจ
่
ำปี ทีจ่ ดั ทำโดยคณะกรรมกำรชุดย่อยทีไ่ ด้รบั มอบหมำย
13. แต่งตัง้ คณะกรรมกำรชุดย่อย เช่น คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรบริหำร
ควำมเสีย่ ง และ/หรือคณะกรรมกำรชุดย่อยอื่นใด เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนกำรปฏิบตั หิ น้ำทีข่ องคณะกรรมกำรบริษทั
ตำมควำมเหมำะสม
14. แต่งตัง้ เลขำนุกำรบริษทั เพื่อช่วยเหลือคณะกรรมกำรบริษทั ในกำรปฏิบตั งิ ำนต่ำง ๆ เพื่อให้กำรดำเนิน ธุรกิจ
ของบริษทั เป็ นไปตำมกฎหมำยและระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง
15. ขอควำมเห็นทำงวิชำชีพจำกองค์กรภำยนอกหำกมีควำมจำเป็ นเพื่อประกอบกำรตัดสินใจทีเ่ หมำะสม
16. จัดทำรำยงำนประจำปี และรับผิดชอบต่อกำรจัดทำและเปิ ดเผยงบกำรเงินเพื่อแสดงถึงฐำนะทำงกำรเงินและ
ผลกำรทำเนินงำนของบริษทั ในรอบปี ทผ่ี ่ำนมำเพื่อเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
17. จัดให้มกี ำรประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นกำรประชุมสำมัญประจำปี ภำยใน 4 เดือนนับแต่วนั สิน้ สุดของรอบปี บญ
ั ชีของ
บริษทั
18. พิจำรณำอนุมตั เิ รื่องต่ำง ๆ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุ่มของบริษทั อย่ำง
เป็ นธรรม
19. มอบหมำยให้ ก รรมกำรคนหนึ่ ง หรื อ หลำยคนหรื อ บุ ค คลอื่ น ใดปฏิ บ ัติ ก ำรอย่ ำ งหนึ่ ง อย่ ำ งใดแทน
คณะกรรมกำรบริษทั ได้
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องค์ประกอบคณะกรรมการบริษทั
องค์ประกอบของคณะกรรมกำรบริษทั มีดงั ต่อไปนี้
1. คณะกรรมกำรบริษทั ไม่จำเป็ นต้องเป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ
2. คณะกรรมกำรบริษัทให้มีจำนวนตำมที่ท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้นกำหนด แต่ ต้องมีจำนวนอย่ำงน้อย 5 คนและ
กรรมกำรไม่น้อยกว่ำกึง่ หนึ่งของจำนวนกรรมกำรทัง้ หมดนัน้ ต้องมีถนิ่ ทีอ่ ยู่ในรำชอำณำจักร
3. คณะกรรมกำรบริษทั ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมกำรทัง้ หมด แต่ต้องไม่
น้อยกว่ำ 3 คน
ทัง้ นี้ ให้คณะกรรมกำรบริษทั เลือกกรรมกำรคนหนึ่งเป็ น “ประธำนกรรมกำรบริษทั ” และในกรณีทค่ี ณะกรรมกำร
บริษทั เห็นสมควร อำจพิจำรณำเลือกกรรมกำรอีกคนหนึ่งหรือหลำยคนเป็ น “รองประธำนกรรมกำรบริษทั ” ก็ได้
วาระการดารงตาแหน่ งและการเลือกตัง้ กรรมการบริษทั
1. คณะกรรมกำรบริษัทจะมอบหมำยให้คณะกรรมกำรบริหำรทำหน้ำที่ในกำรสรรหำและเสนอชื่อบุค คลซึ่งมี
คุณสมบัติเพื่อดำรงตำแหน่ งกรรมกำรบริษัท เพื่อนำเสนอชื่อบุคคลดังกล่ำวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำอนุ มตั ิ
เลือกตัง้ ต่อไป
2. ให้ท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้นเป็ นผู้เลือกตัง้ กรรมกำรบริษัท แต่ ในกรณีท่เี ป็ นกำรเลือกตัง้ กรรมกำรแทนตำแหน่ ง
กรรมกำรทีว่ ่ำงลงเพรำะเหตุอ่นื นอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ ให้คณะกรรมกำรบริษทั สำมำรถเลือกบุคคลซึง่ เสนอชื่อ
โดยคณะกรรมกำรบริหำร เข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรได้ ทัง้ นี้ บุคคลซึง่ เข้ำรับตำแหน่งเป็ นกรรมกำรในกรณีดงั กล่ำวให้
อยู่ในตำแหน่งเพียงเท่ำวำระทีย่ งั เหลืออยู่ของกรรมกำรซึง่ ตนแทน
3. ในกำรประชุมผูถ้ อื หุน้ สำมัญประจำปี ทุกครัง้ ให้กรรมกำรออกจำกตำแหน่ งจำนวนหนึ่งในสำมของจำนวน
กรรมกำรทัง้ หมด ถ้ำจำนวนกรรมกำรจะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสำมส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ทส่ี ดุ กับส่วนหนึ่งใน
สำม โดยกรรมกำรซึ่งพ้นจำกตำแหน่ งอำจได้รบั เลือกให้กลับเข้ำมำรับตำแหน่ งได้ ทัง้ นี้ กรรมกำรทีจ่ ะต้องออกจำก
ตำแหน่งในปี แรกและปี ทส่ี องภำยหลังจดทะเบียนบริษทั นัน้ ให้จบั สลำกกัน ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไปให้กรรมกำรคนทีอ่ ยู่ใน
ตำแหน่งนำนทีส่ ดุ เป็ นผูอ้ อกจำกตำแหน่ง
นอกจำกกำรพ้นจำกตำแหน่งตำมวำระดังกล่ำวแล้ว กรรมกำรบริษทั อำจพ้นจำกตำแหน่งเมื่อ
(ก) เสียชีวติ
(ข) ลำออก
(ค) ขำดคุณสมบัติกำรเป็ นกรรมกำรบริษัท หรือมีลกั ษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริษัทมหำชน
จำกัดและกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้องหรือมีลกั ษณะทีแ่ สดงถึงกำรขำดควำมเหมำะสมทีจ่ ะได้รบั ควำมไว้วำงใจ
ให้บริหำรจัดกำรกิจกำรทีม่ มี หำชนเป็ นผูถ้ อื หุน้ ตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
(ง) ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ มีมติให้พน้ จำกตำแหน่ง
(จ) ศำลมีคำสังให้
่ ออก
กรรมกำรบริษทั คนใดจะลำออกจำกตำแหน่ง ให้ย่นื ใบลำออกต่อประธำนกรรมกำรบริษทั
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8.1.2

คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษทั ฯ ประกอบด้วยกรรมกำรทีม่ รี ำยชื่อดังนี้
รายชื่อ
ตาแหน่ ง
1. นำยศิรชิ ยั โตวิรยิ ะเวช
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
2. นำงกิง่ เทียน บำงอ้อ
กรรมกำรตรวจสอบ
3. ดร.มงคล เหล่ำวรพงศ์
กรรมกำรตรวจสอบ
นำงสำววิกำวี กลิน่ แก้ว ทำหน้ำทีเ่ ป็ นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ

ขอบเขตอานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ มีรายละเอียด ดังนี้
1. สอบทำนให้บริษทั มีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้องและเปิ ดเผยข้อมูลอย่ำงเพียงพอ
2. สอบทำนให้บริษทั มีระบบควบคุมภำยใน (Internal control) และระบบกำรตรวจสอบภำยใน (Internal audit)
ทีม่ คี วำมเหมำะสมและมีประสิทธิผล และพิจำรณำควำมเป็ นอิสระของหน่ วยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจนให้ ควำม
เห็นชอบในกำรพิจำรณำแต่งตัง้ โยกย้ำย เลิกจ้ำงหัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน หรือหน่ วยงำนอื่นใดทีร่ บั ผิดชอบ
เกีย่ วกับกำรตรวจสอบภำยใน
3. สอบทำนให้ บ ริ ษั ท ปฏิ บ ั ติ ต ำมกฎหมำยว่ ำ ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลำดหลัก ทรัพ ย์ ข้ อ ก ำหนดของ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั
4. พิจำรณำ คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ บุคคลซึง่ มีควำมเป็ นอิสระเพื่อทำหน้ำทีเ่ ป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั และเสนอ
ค่ำตอบแทนของบุคคลดังกล่ำว รวมทัง้ เข้ำร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มฝี ่ ำยจัดกำรเข้ำร่วมประชุมด้วยอย่ำงน้อย
ปี ละ 1 ครัง้
5. พิจำรณำรำยกำรทีเ่ กีย่ วโยงกัน หรือรำยกำรทีอ่ ำจจะมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ให้เป็ นไปตำม[กฎหมำย
ว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ รวมทัง้ ประกำศและข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/กฎหมำยที่
เกีย่ วข้อง] ทัง้ นี้ เพื่อให้มนใจว่
ั ่ ำรำยกำรดังกล่ำวมีควำมสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั
6. จัดทำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ในรำยงำนประจำปี ของบริษทั ซึง่ รำยงำนดังกล่ำว
ต้องลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่ำงน้อยดังต่อไปนี้
(ก) ควำมเห็นเกีย่ วกับควำมถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นทีเ่ ชื่อถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงินของบริษทั
(ข) ควำมเห็นเกีย่ วกับควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในของบริษทั
(ค) ควำมเห็นเกีย่ วกับกำรปฏิบตั ติ ำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั
(ง) ควำมเห็นเกีย่ วกับควำมเหมำะสมของผูส้ อบบัญชี
(จ) ควำมเห็นเกีย่ วกับรำยกำรทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
(ฉ) จำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเข้ำร่วมประชุมของกรรมกำรตรวจสอบแต่ละ
ท่ำน
(ช) ควำมเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมทีค่ ณะกรรมกำรตรวจสอบได้รบั จำกกำรปฏิบตั หิ น้ำทีต่ ำมกฎบัตร
(Charter)
(ซ) รำยกำรอื่นใดทีเ่ ห็นว่ำผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั และผูล้ งทุนทัวไปควรทรำบภำยใต้
่
ขอบเขตหน้ำทีแ่ ละ
ควำมรับผิดชอบทีไ่ ด้รบั มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั
7. ทบทวนและเสนอแก้ไขขอบเขตอำนำจ หน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบให้สอดคล้อง
กับสภำวกำรณ์

ส่วนที่ 2 ข้อที่ 8 หน้ำที่ 5

แบบ 56-1 ปี 2563 | บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
8. ตรวจสอบและสอบสวนผู้ทเ่ี กีย่ วข้องภำยใต้อำนำจหน้ำทีข่ องคณะกรรมกำรตรวจสอบ และมีอำนำจในกำร
ว่ำจ้ำงหรือนำผูเ้ ชีย่ วชำญเฉพำะด้ำนมำช่วยงำนตรวจสอบและสอบสวน
9. หำกพบหรือมีขอ้ สงสัยว่ำมีรำยกำรหรือกำรกระทำดังต่อไปนี้ ซึง่ อำจมีผลกระทบอย่ำงมีนัย สำคัญต่อฐำนะ
ทำงกำรเงิน และผลกำรดำเนิ น งำนของบริษัท ให้ค ณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนต่ อ คณะกรรมกำรบริษัท เพื่อ
ดำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขภำยในเวลำทีค่ ณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นสมควร
(ก) รำยกำรทีเ่ กิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
(ข) กำรทุจริตหรือมีสงิ่ ผิดปกติหรือมีควำมบกพร่องทีส่ ำคัญในระบบควบคุมภำยใน
(ค) กำรฝ่ ำฝืนกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย หรือกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั
หำกคณะกรรมกำรบริษัทหรือผู้บริหำรไม่ดำเนินกำรให้มกี ำรปรับปรุงแก้ไขภำยในเวลำข้ำงต้น กรรมกำร
ตรวจสอบรำยใดรำยหนึ่ ง อำจรำยงำนว่ ำมีร ำยกำรหรือกำรกระท ำตำมข้ำ งต้น ต่ อ สำนัก งำนคณะกรรมกำรก ำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ หรือตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
10. ให้ควำมเห็นต่อฝ่ ำยจัดกำรเกีย่ วกับกำรแต่งตัง้ เลิกจ้ำง ผลกำรดำเนินงำน งบประมำณ และอัตรำของฝ่ ำย
ตรวจสอบภำยใน
11. จัดทำรำยงำนกำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบต่อคณะกรรมกำรบริษทั อย่ำงน้อยปี ละ 1 ครัง้
12. สอบทำน และให้ควำมเห็นในรำยงำนผลกำรประเมินกำรกำกับดูแลกิจกำร และควำมรับผิดชอบต่อสังคม
และกำรต่อต้ำนกำรคอร์รปั ชันประจ
่
ำปี ซึง่ ได้จดั ทำโดยคณะกรรมกำรชุดย่อยทีไ่ ด้รบั มอบหมำย
13. ปฏิบตั กิ ำรอื่นใดตำมทีค่ ณะกรรมกำรบริษทั มอบหมำยด้วยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมกำรตรวจสอบต้องเป็ นกรรมกำรผูม้ คี ุณสมบัติ ดังนี้
1. เป็ นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในกำรเป็ นกรรมกำรอิสระตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมกำรกำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน และ/หรือตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกำศ
กำหนด
2. ไม่เป็ นกรรมกำรที่ได้รบั มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทให้ตดั สินใจในกำรดำเนิน กิจกำรของบริษัท ฯ
บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยลำดับเดียวกัน ผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ หรือผูม้ อี ำนำจควบคุมของบริษทั ฯ
3. ไม่เป็ นกรรมกำรของบริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย หรือบริษทั ย่อยลำดับเดียวกันเฉพำะทีเ่ ป็ นบริษทั จดทะเบียน
4. มีควำมรู้และประสบกำรณ์ เพียงพอที่จ ะสำมำรถท ำหน้ ำที่ใ นฐำนะกรรมกำรตรวจสอบ และมีก รรมกำร
ตรวจสอบอย่ำงน้อย 1 คน มีควำมรูแ้ ละประสบกำรณ์เพียงพอทีจ่ ะสำมำรถทำหน้ำทีใ่ นกำรสอบทำนควำมน่ำเชื่อถือของ
งบกำรเงินได้
การแต่งตัง้ และวาระการดารงตาแหน่ ง
คณะกรรมกำรบริษทั หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นผูแ้ ต่งตัง้ กรรมกำรอิสระของบริษทั ฯ เป็ นกรรมกำรตรวจสอบ โดย
วำระกำรดำรงตำแหน่ งของกรรมกำรตรวจสอบให้เป็ นไปตำมวำระกำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำรบริษทั ทัง้ นี้ กรรมกำร
ตรวจสอบซึง่ พ้นตำแหน่งตำมวำระอำจได้รบั แต่งตัง้ เป็ นกรรมกำรตรวจสอบได้อกี
ในกรณีทก่ี รรมกำรตรวจสอบครบวำระกำรดำรงตำแหน่ งหรือไม่อำจดำรงตำแหน่ งจนครบกำหนดวำระ ซึ่งส่งผลให้มี
จำนวนกรรมกำรตรวจสอบต่ ำกว่ำ 3 คน คณะกรรมกำรบริษทั หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ควรจะแต่งตัง้ กรรมกำรตรวจสอบ
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รำยใหม่ให้ครบถ้วนในทันทีหรืออย่ำงช้ำภำยใน 3 เดือนนับจำกวันทีจ่ ำนวนกรรมกำรตรวจสอบไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิด
ควำมต่อเนื่องในกำรปฏิบตั หิ น้ำทีข่ องคณะกรรมกำรตรวจสอบ
การประชุมคณะกรรมการบริษทั
กำรเข้ำประชุมของคณะกรรมกำรบริษทั และคณะกรรมกำรตรวจสอบ ในงวดปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
ปี 2563
รายชื่อ
1. หม่อมรำชวงศ์ปรีดยิ ำธร เทวกุล
2. นำยศิรชิ ยั โตวิรยิ ะเวช
3. นำงกิง่ เทียน บำงอ้อ
4. ดร.มงคล เหล่ำวรพงศ์
5. นำยนพพันธป์ เมืองโคตร
6. นำยศำศวัต ศิรสิ รรพ์
7. นำยวิทวัส ศิรสิ รรพ์
8. นำยชำลี รักษ์สธุ ี
9. นำยกวิตม์ ศิรสิ รรพ์
10. นำยประภำส วิชำกูล
11. นำยพิเชษฐ์ มหันต์สคุ นธ์

ตาแหน่ ง
ประธำนกรรมกำร
กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรอิสระ
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรอิสระ

กรรมการ

กรรมการ
ตรวจสอบ

7/7
7/7
7/7
7/7
7/7
7/7
7/7
7/7
7/7
7/7
7/7

4/4
4/4
4/4
-

8.1.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง ประกอบด้วยบุคคลจำนวน 6 ท่ำน ดังนี้
รายชื่อ
1.
2.
3.
4.
5.

นำยวิทวัส ศิรสิ รรพ์
นำยกวิตม์ ศิรสิ รรพ์
นำยจตุรพร บุนยสถิตย์
นำยสุรพล อ้นสุวรรณ
นำงสำววันดี แซ่เอีย้ ว

ตาแหน่ ง
ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง
กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง
กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง
กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง
กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง
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8.1.4 คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 คณะกรรมกำรบริหำรของบริษทั ฯ ประกอบด้วยกรรมกำรจำนวน 9 ท่ำน ดังนี้
รายชื่อ

ตาแหน่ ง

1. นำยนพพันธ์ เมืองโคตร

ประธำนกรรมกำรบริหำร

2. นำยศำศวัต ศิรสิ รรพ์

กรรมกำรบริหำร

3. นำยวิทวัส ศิรสิ รรพ์

กรรมกำรบริหำร

4. นำยภวัต ศิรสิ รรพ์

กรรมกำรบริหำร

5. นำยกวิตม์ ศิรสิ รรพ์

กรรมกำรบริหำร

6. นำงวันเพ็ญ โฆษิตเรืองชัย

กรรมกำรบริหำร

7. นำยอวยชัย คล้ำยทับทิม

กรรมกำรบริหำร

8. นำยจตุรพร บุนยสถิตย์

กรรมกำรบริหำร

9. นำยสรินทร์ วรรณะลี
กรรมกำรบริหำร
นำยสุรพล อ้นสุวรรณ ทำหน้ำทีเ่ ป็ นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำร
8.1.5 ผูบ้ ริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 รำยชื่อผูบ้ ริหำรของบริษทั ฯ จำนวน 9 ท่ำน มีดงั นี้
รายชื่อ

ตาแหน่ ง

1. นำยศำศวัต ศิรสิ รรพ์

ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร

2. นำยวิทวัส ศิรสิ รรพ์

ประธำนเจ้ำหน้ำทีป่ ฏิบตั กิ ำร

3. นำยภวัต ศิรสิ รรพ์

ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร Supply Chain

4. นำยกวิตม์ ศิรสิ รรพ์

ประธำนเจ้ำหน้ำทีฝ่ ่ ำยกำรเงิน

5. นำยกันตพัฒน์ ศิรสิ รรพ์

ผูอ้ ำนวยกำรโครงกำรแม่เมำะ

6. นำยอวยชัย คล้ำยทับทิม

ผูอ้ ำนวยกำรโครงกำรแม่เมำะ

7. นำยวิฑรู ย์ ชินวณิชยั

ผูอ้ ำนวยกำรโครงกำรหงสำ

8. นำงวันเพ็ญ โฆษิตเรืองชัย

ผูอ้ ำนวยกำรอำวุโสฝ่ ำยบัญชีและกำรเงิน

9. ดร.รุจ บัณฑุวงศ์

ผูอ้ ำนวยกำรอำวุโสฝ่ ำยพัฒนำธุรกิจและทีป่ รึกษำอำวุโสทำงวิชำกำร
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8.2

เลขานุการบริษทั

ทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรบริษทั ครัง้ ที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 2 มีนำคม 2558 ได้มมี ติแต่งตัง้ นำยสุรพล อ้นสุวรรณ
เป็ นเลขำนุกำรบริษทั เพื่อทำหน้ำทีใ่ นนำมบริษทั ฯ และ/หรือ คณะกรรมกำรบริษทั และกำหนดขอบเขตอำนำจ หน้ำที่
และควำมรับผิดชอบทีส่ ำคัญ เพื่อให้เป็ นไปตำมมำตรำ 89/15 แห่ง พรบ.หลักทรัพย์ ดังนี้
1. จัด ท ำและเก็บ รัก ษำทะเบีย นกรรมกำร หนั ง สือ นั ด ประชุ ม คณะกรรมกำรบริษัท รำยงำนกำรประชุ ม
คณะกรรมกำรบริษทั รำยงำนประจำปี ของบริษทั ฯ หนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้ รำยงำนกำรประชุมผูถ้ อื หุน้ ในนำมของ
บริษทั ฯ และ/หรือคณะกรรมกำร
2. เก็บรักษำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียที่รำยงำนโดยกรรมกำรหรือผู้บริหำรในนำมของบริษัท ฯ และ/หรือ
คณะกรรมกำร
3. ดำเนินกำรอื่นใดตำมทีค่ ณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนประกำศกำหนด และจัดส่งสำเนำรำยงำนกำรมีส่วนได้
เสียตำมมำตรำ 89/14 ซึง่ จัดทำโดยกรรมกำรให้ประธำนกรรมกำรและประธำนกรรมกำรตรวจสอบทรำบภำยใน 7 วัน
ทำกำรนับแต่วนั ทีบ่ ริษทั ฯ ได้รบั รำยงำนนัน้ ในนำมของบริษทั และ/หรือคณะกรรมกำร
4. ให้คำแนะนำเบือ้ งต้นเกีย่ วกับข้อกฎหมำย และระเบียบข้อบังคับต่ำง ๆ ของบริษทั ฯ ทีค่ ณะกรรมกำรบริษทั
ต้องกำรทรำบและติดตำมให้มกี ำรปฏิบตั ติ ำมอย่ำงถูกต้องสม่ำเสมอ รวมถึงรำยงำนกำรเปลีย่ นแปลงข้อกำหนด และ/
หรือกฎหมำยทีม่ นี ยั สำคัญให้คณะกรรมกำรบริษทั รับทรำบ
5. จัดกำรประชุมผู้ถือหุ้นและกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั ให้เป็ นไปตำมกฎหมำย ข้อบังคับของบริษัท ฯ
และข้อพึงปฏิบตั ทิ เ่ี กีย่ วข้อง
6. บันทึกรำยงำนกำรประชุมผูถ้ อื หุน้ และกำรประชุมของคณะกรรมกำรบริษทั รวมทัง้ ติดตำมให้มกี ำรปฏิบตั ิ
ตำมมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ และทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรบริษทั
7. ดูแลให้มกี ำรเปิ ดเผยข้อมูลและรำยงำนสำรสนเทศในส่วนทีร่ บั ผิดชอบต่อหน่วยงำนทีเ่ กีย่ วข้อง ตำมระเบียบ
และข้อกำหนดของหน่วยงำนดังกล่ำว
8. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมกำรบริษทั และกำรดำเนินกำรอื่นใดให้เป็ นไปตำมกฎหมำย และ/หรือ ตำมที่
คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนประกำศกำหนด และ/หรือตำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั
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8.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหาร
8.3.1 ค่าตอบแทนกรรมการ
8.3.1.1 ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิ น
ทีป่ ระชุมสำมัญผูถ้ อื หุน้ ประจำปี 2563 ได้มมี ติอนุมตั กิ ำรกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรของบริษทั ฯ ประจำปี
2563 โดยมีรำยละเอียดดังนี้
ค่าตอบแทนรายเดือน/คน
(บาท)

เบี้ยประชุมต่อครัง/คน
้
(บาท)

1. คณะกรรมกำรบริษทั
- ประธำนกรรมกำร
40,000
15,000
- ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
25,000
15,000
- กรรมกำรทีไ่ ม่ได้เป็ นผูบ้ ริหำร
15,000
15,000
- กรรมกำรทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหำร
ไม่มี
8,000
2. คณะกรรมกำรชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรชุดย่อยอื่น ทีอ่ ำจมีกำรแต่งตัง้
ขึน้ โดยคณะกรรมกำรบริษทั ฯ ในอนำคต
- ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
25,000
10,000
- กรรมกำรตรวจสอบท่ำนอื่น
15,000
10,000
ในปี 2562 และปี 2563 บริษทั ฯ มีกำรจ่ำยค่ำผลตอบแทนให้แก่กรรมกำรของบริษทั ฯ ตำมรำยละเอียด ดังนี้
ปี 2562
ปี 2563
รายชื่อ
ค่าตอบแทน (บาท)
ค่าตอบแทน (บาท)
เงิ นเดือน
เบี้ยประชุม
เงิ นเดือน
เบี้ยประชุม
3. หม่อมรำชวงศ์ปรีดยิ ำธร เทวกุล
480,000
135,000
480,000
90,000
4. นำยศิรชิ ยั โตวิรยิ ะเวช
300,000
145,000
300,000
140,000
5. นำงกิง่ เทียน บำงอ้อ
180,000
160,000
180,000
140,000
6. ดร.มงคล เหล่ำวรพงศ์
180,000
160,000
180,000
140,000
/1
7. นำยนพพันธป์ เมืองโคตร
/1
8. นำยศำศวัต ศิรสิ รรพ์
/1
9. นำยวิทวัส ศิรสิ รรพ์
10. นำยชำลี รักษ์สธุ ี
180,000
135,000
180,000
90,000
/1
11. นำยกวิตม์ ศิรสิ รรพ์
12. นำยประภำส วิชำกูล
180,000
135,000
180,000
90,000
13. นำยพิเชษฐ์ มหันต์สคุ นธ์
180,000
105,000
180,000
90,000
หมำยเหตุ: 1/ นำยนพพันธป์ เมืองโคตร นำยศำศวัต ศิรสิ รรพ์ นำยวิทวัส ศิรสิ รรพ์ นำยกวิตม์ ศิรสิ รรพ์ กรรมกำรที่
เป็ นผูบ้ ริหำรของบริษทั ได้มหี นังสือถึงบริษทั ฯ เพื่อสละสิทธิกำรได้รบั ค่ำตอบแทนเบีย้ ประชุม
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8.3.1.2 ค่าตอบแทนอื่น
นอกจำกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัทฯ มีกำรจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิท่จี ะซื้อหุ้นสำมัญต่อกรรมกำรและ
พนักงำนของบริษัทฯ เช่น ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เพื่อเป็ นขวัญและกำลังใจ สร้ำงแรงจูงใจ และรักษำบุคลำกร อันจะ
ส่งผลดีต่อกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯในอนำคต
8.3.2 ค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร
ค่ำตอบแทนแก่ผบู้ ริหำรทีท่ ำหน้ำทีเ่ ป็ นกรรมกำร (ไม่รวมค่ำตอบแทนรำยเดือนและเบีย้ ประชุมในฐำนะกรรมกำร
และผูบ้ ริหำรของบริษทั ฯ ทีไ่ ม่ใช่กรรมกำร) สำหรับงวดปี บญ
ั ชี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และวันที่ 31 ธันวำคม
2563 มีรำยละเอียดดังนี้
ค่าตอบแทน
เงินเดือน
โบนัส
กองทุนสำรองเลีย้ งชีพ
รวมค่าตอบแทน

ปี 2562

ปี 2563

จานวนราย จานวนเงิ น(ล้านบาท) จานวนราย จานวนเงิ น(ล้านบาท)
8
17.67
9
19.76
8
1.30
9
0.00
8
0.31
9
0.29
19.28
20.05
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8.4 บุคลากร
8.4.1 จานวนบุคลากร
จำนวนบุคลำกรของบริษทั ฯ (ไม่รวมผูบ้ ริหำรจำนวน 9 คน) แบ่งตำมรำยบริษทั ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
และวันที่ 31 ธันวำคม 2563 โดยสำมำรถแบ่งตำมสำยงำนต่ำงๆ ได้ดงั ต่อไปนี้
สายงาน
ฝ่ ำยสำนักงำนผูบ้ ริหำร
ฝ่ ำยทีป่ รึกษำ
ฝ่ ำยวิศวกรรม
ฝ่ ำยซ่อมบำรุง (ไฟฟ้ ำ-เครื่องกล)
ฝ่ ำยปฏิบตั กิ ำรเหมือง
ฝ่ ำยปฏิบตั กิ ำรสำยพำน
ฝ่ ำยควำมปลอดภัยวิชำชีพ
ฝ่ ำย Supply Chain (จัดหำพัสดุ / บริหำรคลังพัสดุ)
ฝ่ ำยสำรสนเทศ
ฝ่ ำยบัญชี-กำรเงิน
ฝ่ ำยตรวจสอบภำยใน
ฝ่ ำยบริหำรค่ำจ้ำง
ฝ่ ำยบริหำรงบประมำณและจัดหำเงินทุน
ฝ่ ำยพัฒนำองค์กรและบุคลำกร
ฝ่ ำยบริหำรธุรกำร
ฝ่ ำยพัฒนำธุรกิจ
ฝ่ ำยประสำนงำนและกลยุทธ์
ฝ่ ำยวิเครำะห์และประสำนข้อมูลโครงกำรCLMV
รวม
8.4.2

จานวนบุคลากร (คน)
31 ธันวาคม 2562
10
1
26
386
601
211
4
59
7
25
1
2
6
5
55
7
2
0
1,408

31 ธันวาคม 2563
8
3
41
352
584
221
6
63
6
24
0
0
6
13
50
7
1
1
1,386

ค่าตอค่าตอบแทนบุคลากร (ไม่รวมผูบ้ ริหาร)

ในปี 2562 และปี 2563 สิน้ สุด 31 ธันวำคม 2563 บริษทั ฯ จ่ำยค่ำตอบแทนให้แก่พนักงำน จำนวน 371.69
ล้ำนบำท และ 373.54 ล้ำนบำท ตำมลำดับ โดยเป็ นค่ำตอบแทนในรูปของเงินเดือน โบนัส ค่ำล่วงเวลำ เงินสมทบ
กองทุนสำรองเลีย้ งชีพ และสวัสดิกำรอื่นๆ
-

ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิ น ค่ำตอบแทนทีเ่ ป็ นตัวเงินสำหรับพนักงำนของบริษทั ฯ และพนักงำนตำมสัญญำ
จ้ำง ซึง่ ประกอบไปด้วยเงินเดือน โบนัส ค่ำแรง และสวัสดิกำรอื่นๆ มีจำนวน 370.93 ล้ำนบำท ในปี 2563
อนึ่ง กำรปรับขึน้ เงินเดือนประจำปี ของพนักงำน แต่ละคนขึน้ อยู่กบั กำรประเมินผลกำรทำำงำนประจำปี ของ
พนักงำน ตลอดจนให้อยู่ในจำนวนทีแ่ ข่งขันได้ในตลำด
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-

ค่า ตอบแทนอื่ น บริษัท ฯ มีก ำรจ่ ำยเงินสมทบเข้ำ กองทุ น ประกันสัง คมให้ก ับ พนัก งำน และยัง ให้
ผลประโยชน์ตอบแทนในกำรเกษียณอำยุแก่พนักงำนตำมกฎหมำยแรงงำนไทย ในกำรนี้บริษทั ฯ ได้บนั ทึก
ค่ำใช้จ่ำยรวมเป็ นเงินจำนวน 22.3 ล้ำนบำท ในปี 2562 และ จำนวน 14.65 ล้ำนบำท ในปี 2563
ผลประโยชน์ อ่นื ๆ ที่บริษัท ฯ ให้แก่ พนักงำน ได้แก่ ประกัน ชีวิต ประกัน สุข ภำพ ประกัน อุบ ัติเ หตุ ค่ ำ
รักษำพยำบำล ค่ำเบีย้ เลีย้ งเดินทำง

-

กองทุนสารองเลี้ยงชี พ บริษัทฯ รับรู้ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็ นเงินจำนวนทัง้ สิ้น
จำนวน 2.46 ล้ำนบำทในปี 2562 และจำนวน 2.27 ล้ำนบำทในปี 2563

8.4.3 ข้อพิ พาทด้านแรงงานที่สาคัญในระยะ 3 ปี ที่ผา่ นมา
– ไม่มี –
8.4.4 การพัฒนาองค์กรและบุคลากร
การดาเนิ นงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
บริษทั ฯ ให้ควำมสำคัญในกำรบริหำรงำนด้ำนบุคลำกรของบริษทั อย่ำงต่อเนื่องเสมอมำ เนื่องจำกพนักงำนทุก
คนเป็ นทรัพยำกรทีม่ คี ่ำทีจ่ ะช่วยผลักดันให้แก่บริษทั ฯ สำมำรถบรรลุเป้ ำหมำยและแผนธุรกิจที่วำงไว้ได้ โดยบริษทั ฯ
ยังให้ควำมสำคัญต่อกำรพัฒนำ ถ่ำยทอดควำมรู้ และควำมสำมำรถของพนักงำน รับฟั งควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
จำกพนักงำนทุกระดับอย่ำงเท่ำเทียมและเสมอภำคกัน ถือเป็ นปั จจัยหลักสำคัญของกำรก้ำวไปสู่ควำมสำเร็จของบริษทั
ฯ และถือว่ ำพนักงำนคือ ทรัพ ยำกรที่มีคุ ณค่ ำต่ อ กำรดำเนิ นธุ รกิจ เพื่อสร้ำงคุณค่ำ มูลค่ำให้แ ก่อ งค์ก ร และเป็ นตัว
ขับเคลื่อนองค์กรให้เกิดกำรพัฒนำอย่ำงยังยื
่ น บริษทั ฯ ให้ควำมสำคัญกับกำรวำงแผนกำลังคนและพัฒนำพนักงำนให้มี
ศักยภำพเพื่อรองรับกำรขยำยตัวของธุรกิจในอนำคต โดยเริม่ ตัง้ แต่กำรสรรหำว่ำจ้ำงบุคลำกรให้ตรงกับควำมต้องกำร
ในแต่ละสำยงำน พิจำรณำถึงควำมเหมำะสมในด้ำนควำมรู้ ควำมสำมำรถ ผูบ้ ริหำรระดับสูงจึงมีส่วนทีจ่ ะผลักดันให้
บุคลำกรเกิดกำรพัฒนำเรียนรูแ้ ละกำรแลกเปลีย่ นควำมรูแ้ ละกำรทำงำนเป็ นทีม เพื่อให้สำมำรถบรรลุวตั ถุประสงค์ของ
บริษทั ฯ อีกทัง้ ส่งเสริมให้เกิดควำมเป็ นหนึ่งเดียวเพื่อให้บรรลุเป้ ำหมำยร่วมกัน
การสรรหาพนักงานและความก้าวหน้ าในอาชีพของพนักงาน
บริษัทเปิ ดโอกำสให้กบั ผู้มีศกั ยภำพเข้ำมำเป็ นกำลังสำคัญในกำรกำรพัฒนำองค์กรให้เติบโตอย่ำงมันคง
่
ยังยื
่ น โดยผ่ำนกระบวนกำรสรรหำและคัดเลือกอย่ำงเป็ นระบบ มีขอ้ กำหนดในกำรจ้ำงพนักงำนทีม่ ำตรฐำนเดียวกันใน
ตำแหน่งงำนลักษณะเดียวกัน เปิ ดโอกำสและให้ควำมเท่ำเทียมกันในเชือ้ ชำติ ศำสนำ เพศ และสถำบันกำรศึกษำ โดย
กำรประชำสัมพันธ์รบั สมัครงำนผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ เพื่อให้ได้ผสู้ มัครทีห่ ลำกหลำย โดยมีฝ่ำยพัฒนำองค์กรและบุคลำกร
ร่วมกับฝ่ ำยต่ำงๆ อำทิ ฝ่ ำยวิศวกรรม ฝ่ ำยปฏิบตั ิกำรเหมือง ฝ่ ำยปฏิบตั ิ กำรสำยพำน เป็ นต้น ร่วมวิเครำะห์ควำม
ต้องกำร อัตรำกำลัง กำหนดขีดควำมสำมำรถทีต่ อ้ งกำร และจัดทำแผนกำรสรรหำบุคลำกร เพื่อให้ได้มำซึง่ พนักงำนทีม่ ี
คุณสมบัติถูกต้องและเหมำะสมตำมตำแหน่ งหน้ำที่ ทัง้ นี้ เมื่อมีตำแหน่ งงำนว่ำงลงหรือตำแหน่ งงำนใหม่ๆ เกิดขึ้น
บริษทั ฯ จะเปิ ดโอกำสให้กบั พนักงำนภำยในเป็ นอันดับแรก เพื่อส่งเสริมควำมก้ำวหน้ำในกำรทำงำนกับพนักงำนเดิม
หำกไม่มผี ใู้ ดเหมำะสม จึงจะพิจำรณำคัดเลือกจำกบุคคลภำยนอก
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นอกจำกนี้ พนักงำนใหม่ทุกคนจะได้เข้ำรับกำรปฐมนิเทศ เพื่อให้พนักงำนได้รจู้ กั และรับทรำบถึงกระบวนกำร
และขัน้ ตอนกำรทำงำนของตนเอง รวมไปถึงฝ่ ำยต่ำงๆ ในองค์กร ซึง่ จะมีส่วนช่วยให้พนักงำนเข้ำใจบทบำทและหน้ำที่
ของตนเองและสำมำรถปฏิบตั งิ ำนได้ตรงตำมวัตถุประสงค์ อีกทัง้ กลุ่มบริษทั ยังให้ควำมสำคัญในกำรให้โอกำสเติบโตใน
หน้ำทีก่ ำรงำนแก่พนักงำนตำมเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ เพื่อรักษำคนเก่งและคนดีให้อยู่กบั องค์กร
การสรรหาภายในองค์กร
บริษทั เปิ ดโอกำสให้กบั พนักงำนภำยในบริษทั โดยพิจำรณำจำกพนักงำนทีม่ คี วำมรูแ้ ละควำมสำมำรถ เพื่อให้
ควำมสำคัญในกำรเติบโตภำยในองค์กร เมื่อควำมรู้ ควำมสำมำรถเหมำะสมกับตำแหน่งว่ำงนัน้ ๆ
การสรรหาภายนอกองค์กร
บริษัทเปิ ดโอกำสให้บุคคลภำยนอกที่สนใจเข้ำร่วมงำนสำมำรถสมัครงำนกับทำงบริษัทฯ ได้หลำยช่องทำง
เช่น กำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนบอร์ดรับสมัครงำนหน้ำบริษทั เว็บไซต์ของบริษทั และเว็บไซต์ออนไลน์ทบ่ี ริษทั มีกำรลง
ประกำศรับสมัครไว้ นอกจำกนี้ยงั สำมำรถมำสมัครด้วยตนเองได้ทบ่ี ริษทั อีกด้วย
การคัดเลือกผูส้ มัครงาน
บริษทั มีกำรคัดลือกผูส้ มัครจำกผูท้ ส่ี นในเข้ำร่วมงำนกับทำงบริษทั จำกทุกช่องทำงอย่ำ งเป็ นธรรม โดยจัดให้มี
กำรสอบสัมภำษณ์ และทำกำรทดสอบควำมรู้ ทักษะ ควำมสำมำรถ และควำมเชีย่ วชำญในตำแหน่ งงำนทีร่ บั ผิดชอบ มี
ควำมมุ่งมันตั
่ ง้ ใจ และมีทศั นคติเชิงบวก ซึง่ พนักงำนถือเป็ นปั จจัยหลักสำคัญของกำรก้ำ วไปสู่ควำมสำเร็จขององค์กร
ฝ่ ำยพัฒนำองค์กรและบุคลำกรจะทำกำรตรวจสอบ ประเมินคุณสมบัตแิ ละควำมสำมำรถให้เหมำะสมกับตำแหน่งงำน
การว่าจ้าง
บริษทั ฯ ให้ควำมสำคัญต่อกำรว่ำจ้ำงอย่ำงมีหลักเกณฑ์ และอย่ำงเป็ นธรรม เสมอภำค เหมำะสม โดยมีกำร
กำหนดมำตรฐำน ซึง่ จะแบ่งตำมประสบกำรณ์ สำยงำน อย่ำงเท่ำเทียมกันไม่ว่ำจะเป็ นเพศใดหรือสัญชำติใดก็ตำมพื่อใช้
เป็ นแนวทำงของผูป้ ฏิบตั งิ ำน ทัง้ นี้พนักงำนทุกคนจะได้รบั สิทธิประโยชน์และสวัสดิกำรตำมกฎหมำยแรงงำนทีพ่ งึ ได้รบั
การสร้างแรงจูงใจและการรักษาพนักงาน
บริษัทมีกำรวำงแผนส่งเสริมให้พนักงำนมีค วำมรู้ควำมสำมำรถ เพื่อเป็ น แรงดึงดูดให้พนัก งำนที่ดีและมี
ควำมสำมำรถให้อ ยู่ก ับ บริษัท มีก ำรจัด ท ำโครงสร้ำ งกำรบริห ำรค่ ำ ตอบแทนและสวัสดิก ำรให้ก ับ พนัก งำน โดย
ค่ำตอบแทนนัน้ จะประเมินจำกผลกำรปฏิบตั งิ ำนของพนักงำนแต่ละคนผ่ำนกำรปรับอัตรำค่ำตอบแทนประจำปี รวมถึง
กำรเลื่อนตำแหน่ งตำมควำมสำมำรถในกำรปฏิบตั งิ ำนในสำยงำน ทัง้ นี้บริษทั มีหลักเกณฑ์กำรประเมินผลกำรทำงำน
ของพนักงำนเพื่อประเมินควำมรู้ ควำมสำมำรถ หน้ำทีร่ บั ผิดชอบในกำรปฏิบตั ิงำน เพื่อเป็ นกำรกระตุ้นให้พนักงำน
ทำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
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ตารางอัตราการลาออกของพนักงาน
2563
รายการ

สานักงานใหญ่
จานวน
(คน)

แบ่งตามเพศ
- ชำย
7
- หญิง
2
แบ่งตามการจ้างงาน
- พนักงำนประจำ
0
- พนักงำนรำยวัน
9
- สัญญำจ้ำง
0
แบ่งตามตาแหน่ งงาน (พนักงานประจา)
- วิศวกร/ผูบ้ งั คับบัญชำ
1
- ช่ำงเทคนิค
1
- พนักงำนสนับสนุน
7
แบ่งตามตาแหน่ งงาน (รายวัน)
- วิศวกร
- ช่ำงเทคนิค
- พนักงำนสนับสนุน
คิ ดเป็ นร้อยละ
จานวนพนักงาน
ณ สิ้ นปี 2563 (รวมผูบ้ ริหาร)

สานักงานแม่เมาะ

สานักงานหงสา

รวม
(คน)

จานวน
(คน)

รวม
(คน)

จานวน
(คน)

รวม
(คน)

9

361
11

372

16
2

18

9

106
254
12

372

0
18
0

18

9

12
247
7

266

2
12
4

18

-

-

-

106
106
28.60%
1,395 (คน)
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จานวนพนักงานและประเภทการจ้างงาน
ณ 31 ธันวำคม 2563 เป็ นจำนวน 1,395 คน โดยแบ่งตำมหัวข้อ ดังนี้
สัดส่วนการจ้างงาน
รายการ

2563
จานวน(คน)

ร้อยละ

จาแนกตามเพศ
- ชำย
- หญิง

1,287
108

92%
8%

จาแนกตามการจ้งงาน
- พนักงำนรำยเดือน
- พนักงำนรำยวัน
- พนักงำนสัญญำจ้ำง

652
721
22

47%
52%
2%

จาแนกตามระดับ
- ผูบ้ ริหำรระดับสูง
- ผูบ้ ริหำรระดับกลำง
- ผูบ้ ริหำรระดับต้น
- ระดับปฏิบตั กิ ำร

26
27
217
1,125

2%
2%
16%
81%

จาแนกตามอายุ
- อำยุระหว่ำง 20 - 25ปี
- อำยุระหว่ำง 26 - 30 ปี
- อำยุระหว่ำง 31 - 35 ปี
- อำยุระหว่ำง 36 - 40 ปี
- อำยุระหว่ำง 41 - 45 ปี
- อำยุระหว่ำง 46 - 50 ปี
- 50 ปี ขน้ึ ไป

129
228
237
204
171
145
281

9%
16%
17%
15%
12%
11%
20%
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การเข้าใหม่และการพ้นสภาพ / เลิ กจ้าง*
สานักงานใหญ่
รายการ
จานวน(คน )
ร้อยละ
พนักงานเข้าใหม่ จาแนกตามช่วงอายุ
- ชำย
11
0.8%
- หญิง
4
0.3%
พนักงานเข้าใหม่ จาแนกตามช่วงอายุ
- อำยุน้อยกว่ำ 30 ปี
5
0.4%
- อำยุ 31-50 ปี
9
0.6%
- อำยุมำกกว่ำ 50 ปี
1
0.1%
พนักงานพ้นสภาพ / เลิ กจ้าง / เสียชีวิต จาแนกตามเพศ
- ชำย
2
0.1%
- หญิง
3
0.2%
พ้นสภาพ / เลิ กจ้าง/ เสียชีวิต จาแนกตามช่วงอายุ
- อำยุน้อยกว่ำ 30 ปี
0
0.0%
- อำยุ 31-50 ปี
0
0.0%
- อำยุ 50 ปี
5
0.4%

สานักงานแม่เมาะ
2563
จานวน(คน)
ร้อยละ

สานักงานหงสา
จานวน(คน)

ร้อยละ

278
4

19.9%
0.3%

73
5

5.2%
0.4%

125
128
29

9.0%
9.2%
2.1%

31
37
10

2.2%
2.7%
0.7%

361
11

25.9%
0.8%

3
0

0.2%
0.0%

125
173
74

9.0%
12.4%
5.3%

0
2
1

0.0%
0.1%
0.1%

*พนักงานพ้นสภาพ/เลิกจ้าง หมายถึง พนักงานทีล่ าออก ไล่ออก เกษียณอายุ หรือ เสียชีวติ

ลักษณะการจ้างงาน
บริษทั ฯ ได้ให้ควำมสำคัญต่อกำรจ้ำงงำน ซึง่ ได้มหี ลักเกณฑ์และระบบกำรบริหำรค่ำจ้ำงค่ำตอบแทนอย่ำงเป็ น
ธรรม เหมำะสมและไม่เลือกปฏิบตั ิ โดยมีมำตรฐำนเดียวกันทัง้ บริษทั พร้อมทัง้ ยังคำนึงถึงสิทธิมนุ ษยชนของบุคคล ซึง่
จะแบ่งตำมประสบกำรณ์ สำยงำน ไม่ว่ำจะเป็ นเพศ ศำสนำ เชื้ อชำติ อย่ำงเท่ำเทียมกัน โดยกำรจ้ำงงำนของบริษัท
แบ่งเป็ น 3 ประเภท ดังนี้
1. พนักงำนประจำ เป็ นพนักงำนที่บริษทั ตกลงจ้ำงงำนและได้รบั กำรบรรจุให้เป็ นพนักงำนประจำโดยได้รบั
ค่ำ จ้ำงเป็ น รำยเดือ น พนักงำนจะได้สำมำรถท ำนได้จ นครบวำระเกษีย ณอำยุ หำกพนักงำนปฏิบตั ิห น้ ำ ที่ท่ไ ด้ร ับ
มอบหมำยอย่ำงมีควำมรับผิดชอบ ไม่ทุจริตต่อหน้ำที่ ไม่ฝ่ำฝื นระเบียบข้อบังคับขอบริษทั หรือมีกำรกระทำทีส่ ่งผลทำ
ให้เกิดควำมเสียหำยต่อบริษทั
2. พนักงำนรำยวัน เป็ นพนักงำนทีบ่ ริษัทตกลงว่ำจ้ำงเป็ นพนักงำนโดยกำหนดอัตรำค่ำจ้ำงเป็ นรำยวัน หรือ
รำยชัวโมง
่ ทัง้ นี้ในกรณีทส่ี ภำพหน้ำงำนทีต่ อ้ งทำมีลกั ษณะต่อเนื่องเป็ นกำรประจำและจำเป็ นต้องผลัดและสับเปลีย่ นกัน
ทำงำน บริษทั อำจว่ำจ้ำงกำหนดให้พนักงำนทำงำนเป็ นกะตำมตำรำงกะทีบ่ ริษทั กำหนดได้
3. พนักงำนสัญญำจ้ำง เป็ นพนักงำนทีบ่ ริษัทตกลงว่ำจ้ำงให้ทำงำนกับบริษั ทโดยมีสญ
ั ญำจ้ำงเป็ นหนังสือที่
กำหนดระยะเวลำจ้ำงเริม่ ต้นและระยะเวลำสิน้ สุดทีแ่ น่นอนและได้รบั ค่ำจ้ำงเป็ นรำยเดือน
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ค่าตอบแทนการทางาน
บริษทั ตระหนักถึงควำมสำคัญของค่ำตอบแทนกำรทำงำนว่ำเป็ นปั จจัยสำคัญทีท่ ำให้พนักงำนมีควำมเป็ นอยู่ท่ี
ดีและมีควำมมันคงในอำชี
่
พกำรงำน ซึง่ จะส่งผลให้พนักงำนปฏิบตั งิ ำนด้วยควำมภำคภูมใิ จและพร้อมทีจ่ ะสร้ำงผลงำน
ให้แก่บริษทั โดยบริษทั มีมำตรฐำนในกำรจ่ำยค่ำตอบแทนให้พนักำนและบุคลำกรอย่ำงเหมำะสม ตำมหน้ำทีแ่ ละควำม
รับผิดชอบ มีกำรกำหนดค่ำตอบแทนอย่ำงเท่ำเทียมกัน โดยจะมีกำรแจ้งตำแหน่ งงำน ค่ำจ้ำงและค่ำตอบแทน รวมถึง
สวัสดิกำรต่ำงๆ เบือ้ งต้นก่อนวันเริม่ งำน และในแต่ละปี บริษทั ได้จดั ให้มกี ำรประเมินผลกำรทำงำนเพื่อปรับค่ำตอบแทน
ให้ก ับพนัก งำนตำมผลงำนที่ผ่ ำ นมำ ซึ่ง จะพิจ ำรณำทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยำว รวมถึง ให้สอดคล้อ งกับ กำรจ่ ำ ย
ค่ำตอบแทนขออุตสำหกรรมเดียวกัน ตลอดจนจัดให้มสี วัสดิกำรต่ำงๆเพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวติ ทีด่ ขี น้ึ ของพนักงำน
โดยบริษทั ได้วำงแผนกำรบริหำรค่ำตอบแทนและสวัสดิกำรของพนักงำนอย่ำงรอบคอบและมีประสิทธิภำพ
การกาหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนพิ เศษ(โบนัส)
กำรจ่ำยค่ำตอบแทนพิเศษ(โบนัส) ของบริษทั เป็ นกำรจ่ำยแบบพิจำรณำตำมผลงำนขององค์กร เป็ นตัวชีว้ ดั ที่
สะท้อนให้เห็นผลสัมฤทธิของควำมพยำยำมที
่พนักงำนทุ่มเทให้กบั องค์กร กำรจ่ำยโบนัสจะช่วยกระตุ้นให้พนักงำนมี
์
ควำมพยำยำมมำกขึน้ เพื่อให้องค์กรมีประสิทธิภำพด้ำนผลประกอบกำรทีด่ ี ทัง้ ยังเป็ นแรงดึงดูดให้คนสนใจมำร่วมงำน
กับองค์กร
กองทุนสารองเลี้ยงชีพ(Provident Fund)
กองทุนสำรองเลีย้ งชีพถือเป็ นสวัสดิกำรรูปแบบหนึ่งทีบ่ ริษทั ให้แก่พนักงำนของบริษทั เพื่อเป็ นหลักประกันที่
มันคงของพนั
่
กงำนและครอบครัว ซึง่ กำรเป็ นสมำชิกกองทุนสำรองเลีย้ งชีพนอกจำกจะให้พนักงำนมีเงินก้อนไว้สำหรับ
ใช้จ่ำยเมื่อยำมเกษียณอำยุแล้วพนักงำนยังได้ประโยชน์ทำงภำษีอกี ด้วย
การเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาพนักงาน
บริษัทเล็งเห็นถึงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร ทัง้ ด้ำนควำมรู้ ทักษะ ควำมสำมรถในด้ำนต่ ำงๆ โดยกำร
สนับสนุ นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนำศักยภำพอย่ำงต่ อเนื่องสอดคล้องกับกำรเจริญเติบโตของธุรกิจและให้ตรงกับควำม
ต้องกำรในกำรทำงำนแต่ละลักษณะงำน เน้นกำรเสริมสร้ำงทักษะในด้ำนต่ำงๆสำหรับพนักงำนใหม่ และอบรมกำรเพิม่
ควำมชำนำญในสำยงำนสำหรับพนักงำนทุกส่วน โดยจัดโครงกำรอบรมทีม่ ุ่งเน้นกำรพัฒนำทักษะและควำมสำมรถใน
กำรทำงำนและเพิม่ ทักษะในกำรสือ่ สำร เพื่อให้สอดคล้องกับแผนกำรดำเนินธุรกิจขององค์กร
นอกจำกนัน้ บริษทั มีกำรจัดกิจกรรมเชิงปฏิบตั กิ ำรนอกสถำนทีเ่ พื่อเพิม่ ทักษะและควำมชำนำญเชิงวิชำชีพตำม
ตำแหน่ ง งำน ส่ง เสริม ให้พนั ก งำนมีค วำมคิดสร้ำ งสรรค์แ ละให้เ ข้ำ ใจถึง กระบวนกำรทำงำนที่ชดั เจนเพื่อ เพิ่ม ขีด
ควำมสำมำรถด้ำนกำรแข่งขัน ของธุ รกิจในอนำคตได้ และในปี 2563 แบ่งกำรอบรมศักยภำพพนักงำนออกเป็ น 4
ประเภท ดังนี้
1. การฝึ กอบรมทัวไป
่ (Company General Training)
1.1 หลักสูตรสำหรับพนักงำนใหม่ (กำรปฐมนิเทศพนักงำนใหม่)
เป็ นหลักสูตรเบือ้ งต้นทีพ่ นักงำนใหม่จะได้รบั กำรอบรม
1.2 หลักสูตรเกีย่ วกับควำมปลอดภัยเบือ้ งต้น
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1.3 หลักสูตรเกีย่ วกับอบรมดับเพลิงเบือ้ งต้น บริษทั ฯ จัดให้มกี ำรฝึกอบรมดับเพลิงขัน้ ต้นให้กบั พนักงำน โดย
มีเจ้ำหน้ำทีป่ ้ องกันและบรรเทำสำธำรณภัยสถำนีดบั เพลิงลำดยำว เป็ นผูบ้ รรยำยให้ควำมรูท้ งั ้ ภำคทฤษฎี
และกำรฝึกปฏิบตั ิ เพื่อให้พนักงำนมีควำมรูค้ วำมเข้ำใจเกีย่ วกับกำรป้ องกันและระงับอัคคีภยั เบือ้ งต้น
1.4 หลักสูตรกำรฝึกอบรมขณะปฏิบตั งิ ำน (On the Job Training)
2. การฝึ กอบรมการบริหาร ( Management Skills )
2.1 ทักษะกำรบริหำรงำนและบริหำรคน
2.2 ทักษะกำรเป็ นผูบ้ งั คับบัญชำ
2.3 ทักษะกำรติดต่อสือ่ สำร
2.4 ทักษะประสำนงำน
3. การฝึ กอบรมเฉพาะด้าน ( Functional Skills )
3.1 ด้ำนวิศวกรรมและกำรดำเนินงำนในโครงกำร (Engineering and Project Execution Training)
3.2 ด้ำนกำรขับรถเฉพำะทำง เช่น พนักงำนขับรถเทท้ำย พนักงำนขับรถขุด พนักงำนขับรถเกรด เป็ นต้น
3.3 ด้ำนกำรปฎิบตั ิกำรสำยพำน โดยจะเป็ นกำรอบรมในเรื่องงำนด้ำนวิศวกรรมเฉพำะด้ำน ซึ่งจะทำให้
พนักงำนมีควำมรู้ ควำมสำมำรถในงำนทีไ่ ด้รบั มอบหมำยได้ดยี งิ่ ขึน้
3.4 ด้ำ นกำรปฎิบ ัติก ำรเหมือ ง โดยจะเป็ น กำรอบรมในเรื่อ งงำนด้ำ นวิศ วกรรมเฉพำะด้ำ น ซึ่ง จะท ำให้
พนักงำนมีควำมรู้ ควำมสำมำรถในงำนทีไ่ ด้รบั มอบหมำยได้ดยี งิ่ ขึน้
4. การส่งเสริมและสร้างสัมพันธภาพให้กบั พนักงาน
4.1 กำรสัมมนำและออกไปทำกิจกรรมนอกสถำนที่
4.2 กำรจัดกิจรรมในเชิงสันทนำกำร เช่น กำรแข่งขันกีฬำสี กำรวิง่ มำรำธอน
งบประมาณในการพัฒนาศักยภาพของพนักงานปี 2563
ค่าใช้จ่าย(บาท)
874,000
700,000
136,000
1,024,000
874,000
2,734,000

หัวข้อ
ด้ำนกำรบริหำร
ด้ำนทักษะและควำมรูเ้ ฉพำะด้ำน
ด้ำนควำมปลอดภัย
ด้ำนสัมพันธภำพและทีม
ด้ำนกำรบริหำร
รวม

เฉลี่ยต่อคน(บาท)
8,740
700
2,720
10,240
8,740
22,400

ผลการดาเนิ นงานด้านการอบรมและพัฒนา
วิ ธีการ

รายละเอียด

กำรฝึกอบรมภำยในบริษทั กำรฝึกอบรมภำยใน+ภำยนอกบริษทั
กำรจัดอบรมOJT
กำรสัมมนำนอกสถำนที่

ค่าใช้จ่าย

จานวน(หลักสูตร)

140,000
500,000

7
10
70
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การดูแลพนักงานในด้านสวัสดิ การ
บริษทั ได้จดั ให้มกี ำรกำหนดสวัดกิ ำรส่วนเพิม่ เติม โดยมีกำรจัดตัง้ คณะกรรมกำรด้ำนสวัสดิกำรพนักงำนทีม่ ำ
จำกกำรเลือกตัง้ ซึง่ จัดตัง้ ใหม่ทุกๆ 2 ปี โดยให้สทิ ธิพนักงำนทุกระกับในกำรสมัครเป็ นคณะกรรมกำรด้ำนสวัสดิกำรเพื่อ
เป็ นตัวแทนในกำรร่วมเจรจำต่อรองกับบริษัทเกีย่ วกับข้อปฏิบตั ิหรือข้อตกลงที่มผี ลกระทบต่อพนักงำน รับฟั งควำม
คิดเห็นรวมถึงข้อเสนอแนะของพนักงำนผ่ำนช่องทำงคณะกรรมกำรและเป็ นกำรส่งเสริมให้เกิดควำมร่วมมือร่วมใจของ
พนักงำนและบริษทั ในกำรดูแลสวัสดิกำรทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อพนักงำนทุกๆด้ำน
 กำรจัดให้มกี ำรตรวจสุขภำพประจำปี ปี ละ 1 ครัง้ สำหรับโครงกำรแม่เมำะและสำนักงำนใหญ่ ส่วน
โครงกำรหงสำจัดให้มกี รตรวจสุขภำพประจำปี ปี ละ 2 ครัง้
 กำรจัดให้มผี ลประโยชน์ในรูปเงินช่วยเหลือในวำระต่ำงๆ เช่น กระเช้ำเยีย่ มไข้ เงินช่วยเหลืองำนศพ
สำหรับพนักงำน พ่อ แม่ บุตร และคู่สมรส เป็ นต้น
 กำรจัด ให้ มีก รมธรรม์ ป ระกัน ชีวิต ประกัน สุ ข ภำพแบบกลุ่ ม และประกัน อุ บ ัติ เ หตุ ก ลุ่ ม มีค่ ำ
รักษำพยำบำลให้กบั พนักงำน(เฉพำะพนักงำนทีไ่ ด้รบั สวัสดิกำรประกันอุบตั เหตุกลุ่ม) เพื่ออำนวย
ควำมสะดวกด้ำนกำรเข้ำรับกำรรักษำพยำบำล และเป็ นกำรสร้ำงควำมมันคงให้
่
กบั พนักงำนและ
ครอบครัว รวมทัง้ กำรจัดกิจกรรมทำงกีฬำของบรรดำพนักงำนและผูบ้ ริหำร และจัดให้มกี ำรตรวจ
สุขภำพประจำปี เพื่อเป็ นกำรส่งเสริมกำรดูแลตนเองให้มสี ขุ ภำพทีด่ แี บบยังยื
่ นและมีคุณภำพชีวติ ทีด่ ี
ในระยะยำว
 กำรสนับสนุ นด้ำนกำรศึกษำโครงกำรสนับสนุ นทุนกำรศึกษำให้แก่พนักงำนของบริษัทที่วำงแผน
อยำกศึกษำต่อเพื่อเสริมสร้ำงควำมรูแ้ ละศักยภำพของตนเอง เพื่อสำมำรถนำมำปรับและต่อยอดใน
กำรทำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ตารางรายงานการดูแลพนักงานในด้านสวัสดิ การ
รายละเอียดการดูแลพนักงาน
กำรตรวจสุขภำพประจำปี
กองทุนสำรองเลีย้ งชีพ
สวัสดิกำรประกันสุขภำพกลุ่ม
สวัสดิกำรประกันอุบตั เิ หตุกลุ่ม
สวัสดิกำรพนักงำนเกษียณอำยุ
สวัสดิกำรค่ำรักษำพยำบำล
สวัสดิกำรอื่นๆ
- กระเช้ำเยีย่ มไข้
- พวงหรีด
- ช่วยเหลือกรณีพนักงำนเสียชีวติ
- ช่วยเหลือกรณีญำติพนักงำนเสียชีวติ

ปี 2563 (คน)
1,083
449
311
1,108
13
1,108
9
14
5
11
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มาตรการแนวทางในการบริหารบุคลากรในสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19
นอกจำกนี้ทุกโครงกำรของบริษทั และสำนักงำนใหญ่ กำหนดนโยบำยและมีประกำศมำตรกำรกำรป้ องกันกำร
แพร่ระบำดเชื่อโรคโควิด-19 ทัง้ บุคลำกรภำยในบริษทั ฯ และบุคคลทีเ่ ข้ำมำติดต่อ เพื่อให้ทุกโครงกำรนำไปปฏิบตั ิ
เป็ นไปในแนวทำงเดียวกัน มีกำรจัดหำอุปกรณ์ ป้องกันกำรแพร่ระบำด เช่น เครื่องสแกนอุณหภูมิ เจลแอลกอฮอล์
และฉีดสเปรย์ฆำ่ เชือ้ บริเวณพืน้ ทีป่ ฎิบตั งิ ำนและรถรับส่งพนักงำน นอกจำกที่
โครงกำรหงสำได้เข้ำร่วมงำน Safety Talk COVID-19 ทีจ่ ดั ขึน้ ในโครงกำรหงสำ โดยทีมแพทย์โรงพยำบำล
สมเด็จพระยุพรำช อ. ปั ว่ จ.น่ ำน และโครงกำรแม่เมำะ เข้ำร่วมประชุมกับ เทศบำลแม่เมำะ และ ผู้นำชุมชน เพื่อ
กำหนดมำตรกำรกำรป้ องกันและกำรเฝ้ ำระวัง
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9.

การกากับดูแลกิ จการ

9.1 นโยบายการกากับดูแลกิ จการ
ในกำรดำเนินงำนทีผ่ ่ำนมำ คณะกรรมกำรบริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน) ได้ปฏิบตั ติ ำมกฎหมำย
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ รวมทัง้ ได้ยดึ ถือและปฏิบตั ติ ำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่
ดีของบริษทั จดทะเบียน (The Principles of Good Corporate Governance of Listed Companies) ตำมแนวทำงที่
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ซึง่ เป็ นแนวทำงในกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพในกำร
ดำเนินงำน และเพื่อให้เกิดควำมโปร่งใสต่อนักลงทุนอันจะทำให้เกิดควำมเชื่อมันในกำรด
่
ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ต่อ
บุคคลภำยนอก โดยนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ขี องบริษทั ครอบคลุมหลักปฏิบตั ิ 8 ข้อหลัก ดังนี้
หลักปฏิบตั ิ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผูน้ าองค์กรทีส่ ร้างคุณค่า
ให้แก่กจิ การอย่างยังยื
่ น (Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board)
1.1 คณะกรรมกำรดำเนินงำนและบริหำรงำนภำยใต้จริยธรรมทำงธุรกิจ มองทุกฝ่ ำยทีม่ คี วำมเกีย่ วข้องกับ
บริษทั ฯ คณะกรรมกำรดำเนินธุรกิจอย่ำงตรงไปตรงมำ และเคำรพสิทธิ ์ ทัง้ ของผูห้ ุน้ ผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียต่ำง ๆ รวมไป
ถึงพนักงำน และตระหนักถึงควำมรับผิดชอบในฐำนะผู้นำที่ต้องกำกับดูแลให้บริษัทฯ มีกำรบริหำรจัดกำรที่ดี ซึ่ง
ครอบคลุมถึง
(1) กำรกำหนดวัตถุประสงค์และเป้ ำหมำยของกำรประกอบธุรกิจ โดยคำนึงถึงจริยธรรม ผลกระทบต่อ
สังคมและสิง่ แวดล้อม
(2) กำรจัดให้มนี โยบำยสำหรับกรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำน ทีแ่ สดงถึงหลักกำรและแนวทำงในกำร
ดำเนินงำนเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร อำทิ นโยบำยบรรษัทภิบำล และจรรยำบรรณธุรกิจ เป็ นต้น ตลอดจนกำรจัดสรร
ทรัพยำกรสำคัญเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ ำหมำย
(3) กำรกำกับดูแลให้มกี ำรสือ่ สำรเพื่อให้กรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำนทุกคนเข้ำใจ มีกลไกเพียงพอ
ทีเ่ อือ้ ให้มกี ำรปฏิบตั จิ ริงตำมนโยบำยข้ำงต้น ติดตำมผลกำรปฏิบตั ิ และทบทวนนโยบำยและกำรปฏิบตั เิ ป็ นประจำ
1.2 ในกำรสร้ำงคุณค่ำให้แก่บริษทั ฯ อย่ำงยังยื
่ น คณะกรรมกำรได้กำกับดูแลบริษทั ฯ จนนำไปสูผ่ ล
(governance outcome) ซึง่ ได้ครอบคลุมเรื่องต่ำง ๆ ดังต่อไปนี้
(1) สำมำรถแข่งขันและมีผลประกอบกำรทีด่ โี ดยคำนึงถึงผลกระทบในระยะยำว
(2) กำกับดูแลเพื่อให้บริษทั ฯ ประกอบธุรกิจอย่ำงมีจริยธรรม เคำรพสิทธิและมีควำมรับผิดชอบต่อผูถ้ อื
หุน้ ผูม้ สี ว่ นได้เสียและสังคมรวมถึงกำรหำแนวทำงเพื่อพัฒนำหรือลดผลกระทบด้ำนสิง่ แวดล้อม
1.3 คณะกรรมกำรมีหน้ำทีด่ แู ลให้กรรมกำรทุกคนและผูบ้ ริหำรปฏิบตั หิ น้ำทีด่ ว้ ยควำมรับผิดชอบระมัดระวัง
(duty of care) และซื่อสัตย์สุจริตต่อบริษทั ฯ (duty of loyalty) และดูแลให้กำรดำนินงำนเป็ นไปตำมกฎหมำย
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษทั และมติคณะกรรมกำร ตลอดจนมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ โดยในกำรปฏิบตั หิ น้ำทีด่ ว้ ย
ควำมซื่อสัตย์สจุ ริต กรรมกำรและผูบ้ ริหำรต้อง
(1) กระทำกำรโดยสุจริต เพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษทั ฯ เป็ นสำคัญ
(2) กระทำกำรทีม่ จี ุดมุ่งหมำยโดยชอบและเหมำะสม
(3) ไม่กระทำกำรใดอันเป็ นกำรขัดหรือแย้งกับประโยชน์ของบริษทั ฯ อย่ำงมีนยั สำคัญ
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1.4 คณะกรรมกำรได้ตระหนักถึงขอบเขตหน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรดี และกำหนด
ขอบเขตกำรมอบหมำยหน้ ำที่แ ละควำมรับผิดชอบให้ประธำนเจ้ำหน้ ำที่บ ริหำรและฝ่ ำยบริหำรอย่ำ งชัด เจน
ตลอดจนติดตำมดูแลให้ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำรและฝ่ ำยบริหำรปฏิบตั หิ น้ำทีต่ ำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำยโดย
(1) คณะกรรมกำรได้จดั ทำกฎบัตรหรือนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรของคณะกรรมกำร (board
charter) ทีร่ ะบุหน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรเพื่อใช้อำ้ งอิงในกำรปฏิบตั หิ น้ำทีข่ องกรรมกำรทุกคน และ
มีกำรทบทวนกฎบัตรดังกล่ำวเป็ นประจำอย่ำงน้อยปี ละครัง้ รวมทัง้ ได้ทบทวนกำรแบ่งหน้ำที่คณะกรรมกำรประธำน
เจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำรและฝ่ ำยบริหำรอย่ำงสม่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทำงขององค์กร
(2) คณะกรรมกำรได้ ม อบหมำยอ ำนำจกำรจัด กำรบริษั ท ฯ ให้ แ ก่ ฝ่ ำยบริห ำรผ่ ำ นกำรประชุ ม
คณะกรรมกำร ซึง่ ได้มกี ำรบันทึกเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร โดยกำรมอบหมำยดังกล่ำวมิได้เป็ นกำรปลดเปลือ้ งหน้ำทีค่ วำม
รับผิดชอบของคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรยังมีหน้ำทีต่ ดิ ตำมดูแลฝ่ ำยบริหำรให้ปฏิบตั หิ น้ำทีต่ ำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำย
หลักปฏิบตั ิ 2 กาหนดวัตถุประสงค์และเป้ าหมายหลักขององค์กรทีเ่ ป็ นไปเพือ่ ความยังยื
่ น (Define Objectives
that Promote Sustainable Value Creation)
2.1 คณะกรรมกำรได้กำกับดูแลให้บริษทั ฯ มีวตั ถุประสงค์หรือเป้ ำหมำยหลัก (objectives) ทีช่ ดั เจนเหมำะสม
สำมำรถใช้เป็ นแนวคิดในกำรกำหนดรูปแบบธุรกิจ (business model) และสื่อสำรให้ทุกคนในบริษทั ฯ ขับเคลื่อนไปใน
ทิศทำงเดียวกัน ซึง่ ได้กำหนดและสือ่ สำรเป็ นวิสยั ทัศน์ผ่ำนกำรประชุมคณะกรรมกำร และให้ผบู้ ริหำรนำไปถ่ำยทอดให้
พนัก งำนทรำบอย่ ำงทัว่ ถึง นอกจำกนี้ค ณะกรรมกำรได้มีก ำรก ำกับ ดูแ ลให้ บ ริษัท ฯ คงไว้ซ่ึงค่ ำ นิ ย มที่สะท้อ นถึง
คุณลักษณะของกำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ี เช่น ควำมรับผิดชอบในผลกำรกระทำ (accountability) ควำมเที่ยงธรรม
(integrity) ควำมโปร่งใส (transparency) ควำมเอำใจใส่ (due consideration of social and environmental
responsibilities) เป็ นต้น
2.2 คณะกรรมกำรได้กำกับดูแลให้มนใจว่
ั ่ ำ วัตถุประสงค์และเป้ ำหมำย ตลอดจนกลยุทธ์ในระยะเวลำปำน
กลำงและ/หรือประจำปี ของบริษทั ฯ สอดคล้องกับกำรบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ ำหมำยหลักของบริษทั ฯ และได้มกี ำรนำ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีมำใช้อย่ำงเหมำะสม ปลอดภัยโดย
(1) คณะกรรมกำรได้กำหนดให้มกี ำรจัดทำกลยุทธ์และแผนงำนประจำปี ซง่ึ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และเป้ ำหมำยหลักของบริษทั ฯ โดยคำนึงถึงปั จจัยแวดล้อม ณ ขณะนัน้ ตลอดจนโอกำสและควำมเสีย่ งทีย่ อมรับได้และ
ได้ให้มกี ำรจัดทำหรือทบทวนวัตถุประสงค์ เป้ ำหมำย และกลยุทธ์อย่ำงสม่ำเสมอ
(2) ในกำรกำหนดกลยุทธ์และแผนงำนประจำปี คณะกรรมกำรได้กำกับดูแลให้มกี ำรวิเครำะห์
สภำพแวดล้อมและปั จจัยควำมเสีย่ งต่ำง ๆ ทีอ่ ำจมีผลกระทบต่อผูม้ สี ่วนได้เสียทีเ่ กีย่ วข้องตลอดสำย (value chain)
รวมทัง้ ปั จจัยต่ำงๆ ทีอ่ ำจมีผลต่อกำรบรรลุเป้ ำหมำยหลักของบริษทั ฯ โดย
(2.1) ระบุวธิ กี ำร กระบวนกำร ช่องทำงกำรมีสว่ นร่วมหรือช่องทำงกำรสือ่ สำรระหว่ำงผูม้ สี ว่ นได้เสีย
กับบริษทั ฯ ไว้ชดั เจน เพื่อให้บริษทั ฯ สำมำรถเข้ำถึงและได้รบั ข้อมูลประเด็นหรือควำมต้องกำรของผูม้ ีส่วนได้เสียแต่ละ
กลุ่มได้อย่ำงถูกต้องใกล้เคียงมำกทีส่ ดุ
(2.2) ระบุผมู้ สี ว่ นได้เสียทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั ฯ ทัง้ ภำยในและภำยนอก ทัง้ ทีเ่ ป็ นตัวบุคคลกลุ่ม
บุคคล หน่ วยงำนองค์กร เช่น พนักงำน ผูล้ งทุน ลูกค้ำ คู่คำ้ ชุมชน สังคม สิง่ แวดล้อมหน่ วยงำนรำชกำร หน่ วยงำน
กำกับดูแล เป็ นต้น
(2.3) ระบุประเด็นและควำมคำดหวังของผูม้ สี ว่ นได้เสีย เพื่อนำไปวิเครำะห์และจัดระดับประเด็น
ดังกล่ำวตำมควำมสำคัญและผลกระทบทีจ่ ะเกิดขึน้ ต่อทัง้ บริษทั ฯ เพื่อเลือกเรื่องสำคัญทีจ่ ะเป็ นกำรสร้ำงคุณค่ำร่วมกับผู้
มีสว่ นได้เสียมำดำเนินกำรให้เกิดผล
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(3) ในกำรกำหนดกลยุทธ์ คณะกรรมกำรได้กำกับดูแลให้มกี ำรส่งเสริมกำรสร้ำงนวัตกรรมและนำ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีมำใช้ในกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและตอบสนองควำมต้องกำรของผูม้ สี ่วนได้เสีย
โดยยังคงอยู่บนพืน้ ฐำนของควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม
(4) กำกับดูแลให้มกี ำรกำหนดเป้ ำหมำยอย่ำงเหมำะสมกับสภำพแวดล้อมทำงธุรกิจและศักยภำพของ
บริษทั ฯ ทัง้ ทีเ่ ป็ นเป้ ำหมำยทีเ่ ป็ นตัวเงินและไม่ใช่ตวั เงิน นอกจำกนี้ยงั ได้สอ่ื สำรถึงควำมเสีย่ งของกำรตัง้ เป้ ำหมำยทีอ่ ำจ
นำไปสูก่ ำรประพฤติทผ่ี ดิ กฎหมำย หรือขำดจริยธรรม (unethical conduct)
(5) กำกับดูแลให้มกี ำรถ่ำยทอดวัตถุประสงค์และเป้ ำหมำยผ่ำนกลยุทธ์และแผนงำนให้ทวทั
ั ่ ง้ บริษทั ฯ
โดยให้ผบู้ ริหำรถ่ำยทอดให้พนักงำนผ่ำนเวทีกำรสัมมนำ ฝึกอบรม หรือกิจกรรมส่งเสริมควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผูบ้ ริหำร
และพนักงำน
(6) กำกับดูแลให้มกี ำรจัดสรรทรัพยำกรและกำรควบคุมกำรดำเนินงำนทีเ่ หมำะสมและติดตำมกำร
ดำเนินกำรตำมกลยุทธ์และแผนงำนประจำปี โดยอำจจัดให้มผี หู้ น้ำทีร่ บั ผิดชอบดูแลและติดตำมผลกำรดำเนินงำน
หลักปฏิบตั ิ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการทีม่ ปี ระสิทธิผล (Strengthen Board Effectiveness)
3.1 คณะกรรมกำรได้กำหนดและทบทวนโครงสร้ำงคณะกรรมกำร ทัง้ ในเรื่องขนำดองค์ประกอบ สัดส่วน
กรรมกำรทีเ่ ป็ นอิสระ ทีเ่ หมำะสมและจำเป็ นต่อกำรนำพำบริษทั ฯ เพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ ำหมำยหลักทีก่ ำหนดไว้
(1) โครงสร้ำงคณะกรรมกำร
คณะกรรมกำรบริษทั ประกอบด้วยบุคคลซึง่ เป็ นผูม้ คี วำมรูค้ วำมสำมำรถและประสบกำรณ์ทส่ี ำมำรถเอือ้
ประโยชน์ให้กบั บริษทั ฯ โดยเป็ นผูม้ บี ทบำทสำคัญในกำรกำหนดนโยบำยและภำพรวมของบริษทั ฯ ตลอดจนมีบทบำท
สำคัญในกำรกำกับดูแลตรวจสอบและประเมินผลกำรดำเนินงำนให้เป็ นไปตำมแผนทีว่ ำงไว้
ปั จจุบนั คณะกรรมกำรบริษทั มีจำนวน 11 ท่ำน ประกอบด้วยกรรมกำรบริษทั ทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหำรจำนวน 4
ท่ำน และกรรมกำรบริษทั ทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหำรจำนวน 7 ท่ำน โดยมีกรรมกำรทีม่ คี ุณสมบัตเิ ป็ นอิสระ 5 ท่ำน ซึง่ คิดเป็ น
จำนวน 1 ใน 2 ของจำนวนกรรมกำรบริษทั อันจะทำให้เกิดกำรถ่วงดุลในกำรพิจำรณำและออกเสียงในเรื่องต่ำง ๆ
อย่ำงเหมำะสม ทัง้ นี้คณะกรรมกำรบริษทั มีวำระกำรดำรงตำแหน่งครำวละไม่เกิน 3 ปี ตำมกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้องกำหนด
โดยกรรมกำรอิสระจะมีวำระกำรดำรงตำแหน่ ง ต่ อเนื่อ งไม่เ กิน 9 ปี เว้น แต่ มีเหตุ ผ ลและควำมจ ำเป็ น ตำมที่
คณะกรรมกำรเห็นสมควร นอกจำกนี้กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษทั ฯ สำมำรถเข้ำดำรงตำแหน่ งกรรมกำรหรือ
ผูบ้ ริหำรของบริษทั ในเครือหรือบริษทั อื่นได้ แต่ตอ้ งเป็ นไปตำมข้อกำหนดของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์ คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนและตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงำนทีเ่ กีย่ วข้องโดยจะต้องแจ้งต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรบริษทั ให้รบั ทรำบด้วย
คณะกรรมกำรได้เปิ ดเผยนโยบำยในกำรกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมกำรที่มคี วำมหลำกหลำย
และข้อมูลกรรมกำร อำทิ อำยุ เพศ ประวัตกิ ำรศึกษำ ประสบกำรณ์ สัดส่วนกำรถือหุน้ จำนวนปี ทด่ี ำรงตำแหน่ ง
กรรมกำร และกำรดำรงตำแหน่งกรรมกำรในบริษทั จดทะเบียนอื่น ในรำยงำนประจำปี
(2) คณะกรรมกำรชุดย่อย
(2.1) คณะกรรมการบริ หาร ประกอบด้วยกรรมกำรบริหำรจำนวนอย่ำงน้อย 3 ท่ำน เพื่อทำ
หน้ำทีช่ ่วยสนับสนุ นคณะกรรมกำรบริษทั ในกำรบริหำรจัดกำรของบริษทั ฯ ให้เป็ นไปตำมนโยบำย แผนงำน ข้อบังคับ
และคำสังใด
่ ๆ และเพื่อให้เรื่องสำคัญได้รบั กำรพิจำรณำนรำยละเอียดอย่ำงรอบคอบ
(2.2) คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมกำรตรวจสอบจำนวนอย่ำงน้อย 3 ท่ำน เพื่อ
ทำหน้ำทีช่ ่วยสนับสนุนคณะกรรมกำรบริษทั ในกำรกำกับดูแลและตรวจสอบกำรบริหำรงำน กำรควบคุมภำยในรวมทัง้
กำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินเพื่อให้กำรปฏิบตั ิงำนและกำรเปิ ดเผยข้อมูลของบริษัทฯ เป็ นไปอย่ำงโปร่งใสและ
น่ำเชื่อถือ
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(2.3) คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ งจำนวนอย่ำง
น้อย 3 ท่ำน เพื่อทำหน้ำที่ช่วยสนับสนุ นคณะกรรมกำรบริษทั ในกำรกำหนดนโยบำยด้ำนกำรบริหำรควำมเสีย่ งให้
ครอบคลุมทัง้ องค์กร กำกับดูแลให้มรี ะบบหรือกระบวนกำรบริหำรจัดกำรควำมเสีย่ งเพื่อลดผลกระทบต่อ ธุรกิจของ
บริษทั ฯ อย่ำงเหมำะสม
3.2 คณะกรรมกำรได้เลือกบุคคลทีเ่ หมำะสมเป็ นประธำนกรรมกำร เพื่อดูแลและทำให้มนใจว่
ั ่ ำกำรดำเนินงำน
ของคณะกรรมกำรเอือ้ ต่อกำรใช้ดุลพินิจในกำรตัดสินใจอย่ำงมีอสิ ระ
ประธำนกรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ ำที่บริหำรมีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบต่ ำงกัน คณะกรรมกำรได้
กำหนดอำนำจหน้ำทีข่ องประธำนกรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำรไว้ชดั เจน และเพื่อไม่ให้คนใดคนหนึ่งมีอำนำจ
โดยไม่จำกัด จึงได้แยกบุคคลทีด่ ำรงตำแหน่งประธำนกรรมกำรออกจำกบุคคลทีด่ ำรงตำแหน่งประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร
(1) ประธำนกรรมกำรมีบทบำทเป็ นผูน้ ำของคณะกรรมกำร โดยหน้ำทีข่ องประธำนกรรมกำรอย่ำงน้อย
ครอบคลุมในเรื่องดังต่อไปนี้
(1.1) กำกับติดตำมและดูแลให้มนใจได้
ั่
ว่ำ กำรปฏิบตั หิ น้ำทีข่ องคณะกรรมกำรเป็ นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ และบรรลุตำมวัตถุประสงค์และเป้ ำหมำยหลักขององค์กร
(1.2) ดูแลให้มนใจว่
ั ่ ำ กรรมกำรทุกคนมีสว่ นร่วมในกำรส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรทีม่ ี
จริยธรรม และกำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ี
(1.3) กำหนดวำระกำรประชุมคณะกรรมกำรโดยหำรือร่วมกับกรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่และมี
มำตรกำรทีด่ แู ลให้เรื่องสำคัญได้ถูกบรรจุเป็ นวำระกำรประชุม
(1.4) จัดสรรเวลำไว้อย่ำงเพียงพอที่ฝ่ำยบริหำรจะเสนอเรื่องและมำกพอที่คณะกรรมกำรจะ
อภิปรำยประเด็นสำคัญกันอย่ำงรอบคอบโดยทัวกั
่ น ร่วมกับกำรส่งเสริมให้คณะกรรมกำรมีกำรใช้ดุลยพินิจทีร่ อบคอบให้
ควำมเห็นได้อย่ำงอิสระ
(1.5) กำรเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์อนั ดีระหว่ำงคณะกรรมกำรทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหำรและคณะกรรมกำรทีไ่ ม่
เป็ นผูบ้ ริหำร และระหว่ำงคณะกรรมกำรและฝ่ ำยจัดกำร
3.3 กำหนดกำรสรรหำและกำรคัดเลือกกรรมกำรให้มกี ระบวนกำรทีโ่ ปร่งใสและชัดเจน รวมถึงมีนโยบำย
กำหนดว่ำบุคคลทีจ่ ะได้รบั กำรแต่งตัง้ ให้ดำรงตำแหน่ง จะต้องมีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตำมทีก่ ฎหมำยกำหนด และมีควำมรู้
ควำมสำมำรถรวมถึงประสบกำรณ์ทำงำนทีเ่ หมำะสมกับกำรดำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ
3.4 คณะกรรมกำรได้มกี ำรพิจำรณำโครงสร้ำงและอัตรำค่ำตอบแทนทีม่ คี วำมเหมำะสมกับควำมรับผิดชอบ
และจูงใจให้คณะกรรมกำรนำพำองค์กรให้ดำเนินงำนตำมเป้ ำหมำยทัง้ ระยะสัน้ และระยะยำวโดย
(1) ค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้ ำหมำยระยะยำวของบริษทั ฯ
ประสบกำรณ์ ภำระหน้ำที่ ขอบเขตของบทบำทและควำมรับผิดชอบ (accountability and responsibility) รวมถึง
ประโยชน์ทค่ี ำดว่ำจะได้รบั จำกคณะกรรมกำรแต่ละคน กรรมกำรทีไ่ ด้รบั มอบหมำยหน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบเพิม่ ขึน้
เช่น คณะกรรมกำรเป็ นสมำชิกของคณะกรรมกำรชุดย่อยจะได้รบั กำรพิจำรณำค่ำตอบแทนเพิม่ ขึน้ อย่ำงเหมำะสม ทัง้ นี้
อยู่ในลักษณะทีเ่ ปรียบเทียบได้กบั ระดับทีป่ ฏิบตั อิ ยู่ในอุตสำหกรรม
(2) ผูถ้ อื หุน้ เป็ นผูอ้ นุมตั โิ ครงสร้ำงและอัตรำค่ำตอบแทนคณะกรรมกำร ทัง้ รูปแบบทีเ่ ป็ นตัวเงินและไม่ใช่
ตัวเงิน โดยคณะกรรมกำรได้พจิ ำรณำค่ำตอบแทนแต่ละรูปแบบให้มคี วำมเหมำะสม ทัง้ ค่ำตอบแทนในอัตรำคงที่ (เช่น
ค่ำตอบแทนประจำ เบีย้ ประชุม) และค่ำตอบแทนตำมผลดำเนินงำนของบริษทั ฯ (เช่น โบนัส บำเหน็จ) ซึง่ เชื่อมโยงกับ
มูลค่ำทีบ่ ริษทั ฯ สร้ำงให้กบั ผูถ้ อื หุน้ โดยไม่อยู่ในระดับทีส่ งู เกินไปจนทำให้เกิดกำรมุ่งเน้นแต่ผลประกอบกำรระยะสัน้
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3.5 คณะกรรมกำรกำกับดูแลให้กรรมกำรทุกคนมีควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบตั หิ น้ำทีแ่ ละจัดสรรเวลำ
อย่ำงเพียงพอ
(1) คณะกรรมกำรได้กำหนดนโยบำยป้ องกันเกีย่ วกับควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์บนหลักกำรทีว่ ่ำ
กำรตัดสินใจใดๆ ในกำรดำเนินกิจกรรมทำงธุรกิจจะต้องเป็ นไปพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษทั และผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ
และควรหลีกเลีย่ งกำรกระทำทีก่ ่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ โดยกำหนดให้ผทู้ ม่ี สี ่วนเกีย่ วข้องหรือมีส่วนได้
เสียกับรำยกำรทีพ่ จิ ำรณำต้องแจ้งให้บริษทั ฯ ทรำบถึงควำมสัมพันธ์หรือกำรมีส่วนได้เสียของตนในรำยกำรดังกล่ำว
และต้องไม่เข้ำร่วมในกำรพิจำรณำ รวมถึงไม่มอี ำนำจในกำรอนุมตั ธิ ุรกรรมนัน้ ๆ
(2) กรรมกำรแต่ละคนต้องเข้ำร่วมประชุ มไม่น้อยกว่ำร้อยละ 75 ของจำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำร
บริษทั ทัง้ หมดทีไ่ ด้จดั ขึน้ ในรอบปี
3.6 คณะกรรมกำรได้กำหนดกรอบและกลไกในกำรกำกับดูแลนโยบำยและกำรดำเนินงำนของบริษทั ย่อยและ
กิจกำรอื่นทีบ่ ริษทั ฯ ไปลงทุนอย่ำงมีนยั สำคัญ โดยคณะกรรมกำรได้กำหนดนโยบำยกำรกำกับดูแลกำรดำเนินงำนของ
บริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมเพื่อให้บริษทั ฯ สำมำรถควบคุมดูแลกิจกำรได้เสมือนเป็ นหน่ วยงำนหนึ่งของบริษทั ฯ และ/หรือ
สำมำรถตรวจสอบดูแลกำรดำเนินกิจกำรของบริษทั ร่วมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ บริษทั ฯ จึงกำหนดให้กำรเสนอชื่อและ
กำรใช้ สิท ธิอ อกเสีย งในกำรแต่ ง ตัง้ บุ ค คลเป็ นกรรมกำรในบริษั ท ย่ อ ยและบริษั ท ร่ ว มจะต้ อ งได้ ร ับ อนุ ม ัติ จ ำก
คณะกรรมกำรบริษทั ก่อน โดยบุคคลทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ ให้เป็ นกรรมกำรในบริษทั ย่อยหรือบริษทั ร่วม มีหน้ำทีด่ ำเนินกำร
เพื่อประโยชน์ทด่ี ที ส่ี ดุ ของบริษทั ย่อยหรือบริษทั ฯ ร่วมนัน้ ๆ (ไม่ใช่ต่อบริษทั ฯ) และบริษทั ฯ ได้กำหนดให้บุคคลทีไ่ ด้รบั
แต่งตัง้ นัน้ ต้องได้รบั อนุ มตั ิจำกคณะกรรมกำรบริษัทก่อนที่จะไปลงมติ หรือใช้สทิ ธิออกเสียงในเรื่องสำคัญในระดับ
เดียวกับทีต่ อ้ งได้รบั อนุ มตั จิ ำกคณะกรรมกำรบริษทั หำกเป็ นกำรดำเนินกำรโดยบริษทั ฯ เอง ทัง้ นี้กำรส่งกรรมกำรเพื่อ
เป็ นตัวแทนในบริษทั ย่อยหรือบริษทั ร่วมดังกล่ำวเป็ นไปตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ ของบริษทั ฯ และ/หรือข้อตกลงระหว่ำงผู้
ถือหุน้ ในบริษทั ย่อยหรือบริษทั ร่วมดังกล่ำว
นอกจำกนี้ ในกรณีเป็ นบริษทั ย่อย บริษทั ฯ กำหนดระเบียบให้บุคคลทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ จำกบริษทั ฯ นัน้ ต้อง
ดูแลให้บริษทั ย่อยมีขอ้ บังคับในเรื่องกำรทำรำยกำรเกีย่ วโยง กำรได้มำหรือจำหน่ำยไปซึง่ สินทรัพย์ หรือกำรทำรำยกำร
สำคัญอันใดของบริษทั ฯ ดังกล่ำวให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ท่เี กีย่ วข้องกับกำรเปิ ดเผยข้อมูลและกำรทำ
รำยกำรข้ำงต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ รวมถึงต้องกำกับดูแลให้มรี ะบบกำรควบคุมภำยในที่
เหมำะสมรัดกุมเพียงพอและกำรทำรำยกำรต่ำง ๆ เป็ นไปอย่ำงถูกต้องตำมกฏหมำย นอกจำกนี้ได้กำหนดให้มกี ำร
จัดเก็บข้อมูล และกำรบันทึกบัญชีของบริษทั ย่อยให้บริษทั ฯ สำมำรถตรวจสอบ และรวบรวมมำจัดทำงบกำรเงินรวมได้
ทันกำหนดด้วย
3.7 คณะกรรมกำรส่งเสริมและอำนวยควำมสะดวกให้มกี ำรฝึกอบรมและให้ควำมรูแ้ ก่ผเู้ กีย่ วข้องในระบบกำร
กำกับดูแลกิจกำรของบริษทั ฯ เช่น กรรมกำร กรรมกำรตรวจสอบ ผูบ้ ริหำร และเลขำนุ กำรบริษทั เป็ นต้น เพื่อให้มกี ำร
ปรับปรุงกำรปฏิบตั งิ ำนอย่ำงต่อเนื่อง กำรฝึ กอบรมและกำรให้ควำมรู้อำจกระทำเป็ นกำรภำยในบริษทั ฯ หรือใช้บริกำร
ของสถำบันภำยนอกก็ได้ ซึง่ เปิ ดเผยข้อมูลกำรฝึ กอบรมและพัฒนำควำมรูอ้ ย่ำงต่อเนื่อ งของคณะกรรมกำรในรำยงำน
ประจำปี
ในกรณีทม่ี กี ำรเปลีย่ นแปลงกรรมกำรหรือมีกรรมกำรเข้ำใหม่ ฝ่ ำยจัดกำรจะจัดให้มเี อกสำรและข้อมูลที่
เป็ นประโยชน์ต่อกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ของกรรมกำรเข้ำใหม่ รวมถึงจัดให้มกี ำรแนะนำลักษณะธุรกิจ และแนวทำงกำร
ดำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ให้แก่กรรมกำรใหม่
3.8 คณะกรรมกำรได้กำกับดูแลกำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำร ให้เป็ นไปด้วยควำมเรียบร้อยสำมำรถ
เข้ำถึงข้อมูลทีจ่ ำเป็ น และมีเลขำนุกำรบริษทั ฯ ทีม่ คี วำมรูแ้ ละประสบกำรณ์ทจ่ี ำเป็ นและเหมำะสมต่อกำรสนับสนุ นกำร
ดำเนินงำนของคณะกรรมกำรโดย

ส่วนที่ 2 ข้อที่ 9 หน้ำที่ 5

แบบ 56-1 ปี 2563 | บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
(1) บริษทั ฯ จัดให้มกี ำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั อย่ำงน้อยทุกไตรมำส และมีกำรประชุมพิเศษเพิม่
ตำมควำมจำเป็ น โดยมีกำรกำหนดวำระประชุมชัดเจนล่วงหน้ำและมีวำระพิจำรณำติดตำมผลกำรดำเนินงำนเป็ นประจำ
(2) บริษทั ฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวำระกำรประชุมและเอกสำรประกอบกำรประชุม
ให้กรรมกำรทุกท่ำนล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้คณะกรรมกำรได้มเี วลำศึกษำข้อมูลอย่ำงเพียงพอ
ก่อนเข้ำร่วมประชุม เว้นแต่กรณีมเี หตุจำเป็ นเร่งด่วน
(3) คณะกรรมกำรได้กำหนดคุณสมบัตแิ ละประสบกำรณ์ของเลขำนุกำรบริษทั ทีเ่ หมำะสมทีจ่ ะปฏิบตั ิ
หน้ำทีใ่ นกำรให้คำแนะนำเกีย่ วกับด้ำนกฎหมำยและกฎเกณฑ์ต่ำง ๆ ที่คณะกรรมกำรจะต้องทรำบ ดูแลกำรจัดกำร
เอกสำรกำรประชุมคณะกรรมกำร เอกสำรสำคัญต่ำง ๆ และกิจกรรมของคณะกรรมกำรรวมทัง้ ประสำนงำนให้มกี ำร
ปฏิบตั ติ ำมมติคณะกรรมกำร นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรได้เปิ ดเผยคุณสมบัตแิ ละประสบกำรณ์ของเลขำนุ กำรบริษทั ใน
รำยงำนประจำปี ของบริษทั
(4) เลขำนุกำรบริษทั ฯ ได้รบั กำรฝึกอบรมและพัฒนำควำมรูอ้ ย่ำงต่อเนื่องซึง่ เป็ นประโยชน์ต่อกำร
ปฏิบตั หิ น้ำทีจ่ ำกหน่วยงำนทีเ่ กีย่ วข้องอย่ำงสม่ำเสมอ
หลักเกณฑ์ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูง และการบริหารบุคลากร (Ensure Effective CEO and
People Management)
ในกำรสรรหำผูบ้ ริหำรของบริษทั ฯ คณะกรรมกำรบริษทั มีนโยบำยกำหนดว่ำบุคคลทีจ่ ะได้รบั กำรแต่งตัง้ ให้
ดำรงตำแหน่ งผูบ้ ริหำรของบริษทั ฯ จะต้องมีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตำมทีก่ ฎหมำยกำหนด และมีควำมรู้ควำมสำมำรถ
รวมถึงประสบกำรณ์ทำงำนที่เหมำะสมกับกำรดำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ คณะกรรมกำรบริษทั มีนโยบำยส่งเสริมและ
อำนวยควำมสะดวกให้มกี ำรฝึ กอบรมและให้ควำมรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบกำรกำกับดูแลกิจกำรของบริษัทฯ เช่น
กรรมกำร กรรมกำรตรวจสอบ ผูบ้ ริหำร และเลขำนุ กำรบริษทั เป็ นต้น เพื่อให้มกี ำรปรับปรุงกำรปฏิบตั ิงำนอย่ำง
ต่อเนื่อง กำรฝึกอบรมและให้ควำมรูซ้ ง่ึ เป็ นกำรภำยในบริษทั ฯ หรือใช้บริกำรของสถำบันภำยนอกก็ได้
คณะกรรมกำรบริษทั จะจัดให้มกี ำรหมุนเปลีย่ นงำนทีไ่ ด้รบั มอบหมำยตำมควำมถนัดของผูบ้ ริหำรและพนักงำน
โดยพิจำรณำตำมควำมเหมำะสมของงำนและเวลำเป็ นหลัก โดยประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำรและประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร
ฝ่ ำยกำรเงิน จะกำหนดช่วงเวลำและพิจำรณำผลกำรปฏิบตั งิ ำนดังกล่ำวเพื่อเป็ นแผนพัฒนำและสืบทอดงำนของบริษทั ฯ
ทัง้ นี้ เพื่อพัฒนำผูบ้ ริหำรและพนักงำนให้มคี วำมรูค้ วำมสำมำรถในกำรทำงำนมำกขึน้ และให้สำมำรถทำงำนแทนกันได้
4.1 กำรสรรหำและพัฒนำกรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่และผูบ้ ริหำรระดับสูง
ตำมมติทป่ี ระชุมคณะกรรมกำรบริษทั ครัง้ ที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 2 มีนำคม 2558 มีมติกำหนด ขอบเขต
หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร โดยประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำรมีอำนำจในกำรจ้ำง แต่งตัง้
โยกย้ำย ปลดออกและเลิกจ้ำงพนักงำนบริษทั ในตำแหน่ งทีต่ ่ ำกว่ำประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร และมีอำนำจกำหนดอัตรำ
ค่ำจ้ำง ค่ำตอบแทนบำเหน็จรำงวัล เงินโบนัส และปรับขึน้ เงินเดือนสำหรับพนักงำนบริษทั ในตำแหน่ งทีต่ ่ ำกว่ำประธำน
เจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร ภำยใต้กรอบ และนโยบำยทีค่ ณะกรรมกำรบริหำรกำหนดไว้และ/หรือตำมทีก่ ำหนดไว้ในอำนำจอนุ มตั ิ
(Authority Limits)
นอกจำกนี้ ตำมมติทป่ี ระชุมคณะกรรมกำรบริษทั ครัง้ ที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 12 กันยำยน 2559 ได้มมี ติ
เพิ่ม ขอบเขตหน้ ำ ที่และควำมรับผิด ชอบของคณะกรรมกำรบริหำรในกำรพิจำรณำสรรหำและคัดเลือกผู้ท่มี ีค วำม
เหมำะสมเพื่อดำรงตำแหน่ งประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำรของบริษทั เพื่อเสนอชื่อให้คณะกรรมกำรบริษทั พิจำรณำแต่งตัง้
ต่อไป โดยบุคคลดังกล่ำวจะต้องมีควำมเหมำะสมในด้ำนควำมรู้ ประสบกำรณ์ และควำมเชีย่ วชำญ และเป็ นผูท้ ่มี ี
คุณสมบัตคิ รบถ้วนตำมนโยบำยของคณะกรรมกำรบริษทั เกีย่ วกับกำรสรรหำผูบ้ ริหำรด้วย

ส่วนที่ 2 ข้อที่ 9 หน้ำที่ 6

แบบ 56-1 ปี 2563 | บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
ทัง้ นี้ บุคคลทีไ่ ด้รบั กำรแต่งตัง้ ให้ดำรงตำแหน่ งผูบ้ ริหำรระดับสูงของบริษทั ฯ จะต้องมีคุณสมบัตคิ รบถ้วน
ตำมมำตรำ 68 แห่ง พรบ. บริษทั มหำชนจำกัด และต้องไม่มลี กั ษณะต้องห้ำมตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 8/2553 เรื่อง กำรกำหนดลักษณะขำดควำมน่ ำไว้วำงใจของกรรมกำรและ
ผูบ้ ริหำรของบริษทั ฯ (รวมทัง้ ทีไ่ ด้มกี ำรแก้ไขเพิม่ เติม ) รวมทัง้ ต้องมีควำมรูค้ วำมสำมำรถ รวมถึงประสบกำรณ์กำร
ทำงำนทีเ่ หมำะสมกับกำรดำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ด้วย
4.2 คณะกรรมกำรได้กำหนดโครงสร้ำงค่ำตอบแทนทีเ่ ป็ นเครื่องจูงใจให้ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร ผูบ้ ริหำรระดับสูงและบุคลำกรอื่น ๆ ทุกระดับปฏิบตั งิ ำนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เป้ ำหมำยหลักของบริษทั ฯ และสอดคล้อง
กับผลประโยชน์ของบริษทั ฯ ในระยะยำวซึง่ รวมถึง
(1) กำรพิจำรณำควำมเหมำะสมของสัดส่วนค่ำตอบแทนทีเ่ ป็ นเงินเดือน ผลกำรดำเนินงำนงำนระยะสัน้
เช่น โบนัส และผลกำรดำเนินงำนระยะยำว เป็ นต้น
(2) กำรกำหนดนโยบำยเกีย่ วกับกำรจ่ำยค่ำตอบแทน ควรคำนึงถึงปั จจัย เช่น ระดับค่ำตอบแทนสูงกว่ำ
หรือเท่ำกับระดับอุตสำหกรรมโดยประมำณ ผลกำรดำเนินงำนของกิจกำร เป็ นต้น
4.3 คณะกรรมกำรได้กำหนดให้มนี โยบำยพัฒนำบุคลำกรให้มจี ำนวน ควำมรู้ ทักษะ ประสบกำรณ์และ
แรงจูงใจทีเ่ หมำะสม ซึง่ ได้เปิ ดเผยในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
หลักปฏิบตั ิ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ (Nurture Innovation and
Responsible Business)
5.1 คณะกรรมกำรได้กำกับดูแลให้บริษัทฯ ประกอบธุรกิจอย่ำงมีจริยธรรมมีควำมรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิง่ แวดล้อม ไม่ละเมิดสิทธิของผูม้ สี ่วนได้เสีย เพื่อให้ทุกส่วนในบริษทั ฯ สำมำรถบรรลุวตั ถุประสงค์ เป้ ำหมำยหลักที่
เป็ นไปด้วยควำมยังยื
่ น ซึง่ บริษทั ฯ ได้ให้ควำมสำคัญต่อสิทธิข องผู้มสี ่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่ำจะเป็ นผูม้ สี ่วนได้เสีย
ภำยใน ได้แก่ ผูถ้ อื หุน้ และพนักงำนของบริษทั ฯ หรือผูม้ สี ่วนได้เสียภำยนอก เช่น คู่คำ้ ลูกค้ำ เป็ นต้น โดยบริษทั ฯ
ตระหนักดีว่ำกำรสนับสนุนและกำรรับฟั งข้อคิดเห็นจำกผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุ่มจะเป็ นประโยชน์ในกำรดำเนินกำรและกำร
พัฒนำธุรกิจของบริษทั ฯ ดังนัน้ บริษทั ฯจะปฏิบตั ติ ำมกฎหมำยและข้อกำหนดทีเ่ กีย่ วข้องเพื่อให้สทิ ธิของผูม้ สี ่วนได้เสีย
ดังกล่ำวได้รบั กำรดูแลอย่ำงดี นอกจำกนี้ในกำรดำเนินธุรกิจของบริษทั บริษทั ฯ ได้คำนึงถึงสิทธิของผูม้ สี ่วนได้เสียทุก
ฝ่ ำย ตำมแนวทำงดังต่อไปนี้
ผูถ้ อื หุน้ : บริษทั ฯ จะดำเนินธุรกิจด้วยควำมโปร่งใสและมีประสิทธิภำพ โดยมุ่งมันที
่ จ่ ะสร้ำงผลกำร
ดำเนินงำนทีด่ แี ละกำรเจริญเติบโตทีม่ นคง
ั ่ เพื่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ผถู้ อื หุน้ ในระยะยำว รวมทัง้ กำรเปิ ดเผยข้อมูล
ด้วยควำมโปร่งใสและเชื่อถือได้ต่อผูถ้ อื หุน้
พนักงำน : บริษัทฯ จะปฏิบตั ิต่อพนักงำนทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียม เป็ นธรรม และให้ผลตอบแทนที่
เหมำะสมนอกจำกนี้ บริษทั ฯ ยังให้ควำมสำคัญต่อกำรพัฒนำทักษะ ควำมรูค้ วำมสำมำรถและศักยภำพของพนักงำน
อย่ำงสม่ำเสมอ เช่น กำรจัดอบรม กำรสัมมนำ และกำรฝึ กอบรม โดยให้โอกำสอย่ำงทัวถึ
่ งกับพนักงำนทุกคนและ
พยำยำมสร้ำงแรงจูงใจให้พนักงำนทีม่ คี วำมรูค้ วำมสำมำรถสูงให้คงอยู่กบั บริษทั ฯ เพื่อพัฒนำบริษทั ฯ ต่อไป อีกทัง้ ยัง
ได้กำหนดแนวทำงในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอรัปชัน่ รวมทัง้ ปลูกฝั งให้พนักงำนทุกคนปฏิบตั ติ ำมกฎหมำยและระเบียบ
ข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น กำรห้ำมใช้ขอ้ มูลภำยในอย่ำงเคร่งครัดเป็ นต้น
คู่คำ้ : บริษทั ฯ มีกระบวนกำรในกำรคัดเลือกคู่คำ้ โดยกำรให้ค่คู ำ้ แข่งขันบนข้อมูลทีเ่ ท่ำเทียมกัน และ
คัดเลือกคู่คำ้ ด้วยควำมยุตธิ รรมภำยใต้หลักเกณฑ์ในกำรประเมินและคัดเลือกคู่คำ้ ของบริษทั ฯ นอกจำกนี้ บริษทั ฯ ยัง
ได้จดั ทำรูปแบบสัญญำทีเ่ หมำะสมและเป็ นธรรมแก่ค่สู ญ
ั ญำทุกฝ่ ำย และจัดให้มรี ะบบติดตำมเพื่อให้มนใจว่
ั ่ ำได้มกี ำร
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ปฏิบตั ติ ำมเงื่อนไขของสัญญำอย่ำงครบถ้วน วำงกระบวนกำรที่สำมำรถป้ องกันกำรทุจริตและประพฤติมชิ อบในทุก
ขัน้ ตอนของกระบวนกำรจัดหำ โดยบริษทั ฯ ซือ้ สินค้ำจำกคู่คำ้ ตำมเงื่อนไขทำงกำรค้ำ ตลอดจนปฏิบตั ติ ำมสัญญำต่อคู่
ค้ำอย่ำงเคร่งครัด
ลูกค้ำ : บริษทั ฯ รับผิดชอบต่อลูกค้ำโดยกำรรักษำคุณภำพและมำตรฐำนของบริกำร รวมถึงกำร
ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของลูกค้ำให้ครบถ้วนและครอบคลุมให้มำกทีส่ ุด เพื่อมุ่งเน้นกำรสร้ำงควำมพึงพอใจให้แก่
ลูกค้ำในระยะยำว
เจ้ำหนี้ : บริษทั ฯ จะปฏิบตั ติ ำมเงื่อนไขต่ำงๆ ตำมสัญญำทีม่ ตี ่อเจ้ำหนี้เป็ นสำคัญ รวมทัง้ กำรชำระคืน
เงินต้นดอกเบีย้ และกำรดูแลหลักประกันต่ำงๆ ภำยใต้สญ
ั ญำทีเ่ กีย่ วข้อง
คู่แข่ง : บริษทั ฯ ประพฤติตำมกรอบกำรแข่งขันทีด่ ี มีจรรยำบรรณและอยู่ในกรอบของกฎหมำย รวมทัง้
สนับสนุนและส่งเสริมนโยบำยกำรแข่งขันอย่ำงเสรีและเป็ นธรรม
สังคมและส่วนรวม : บริษัทฯ ใส่ใจและให้ควำมสำคัญต่อควำมปลอดภัยต่อสังคม สิง่ แวดล้อมและ
คุณภำพชีวติ ของผูค้ นทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้องกับกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ และส่งเสริมให้พนักงำนของบริษทั ฯ มีจติ สำนึก
และควำมรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อมและสังคม รวมทัง้ จัดให้มกี ำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยและระเบียบข้อบังคับต่ำงๆ ที่
เกีย่ วข้องอย่ำงเคร่งครัด นอกจำกนี้ บริษทั ฯพยำยำมเข้ำไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่ำงๆ ทีเ่ ป็ นกำรสร้ำงและรักษำไว้ซง่ึ
สิง่ แวดล้อมและสังคม
นอกจำกนี้ ผูม้ สี ว่ นได้เสียสำมำรถสอบถำมรำยละเอียด แจ้งข้อร้องเรียน หรือเบำะแสกำรกระทำผิดทำง
กฎหมำยควำมไม่ถูกต้องของรำยงำนทำงกำรเงิน ระบบควบคุมภำยในทีบ่ กพร่อง หรือกำรผิดจรรยำบรรณธุรกิจของ
บริษทั ฯ ผ่ำนกรรมกำรอิสระ หรือกรรมกำรตรวจสอบของบริษทั ฯหรือช่องทำงอื่นๆ ทีบ่ ริษทั ฯกำหนดให้ ทัง้ นี้ ข้อมูล
ร้องเรียนและเบำะแสทีแ่ จ้งมำยังบริษัทฯ จะถูกเก็บไว้เป็ นควำมลับ โดยกรรมกำรอิสระหรือกรรมกำรตรวจสอบจะ
ดำเนินกำรสังตรวจสอบข้
่
อมูลและหำแนวทำงแก้ไข (หำกมี) และจะรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษทั ต่อไป
5.2 คณะกรรมกำรจัดให้มกี รอบกำรกำกับดูแลและกำรบริหำรจัดกำรเทคโนโลยี สำรสนเทศระดับองค์กร ที่
สอดคล้องกับควำมต้องกำรของบริษทั ฯ ทัง้ ดูแลให้มกี ำรนำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกำรเพิม่ โอกำสทำงธุรกิจและ
พัฒนำกำรดำเนินงำน รวมถึงกำรบริหำรควำมเสีย่ งด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ นอกจำกนี้คณะกรรมกำรยังกำกับให้ฝ่ำย
จัดกำรกำหนดนโยบำยและมำตรกำรรักษำควำมมันคงปลอดภั
่
ยของระบบสำรสนเทศ รวมถึงกำหนดวิธกี ำรสื่อสำร
ให้กบั ผูใ้ ช้งำน เพื่อให้บริษทั ฯ สำมำรถบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ ำหมำยหลักได้
หลักปฏิบตั ิ 6 ดูแลให้มรี ะบบการบริหารความเสีย่ งและการควบคุมภายในทีเ่ หมาะสม (Strengthen Effective
Risk Management and Internal Control)
6.1 คณะกรรมกำรได้ตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรบริหำรควำมเสีย่ ง เนื่องจำกเห็นว่ำกำรบริหำรควำม
เสีย่ งถือเป็ นรำกฐำนสำคัญของกำรบริหำรธุรกิจ โดยกระบวนกำรบริหำรควำมเสีย่ งไม่ว่ำจะเป็ นกำรระบุควำมเสีย่ ง กำร
ประเมินควำมเสีย่ ง ตลอดจนกำรควบคุมดูแลและทบทวนควำมเสีย่ งเป็ นประจำถือเป็ นกำรบริหำรเชิงรุกทีบ่ ริษทั ฯ ต้อง
ทำและนำมำปฏิบตั อิ ย่ำงสม่ำเสมอ
คณะกรรมกำรควำมเสี่ย งปฏิบ ัติง ำนโดยตระหนั ก ถึง ขอบเขตหน้ ำ ที่ต ำมที่ร ะบุ ไ ว้ใ นกฎบัต รคณะ
กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ งและทีไ่ ด้รบั มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั ภำยใต้กำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ รี วมถึงกำร
ควบคุมภำยในทีเ่ พียงพอและเหมำะสมกับธุรกิจ กับทัง้ มีกำรติดตำมควำมเสีย่ งอย่ำงใกล้ชดิ ซึง่ เป็ นส่วนทีท่ ำให้บริษทั ฯ
สำมำรถบรรลุวตั ถุประสงค์ในกำรดำเนินตำมแผนธุรกิจทีก่ ำหนดไว้ได้ ตลอดจนสำมำรถสร้ำงมูลค่ำเพิม่ ให้บริษทั ฯ เพื่อ
ส่งมอบให้แก่ทงั ้ ผูถ้ อื หุน้ และผูท้ ม่ี สี ว่ นได้เสียของบริษทั ฯ ได้อย่ำงยังยื
่ น โดยกำรบริหำรควำมเสีย่ งจะประกอบด้วยควำม
เสีย่ งด้ำนกลยุทธ์ ควำมเสีย่ งด้ำนกำรปฏิบตั กิ ำร ควำมเสีย่ งด้ำนกำรเงิน และควำมเสีย่ งจำกกำรปฏิบตั ติ ำมกฎระเบียบ
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ซึง่ กำรบริหำรควำมเสีย่ งเป็ นหน้ำทีข่ องผู้บริหำรและพนักงำนทุกคน ที่ต้องสำมำรถระบุควำมเสีย่ งทีจ่ ะเกิดขึน้ ในกำร
ปฏิบตั งิ ำน และสำมำรถควบคุมหรือจัดกำรควำมเสีย่ งดังกล่ำวให้อยู่ในระดับทีย่ อมรับได้
ปั จจุบนั บริษทั ฯ ได้มกี ำรบริหำรและจัดกำรควำมเสีย่ งด้ำนต่ำงๆ โดยใช้กำรกำกับดูแลที่ดี (Good
Corporate Governance : GCG ) มำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชัน่ ระบบกำรควบคุมภำยใน ระบบประเมินผล
กำรดำเนินงำน ดัชนีวดั ผลกำรดำเนินงำน (Key Performance Indicators : KPIs) กำรดำเนินงำนตำมนโยบำยคุณภำพ
ตำมมำตรฐำนต่ำง ๆ อำทิ มำตรฐำน ISO 9001:2015
กำรประเมินควำมเสีย่ งเป็ นกระบวนกำรที่ประกอบด้วย กำรวิเครำะห์ กำรประเมิน กำรระบุและกำรจัด
ระดับควำมเสีย่ ง ที่มผี ลกระทบต่อกำรบรรลุวตั ถุประสงค์ของกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ โดยได้พจิ ำรณำปั จจัยทัง้
ภำยนอกและภำยในทีอ่ ำจส่งผลให้บริษทั ฯ ไม่สำมำรถบรรลุวตั ถุประสงค์ทก่ี ำหนดไว้ ซึง่ บริษทั ฯ ได้กำหนดเกณฑ์กำร
ประเมินควำมเสีย่ งไว้ ได้แก่ ระดับโอกำสทีจ่ ะเกิดควำมเสีย่ ง (Likelihood) ระดับควำมรุนแรงของผลกระทบ (Impact)
ซึง่ สำมำรถกำหนดเกณฑ์ได้ทงั ้ เกณฑ์เชิงปริมำณและเชิงคุณภำพโดยใช้เป็ นพืน้ ฐำนในกำรประเมินควำมเสีย่ งต่ำง ๆ
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ งบริษัทฯ จะให้ฝ่ำยที่รบั ผิดชอบควำมเสีย่ งแต่ ละเรื่องรำยงำนสถำนะ
ควำมเสีย่ ง รวมถึงให้ฝ่ำยทีเ่ กีย่ วข้องวิเครำะห์และติดตำมกำรเปลีย่ นแปลงของสภำพแวดล้อมทัง้ ภำยในและภำยนอก
รวมถึงกำรเปลีย่ นแปลงในควำมเสีย่ งทีอ่ ำจเกิดขึน้ ซึง่ อำจส่งผลให้ตอ้ งมีกำรทบทวนจัดกำรควำมเสีย่ งและกำรจัดลำดับ
ควำมสำคัญ รวมถึงอำจนำไปใช้ในกำรทบทวนนโยบำยกำรบริหำรควำมเสีย่ งซึง่ จะมีกำรทบทวนอย่ำงน้อยปี ละ 1 ครัง้
6.2 คณะกรรมกำรได้จดั ตัง้ คณะกรรมกำรตรวจสอบทีส่ ำมำรถปฏิบตั หิ น้ำทีไ่ ด้อย่ำงมีประสิทธิภำพและอิสระ
โดย
(1) คณะกรรมกำรตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระของบริษทั อย่ำงน้อย 3 คน โดยมีกรรมกำร
อย่ำงน้อย 1 คน เป็ นผูม้ คี วำมรูแ้ ละประสบกำรณ์ในกำรสอบทำนควำมน่ ำเชื่อถือของงบกำรเงิน
(2) คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็ นคณะกรรมกำรอิสระทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ เพื่อช่วยสนับสนุ นคณะกรรมกำรบริษทั
ในกำรกำกับดูแลและตรวจสอบกำรบริหำรงำน กำรควบคุมภำยใน และกำรปฏิบตั ติ ำมกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ กำร
จัดทำรำยงำนทำงกำรเงิน เพื่อให้กำรปฏิบตั งิ ำนและกำรเปิ ดเผยข้อมูลของบริษทั ฯ เป็ นไปอย่ำงโปร่งใสและน่ ำเชื่อถือ
โดยมีอำนำจ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบทีส่ ำคัญ ซึง่ กำหนดอยู่ในกฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึง่ ได้รบั กำรอนุ มตั ิ
ตำมมติของทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรบริษทั ครัง้ ที่ 3/2558 วันที่ 2 มีนำคม 2558 ดังนี้
(2.1) สอบทำนให้บริษทั ฯ มีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้องและเปิ ดเผยข้อมูลอย่ำงเพียงพอ
(2.2) สอบทำนให้บริษทั ฯ มีระบบควบคุมภำยใน (Internal control) และระบบกำรตรวจสอบ
ภำยใน (Internal audit) ทีม่ คี วำมเหมำะสมและมีประสิทธิผล และพิจำรณำควำมเป็ นอิสระของหน่ วยงำนตรวจสอบ
ภำยใน ตลอดจนให้ควำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำแต่งตัง้ โยกย้ำย เลิกจ้ำงหัวหน้ำหน่ วยงำนตรวจสอบภำยใน หรือ
หน่วยงำนอื่นใดทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ วกับกำรตรวจสอบภำยใน
(2.3) สอบทำนให้บริษทั ฯ ปฏิบตั ติ ำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อกำหนด
ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ
(2.4) พิจำรณำ คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ บุคคลซึง่ มีควำมเป็ นอิสระเพื่อทำหน้ำทีเ่ ป็ นผูส้ อบบัญชีของ
บริษทั ฯ และเสนอค่ำตอบแทนของบุคคลดังกล่ำ ว รวมทัง้ เข้ำร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มฝี ่ ำยจัดกำรเข้ำร่วม
ประชุมด้วยอย่ำงน้อยปี ละ 1 ครัง้
(2.5) พิจำรณำรำยกำรทีเ่ กีย่ วโยงกัน หรือรำยกำรทีอ่ ำจจะมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ให้
เป็ นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ รวมทัง้ ประกำศและข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย/กฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ นี้ เพื่อให้มนใจว่
ั ่ ำรำยกำรดังกล่ำวมีควำมสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อ
บริษทั ฯ
(2.6) จัดทำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ในรำยงำนประจำปี ของบริษทั ฯ ซึง่
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รำยงำนดังกล่ำวต้องลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่ำงน้อยดังต่อไปนี้
(ก) ควำมเห็นเกีย่ วกับควำมถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นทีเ่ ชื่อถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงินของ
บริษทั ฯ
(ข) ควำมเห็นเกีย่ วกับควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในของบริษทั ฯ
(ค) ควำมเห็นเกีย่ วกับกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
ข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ
(ง) ควำมเห็นเกีย่ วกับควำมเหมำะสมของผูส้ อบบัญชี
(จ) ควำมเห็นเกีย่ วกับรำยกำรทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
(ฉ) จำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเข้ำร่วมประชุมของกรรมกำร
ตรวจสอบแต่ละท่ำน
(ช) ควำมเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมทีค่ ณะกรรมกำรตรวจสอบได้รบั จำกกำรปฏิบตั หิ น้ำที่
ตำมกฎบัตร (Charter)
(ซ) รำยกำรอื่นใดทีเ่ ห็นว่ำผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ และผูล้ งทุนทัวไปควรทรำบภำยใต้
่
ขอบเขต
หน้ำทีแ่ ละ ควำมรับผิดชอบทีไ่ ด้รบั มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั ฯ
(2.7) ทบทวนและเสนอแก้ไขขอบเขตอำนำจ หน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบให้สอดคล้องกับสภำวกำรณ์
(2.8) ตรวจสอบและสอบสวนผูท้ เ่ี กีย่ วข้องภำยใต้อำนำจหน้ำทีข่ องคณะกรรมกำรตรวจสอบ และมี
อำนำจใน กำรว่ำจ้ำงหรือนำผูเ้ ชีย่ วชำญเฉพำะด้ำนมำช่วยงำนตรวจสอบและสอบสวน
(2.9) หำกพบหรือมีขอ้ สงสัยว่ำมีรำยกำรหรือกำรกระทำดังต่อไปนี้ ซึง่ อำจมีผลกระทบอย่ำงมี
นัยสำคัญต่อ ฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนต่อคณะกรรมกำร
บริษทั เพื่อดำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขภำยในเวลำทีค่ ณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นสมควร
(ก) รำยกำรทีเ่ กิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
(ข) กำรทุจริตหรือมีสงิ่ ผิดปกติหรือมีควำมบกพร่องทีส่ ำคัญในระบบควบคุมภำยใน
(ค) กำรฝ่ ำฝื นกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ กฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ
หำกคณะกรรมกำรบริษทั หรือผูบ้ ริหำรไม่ดำเนินกำรให้มกี ำรปรับปรุงแก้ไขภำยในเวลำข้ำงต้น
กรรมกำรตรวจสอบรำยใดรำยหนึ่งอำจรำยงำนว่ำมี รำยกำรหรือกำรกระทำตำมข้ำงต้นต่อสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ หรือตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(2.10) ให้ควำมเห็นต่อฝ่ ำยจัดกำรเกีย่ วกับกำรแต่งตัง้ เลิกจ้ำง ผลกำรดำเนินงำน งบประมำณ และ
อัตรำของฝ่ ำยตรวจสอบภำยใน
(2.11) จัดทำรำยงำนกำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบต่อคณะกรรมกำรบริษทั อย่ำงน้อย
ปี ละ 1 ครัง้
(2.12) สอบทำนและให้ค วำมเห็น ในรำยงำนผลกำรประเมิน กำรก ำกับ ดูแ ลกิจ กำรและควำม
รับผิดชอบต่อสังคม และกำรต่อต้ำนกำรคอร์รปั ชันประจ
่
ำปี ซึง่ ได้จดั ทำโดยคณะกรรมกำรชุดย่อยทีไ่ ด้รบั มอบหมำย
(2.13) ปฏิบตั กิ ำรอื่นใดตำมทีค่ ณะกรรมกำรบริษทั มอบหมำยด้วยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบต้องมีคณ
ุ สมบัติเพิ่ มเติ มดังนี้
(1) ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดในบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย
บริษทั ร่วมผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ หรือผูมอี ำนำจควบคุมบริษทั ทัง้ นี้โดยให้นบั รวมหุน้ ทีถ่ อื โดยผูท้ เ่ี กีย่ วข้องด้วย
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(2) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมกำรทีม่ สี ่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ที่ปรึกษำทีไ่ ด้เงินเดือน
ประจำ หรือผูม้ อี ำนำจควบคุมของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยลำดับเดียวกัน ผูถ้ อื หุน้ รำย
ใหญ่ หรือของผูม้ อี ำนำจควบคุมของบริษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้ จำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำสองปี ก่อนเข้ำ
ดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำรตรวจสอบ
(3) ไม่มหี รือเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รำย
ใหญ่ หรือผูม้ อี ำนำจควบคุมของบริษทั ฯ ในลักษณะทีอ่ ำจจะเป็ นกำรขัดขวำงกำรใช้วจิ ำรณญำณอย่ำงอิสระของตน
รวมทัง้ ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั หรือผูม้ อี ำนำจควบคุมของผูท้ ม่ี คี วำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่
บริษทั ย่อย ผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ หรือผูม้ อี ำนำจควบคุมของบริษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้ จำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่
น้อยกว่ำสองปี อีกทัง้ ไม่มผี ลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อมทัง้ ในด้ำนกำรเงินและกำรบริหำรงำน
ของบริษทั ฯ บริษทั ในเครือบริษทั ร่วม หรือบุคคลทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้ง ในลักษณะทีจ่ ะทำให้ขำดควำมเป็ นอิสระ
(4) ไม่มคี วำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิตหรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำยในลักษณะทีเ่ ป็ นบิดำมำรดำ
คู่สมรสพีน่ ้องและบุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุตรของกรรมกำรรำยอื่น ผูบ้ ริหำร ผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ของบริษทั ฯ ผูม้ อี ำนำจ
ควบคุม หรือบุคคลทีจ่ ะได้รบั กำรเสนอชื่อเป็ นกรรมกำรหรือผูม้ อี ำนำจควบคุมของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
(5) ไม่เป็ นกรรมกำรทีไ่ ด้รบั กำรแต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนรักษำผลประโยชน์ของกรรมกำรบริษทั ผูถ้ อื
หุน้ รำยใหญ่หรือผู้ถอื หุ้นซึง่ เป็ นผูท้ ่เี กีย่ วข้องกับผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ นอกจำกนี้แล้วยังต้องสำมำรถแสดงควำมเห็นหรือ
รำยงำนได้อย่ำงมีอสิ ระตำมภำรกิจทีไ่ ด้รบั มอบหมำยโดยไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ใดๆ ทีจ่ ะมำบีบบังคับให้ไม่สำมำรถ
แสดงควำมเห็นได้ตำมทีพ่ งึ จะเป็ น
(6) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูต้ รวจสอบบัญชีของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รำย
ใหญ่ ผูม้ อี ำนำจควบคุม หรือนิตบิ ุคคลทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้ง และไม่เป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ัย ผูม้ อี ำนำจควบคุม หรือหุน้ ส่วน
ผูจ้ ดั กำรของสำนักงำนสอบบัญชี ซึง่ มีผสู้ อบบัญชีบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือผูม้ อี ำนำจควบคุมของ
บริษทั ฯสังกัดอยู่เว้นแต่จะได้พน้ จำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำสองปี ก่อนเข้ำดำรงตำแหน่ งเป็ นกรรมกำร
ตรวจสอบ
(7) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูใ้ ห้บริกำรทำงวิชำชีพใดๆ ซึง่ รวมถึงกำรให้บริกำรเป็ นทีป่ รึกษำกฎหมำยหรือที่
ปรึกษำทำงกำรเงิน ซึง่ ได้รบั ค่ำบริกำรเกินกว่ำ 2 ล้ำนบำทต่อปี จำกบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้
รำยใหญ่ผมู้ อี ำนำจควบคุมของบริษทั ฯ และนิตบิ ุคคลทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้ง ทัง้ นี้ในกรณีทผ่ี ใู้ ห้บริกำรทำงวิชำชีพเป็ นนิติ
บุคคลให้รวมถึงกำรเป็ นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ กรรมกำรซึ่งไม่ใช่กรรมกำรอิสระ ผู้บริหำร หรือหุน้ ส่วนผู้จดั กำรของผู้
ให้บริกำรทำงวิชำชีพนัน้ เว้นแต่จะได้พน้ จำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำสองปี ก่อนเข้ำดำรงตำแหน่ งเป็ น
กรรมกำรตรวจสอบ
(8) ไม่ประกอบกิจกำรทีม่ สี ภำพอย่ำงเดียวกันและเป็ นกำรแข่งขันทีม่ นี ัยกับบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย
หรือไม่เป็ นหุน้ ส่วนทีม่ นี ัยในห้ำงหุน้ ส่วน หรือเป็ นกรรมกำรทีม่ สี ่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ทีป่ รึกษำทีร่ บั
เงินเดือนประจำ หรือถือหุน้ ร้อยละหนึ่งของจำนวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั ย่อยอื่น ซึง่ ประกอบกิจกำรที่
มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็ นกำรแบ่งปั นทีม่ นี ยั กับกิจกำรของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย
(9) คณะกรรมกำรตรวจสอบต้อ งเป็ นกรรมกำรอิสระของบริษัท ฯ ตำมคุ ณสมบัติท่สี ำนัก งำน
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์กำหนด
6.3 บริษทั ฯ มีนโยบำยขจัดปั ญหำควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์อย่ำงรอบคอบ ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต มี
เหตุผลและเป็ นอิสระภำยใต้กรอบจริยธรรมที่ดี เพื่อผลประโยชน์ของบริษทั ฯ เป็ นสำคัญ โดยกำหนดให้ผู้ทม่ี สี ่วน
เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวโยงกับรำยกำรที่พจิ ำรณำเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้ท่เี กี่ยวข้องให้บริษัทฯ
ทรำบ และต้องไม่เข้ำร่วมกำรพิจำรณำ รวมถึงไม่มอี ำนำจอนุมตั ใิ นรำยกำรดังกล่ำว
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บริษัทฯ มีนโยบำยในกำรทำรำยกำรเกี่ยวโยงกัน และรำยกำรที่มคี วำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ท่ี
สอดคล้อ งกับ กฎหมำย ตลอดจนข้อ บัง คับของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับ หลัก ทรัพย์แ ละตลำดหลัก ทรัพ ย์
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย รวมทัง้ จะเปิ ดเผยรำยกำรดังกล่ำวไว้ในรำยงำนประจำปี และแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
คณะกรรมกำรมีขอ้ กำหนดให้กรรมกำรรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียอย่ำงน้อยก่อนกำรพิจำรณำวำระกำร
ประชุมคณะกรรมกำร และบันทึกไว้ในรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรควรดูแลให้กรรมกำรทีม่ สี ่วนได้
เสียอย่ำงมีนยั สำคัญในลักษณะทีอ่ ำจทำให้กรรมกำรรำยดังกล่ำวไม่สำมำรถให้ควำมเห็นได้อย่ำงอิสระ งดเว้นจำกกำรมี
ส่วนร่วมในกำรประชุมพิจำรณำในวำระนัน้
หลักปฏิบตั ิ 7 รักษาความน่ าเชือ่ ถือทางการเงินและการเปิ ดเผยข้อมูล (Ensure Disclosure and Financial
Integrity)
7.1 คณะกรรมกำรกำกับดูแลให้มรี ะบบกำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินและกำรเปิ ดเผยข้อมูลสำคัญต่ำง ๆ
ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลำ เป็ นไปตำมกฎเกณฑ์ มำตรฐำน และแนวปฏิบตั ทิ เ่ี กีย่ วข้อง
(1) คณะกรรมกำรกำกับดูแลให้บุคลำกรทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรจัดทำและเปิ ดเผยข้อมูล มีควำมรู้ ทักษะ
และประสบกำรณ์ท่เี หมำะสมกับหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ และมีจำนวนเพียงพอ โดยบุคลำกรดังกล่ำวหมำยรวมถึง
ผูบ้ ริหำรสูงสุดสำยงำนบัญชีและกำรเงิน ผูจ้ ดั ทำบัญชี ผูต้ รวจสอบภำยใน เลขำนุกำรบริษทั และนักลงทุนสัมพันธ์
(2) คณะกรรมกำรบริษัทให้ควำมสำคัญต่อกำรเปิ ดเผยข้อมูลที่มีควำมถูกต้องครบถ้วนเพียงพอ
โปร่งใส และทันเวลำ ทัง้ ข้อมูลทำงกำรเงินและข้อมูลทัวไป
่ ตลอดจนข้อมูลอื่นทีม่ ผี ลหรืออำจมีผลต่อรำคำหลักทรัพย์
ของบริษทั ฯ ซึง่ ล้วนมีผลต่อกระบวนกำรตัดสินใจของผูล้ งทุนและผูม้ สี ่วนได้เสียของบริษทั โดยบริษัทฯ จะเปิ ดเผย
ข้อมูลดังกล่ำวตำมหลักเกณฑ์ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์คณะกรรมกำรกำกับ
ตลำดทุนและตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(3) บริษทั ฯ ให้ควำมสำคัญต่องบกำรเงินของบริษทั ฯ และสำรสนเทศทำงกำรเงินทีป่ รำกฏในรำยงำน
ประจำปี โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบจะเป็ นผูส้ อบทำนคุณภำพของรำยงำนทำงกำรเงินและระบบควบคุมภำยในรวมถึง
กำรเปิ ดเผยข้อมูลสำคัญอย่ำงเพียงพอในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินและรำยงำนให้คณะกรรมกำรบริษทั ทรำบ และ
จะจัดให้มรี ำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรต่อรำยงำนทำงกำรเงินแสดงควบคู่กบั รำยงำนของผูส้ อบบัญชีใน
รำยงำนประจำปี
(4) ในกำรให้ควำมเห็นชอบกำรเปิ ดเผยข้อมูล คณะกรรมกำรได้คำนึงถึงปั จจัยทีเ่ กีย่ วข้องโดยในกรณีท่ี
เป็ นรำยงำนทำงกำรเงินจะพิจำรณำปั จจัยอย่ำงน้อยดังต่อไปนี้ดว้ ย
(4.1) ผลกำรประเมินควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยใน
(4.2) ควำมเห็นของผูส้ อบบัญชีในรำยงำนทำงกำรเงิน และข้อสังเกตของผูส้ อบบัญชีเกีย่ วกับ
ระบบควบคุมภำยใน รวมทัง้ ข้อสังเกตของผูส้ อบบัญชีผ่ำนกำรสือ่ สำรในช่องทำงอื่นๆ (ถ้ำมี)
(4.3) ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
(4.4) ควำมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้ ำหมำยหลัก กลยุทธ์และนโยบำยของบริษทั
(5) คณะกรรมกำรกำกับให้กำรเปิ ดเผยข้อมูล ซึ่งรวมถึงงบกำรเงิน รำยงำนประจำปี แบบ 56-1
สำมำรถสะท้อนฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนอย่ำงเพียงพอ รวมทัง้ สนับสนุ นให้บริษทั ฯ จัดทำคำอธิบำยและกำร
วิเครำะห์ของฝ่ ำยจัดกำร (management discussion and analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบกำรเปิ ดเผยงบกำรเงิน
ทุกไตรมำส ทัง้ นี้เพื่อให้นักลงทุนได้รบั ทรำบข้อมูลและเข้ำใจกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ กับฐำนะกำรเงินและผลกำร
ดำเนินงำนของบริษทั ฯ ในแต่ละไตรมำสได้ดยี งิ่ ขึน้ นอกจำกข้อมูลตัวเลขในงบกำรเงินเพียงอย่ำงเดียว
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7.2 คณะกรรมกำรได้ตดิ ตำมดูแลควำมเพียงพอของสภำพคล่องทำงกำรเงินและควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้
โดย
(1) คณะกรรมกำรกำหนดให้ฝ่ำยจัดกำรมีกำรติดตำมและประเมินฐำนะทำงกำรเงินของบริษทั ฯ และมี
กำรรำยงำนต่อคณะกรรมกำรอย่ำงสม่ำเสมอ โดยคณะกรรมกำรและฝ่ ำยจัดกำรจะร่วมกันหำทำงแก้ไขโดยเร็วหำกเริม่ มี
สัญญำณบ่งชีถ้ งึ ปั ญหำสภำพคล่องทำงกำรเงินและควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้
(2) ในกำรอนุมตั กิ ำรทำรำยกำรใด ๆ หรือกำรเสนอควำมเห็นให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ อนุ มตั ิ คณะกรรมกำร
จะต้องพิจำรณำอย่ำงถีถ่ ว้ นและต้องมันใจว่
่ ำกำรทำรำยกำรดังกล่ำวจะไม่กระทบต่อควำมต่อเนื่องในกำรดำเนินกิจกำร
สภำพคล่องทำงกำรเงิน หรือควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้
7.3 บริษทั ฯ ได้แต่งตัง้ นำย พงศ์ไท ตันติสุนทรเป็ นเจ้ำหน้ำทีฝ่ ่ ำยนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations)
เพื่อทำหน้ำทีต่ ดิ ต่อสือ่ สำรกับนักลงทุนหรือผูถ้ อื หุน้ โดยบริษทั ฯ จะจัดให้มกี ำรประชุมเพื่อวิเครำะห์ผลกำรดำเนินงำน
เป็ นประจำ รวมทัง้ จะเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทฯ ข้อมูลทำงกำรเงินและข้อมูลทัวไปของบริ
่
ษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้น
นักวิเครำะห์หลักทรัพย์ บริษทั จัดอันดับควำมน่ ำเชื่อถือ และหน่ วยงำนรัฐที่เกีย่ วข้องรับทรำบผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ
กล่ำวคือ กำรรำยงำนต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับตลำดหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษทั ฯ นอกจำกนี้ บริษทั ฯ ยังให้ควำมสำคัญในกำรเปิ ดเผยข้อมูลอย่ำงสม่ำเสมอทัง้
ภำษำไทยและภำษำอังกฤษ เพื่อให้ผถู้ อื หุน้ ได้รบั ข่ำวสำรเป็ นประจำผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษทั ฯ โดยข้อมูลทีอ่ ยู่บน
เว็บไซต์ของบริษทั ฯ จะมีกำรปรับปรุงให้ทนั สมัยอยู่เสมอ ซึง่ ข้อมูลดังกล่ำวรวมถึงวิสยั ทัศน์ พันธกิจ งบกำรเงิน ข่ำว
ประชำสัมพันธ์ รำยงำนประจำปี โครงสร้ำงบริษทั และผูบ้ ริหำร ตลอดจนโครงสร้ำงกำรถือหุน้ และผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่
หนังสือเชิญประชุม เอกสำรทำงทะเบียนของบริษทั ฯ กฎบัตรต่ำงๆ เป็ นต้น
หลักปฏิบตั ิ 8 สนับสนุนการมีสว่ นร่วมและการสือสารกั
่
บผูถ้ อื หุน้ (Ensure Engagement and Communication
with Shareholders)
8.1 บริษทั ฯ ตระหนักและให้ควำมสำคัญในสิทธิขนั ้ พืน้ ฐำนต่ำง ๆ ของผูถ้ อื หุน้ ทัง้ ในฐำนะของนักลงทุนใน
หลักทรัพย์และเจ้ำของบริษทั เช่น สิทธิในกำรซือ้ ขำย โอน หลักทรัพย์ทต่ี นถืออยู่ สิทธิในกำรทีจ่ ะได้รบั ส่วนแบ่งผล
กำไรจำกบริษทั ฯ สิทธิในกำรได้รบั ข้อมูลอย่ำงเพียงพอ สิทธิต่ำง ๆ ในกำรประชุมผูถ้ อื หุน้ สิทธิในกำรแสดงควำม
คิดเห็น สิทธิในกำรร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษทั ฯ เช่น กำรจัดสรรเงินปั นผล กำรแต่งตัง้ หรือถอดถอนกรรมกำร
กำรแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี กำรอนุมตั ธิ ุรกรรมทีส่ ำคัญและมีผลต่อทิศทำงในกำรดำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ รวมถึงกำรแก้ไข
หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษทั ฯ เป็ นต้น
(1) บริษทั ฯ จะแจ้งกำหนดกำรประชุมผูถ้ อื หุน้ รวมทัง้ วำระกำรประชุมทีเ่ กีย่ วข้องต่อตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และเผยแพร่กำหนดกำรประชุมดังกล่ำวผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษทั ฯ รวมทัง้ จะจัดทำและเผยแพร่
หนังสือเชิญประชุมทัง้ ฉบับภำษำไทยและภำษำอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษทั ฯ เช่นกัน
(2) บริษัทฯ จะอำนวยควำมสะดวกให้ผู้ถอื หุ้นรำยย่อยสำมำรถเสนอชื่อกรรมกำรหรือเสนอวำระ
เพิม่ เติมได้กอนวันประชุมผูถ้ อื หุน้ โดยบริษทั ฯ จะกำหนดหลักเกณฑ์ทช่ี ดั เจนเป็ นกำรล่วงหน้ำเกีย่ วกับวิธกี ำรทีใ่ ห้ผถู้ อื
หุน้ รำยย่อยจะเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรรวมทัง้ หลักเกณฑ์เพื่อพิจำรณำว่ำบริษทั ฯ จะเพิม่ วำระกำร
ประชุมทีผ่ ถู้ อื หุน้ รำยย่อยเสนอหรือไม่
(3) ในกำรดำเนินกำรประชุมผูถ้ อื หุน้ แต่ละครัง้ บริษทั ฯ จะให้โอกำสแก่ผถู้ อื หุน้ ทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียม
กันโดยก่อนเริม่ กำรประชุมประธำนในทีป่ ระชุมจะชีแ้ จงวิธกี ำรใช้สทิ ธิออกเสียงและวิธนี บั คะแนนเสียงของผูถ้ อื หุน้ ทีต่ อ้ ง
ลงมติในแต่ละวำระและยังเปิ ดโอกำสให้ผถู้ อื หุ้นและผูร้ บั มอบฉันทะทีเ่ ข้ำร่วมประชุมทุ กรำยสำมำรถแสดงควำมคิดเห็
นข้อเสนอแนะรวมทัง้ ซักถำมในแต่ละวำระโดยใช้เวลำอย่ำงเหมำะสม และเพียงพอ โดยประธำนในที่ประชุมจะ
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ดำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระทีก่ ำหนดไว้ รวมทัง้ จะมิให้ผบู้ ริหำรเพิม่ วำระกำรประชุมทีไ่ ม่แจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ทรำบ
ล่วงหน้ำโดยไม่จำเป็ น โดยเฉพำะวำระทีม่ คี วำมสำคัญซึง่ ผูถ้ อื หุน้ ต้องใช้เวลำในกำรศึกษำข้อมูลก่อนกำรตัดสินใจ
(4) ในวำระเลือกตัง้ กรรมกำรบริษทั ฯ จะสนับสนุนให้มกี ำรเลือกตัง้ เป็ นรำยคน
(4.1) บริษทั ฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทัง้ ข้อมูลประกอบกำรประชุมตำมวำระต่ำง ๆ ให้ผู้
ถือหุน้ รับทรำบล่วงหน้ำก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่ำ 7 วัน หรือระยะเวลำอื่นใดตำมทีก่ ฎหมำยหรือกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง
ประกำศกำหนด โดยในแต่ ละวำระกำรประชุมจะมีควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัทประกอบ รวมทัง้ ข้อมูล
ประกอบกำรประชุมทีเ่ พียงพอเพื่อให้ผถู้ อื หุน้ ได้มเี วลำในกำรศึกษำข้อมูลล่วงหน้ำก่อนวันประชุม นอกจำกนี้ บริษทั ฯ
จะนำข้อมูลดังกล่ำวเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ของบริษทั ก่อนวันประชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วย
(4.2) ก่อนวันประชุมผูถ้ อื หุน้ บริษทั ฯ จะเปิ ดโอกำสให้ผถู้ อื หุน้ สำมำรถส่งควำมเห็น ข้อเสนอแนะ
หรือข้อซักถำมได้ล่วงหน้ำก่อนวันประชุมตำมหลักเกณฑ์ทบ่ี ริษทั ฯ กำหนด โดยบริษทั ฯ จะเผยแพร่หลักเกณฑ์ดงั กล่ำว
ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษทั ฯ
(4.3) ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ ไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมด้วยตัวเอง บริษทั ฯ จะเปิ ดโอกำสให้ผถู้ อื หุน้
สำมำรถมอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระหรือบุคคลอื่นใดเข้ำร่วมประชุมแทนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใด
ตำมทีบ่ ริษทั ฯ ได้จดั ส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม
(4.4) ในกำรประชุมผูถ้ อื หุน้ บริษทั ฯ จะเปิ ดโอกำสให้ผถู้ อื หุน้ ทุกรำยมีสทิ ธิอย่ำงเท่ำเทียมกันในกำร
แสดงควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะหรือตัง้ คำถำมในวำระต่ำง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องได้อย่ำงอิสระก่อนกำรลงมติในวำระใด ๆ และ
จะมีกรรมกำรและผูบ้ ริหำรของบริษทั ฯ ทีเ่ กีย่ วข้องเข้ำร่วมในกำรประชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อตอบคำถำมในทีป่ ระชุม
(4.5) บริษทั ฯ จะจัดให้มบี ุคลำกรทีเ่ ป็ นอิสระทำหน้ำทีช่ ่วยในกำรตรวจนับคะแนนเสียงในแต่ละ
วำระ
(4.6) ภำยหลังกำรประชุมผูถ้ อื หุน้ แล้วเสร็จบริษทั ฯ จะจัดทำรำยงำนกำรประชุมทีบ่ นั ทึกข้อมูลอย่ำง
ถูกต้องและครบถ้วนในสำระสำคัญรวมทัง้ จะมีกำรบันทึกประเด็นข้อซักถำมควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะทีส่ ำคัญไว้ ใน
รำยงำนกำรประชุมเพื่อให้ผถู้ อื หุน้ สำมำรถตรวจสอบได้ นอกจำกนี้บริษทั ฯ จะนำผลกำรลงคะแนนในแต่ละวำระรวมทัง้
รำยงำนกำรประชุมเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษทั ฯ เพื่อให้ผถ้ อื หุน้ ได้พจิ ำรณำ
8.2 คณะกรรมกำรได้กำหนดให้กำรดำเนินกำรในวันประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นไปด้วยควำมเรียบร้อย โปร่งใส
มีประสิทธิภำพ และเอือ้ ให้ผถู้ อื หุน้ สำมำรถใช้สทิ ธิของตน
(1) ในกำรจัดประชุมผูถ้ อื หุน้ บริษทั ฯ จะใช้สถำนทีซ่ ง่ึ สะดวกแก่กำรเดินทำง โดยจะแนบแผนทีซ่ ง่ึ แสดง
สถำนทีจ่ ดั กำรประชุมผูถ้ อื หุน้ ไว้ในหนังสือเชิญประชุม รวมถึงเลือกวันเวลำทีเ่ หมำะสม และจัดสรรเวลำในกำรประชุม
อย่ำงเพียงพอ ทัง้ นี้เพื่อให้เป็ นไปตำมนโยบำยทีจ่ ะอำนวยควำมสะดวกให้แก่ผถู้ อื หุน้ ของบริษทั
(2) บริษทั ฯ จะสนับสนุ นให้มกี ำรใช้บตั รลงคะแนนเสียงในทุกวำระ เพื่อควำมโปร่งใสและตรวจสอบได้
ในกำรนับผลกำรลงคะแนน
8.3 คณะกรรมกำรได้ดแู ลให้มกี ำรเปิ ดเผยมติทป่ี ระชุมและกำรจัดทำรำยงำนกำรประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นไป
อย่ำงถูกต้องและครบถ้วน โดยคณะกรรมกำรได้ดูแลให้กำรจัดส่งสำเนำรำยงำนกำรประชุมผูถ้ อื หุน้ ให้ตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยภำยใน 14 วันนับจำกวันประชุมผูถ้ อื หุน้
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10.

ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities: CSR)

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน) มีนโยบำยและกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ทีแ่ สดงถึง
ควำมรับผิดชอบต่อสังคม สิง่ แวดล้อม เพื่อควำมยังยื
่ นของกิจกำร ผูม้ สี ่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม และเป็ นส่วนหนึ่ง
ในกำรดำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ โดยมีรำยละเอียด ดังนี้
10.1

นโยบายภาพรวม

บริษัทฯ มีเจตนำรมณ์ท่จี ะดำเนินธุ รกิจ ให้เจริญเติบโตบนพื้นฐำนของธรรมำภิบำลและกำรดูแลอย่ำงยังยื
่ น
รวมทัง้ คำนึงถึงผลประโยชน์ของผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุ่มเป็ นสำคัญ ทัง้ นี้ เพื่อมุ่งหวังให้ภำคอุตสำหกรรมอยู่ร่วมกับชุมชน
และสังคมได้อย่ำงเป็ นสุข และพัฒนำยกระดับควำมเจริญก้ำวหน้ำไปพร้อมๆ กัน เพื่อให้เป็ นไปตำมเจตนำรมณ์และ
แนวคิดดังกล่ำวข้ำงต้น จึงได้กำหนดนโยบำยควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม กำรพัฒนำอย่ำงยังยื
่ น เพื่อให้
คณะกรรมกำร ผูบ้ ริหำร พนักงำน ยึดถือเป็ นแนวทำงในกำรปฏิบตั งิ ำนโดยแบ่งออกเป็ น 7 หมวดดังต่อไปนี้
10.1.1 การประกอบกิ จการด้วยความเป็ นธรรม
บริษทั ฯ ยึดมันที
่ จ่ ะประกอบธุรกิจด้วยควำมโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต เป็ นธรรม และมีจรรยำบรรณ เพื่อเพิม่ ขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงกำรค้ำตำมหลักจริยธรรมในกำรประกอบกำรค้ำ กฎหมำย และหลักกำรแข่งขันทำงกำร
ค้ำอย่ำงเสมอภำค รวมถึงปฏิเสธพฤติกรรมใด ๆ ทีข่ ดั ต่อควำมเป็ นธรรมในกำรแข่งขัน เช่น กำรแสวงหำข้อมูลทีค่ วำม
เป็ น ควำมลับ ของคู่แ ข่ง ทำงกำรค้ำ กำรเรีย ก รับ และไม่ ใ ห้ผ ลประโยชน์ ใ ด ๆ ที่ไ ม่ สุจ ริต ในทำงกำรค้ำ เป็ น ต้ น
นอกจำกนี้ บริษทั ฯ ยังได้เคำรพต่อสิทธิในทรัพย์สนิ ทำงปั ญญำของผูอ้ ่นื
10.1.2 การต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่
บริษทั ฯ มีกำรกำหนดนโยบำยกำรป้ องกันและต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชัน่ รวมถึงกำหนดโครงสร้ำงองค์กรให้
มีกำรแบ่งหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ กระบวนกำรทำงำน และสำยกำรบังคับบัญชำในแต่ล ะหน่ วยงำนให้มคี วำมชัดเจน
เพื่อให้มีกำรถ่วงดุลอำนำจและมีควำมรัดกุมในกำรตรวจสอบระหว่ำงกันอย่ำงเหมำะสม นอกจำกนี้ บริษัท ฯ ยังได้
กำหนดแนวทำงกำรปฏิบตั ใิ ห้แก่กรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำนของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
นอกจำกนี้ บริษทั ฯได้เปิ ดช่องทำงกำรแจ้งข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจำกผูม้ สี ่วนได้เสียทีไ่ ด้รบั
ผลกระทบ และกำรแจ้งเบำะแสกำรกระทำผิดทำงกฎหมำย ไม่ปฏิบตั ติ ำมจรรยำบรรณธุรกิจ รวมถึงพฤติกรรมทีส่ ่อถึง
กำรทุจริต กำรกระทำทีเ่ ข้ำข่ำยคอร์รปั ชันที
่ เ่ กีย่ วข้องกับกำรดำเนินธุรกิจ โปรดแจ้ง ผ่ำนช่องทำงกำรสื่อสำรของบริษทั ฯ
เพื่อทำงบริษทั ฯ จะทำกำรสืบสวนข้อเท็จจริงและนำข้อเสนอแนะอันเป็ นประโยชน์ไปปรับปรุงและสร้ำงมูลค่ำเพิม่ ให้กบั
บริษทั ฯได้
ช่องทำงกำรติดต่อเพื่อแจ้งข้อร้องเรียน ดังนี้


พนักงำนสำมำรถส่งข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียนไปยังบุคคล/หน่วยงำนดังต่อไปนี้
- หัวหน้ำหน่วยงำนทีพ่ นักงำนคนดังกล่ำวสังกัดอยู่
- กล่องรับควำมคิดเห็น



ผูม้ สี ว่ นได้เสียอื่นสำมำรถส่งข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียนไปที่
- บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
47/10 ซอยอมรพันธ์ 4 ถนนวิภำวดีรงั สิต แขวงลำดยำว เขตจตุจกั ร กทม. 10900
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-

ติดต่อผ่ำนเว็บไซต์ของบริษทั ฯ www.sahakol.com ทีห่ วั ข้อ “ติดต่อเรำ” เพื่อเขียน E-mail มำยัง
บริษทั ฯ
- จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์:
ช่องทำงกำรติดต่อ
อีเมล์
หมำยเลขโทรศัพท์/โทรสำร
• ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
• เลขำนุกำรบริษทั

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

• โทรศัพท์ 0 2941 0888
• โทรสำร 0 2941 0881

10.1.3 กำรเคำรพสิทธิมนุษยชน
บริษัทฯ มีนโยบำยต่อต้ำนกำรกระทำอันเป็ นกำรละเมิดสิทธิมนุ ษยชน และพร้อมสนับสนุ นกำรปกป้ องสิทธิ
มนุ ษยชน โดยกำรปฏิบตั ิต่อผู้ท่มี สี ่วนเกี่ยวข้องไม่ว่ำจะเป็ นพนักงำน ชุมชน และสังคมรอบข้ำงด้วยควำมเคำรพใน
คุณค่ำของควำมเป็ นมนุษย์ คำนึงถึงควำมเสมอภำคและเสรีภำพทีเ่ ท่ำเทียมกัน ไม่ละเมิดสิทธิขนั ้ พืน้ ฐำน และไม่เลือก
ปฏิบตั ิไม่ว่ำจะเป็ นในเรื่องของเชื้อชำติ สัญชำติ ศำสนำ ภำษำ สีผวิ เพศ อำยุ กำรศึกษำ สภำวะทำงร่ำงกำย หรือ
สถำนะทำงสังคม รวมถึงจัดให้มกี ำรดูแลไม่ให้ธุรกิจของ บริษัทฯ เข้ำไปมีส่วนเกีย่ วข้องกับกำรละเมิดสิทธิมนุ ษยชน
เช่น กำรใช้แรงงำนเด็ก และกำรคุกคำมทำงเพศ เป็ นต้น นอกจำกนี้ บริษทั ฯ ได้สง่ เสริมให้มกี ำรเฝ้ ำระวังกำรปฏิบตั ติ ำม
ข้อกำหนดด้ำนสิทธิมนุ ษยชน โดยจัดให้มสี ่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็น และช่องทำงในกำรร้องเรียนสำหรับผู้ท่ี
ได้รบั ควำมเสียหำยจำกกำรถูกละเมิดสิทธิอนั เกิดจำกกำรดำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ และดำเนินกำรเยียวยำตำมสมควร
ทัง้ นี้ เพื่อให้กำรเคำรพสิทธิมนุษยชนเป็ นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ บริษทั ฯ ได้ดำเนินกำรสร้ำงองค์ควำมรูด้ ำ้ น
สิทธิมนุษยชนและปลูกจิตสำนึกให้บุคลำกรของบริษทั ฯปฏิบตั ติ ำมหลักสิทธิมนุษยชน
10.1.4 การปฏิ บตั ิ ต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม
บริษทั ฯ ตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์และกำรปฏิบตั ติ ่อแรงงำนอย่ำงเป็ นธรรม โดย
ให้กำรดูแล คุม้ ครอง และจัดสรรสวัสดิกำรอย่ำงเหมำะสมให้กบั พนักงำนทุกคนอย่ำงเท่ำเทียมกัน เพรำะพนักงำนเป็ น
ปั จจัยสำคัญต่ อควำมก้ำวหน้ำและกำรเจริญเติบโตของบริษัทฯ บริษัทมีกำรสนับสนุ นในกำรพัฒนำบุคลำกรในด้ำน
ควำมรูค้ วำมสำมำรถ โดยให้พนักงำนสำมำรถเข้ำอบรมเพิม่ ควำมรูค้ วำมสำมำรถได้ อันเป็ นปั จจัยทีจ่ ะช่วยเพิม่ มูลค่ำ
ของกิจกำรและเสริมสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและกำรเจริญเติบโตอย่ำงยังยื
่ นของบริษทั ในอนำคต ทัง้ นี้ บริษทั
ฯ ได้กำหนดนโยบำยและแนวปฏิบตั ิ ดังนี้
1.
2.
3.

เคำรพสิทธิของพนักงำนตำมหลักสิทธิมนุษยชน และปฏิบตั ติ ำมกฎหมำยแรงงำน
จัดให้มกี ระบวนกำรจ้ำงงำน และเงื่อนไขกำรจ้ำงงำนเป็ นธรรม รวมถึงกำรกำหนดค่ำตอบแทน และ
กำรพิจำรณำผลงำนควำมดีควำมชอบภำยใต้กระบวนกำรประเมินผลกำรทำงำนทีเ่ ป็ นธรรม
ส่งเสริมกำรพัฒนำบุคลำกร โดยจัดให้มกี ำรจัดอบรม สัม มนำ ฝึ กอบรม รวมถึงส่งบุคลำกรเข้ำร่วม
สัมมนำ และฝึกอบรมวิชำกำรด้ำนต่ำง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องเพื่อพัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถศักยภำพของ
บุคลำกร รวมถึงปลูกฝั งทัศนคติทด่ี ี มีคุณธรรม จริยธรรม และกำรทำงำนเป็ นทีมแก่บุคลำกร
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4.

5.
6.

7.

จัดให้มีสวัสดิกำรด้ำนต่ำง ๆ สำหรับพนักงำนตำมที่กฎหมำยกำหนด เช่น ประกันสังคม เป็ นต้น
และนอกเหนือจำกที่กฎหมำยกำหนด เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสุขภำพ และประกัน
อุบตั เิ หตุ เป็ นต้น รวมถึงกำรให้เงินช่วยเหลือประเภทต่ำง ๆ แก่พนักงำน เช่น ทุนกำรศึกษำแก่บุตร
และเงินช่วยฌำปนกิจ เป็ นต้น
จัดให้มบี ริกำรตรวจสุขภำพประจำปี แก่บุคลำกรทุกระดับชัน้ ของบริษัท ฯ โดยพิจำรณำจำกปั จจัย
ควำมเสีย่ งตำมระดับ อำยุ เพศ และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนของแต่ละบุคคล
ดำเนินกำรให้พนักงำนปฏิบตั งิ ำนได้อย่ำงปลอดภัย และมีสุขอนำมัยในสถำนทีท่ ำงำนทีด่ ี โดยจัดให้
มีมำตรกำรป้ องกันกำรเกิดอุบตั เิ หตุ และเสริมสร้ำงให้พนักงำนมีจติ สำนึกด้ำนควำมปลอดภัย รวมถึง
จัดกำรฝึกอบรม และส่งเสริมให้พนักงำนมีสขุ อนำมัยทีด่ ี และดูแลสถำนทีท่ ำงำนให้ถูกสุขลักษณะ มี
ควำมปลอดภัยอยู่เสมอ
เปิ ดโอกำสให้พนักงำนสำมำรถแสดงควำมคิดเห็น หรือร้องเรียนเกี่ยวกับกำรปฏิบตั ิอย่ำงไม่เป็ น
ธรรมหรือกำรกระทำทีไ่ ม่ถูกต้องในบริษทั ฯ รวมถึงให้กำรคุม้ ครองพนักงำนทีร่ ำยงำนเรื่องดังกล่ำว

10.1.5 ความรับผิดชอบต่อลูกค้า
บริษทั ฯ มุ่งมันที
่ จ่ ะพัฒนำกำรให้บริกำรของบริษัทเพื่อควำมพึงพอใจและมันใจของลู
่
กค้ำ และยึดมันในกำร
่
ปฏิบตั ติ ่อลูกค้ำด้วยควำมรับผิดชอบ และควำมซื่อสัตย์ โดยกำรจัดหำเครื่องจักรและบำรุงรักษำเครื่องจักรให้สำมำรถ
ปฏิบตั ิงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพเพื่อส่งมอบงำนได้ตำมปริมำณทีก่ ำหนดกับลูกค้ำ และหำกมีกำรปรับปรุงแผนกำร
ทำงำนทีม่ คี วำมสำคัญ จะมีกำรหำรือร่วมกับลูกค้ำโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สงู สุดของลูกค้ำเป็ นหลัก
10.1.6 การดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อม
บริษทั ฯ ได้ให้ควำมสำคัญต่อควำมรับผิดชอบต่อสังคมในกำรดูแลรักษำสิง่ แวดล้อม เพื่อควำมยังยื
่ นของสังคม
และธุรกิจให้เติบโตก้ำวหน้ ำไปด้วยกัน โดยบริษัทฯ ได้จดั ทำแผนควบคุมและบริหำรจัดกำรด้ำนสิง่ แวดล้อม กำร
ดำเนินงำนให้มกี ำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรดูแลรักษำสิง่ แวดล้อ มอย่ำงเคร่งครัด เพื่อป้ องกันและลด
ผลกระทบทีจ่ ะเกิดขึน้ ต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม โดยบริษทั ฯได้ตดิ ตัง้ ระบบหัวฉีดน้ำให้แก่ระบบสำยพำนลำเลียง กำรจัด
ฝูงรถบรรทุกวิง่ รำดน้ำและสเปรย์น้ำตลอดทัวบริ
่ เวณพืน้ ทีป่ ฏิบตั งิ ำน เพื่อลดปริมำณฝุ่ นละอองทีเ่ กิดจำกกำรปฏิบตั งิ ำน
และดำเนิน กำรควบคุม ระดับเสียงรบกวนของเครื่องจัก รและกำรระเบิดหน้ ำดิน ไม่ใ ห้รบกวนผู้อ ยู่อำศัย ในชุ มชน
นอกจำกนี้ บริษัท ฯ ยังตระหนักถึงกำรควบคุมมลพิษทำงน้ ำ โดยได้ตดิ ตัง้ ระบบบำบัดน้ ำเสียตำมมำตรฐำนของกำร
ไฟฟ้ ำฝ่ ำยผลิตแห่งประเทศไทยเพื่อลดกำรก่อมลพิษให้น้อยลงทีส่ ดุ เท่ำทีจ่ ะเป็ นไปได้
ทัง้ นี้ บริษัท ฯ ให้กำรสนับ สนุ น และส่งเสริม กิจ กรรมเพื่อ สัง คมและสิง่ แวดล้อมเสมอมำ โดยมีก ำรจัด สรร
ทรัพยำกรบุคคลและงบประมำณอย่ำงต่อเนื่อง มีกำรเข้ำร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสิง่ แวดล้อมร่วมกับองค์กรทัง้ ภำครัฐ
และภำคเอกชน รวมถึงกำรไฟฟ้ ำฝ่ ำยผลิตแห่งประเทศไทย
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10.1.7 การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
บริษัทฯ ตระหนักถึงควำมรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม จึงมีนโยบำยในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมและโครงกำร
ต่ำงๆ ในกำรร่วมพัฒนำและช่วยเหลือชุมชนและสังคม เพื่อให้มคี วำมก้ำวหน้ำและเติบโตไปพร้อมๆกับกำรดำเนิน
ธุรกิจแบบยังยื
่ นร่วมกัน โดยบริษทั ฯได้ให้กำรสนับสนุนทำงด้ำนกำรศึกษำแก่เยำวชน โดยกำรบริจำคอุปกรณ์กำรเรียน
และสนับสนุนทุนกำรศึกษำ กำรให้ควำมช่วยเหลือปรับปรุง ซ่อมแซมสถำนศึกษำ กำรสนับสนุ นต่อองค์กรภำครัฐ ไม่
ว่ำจะเป็ นกำรให้เงินสนับสนุนแก่สถำนีตำรวจ เพื่อปรับปรุงสถำนที่ และจัดหำอุปกรณ์ต่ำงๆสำหรับให้บริกำรประชำชน
กำรสนับสนุ นทำงด้ำนศำสนำ กำรทำนุ บำรุงพระพุทธศำสนำ รวมถึงกำรบริจำคเงินสนับสนุ นแก่โรงพยำบำลในกำร
ปรับปรุงสถำนพยำบำล จัดหำเครื่องมือเครื่องใช้ เพื่อให้เป็ นประโยชน์สงู สุดต่อชุมชนและสังคมโดยรวม
ในปี 2563 บริษทั ฯ ได้จดั กิจกรรม และเข้าร่วมโครงการเพื่อประโยชน์ต่อสังคม และสิง่ แวดล้อม ดังนี้

- สนับสนุนภาครัฐนาถุงยังชีพช่วยเหลือชุมชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด-19 ที่ อ.แม่เมาะ
จ.ลาปาง

- เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 บริษทั ฯ ได้นาคณะพนักงาน เข้าร่วมงานเปิ ดโครงการ เดิน-วิง่ ครัง้ ที่ 1
SQ(HS) พร้อมมอบทุนให้โรงพยาบาล เมืองหงสา เพื่อซือ้ อุปกรณ์การแพทย์ ในโครงการเดิน่ -วิง่ ครัง้ นี้
เพื่อให้โรงพยาบาลมีอุปกรณ์การแพทย์เพียงพอต่อการรักษาคนเจ็บต่อไป มีผเู้ ข้าร่วม 50 คน
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- เมื่อวันที่ 1 มิถุนำยน 2563 บริษทั ฯ นำคณะพนักงำนเข้ำร่วมปลูกป่ ำ เนื่องจำกวันครบรอบวันเด็กน้อย
สำกล และวันปลูกป่ ำแห่งชำติ ณ ทีภ่ ูทำดหลักเมืองฯ เมืองหงสำ แขวงไชยบุรี โดยท่ำนเจ้ำเมืองหงสำ
พร้อมด้วยคณะกำรนำและพนักงำนทัวเมื
่ องเข้ำร่วมงานนี้ดว้ ย มีผเู้ ข้าร่วม 600 กว่าคน

- เมื่อวันที่ 4 มิถุนำยน 2563 บริษทั ฯ นำคณะพนักงำนเข้ำร่วมปลูกป่ ำ ฉลองวันครบรอบวันเด็กน้อยสำกล
และวันปลูกป่ ำแห่งชำติ ณ ทีป่ ลูกป่ ำทีฟ่ ำร์มแลน บ้ำนนำปุ่ง เมืองหงสำ แขวงไชยบุรี โดยท่ำนเจ้ำเมือง
หงสำ พร้อมด้วยคณะกำรนำและพนักงำนโครงกำรไฟฟ้ ำหงสำ ประชำชนทัวเมื
่ องเข้ำร่วมงำนนี้ดว้ ย มี
ผูเ้ ข้ำร่วม 500 กว่ำคน

- เมื่อวันที่ 23 กรกฎำคม 2563 บริษทั ฯ นำคณะพนักงำนเข้ำร่วมสนับสนุนอุปกรณ์ไฟฟ้ ำให้หอ้ งกำรปกครอง
เมืองหงสำ โดยท่ำนรองเจ้ำเมืองและคณะ เป็ นผูร้ บั มอบ เพื่อใช้ในอำคำรสำนักงำนปรกครองเมืองหลังใหม่
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- เมื่อวันที่ 1 กันยำยน 2563 บริษทั ฯ ได้มอบเงินสนับสนุนกีฬำ 4 เมืองเหนือ ทีแ่ ขวงไชยบุรี เพื่อเป็ นค่ำใช้จ่ำย
สมทบในกำรแข่งขันกีฬำ กีฬำฟุตซอล เพื่อสำนสัมพันธ์แกนนำของ 4 เมืองเหนือ แขวงไชยะบุรี

- เมื่อวันที่ 31 ตุลำคม 2563 บริษทั ฯ นำคณะพนักงำนเข้ำร่วมงำนกฐินสำมัคคีประจำปี 2020 ทีว่ ดั บ้ำนจอมแจ้ง
เมืองหงสำ แขวงไชยบุรี มีผเู้ ข้ำร่วม 1,000 กว่ำคน

การดาเนิ นงานเพื่อการพัฒนาอย่างยังยื
่ น
บริษัทฯ ตระหนักถึงกำรดำเนินงำนภำยใต้ควำมรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิง่ แวดล้อม โดยมีนโยบำย
ป้ อ งกัน ผลกระทบในด้ำ นต่ ำ งๆ กำรวำงแผนและควบคุ ม กำรปฏิบ ัติง ำนให้อ ย่ ำ งมีป ระสิท ธิภ ำพ สอดคล้อ งกับ
มำตรฐำนสำกลรวมไปถึงกฎหมำยและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บริษัทฯดำเนินธุรกิจได้อย่ำงยังยื
่ น โดย
บริษทั ฯได้ให้ควำมสำคัญกับกลุ่มผูม้ สี ว่ นได้เสีย ได้แก่ ลูกค้ำ ซึง่ มีจำนวนน้อยรำยทำให้ตอ้ งมีควำมรับผิดชอบในกำรส่ง
มอบงำนอย่ ำงมีคุ ณภำพสูงสุด พนักงำนปฏิบ ัติก ำรที่ทำงำนอยู่กบั เครื่องจัก ร จ ำนวนมำกกว่ ำ 1,000 คน ที่ต้อ ง
คำนึงถึงกำรรักษำควำมปลอดภัยในกำรปฏิบตั งิ ำน รวมทัง้ กำรปฏิบตั ติ ่อพนักงำนทุกคนอย่ำงเท่ำเทียมและเป็ นธรรม
นอกจำกนี้ยงั ให้ควำมสำคัญ กับกำรดูแลชุม ชนและสิง่ แวดล้อมใกล้เคียงพื้นที่ปฏิบตั ิง ำนที่มีควำมอ่ อนไหวต่ อกำร
ดำเนินงำนของกำรผลิตกระแสไฟฟ้ ำจำกโรงไฟฟ้ ำพลังงำนถ่ำนหิน โดยบริษทั ฯ ได้มกี ำรควบคุมและประเมินควำมเสีย่ ง
ดังกล่ำวอยู่ในระดับสูง เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสังคม และสิง่ แวดล้อม และเพื่อไม่ให้เกิดกำรร้องเรียน กำรประท้วง
จำกชุมชนหรือผิดต่อกฎระเบียบรำชกำรทีเ่ กีย่ วข้อง
ทัง้ นี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินกำรให้บุคลำกรภำยในองค์กรตั ง้ แต่ระดับผู้บริหำร หัวหน้ำงำน และพนักงำนในส่วน
ต่ำงๆของบริษัทให้มกี ำรปฏิบตั ิตำมนโยบำยควำมรับผิดชอบต่อสังคม และสิง่ แวดล้อม เพื่อให้เกิดควำมร่วมมือและ
นำมำซึง่ ประโยชน์ร่วมกันในกำรบรรลุเป้ ำหมำยกำรดำเนินธุรกิจอย่ำงยังยื
่ น โดยกำรประกำศนโยบำยควำมรับผิดชอบ
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ต่อสังคม และสิง่ แวดล้อมผ่ำนทำงช่องทำงกำรสื่อสำรของบริษัทฯ ทัง้ รูปแบบกำรประชุมระดับผู้บริหำร กำรประชุม
ระดับฝ่ ำย บอร์ดประชำสัมพันธ์ ระบบ Intranet และวำรสำรประชำสัมพันธ์ภำยในบริษทั ฯ พร้อมทัง้ กำหนดอยู่ในหัวข้อ
กำรปฐมนิเทศพนักงำนใหม่และกำรอบรมพนักงำน เพื่อย้ำให้ตระหนักถึงควำมสำคัญอยู่เสมอ
บริษัทฯ ยังนำระบบกำรประเมินผลมำใช้ในกำรกำกับให้มกี ำรปฏิบตั ิตำมนโยบำยควำมรับผิดชอบทำงสังคม
โดยกำหนดเกณฑ์กำรชีว้ ดั ผลกำรดำเนินงำนทีส่ ำคัญ (Key Performance Indicators - KPIs) ซึง่ สะท้อนกำรปฏิบตั ติ ำม
นโยบำยดังกล่ำว เช่น
1) เป้ ำหมำยกำรผลิต ประจำปี เ พื่อให้ม นั ่ ใจว่ำ บริษัท สำมำรถส่ง มอบงำนให้ กฟผ. ได้ทนั ตำมปริมำณและ
ระยะเวลำทีก่ ำหนด
2) กำรประเมินควำมพึงพอใจของ กฟผ. ที่มตี ่ อกำรทำงำนของบริษัทฯ ตำมสัญญำและกำรดำเนินงำนของ
บริษทั ฯ เพื่อป้ องกันมลภำวะจำกฝุ่ นทุกไตรมำส
3) เป้ ำหมำยกำรลดกำรเกิดอุบตั เิ หตุในกำรทำงำนทัง้ อุบตั เิ หตุขนำดเล็ก ปำนกลำงและขนำดใหญ่ทก่ี ่อให้เกิด
กำรบำดเจ็บของพนักงำน ทัง้ นี้ จะมีกระบวนกำรติดตำมและสรุปผลกำรดำเนินงำนตำม KPIs ที่เกี่ยวข้องกับกำร
ป้ องกันอุบตั เิ หตุ เพื่อประกอบกำรพิจำรณำผลกำรดำเนินงำนเป็ นประจำทุกปี
อนึ่ง ในการดาเนินโครงการขุด -ขนดิน ณ เมืองหงสา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว บริษัท จัดทา
Safety and Environmental Management Plan เพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ติ ามนโยบายความปลอดภัย สุขภาพ
อนามัย และสิง่ แวดล้อม ทีก่ าหนดโดยบริษัท หงสาเพาเวอร์ จากัด (ผูว้ ่าจ้าง) โดยเริม่ ปฏิบตั ิการตามแผนตัง้ แต่เ ริม่
โครงการในปี 2558
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั เกี่ยวกับความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการ
ควบคุมภายในของบริษทั
คณะกรรมกำรบริษัทฯ และผู้บริหำรของบริษัทฯ ให้ควำมสำคัญต่อกำรควบคุมภำยในอย่ำงต่อเนื่องด้วย
ตระหนักว่ำ ระบบกำรควบคุมภำยในเป็ นกลไกสำคัญทีจ่ ะสร้ำงควำมมันใจต่
่ อฝ่ ำยบริหำรในกำรช่วยลดควำมเสีย่ งทำง
ธุรกิจ ช่วยให้กำรดำเนินธุรกิจมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล โดยมีกำรจัดสรรทรัพยำกรอย่ำงเหมำะสม และบรรลุ
เป้ ำหมำยตำมทีต่ งั ้ ไว้ ตลอดจนมีกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในอย่ำงน้อยปี ละครัง้
คณะกรรมกำรบริษทั ฯ ได้กำหนดให้คณะกรรมกำรตรวจสอบ ทำหน้ำทีใ่ นกำรกำกับดูแลให้ระบบกำรควบคุม
ภำยในและระบบกำรบริหำรจัดกำรควำมเสีย่ ง ของบริษัทฯ มีควำมเหมำะสมและมีประสิทธิภำพ รวมถึงกำรดูแลให้
บริษทั ฯ มีกำรปฏิบตั ติ ำมข้อกำหนด และกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้อง กำรดูแลมิให้เกิ ดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ กำรทำ
รำยกำรทีเ่ กีย่ วโยงกัน กำรดูแลรักษำและกำรใช้ทรัพย์สนิ เพื่อป้ องกันมิให้เกิดกำรทุจริตหรือประพฤติมชิ อบ โดยบริษทั
ฯ ได้จดั ให้มกี ลไกกำรตรวจสอบ และถ่วงดุล โดยมีฝ่ำยตรวจสอบภำยในซึง่ มีควำมเป็ นอิสระทำหน้ำทีใ่ นกำรตรวจสอบ
ประเมินประสิทธิภำพ และควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในและระบบกำรบริหำรจัดกำรควำมเสีย่ ง ในกำร
ปฏิบตั งิ ำนของทุกหน่วยงำนทัง้ ของบริษทั ฯ โดยนำกรอบแนวทำงของระบบกำรควบคุมภำยในตำมมำตรฐำนสำกลของ
COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) และกรอบกำรบริหำรควำม
เสีย่ งทัวทั
่ ง้ องค์กร (Enterprise Risk Management) มำประยุกต์ใช้ให้กำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรควำมเสีย่ งให้มี
ควำมสมบูรณ์มำกยิง่ ขึน้ เพื่อให้กำรดำเนินงำนด้ำนต่ำงๆ ของบริษทั ฯ มีประสิทธิภำพ และประสิทธิผลมำกทีส่ ดุ
นอกจำกนี้คณะกรรมกำรบริษทั ฯ ได้กำหนดให้มกี ำรประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในเป็ น
ประจำทุกปี ตำมแนวทำงของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยในกำร
ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ ที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 15 มีนำคม 2564 บริษทั ฯ ได้มกี ำรทบทวนแบบประเมินควำม
เพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยใน ตำมกรอบกำรควบคุมภำยในของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทีอ่ ำ้ งอิงจำก
COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) ทัง้ 5 องค์ประกอบ 17
หลักกำรย่อย ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ไม่พบข้อบกพร่องทีม่ นี ยั สำคัญต่อระบบกำรควบคุมภำยในของบริษทั ฯ
การตรวจสอบภายใน
ฝ่ ำยตรวจสอบภำยในมีควำมเป็ นอิสระจำกฝ่ ำยบริหำร โดยในระหว่ำงปี 2563 บริษัทฯ ได้ว่ำจ้ำง บริษัท
ตรวจสอบภำยในธรรมนิติ จำกัด เข้ำมำทำหน้ำทีต่ รวจสอบภำยในร่วมกับฝ่ ำยตรวจสอบภำยใน ซึง่ ได้ทำกำรตรวจและ
ประเมินกำรปฏิบตั ติ ำมระเบียบและคู่มอื กำรปฏิบตั งิ ำนทีจ่ ดั ทำขึน้ ภำยใต้หลักจรรยำบรรณในกำรดำเนินธุรกิจ, นโยบำย
เกีย่ วกับกำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ี และนโยบำยเกีย่ วกับกำรป้ องกันควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ซึง่ ได้จดั ทำรำยงำน
ผลกำรตรวจสอบและรำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบในด้ำนกำรปฏิบตั งิ ำนตรวจสอบภำยใน และรำยงำนต่อ
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรในด้ำนงำนบริหำรหน่ วยงำน ฝ่ ำยตรวจสอบภำยในและบริษัท ตรวจสอบภำยในธรรมนิติ มี
หน้ ำ ที่ประเมินประสิทธิภ ำพและประสิท ธิผลของระบบกำรควบคุ ม ภำยในและประเมิน ควำมเสี่ย งในขัน้ ตอนกำร
ปฏิบตั งิ ำน รวมทัง้ เป็ นทีป่ รึกษำเพื่อสนับสนุนให้ฝ่ำยต่ำง ๆ สำมำรถบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ ำหมำยทำงธุรกิจ
หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ปฏิบตั หิ น้ำทีเ่ ป็ นเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อสนับสนุ นให้
คณะกรรมกำรตรวจสอบสำมำรถดำเนินกำรตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทได้มอบหมำยให้ และเป็ นที่ปรึกษำเพื่อให้
คำแนะนำแก่บริษทั ในด้ำนต่ำงๆ เช่น ด้ำนกำรควบคุมภำยใน ด้ำนกำรบริหำรควำมเสีย่ ง ด้ำนควำมปลอดภัยของระบบ
สำรสนเทศ เป็ นต้น
ทัง้ นี้ฝ่ำยตรวจสอบภำยในได้ดำเนินกำรตรวจสอบระบบควบคุมภำยในอย่ำงสม่ ำเสมอ ตำมแผนงำนกำร
ตรวจสอบประจำปี และรำยงำนผลกำรตรวจสอบแก่คณะกรรมกำรตรวจสอบ ณ ปั จจุบนั ยังไม่พบข้อบกพร่องที่ เป็ น
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สำระสำคัญ แต่ได้ให้ควำมเห็นในกำรปรับปรุงระบบกำรควบคุมภำยในบำงจุดทีไ่ ด้ตรวจพบรวมถึงได้ให้คำแนะนำที่
เหมำะสมเพื่อให้ฝ่ำยต่ำง ๆ นำไปปรับปรุงกระบวนกำรทำงำน โดยฝ่ ำยตรวสอบภำยในของบริษทั ฯ มีหน้ำทีส่ อบทำน
เพื่อให้มนใจว่
ั ่ ำกำรปฏิบตั งิ ำนหลักและกิจกรรมทำงกำรเงินที่สำคัญของบริษทั ฯ ได้ดำเนินกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพและ
เป็ นไปตำมกฎหมำยภำยใต้แนวทำงทีก่ ำหนด
11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
ทัง้ นี้ ทุกไตรมำสในกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบได้ประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยใน
ของบริษทั ฯ ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบเกีย่ วกับกำรควบคุมภำยในเป็ นไปในทำงเดียว กับ คณะกรรมกำร
บริษัท และผู้สอบบัญ ชี (อ้า งอิง ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจ าปี เอกสารแนบ 5.1 : รายงานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ) โดยทัง้ คณะกรรมกำรบริษทั ฯ คณะกรรมกำรตรวจสอบและผูส้ อบบัญชีมคี วำมเห็นสอดคล้อง
กันว่ำกำรควบคุมภำยในของบริษทั ฯ ไม่พบข้อบกพร่องในส่วนที่เป็ นสำระสำคัญของระบบกำรควบคุมภำยในที่จะมี
ผลกระทบอย่ำงเป็ นสำระสำคัญ
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12. รายการระหว่างกัน
-ไม่ม-ี

ส่วนที่ 2 ข้อที่ 12 หน้ำที่ 1

ส่วนที่ 3
ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน

แบบ 56-1 ปี 2563 | บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
13.
ข้อมูลทางการเงิ นที่สาคัญ
13.1 งบการเงิ นและรายงานของผูส้ อบบัญชี
13.1.1 ชื่อผูส้ อบบัญชีสาหรับงบการเงิ นของบริษทั
ผูส้ อบบัญชีสำหรับงบกำรเงินของบริษทั สำมำรถสรุปได้ดงั นี้
งวดปี บัญชีสิ้นสุด
31 ธันวำคม 2560
31 ธันวำคม 2561
31 ธันวำคม 2562
31 ธันวำคม 2563

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต ทะเบียนเลขที่
นำยธีรศักดิ ์ ฉัวศรี
่ สกุล
นำยสมคิด เตียตระกูล
นำยสมคิด เตียตระกูล
นำยสมคิด เตียตระกูล

6624
2785
2785
2785

บริษทั

แสดงความเห็น

บริษทั แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
บริษทั แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
บริษทั แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
บริษทั แกรนท์ ธอนตัน จำกัด

ไม่มเี งื่อนไขมีขอ้ สังเกตุ
ไม่มเี งื่อนไขมีขอ้ สังเกตุ
ไม่มเี งื่อนไขมีขอ้ สังเกตุ
ไม่มเี งื่อนไขมีขอ้ สังเกตุ

13.1.2 สรุปรายงานการสอบบัญชี
สำหรับงบกำรเงินรวมของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย และงบกำรเงินเฉพำะบริษทั ของบริษทั ฯ สำหรับปี ส้นิ สุด
วันที ่ 31 ธันวำคม 2560
ผูต้ รวจสอบบัญชีเห็นว่ำ งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะของบริษทั ข้ำงต้นนี้แสดงฐำนะทำงกำรเงินรวม
ของกลุ่มบริษทั ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 ผลกำรดำเนินงำนรวม และกระแสเงินสดรวม สำหรับปี สน้ิ สุดวัน
เดียวกัน และฐำนะกำรเงินของบริษทั ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 ผลกำรดำเนินงำน และกระแสเงินสดเฉพำะ
ของบริษทั สิน้ สุดปี เดียวกันโดยถูกต้องตำมควรทีใ่ นสำระสำคัญตำมมำตรำฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
สำหรับงบกำรเงินรวมของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย และงบกำรเงินเฉพำะบริษทั ของบริษทั ฯ สำหรับปี ส้นิ สุด
วันที ่ 31 ธันวำคม 2561
ผูต้ รวจสอบบัญชีเห็นว่ำ งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะของบริษทั ข้ำงต้นนี้แสดงฐำนะทำงกำรเงินรวม
ของกลุ่มบริษทั ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 ผลกำรดำเนินงำนรวม และกระแสเงินสดรวม สำหรับปี สน้ิ สุดวัน
เดียวกัน และฐำนะกำรเงินของบริษทั ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 ผลกำรดำเนินงำน และกระแสเงินสดเฉพำะ
ของบริษทั สิน้ สุดปี เดียวกันโดยถูกต้องตำมควรทีใ่ นสำระสำคัญตำมมำตรำฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
สำหรับงบกำรเงินรวมของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย และงบกำรเงินเฉพำะบริษทั ของบริษทั ฯ สำหรับปี ส้นิ สุด
วันที ่ 31 ธันวำคม 2562
ผูต้ รวจสอบบัญชีเห็นว่ำ งบกำรเงินรวมและเฉพำะของบริษทั ทีแ่ นบมำนี้แสดงฐำนะกำรเงินรวมและเฉพำะของ
บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 ผลกำรดำเนินงำนรวม
และเฉพำะของบริษทั และกระแสเงินสดรวมและเฉพำะของบริษทั สำหรับปี สน้ิ สุดวันเดียวกัน โดยถูกต้อง
ตำมทีค่ วรในสำระสำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
สำหรับงบกำรเงินรวมของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย และงบกำรเงินเฉพำะบริษทั ของบริษทั ฯ สำหรับปี ส้นิ สุด
วันที ่ 31 ธันวำคม 2563
ผูต้ รวจสอบบัญชีเห็นว่ำ งบกำรเงินรวมและเฉพำะของบริษทั ทีแ่ นบมำนี้แสดงฐำนะกำรเงินรวมและเฉพำะของ
บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 ผลกำรดำเนินงำนรวม
และเฉพำะของบริษทั และกระแสเงินสดรวมและเฉพำะของบริษทั สำหรับปี สน้ิ สุดวันเดียวกัน โดยถูกต้อง
ตำมทีค่ วรในสำระสำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ส่วนที่ 3 ข้อที่ 13 หน้ำที่ 1

แบบ 56-1 ปี 2563 | บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
13.2 ตารางสรุปงบการเงิ น
งบแสดงฐานะทางการเงิ น
งบการเงินรวม
งบแสดงฐานะทางการเงิน

31 ธันวาคม 2561
ล้านบาท

31 ธันวาคม 2562

ร้อยละ

ล้านบาท

31 ธันวาคม 2563

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด

323.37

2.7

263.08

2.37

241.68

2.41

2.32

0.02

0.82

0.01

0.82

0.01

- ลูกค้ำทั ่วไป

897.87

7.49

893.44

8.04

812.63

8.11

- กิจกำรทีเ่ กีย่ วข้อง

134.19

1.12

96.99

0.87

1.05

0.01

วัสดุคงเหลือ

382.87

3.19

221.90

2.00

194.55

1.94

ภำษีมลู ค่ำเพิม่ รอเรียกคืน

355.32

2.96

245.92

2.21

158.21

1.58

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

207.77

1.73

343.08

3.09

329.85

3.29

2,303.72

19.22

2,065.24

18.60

1,738.79

17.36

44.04

0.37

13.56

0.12

11.10

0.11

9,540.46

79.59

8,817.38

79.39

7580.75

75.68

สินทรัพย์สทิ ธิกำรใช้ - สุทธิ

-

-

-

-

472.78

4.72

รำยจ่ำยในกำรสำรวจและพัฒนำแหล่งแร่ตงั ้ พัก

-

-

93.80

0.84

93.60

0.93

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี

69.52

0.58

86.11

0.78

94.30

0.94

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

29.02

0.24

30.11

0.27

25.37

0.25

9,683.05

80.78

9,040.96

81.40

8,277.90

82.64

11,986.76

100

11,106.20

100

10,016.69

100.00

เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จำกสถำบันกำรเงิน

826.19

6.89

905.14

8.15

669.21

6.68

เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อ่นื – ผูค้ ำ้ ทั ่วไป
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อ่นื - กิจกำรที่
เกีย่ วข้อง
เจ้ำหนี้คำ่ ซือ้ สินทรัพย์

633.57

5.29

434.03

3.91

346.55

3.46

94.99

0.79

28.54

0.26

7.09

0.07

791.09

6.6

-

-

-

-

เงินฝำกประจำมำกกว่ำ 3 เดือน
ลูกหนี้และรำยได้ทย่ี งั ไม่เรียกชำระ

รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝำกธนำคำรทีม่ ขี อ้ จำกัดในกำรใช้
ทีด่ นิ อำคำร และอุปกรณ์ – สุทธิ

รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์
หนี้ สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้ สินหมุนเวียน

ส่วนที่ 3 ข้อที่ 13 หน้ำที่ 2

แบบ 56-1 ปี 2563 | บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
งบการเงินรวม
งบแสดงฐานะทางการเงิน

31 ธันวาคม 2561
ล้านบาท

31 ธันวาคม 2562

ร้อยละ

ล้านบาท

31 ธันวาคม 2563

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

ส่วนทีถ่ งึ กำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
- เจ้ำหนี้ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน

162.03

1.35

364.00

3.28

183.53

1.83

1,409.73

11.76

1,193.57

10.75

1105.51

11.04

30

0.25

-

-

3.19

0.03

11.04

0.09

6.09

0.05

9.36

0.09

-

-

-

-

299.87

2.99

ภำษีเงินได้คำ้ งจ่ำย

-

-

7.43

0.07

14.72

0.15

หนี้สนิ หมุนเวียนอื่น

255.88

2.13

616.35

5.55

288.10

2.88

4,214.52

35.16

3,555.16

32.01

2,927.13

29.22

256.4

2.14

196.68

1.77

159.67

1.59

5,012.85

41.82

4,115.84

37.06

3,452.39

34.47

-

-

20.00

0.18

17.82

0.18

ภำระผูกพันสำหรับผลประโยชน์พนักงำน

31.42

0.26

45.61

0.41

37.41

0.37

หุน้ กู้-สุทธิ

298.6

2.49

994.59

8.96

997.12

9.95

6.91

0.06

13.38

0.12

12.87

0.13

รวมหนี้ สินไม่หมุนเวียน

5,606.17

46.77

5,386.11

48.50

4,677.28

46.69

รวมหนี้ สิน

9,820.69

81.93

8,941.27

80.51

7,604.41

75.92

ทุนจดทะเบียน

1,150.00

9.59

1,150.00

10.35

1,150.00

11.48

ทุนทีอ่ อกและชำระแล้ว

1,135.06

9.47

1,138.51

10.25

1,141.41

11.40

3.46

0.03

2.89

0.03

5.04

0.05

812.66

6.78

819.52

7.38

824.96

8.24

43.31

0.36

36.45

0.33

31.01

0.31

67.71

0.56

76.36

0.69

94.65

0.94

103.88

0.87

92.88

0.84

318.47

3.18

- เงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน
- เงินรับล่วงหน้ำจำกลูกค้ำ
- ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
- หุน้ กู้

รวมหนี้ สินหมุนเวียน
หนี้สนิ ไม่หมุนเวียน
เจ้ำหนี้ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน – สุทธิ
เงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน – สุทธิ
เงินรับล่วงหน้ำจำกลูกค้ำ – สุทธิ

หนี้สนิ ไม่หมุนเวียนอื่น

ส่วนของผู้ถือหุ้น

เงินรับล่วงหน้ำค่ำหุน้ สำมัญ
ส่วนเกินมูลค่ำหุน้ สำมัญ
ส่วนทุนจำกกำรจ่ำยโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์
กำไร (ขำดทุน) สะสม :
จัดสรรเพื่อสำรองตำมกฎหมำย
ยังไม่ได้จดั สรร

ส่วนที่ 3 ข้อที่ 13 หน้ำที่ 3

แบบ 56-1 ปี 2563 | บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
งบการเงินรวม
งบแสดงฐานะทางการเงิน

31 ธันวาคม 2561
ล้านบาท

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ อื หุ้น
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษทั
ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี ำนำจควบคุม
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้ สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

31 ธันวาคม 2562

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

31 ธันวาคม 2563
ล้านบาท

ร้อยละ

-

-

(0.72)

(0.01)

(0.92)

(0.01)

2,166.07

18.07

2,165.90

19.50

2,414.62

24.11

-

-

(0.96)

(0.01)

(2.35)

(0.02)

2,166.07

18.07

2,164.94

19.49

2,412.27

24.08

11,986.76

100

11,106.20

100.00

10,016.68

100.00

ส่วนที่ 3 ข้อที่ 13 หน้ำที่ 4

แบบ 56-1 ปี 2563 | บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
งบแสดงกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รายได้จากการให้บริ การ
รำยได้จำกกำรให้บริกำร
ต้นทุนจากการให้บริ การ
ต้นทุนจำกกำรให้บริกำร
กาไรขัน้ ต้น
รำยได้อ่นื
ค่ำใช้จำ่ ยในกำรบริหำร
กาไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษี เงินได้
ต้นทุนทำงกำรเงิน
กาไรก่อนภาษีเงินได้
ภำษีเงินได้
กาไรสาหรับปี
กาไรต่อหุ้นขัน้ พืน้ ฐาน
1

กำไร (บำทต่อหุน้ )
จำนวนหุน้ สำมัญถัวเฉลีย่ ถ่วงน้ ำหนัก (ล้ำนหุน้ )

1

งบการเงินรวม
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
3,566.95 100.00

4,726.10

100

(3,445.18) (96.59) (4,039.61) (86.14) (3,740.30)
121.77 3.41
650.01 13.86
985.80
57.15 1.60
83.31 1.78
49.43
(311.18) (8.72) (349.36) (7.45) (490.86)
(132.26) (3.71)
544.37
383.96 8.19
(286.93) (8.04) (389.27) (8.30) (313.59)
230.78
(419.18) (11.75)
(5.30) (0.11)
134.56 3.77
5.76 0.12
8.92
(284.63) (7.98)
1.11 0.02
239.70

(79.14)
20.86
1.05
(10.39)
11.52
(6.64)
4.88
0.19
5.07

(0.25)
1,135

4,689.62 100.00

0.001
1,138.5

0.21
1141.35

คำนวณด้วยจำนวนหุน้ สำมัญถัวเฉลีย่ ถ่วงน้ ำหนักของหุน้ สำมัญทีเ่ รียกชำระแล้วทัง้ หมด

ส่วนที่ 3 ข้อที่ 13 หน้ำที่ 5

แบบ 56-1 ปี 2563 | บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
งบกระแสเงิ นสด
งบแสดงกระแสเงินสด
ปี 2561
ล้านบาท
กระแสเงินสดจากกิ จกรรมดาเนิ นงาน
กำไรก่อนภำษีเงินได้
รายการปรับปรุงกระทบยอด
ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจำหน่ำย
ค่ำตัดจ่ำยค่ำธรรมเนียมทำงกำรเงิน
ค่ำใช้จ่ำยในกำรออกหุน้ กูต้ ดั จำหน่ำย
กำไรจำกกำรขำยเงินลงทุนระยะสัน้
ค่ำเผื่อ(กลับรำยกำรค่ำเผื่อ)สำหรับมูลค่ำวัสดุคงเหลือ
ขำดทุน(กำไร)จำกอัตรำแลกเปลี่ยนทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จริง
ค่ำใช้จ่ำยตำมภำระผูกพันสำหรับผลประโยชน์พนักงำน
ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนในบริษทั อื่น
ขำดทุน(กำไร)จำกกำรขำยสินทรัพย์
ประมำณกำรหนี้สนิ
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจ่ำย
ค่ำใช้จ่ำยจำกกำรจ่ำยโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์
ค่ำใช้จ่ำยตำมภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
กลับรำยกำรค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ถำวร
กาไรจากการดาเนิ นงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์และ
หนี้ สินดาเนิ นงาน
สิ นทรัพย์ดาเนิ นงาน (เพิ่มขึน้ ) ลดลง
ลูกหนี้กำรค้ำและรำยได้ทย่ี งั ไม่เรียกชำระ - ลูกค้ำทั ่วไป
ลูกหนี้กำรค้ำและรำยได้ทย่ี งั ไม่เรียกชำระ - กิจกำรทีเ่ กีย่ วข้อง
วัสดุคงเหลือ
ภำษีมลู ค่ำเพิม่ รอเรียกคืน
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้ สินดาเนิ นงานเพิ่ มขึน้ (ลดลง)
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อ่นื – ผูค้ ำ้ ทั ่วไป
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อ่นื - กิจกำรทีเ่ กีย่ วข้อง
เงินสดจ่ำยเจ้ำหนี้ค่ำซือ้ สินทรัพย์
เงินรับล่วงหน้ำจำกลูกค้ำ
เงินสดจ่ำยผลประโยชน์พนักงำน
หนี้สนิ หมุนเวียนอื่น
หนี้สนิ ไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดจากการดาเนิ นงาน
เงินสดรับจำกดอกเบีย้
เงินสดจ่ำยดอกเบี้ย
รับคืนภำษีเงินได้

งบการเงินรวม
ปี 2562
ล้านบาท

ปี 2563
ล้านบาท

(419.18)

(5.30)

230.77

1,035.86
7.74
0.29
(0.43)
(0.02)
1.76
4.49
9.00
(17.80)
102.50
(3.17)
286.93
7.52
1,015.47

1,178.47
7.65
1.25
1.50
(0.04)
8.11
137.03
(1.72)
389.27
10.62
(2.58)
1,724.25

1,102.70
6.42
3.02
2.27
(0.09)
4.73
20.24
(0.44)
308.81
(8.06)
1,670.37

(115.72)
36.31
(203.31)
(106.14)
17.30
60.76

4.42
(61.47)
159.47
109.40
(25.52)
(1.16)

80.82
95.94
25.08
87.71
55.05
4.63

(886.54)
60.65
(24.74)
(8.71)
268.75
(213.74)
(99.68)
3.17
(338.72)
-

(1.38)
(66.45)
(198.22)
(10.00)
(7.25)
17.64
6.47
1,650.22
1.75
(380.07)
-

(87.39)
(28.40)
1.01
(7.00)
(354.85)
(0.50)
1,542.47
0.44
(307.86)
11.28

ส่วนที่ 3 ข้อที่ 13 หน้ำที่ 6

แบบ 56-1 ปี 2563 | บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
งบแสดงกระแสเงินสด

จ่ำยภำษีเงินได้
เงินสดสุทธิ ได้มา (ใช้ไป) จากกิ จกรรมดาเนิ นงาน
กระแสเงินสดจากกิ จกรรมลงทุน
เงินฝำกธนำคำรทีม่ ขี อ้ จำกัดในกำรใช้ลดลง (เพิม่ ขึน้ )
เงินฝำกประจำเพิม่ ขึน้
เงินสดรับจำกกำรขำยเงินลงทุนระยะสัน้
เงินสดรับจำกกำรขำยสินทรัพย์
เงินสดจ่ำยซือ้ สินทรัพย์
จ่ำยค่ำสำรวจและพัฒนำแหล่งแร่ตงั ้ พัก
เงินสดสุทธิ ได้มา (ใช้ไป) ในกิ จกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิ จกรรมจัดหาเงิน
เงินกู้ยมื ระยะสัน้ จำกสถำบันกำรเงินเพิม่ ขึน้ (ลดลง)
เงินกู้ยมื จำกบุคคลหรือกิจกำรที่เกีย่ วข้องเพิม่ ขึน้ (ลดลง)
จ่ำยชำระเจ้ำหนี้ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
รับเงินจำกกำรออกหุน้ กู้
จ่ำยชำระเงินกูย้ มื ระยะยำว
เงินกู้ระยะยำวเพิม่ ขึน้
เงินสดรับจำกกำรกู้ยมื ระยะยำว
เงินสดรับจำกกำรชำระค่ำหุน้
จ่ำยเงินปั นผล
เงินสดสุทธิ ได้มา (ใช้ไป) ในกิ จกรรมจัดหาเงิน
ผลกระทบจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิ่ มเติ ม
รำยกำรทีไ่ ม่ใช่เงินสด
ซือ้ สินทรัพย์ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
เจ้ำหนี้คำ่ ซือ้ สินทรัพย์
สินทรัพย์ทข่ี ำยและเช่ำกลับคืนภำยใต้สญ
ั ญำเช่ำกำรเงิน
กำรเพิม่ ขึน้ ของสินทรัพย์สทิ ธิกำรใช้และหนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำ
เจ้ำหนี้ค่ำซือ้ สินทรัพย์จำกกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้อง
จัดประเภทสินทรัพย์ภำยใต้สญ
ั ญำเช่ำกำรเงินเป็ นสินทรัพย์สทิ ธิ
กำรใช้
จัดประเภทสินทรัพย์สทิ ธิกำรใช้ไปเป็ นสินทรัพย์ถำวร

ปี 2561
ล้านบาท
(66.15)
(501.38)

งบการเงินรวม
ปี 2562
ล้านบาท
(112.32)
1,159.57

ปี 2563
ล้านบาท
(53.10)
1,193.23

50.00
0.51
30.71
(2,267.64)
(2,186.42)

22.98
1.50
101.28
(463.48)
(93.8)
-431.52

9.96
0.00
0.11
(309.99)
(299.92)

486.18
(59.00)
(156.00)
298.31
(889.11)
3,121.00
3.64
(138.67)
2,666.37
(21.43)
344.80
323.37

78.95
(450.61)
694.75
(1,295.97)
175.16
2.89
(794.83)
(1.03)
(67.81)
323.37
255.56

(235.93)
(217.49)
299.39
(859.15)
101.21
5.04
(906.93)
(0.29)
(13.91)
255.58
241.67

11.24
791.09
-

592.87
-

34.09
6.95
472.78

-

-

285.24

ส่วนที่ 3 ข้อที่ 13 หน้ำที่ 7

แบบ 56-1 ปี 2563 | บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
อัตราส่วนทางการเงิ นที่สาคัญ
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตรำส่วนสภำพคล่อง
อัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ว
อัตรำส่วนหมุนเวียนลูกหนี้กำรค้ำทั ่วไป
ระยะเวลำเก็บหนี้เฉลีย่
อัตรำหมุนเวียนสินค้ำคงเหลือ
ระยะเวลำขำยสินค้ำเฉลีย่
อัตรำหมุนเวียนเจ้ำหนี้ผคู้ ำ้ ทั ่วไป
ระยะเวลำชำระหนี้
วงจรเงินสด
อัตราส่วนความสามารถในการทากาไร
อัตรำกำไรขัน้ ต้น
อัตรำกำไรจำกกำรดำเนินงำน
อัตรำกำไรอื่น
อัตรำกำไรสุทธิ
อัตรำผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้
อัตราส่วนแสดงประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ นงาน
อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์
อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ถำวร
อัตรำกำรหมุนของสินทรัพย์
อัตราส่วนวิ เคราะห์นโยบายทางการเงิน
อัตรำส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้
อัตรำส่วนหนี้สนิ ทีม่ ภี ำระดอกเบีย้ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้

หน่ วย

ปี 2561

งบการเงินรวม
ปี 2562

เท่ำ
เท่ำ
เท่ำ
วัน
เท่ำ
วัน
เท่ำ
วัน
วัน

0.55
0.32
4.25
89.63
12.25
29.38
3.20
120.84
1.73

0.58
0.35
5.24
73.48
13.36
26.95
7.57
53.81
48.13

0.59
0.36
5.54
64.98
17.96
20.04
9.58
37.56
47.45

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

3.41
(5.31)
1.58
(7.85)
(12.00)

13.86
6.41
1.75
0.02
0.05

20.86
10.47
1.04
5.05
10.53

ร้อยละ
ร้อยละ
เท่ำ

(2.56)
5.86
0.33

0.01
8.46
0.41

2.28
10.66
0.45

เท่ำ
เท่ำ

4.53
3.68

4.13
3.59

3.15
2.85

ปี 2563
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14.

การวิ เคราะห์และคาอธิ บายของฝ่ ายจัดการ

คำอธิบำยผลกำรดำเนินงำน ควำมสำมำรถในกำรทำกำไร และฐำนะทำงกำรเงินนี้ เป็ นคำอธิบำยกำรเปลีย่ น
แปลงทีส่ ำคัญในงบกำรเงิน ซึง่ จัดทำโดยมีกำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 11 เรื่อง กำรร่วมกำรงำน
มำใช้ในกำรจัดทำงบกำรเงินรวม โดยจะรวมงบกำรเงินเฉพำะของบริษทั ฯ บริษทั ย่อยและกิจกำรทีด่ ำเนินงำนร่วมกัน
โดยฝ่ ำยบริหำรของบริษัทฯ ได้พจิ ำรณำเนื้อหำทำงเศรษฐกิจของข้อตกลงในกิจกำรร่วมค้ำ ITD-SQ ตำมตำรำง
ด้ำนล่ำง) แล้ว พบว่ำกำรร่วมทุนในสัดส่วนร้อยละ 50 ของสัญญำดังกล่ำว ถือเป็ นกำรดำเนินงำนร่วมกัน บริษทั ฯ จึง
จัดทำและนำเสนองบกำรเงินโดยรับรูส้ นิ ทรัพย์ หนี้สนิ รำยได้ และค่ำใช้จ่ำยของกิจกำรร่วมค้ำทัง้ 2 แห่ง ทีเ่ กีย่ วข้องกับ
ส่วนได้เสียของบริษทั ฯ ในกำรดำเนินงำนร่วมกันเป็ นส่วนหนึ่งของบริษทั ฯ
ปั จจุบนั บริษทั ฯ มีสว่ นร่วมในกำรควบคุมในบริษทั ดังต่อไปนี้
ชื่อกิจกำร

สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)

ลักษณะธุรกิจ

บริษทั ย่อย
บริษทั สหกลพำวเวอร์ จำกัด

100

ลงทุนในบริษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจผลิต
และจำหน่ำยกระแสไฟฟ้ ำ

กิจกำรร่วมค้ำ
กิจกำรร่วมค้ำ ไอทีดี – เอสคิว (ITD-SQ)

50

ดำเนินงำนภำยใต้สญ
ั ญำ กับ กำรไฟฟ้ ำ
ฝ่ ำยผลิ ต แห่ ง ประเทศไทย (กฟผ.)
ส ำ ห รั บ โ ค ร ง ก ำ ร เ ห มื อ ง แ ม่ เ ม ำ ะ
โครงกำรที่ 7

ภาพรวมผลการดาเนิ นงานที่ผา่ นมา
บริษทั ฯ จดทะเบียนก่อตัง้ เมื่อวันที่ 10 พฤษภำคม 2554 โดยประกอบธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจให้บริกำรงำนด้ำน
กำรทำเหมืองแร่อย่ำงครบวงจร (Mining Service Business) โดยปั จจุบนั เหมืองทีบ่ ริษทั ฯ ให้บริกำรดำเนินงำน จะเป็ น
กำรทำเหมืองถ่ำนหินแบบบ่อเปิ ด (Open Pit Mining) ซึง่ เป็ นกำรเปิ ดหน้ำดินเป็ นบ่อลึกลงไปจนถึงชัน้ ถ่ำนหิน แล้วจึง
ทำกำรขุดถ่ำนหินออกมำใช้งำน
โครงกำรในปั จจุบนั ของบริษทั ฯ ดำเนินกำรใน 2 ลักษณะด้วยกัน ได้แก่ (1) โครงกำรทีม่ กี จิ กำรร่วมค้ำเป็ น
คู่สญ
ั ญำกับลูกค้ำ และ (2) โครงกำรทีบ่ ริษทั ฯ เป็ นคู่สญ
ั ญำโดยตรง
(1) โครงกำรทีม่ กี จิ กำรร่วมค้ำเป็ นคู่สญ
ั ญำกับลูกค้ำ ได้แก่ โครงกำรเหมืองแม่เมำะ โครงกำร 7 ทีด่ ำเนินกำร
โดยกิจกำรร่วมค้ำ ITD-SQ ที่อำเภอแม่เมำะ จังหวัดลำปำง มีสญ
ั ญำจ้ำงเหมำหลักระหว่ำง ITD-SQ กับ กฟผ. และ
ระยะเวลำดำเนินงำนเริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 22 ตุลำคม 2551 สิน้ สุดสัญญำวันที่ 30 เมษำยน 2563 มูลค่ำโครงกำรทัง้ หมดตำม
สัญญำกับ กฟผ. ประมำณ 21,906 ล้ำนบำท ซึง่ กิจกำรร่วมค้ำดำเนินงำนขุดขนและรับรำยได้จำก กฟผ. ภำยใต้สญ
ั ญำ
ดังกล่ำว โดยมีอตั รำค่ำจ้ำงที่กำหนดไว้แล้วตลอดอำยุโครงกำรตำมสัญญำ อย่ำงไรก็ตำม ในส่วนงำนของบริษัทฯ
ภำยใต้กจิ กำรร่วมค้ำ บริษทั ฯ ได้ทำสัญญำจ้ำงเหมำช่วงกับ กิจกำรร่วมค้ำทัง้ สองกิจกำร โดยแบ่งงำนระหว่ำงผูร้ ่วมค้ำ
และบริษัทฯ รับเหมำช่วงงำนขุด -ขนดังกล่ำวในส่วนของบริษัทฯ และมีกำรกำหนดอัตรำค่ำจ้ำงเป็ นอัตรำค่ำจ้ำงต่ อ
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หน่ วยปริมำณขุดขน โดยจำแนกตำมควำมแตกต่ำงตำมเครื่องจักรที่ใช้ ประเภทของดิน หรือควำมยำกง่ำยในกำร
ทำงำน ซึ่งสำหรับกำรรับเหมำช่วง บริษัทฯ จะรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำนขุดขน รวมถึง ค่ำใช้จ่ำยกำร
บำรุงรักษำเครื่องจักรทีบ่ ริษทั ฯ ใช้ในกำรดำเนินงำน ค่ำใช้จ่ำยในกำรปฏิบ ั ตงิ ำน เช่น ค่ำน้ ำมัน ค่ำวัตถุระเบิด ค่ำแรง
และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง และอัตรำค่ำจ้ำงของกำรรับเหมำช่วงทีบ่ ริษทั ฯ ได้รบั จะต่ ำกว่ำอัตรำค่ำจ้ำงจำกสัญญำ
จ้ำงเหมำหลักทีก่ จิ กำรร่วมค้ำได้รบั จำก กฟผ. เนื่องจำกจะมีกำรกันเอำส่วนต่ำงไปใช้เป็ นค่ำดำเนินงำนของกิจ กำรร่วม
ค้ำ เอง โดยเป็ น ค่ ำ ใช้จ่ำ ยส่ว นกลำงซึ่ง รวมถึง ค่ ำ ใช้จ่ ำ ยดอกเบี้ย ภำระกำรช ำระคืน เงิน ต้น เงิน กู้ยืม ธนำคำร ค่ ำ
บริหำรงำน และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ โดยบริษทั ฯ มีกำรทำสัญญำจ้ำงเหมำช่วงตัง้ แต่ปี 2555 โดยแบ่งงำนทีเ่ หลือในโครงกำร
7 ระหว่ำงบริษทั ฯ และผูร้ ่วมค้ำในมูลค่ำใกล้เคียงกัน โดยสัญญำจ้ำงเหมำช่วงระหว่ำงบริษทั ฯ และกิจกำรร่วมค้ำ ITDSQ สำหรับโครงกำร 7 มีมลู ค่ำ 4,221 ล้ำนบำท เริม่ ต้นตัง้ แต่ 1 มกรำคม 2555 จนถึงวันสิน้ สุดโครงกำร
ดังนัน้ ในกำรจัดทำงบกำรเงินของบริษทั ฯ รวมถึงกำรวิเครำะห์และคำอธิบำยของฝ่ ำยจัดกำรในหัวข้อนี้
บริษทั ฯ จัดทำงบกำรเงินและรับรูร้ ำยได้และค่ำใช้จ่ำยจำกกำรดำเนินงำนของสองโครงกำรนี้ จำก 2 ส่วนคือ (1) รำยได้
และค่ำใช้จ่ำยจำกกำรรับรูส้ ว่ นของบริษทั ฯ ในกิจกำรร่วมค้ำและ (2) รำยได้และค่ำใช้จ่ำยจำกกำรดำเนินงำนตำมสัญญำ
จ้ำงเหมำช่วง
กระบวนกำรสร้ำงรำยได้ของบริษทั ฯ สำมำรถสรุปได้ดงั นี้
กฟผ.

รายได้ของบริษทั ฯ จากการดาเนิ นงานโครงการเหมืองแม่
เมาะ 7 มาจาก 2 ส่วนคือ

สัญญำจ้ำงเหมำหลัก
กิ จการร่วมค้า

(1) รำยได้จำกกำรรับรูส้ ว่ นของบริษทั ฯ ในกิจกำรร่วมค้ำ

สัญญำจ้ำงเหมำช่วง
บริษทั ฯ

(2) รำยได้จำกกำรรับเหมำช่วง

(2) โครงกำรทีบ่ ริษทั ฯ เป็ นคู่สญ
ั ญำโดยตรง ได้แก่
 โครงกำรขุดขนดิน เหมืองหงสำ ซึง่ บริษทั ฯ เข้ำทำสัญญำจ้ำงเหมำขุด-ขนดินและถ่ำนหิน ณ เหมือง
หงสำ สปป.ลำว กับ บริษัท หงสำเพำเวอร์ จ ำกัด โดยระยะเวลำตำมสัญ ญำเริ่ม ตัง้ แต่ ว ัน ที่ 1
มิถุนำยน 2558 สิน้ สุดสัญญำวันที่ 31 ธันวำคม 2569 มูลค่ำโครงกำรทัง้ หมดประมำณ 12,779 ล้ำน
บำท เริม่ ดำเนินกำรเมื่อวันที่ 22 มิถุนำยน 2558
 โครงกำรเหมืองแม่เมำะ 8 บริษัทฯ เข้ำท ำสัญ ญำจ้ำงเหมำขุด -ขนดินและถ่ ำนที่เ หมือ งแม่ เมำะ
สัญญำที่ 8 กับ กฟผ. เมื่อวันที่ 26 สิงหำคม 2558 โดยเป็ นกำรบริกำรรับจ้ำงในกำรขุดขนดินและ
ถ่ำนหิน ในโครงกำร 8 ของเหมืองถ่ำนหินแม่เมำะ ทีอ่ ำเภอแม่เมำะ จังหวัดลำปำง ระยะเวลำตำม
สัญญำเริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกรำคม 2559 สิน้ สุดสัญญำวันที่ 31 ธันวำคม 2568 มูลค่ำโครงกำรทัง้ หมด
ประมำณ 22,871 ล้ำนบำท โดยบริษทั ฯ เริม่ ดำเนินงำนโครงกำรเหมืองแม่เมำะ 8 ล่วงหน้ำ ตัง้ แต่
วันที่ 20 พฤศจิกำยน 2558 (ก่อนวันเริม่ ดำเนินงำนในสัญญำ) จึงทำให้มรี ำยได้จำกโครงกำรเหมือง
แม่เมำะ 8 ตัง้ แต่ไตรมำส 4 ของปี 2558
 โครงกำรเหมืองหงสำ O&M ระบบสำยพำน (Operation and Maintenance Services for Waste
Line 2 System and Operation and Maintenance Services for Ash Conveyor System) บริษทั ฯ
เข้ำทำสัญญำจ้ำงเหมำขนดิน-ขีเ้ ถ้ำ ด้วยระบบสำยพำน ณ เหมืองหงสำ สปป.ลำว กับบริษทั หงสำ
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เพำเวอร์ จำกัด ระยะเวลำตำมสัญญำทัง้ สิน้ 7 ปี เริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกรำคม 2563 สิน้ สุดสัญญำวันที่
31 ธันวำคม 2569 มูลค่ำโครงกำรทัง้ หมดประมำณ 2,265 ล้ำนบำท

การวิ เคราะห์ผลการดาเนิ นงานและฐานะทางการเงิ น
การวิ เคราะห์ผลการดาเนิ นงาน
บริษัท ดำเนิน โครงกำรขุด ขนดิน และถ่ ำ นหิน ภำยใต้ 3 โครงกำรหลัก คือ โครงกำรเหมือ งแม่เ มำะ 7
โครงกำรเหมืองแม่เมำะ 8 และโครงกำรเหมืองหงสำ สำหรับโครงกำรเหมืองแม่เมำะ 7 ได้ทำงำนแล้วเสร็จตำมสัญญำ
ในเดือนกุมภำพันธ์ 2563 แต่บริษทั เริม่ มีรำยได้จำกโครงกำรเหมืองหงสำในส่วนงำน Operation and Maintenance
(O&M) ระบบสำยพำน ทีบ่ ริษทั รับงำนต่อจำกผูร้ บั เหมำรำยเดิม โดยในช่วงปี 2563 บริษทั มีกำรปรับปรุงระบบสำยพำน
ดังกล่ำวอย่ำงต่อเนื่องเพื่อให้กำรทำงำนในระยะยำวมีประสิทธิภำพสูงสุด
ทัง้ นี้ สำหรับผลกำรดำเนินงำนตลอดทัง้ ปี 2563 บริษทั มีรำยได้รวม 4,776 ล้ำนบำท ใกล้เคียงกับปี 2562
แม้ว่ำในปี 2563 จะมีรำยได้จำกโครงกำรเหมืองแม่เมำะ 7 เฉพำะในไตรมำส 1 ก็ตำม แต่โครงกำรทีย่ งั คงดำเนินกำรอยู่
อยู่โดยเฉพำะโครงกำรเหมืองแม่เมำะ 8 สำมำรถดำเนินกำรได้ดกี ว่ำเป้ ำหมำย เนื่องจำกระบบสำยพำนสำมำรถทำงำน
ได้อย่ำงเต็มประสิทธิภำพมำกขึน้ ซึ่งเป็ นผลจำกกำรปรับปรุงระบบสำยพำน กำรปรับเปลี่ยนกำรบริหำรจัดกำรใน
องค์ก ร รวมถึง กำรวำงแผนบ ำรุ ง รัก ษำทำงวิ่ง ในบ่ อ เหมือ งที่ท ำให้ไ ม่ มีอุ ป สรรคกำรท ำงำนในช่ ว งหน้ ำ ฝน ใน
ขณะเดียวกัน บริษทั สำมำรถบริหำรจัดกำรต้นทุนกำรผลิตของทุกโครงกำรลดลงรวมทัง้ สิน้ 300 ล้ำนบำท โดยเฉพำะ
ต้นทุนน้ำมัน ต้นทุนผูร้ บั เหมำและต้นทุนวัตถุระเบิด รวมทัง้ มีต้นทุนค่ำเสื่อมรำคำและต้นทุนทำงกำรเงินลดลง 82 และ
75 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
ดังนัน้ ในปี 2563 บริษทั มีกำไรสุทธิรวมทัง้ สิน้ 241 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ น 0.21 บำท ต่อหุน้ เปรียบเทียบ
กับช่วงเดียวกันของปี ก่อนหน้ำแล้วทีม่ กี ำไรสุทธิ 1 ล้ำนบำท
สำหรับโครงกำรเมืองก๊ก ในปี 2563 เนื่องจำกสถำนกำรณ์โควิด 19 ทำให้ยงั ไม่สำมำรถดำเนินโครงกำรได้
จึงได้มกี ำรประเมินทบทวนสถำนกำรณ์และ วิเครำะห์ปัจจัยเสีย่ ง พร้อมกับเตรียมควำมพร้อมศึกษำควำมเป็ นได้ในกำร
พัฒนำโครงกำรต่อไปเมื่อสถำนกำรณ์ต่ำงๆเอือ้ อำนวย
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สรุปภาพรวมผลการดาเนิ นงานงบการเงิ นรวม
หน่ วย : ล้านบาท

2561

2562

% เพิ่ ม(ลด)
ปี 2563 ปี 2562

2563

รำยได้รวม

3,624

4,773

4,776

0.1%

ต้นทุนกำรให้บริกำร (รวมค่ำเสือ่ มรำคำ1)

3,445

4,040

3,740

(7%)

1,019

1,159

1,077

(7%)

กำไรขัน้ ต้น (หลังหักค่ำเสือ่ มรำคำ)

179

733

1,035

41%

ค่ำใช่จ่ำยในกำรบริหำร

311

349

491

41%

EBITDA

912

1,571

1,647

5%

ต้นทุนทำงกำรเงิน

287

389

314

(19%)

กำไรสุทธิ

(285)

1

241

>500%

EBITDA margin (%)

25%

33%

34%

2%

อัตรำกำไรขันต้
้ น (%)

5%

15%

22%

6%

อัตรำกำไรสุทธิ (%)

(8%)

0%

5%

5%

1

ค่ำเสือ่ มรำคำ

ผลการดาเนิ นงานในปี 2563 เปรียบเทียบกับปี 2562
สำหรับผลกำรดำเนินงำนในปี 2563 บริษทั มีรำยได้รวม 4,776 ล้ำนบำท เพิม่ ขึน้ 3 ล้ำนบำท หรือเพิม่ ขึน้
ร้อยละ 0.1 จำกปี 2562 แม้ว่ำในปี 2563 จะมีรำยได้จำกโครงกำรเหมืองแม่เมำะ 7 เฉพำะในไตรมำส 1 เท่ำนัน้ แต่
โครงกำรอื่นสำมำรถดำเนินกำรได้ดกี ว่ำเป้ ำหมำย ดังนี้
 รำยได้ทเ่ี พิม่ ขึน้ ของโครงกำรเหมืองแม่เมำะ 8 ทีท่ ำได้สงู กว่ำแผนงำนโดยทำงำนจำกระบบ
สำยพำนทีส่ ำมำรถทำงำนได้อย่ำงเต็มประสิทธิภำพเมื่อเทียบจำกปี 2562 และมีกำรปรับเปลีย่ น
กำรบริหำรจัดกำรในองค์กรทำให้กำรบริหำรงำนมีประสิทธิภำพมำกขึน้ รวมถึงกำรวำงแผน
บำรุงรักษำทำงวิง่ ในบ่อเหมือง อีกทัง้ เครื่องจักรของโครงกำรเหมืองแม่เมำะ 7 ทีเ่ ข้ำมำช่วยเสริม
กำรทำงำนทำให้สำมำรถทำงำนให้ดขี น้ึ
 รำยได้ทเ่ี พิม่ ขึน้ ของโครงกำรเหมืองหงสำ จำกงำนสัญญำใหม่และงำนส่วนเพิม่ ทีเ่ ริม่ ดำเนินกำร
ในปี 2563 ซึง่ มีชวโมงกำรท
ั่
ำงำนของระบบสำยพำนเพิม่ ขีน้ ในช่วงปลำยปี 2563 จำกกำร
ปรับปรุงระบบสำยพำนได้ตำมแผนงำน
หำกพิจำรณำถึงต้นทุนกำรให้บริกำร (รวมค่ำเสือ่ มรำคำ) นัน้ ลดลง 300 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 7 จำก
ปี 2562 กำรเปลีย่ นแปลงต้นทุนทีส่ ำคัญ ได้แก่
 ต้นทุนค่ำซ่อมแซมบำรุงรักษำ เพิม่ ขึน้ จำนวน 228 ล้ำนบำท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 39 จำกโครงกำร
เหมืองแม่เมำะ 8 และโครงกำรเหมืองหงสำมีกำรปรับปรุงสภำพเครื่องจักรตำมรอบชัวโมงกำร
่
ทำงำน รวมถึงกำรปรับปรุงเครื่องจักรของโครงกำรเหมืองแม่เมำะ 7 ทีเ่ ข้ำมำช่วยงำน
 ต้นทุนค่ำน้ำมัน ลดลงจำนวน 186 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 24 จำกกำรเปลีย่ นแปลงชนิด
น้ำมันตำมนโยบำยบริหำรและรำคำน้ำมันทีล่ ดลงตำมภำวะตลำดโลก อีกทัง้ กำรจัดกำรระบบกำร

ส่วนที่ 3 ข้อที่ 14 หน้ำที่ 4

แบบ 56-1 ปี 2563 | บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)












ทำงำนของสำยพำนได้มปี ระสิทธิภำพเพิม่ ขึน้ สอดคล้องกับกำรทำงำนของเครื่องจักรเมื่อเทียบ
กับปี 2562
ต้นทุนค่ำเช่ำ เพิม่ ขึน้ 24 ล้ำนบำท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 40 จำกกำรเช่ำเครื่องจักรช่วยเพื่อมำเร่ง
ดำเนินกำรปรับซ่อมแซมสำยพำนโครงกำรเหมืองแม่เมำะ 8 และรือ้ ระบบสำยพำนโครงกำร
เหมืองแม่เมำะ 7 ทีส่ น้ิ สุดโครงกำร
ต้นทุนค่ำแรงงำน เพิม่ ขึน้ 30 ล้ำนบำท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 10 จำกกำรจ้ำงงำนเพิม่ งำนสัญญำ
ใหม่โครงกำรหงสำ ทีเ่ ริม่ ดำเนินกำรในปี 2563
ต้นทุนวัตถุระเบิด ลดลง 62 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 36 จำกงำนโครงกำรเหมืองแม่เมำะ 7 ที่
สิน้ สุดโครงกำร และลักษณะของพืน้ ทีท่ ำงำนของโครงกำรเหมืองแม่เมำะ 8
ต้นทุนผูร้ บั เหมำลดลงจำนวน 143 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 7 จำกกำรจัดแผนกำรทำงำนของ
ระบบสำยพำน ให้ทำงำนได้เต็มประสิทธิภำพ ต้นทุนกำรจ้ำงผูร้ บั เหมำจึงลดลงจำกระยะทำงกำร
วิง่ ทีล่ ดลงและยังมีกำรปรับลดอัตรำค่ำจ้ำงลงตำมพืน้ ทีก่ ำรทำงำน
ต้นทุนค่ำเสื่อมรำคำลดลงจำนวน 82 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 7 เนื่องจำกค่ำเสื่อมรำคำ
เครื่องจักรลดลงจำกกำรตัดค่ำเสือ่ มรำคำครบตำมอำยุของเครื่องจักร
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร เพิม่ ขึน้ 141 ล้ำนบำท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 41 จำกกำรจ่ำยชดเชยกำรเลิก
จ้ำงงำนตำมกฎหมำยของพนักงำนโครงกำรเหมืองแม่เมำะ 7 เมื่อจบโครงกำร กำรเตรียมควำม
พร้อมและศึกษำควำมเป็ นไปได้ในโครงกำรใหม่ กำรเพิม่ ค่ำตอบแทนพิเศษเพื่อเป็ นกำลังใจใน
กำรทำงำนให้พนักงำนทำงำนได้เกินเป้ ำหมำย
ต้นทุนทำงกำรเงิน ลดลง 75 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 19 จำกกำรชำระคืนเงินกูร้ ะยะยำวตำม
รำยได้ทไ่ี ด้รบั ทำให้ภำระหนี้เงินกูป้ รับลดลงและกำรปรับลดอัตรำดอกเบีย้ ตำมนโยบำยของ
ธนำคำร

สรุปต้นทุนกำรให้บริกำรของบริษทั ได้ดงั นี้

ส่วนที่ 3 ข้อที่ 14 หน้ำที่ 5

แบบ 56-1 ปี 2563 | บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
ต้นทุนการให้บริการของบริษทั

รายการ
2561
ต้นทุนการให้บริ การ

จานวน

ร้อยละของรายได้รวมจาก

(ล้านบาท)

การให้บริ การ (ร้อยละ)

2562

2563

2561

2562

การเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)

2563

2562-2561

2563-2562

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%

ค่ำน้ำมันเชือ้ เพลิง

753

790

604

21.1

16.8

12.8

4.9%

-23.5%

46

61

86

1.3

1.3

1.8

34.9%

39.9%

299

311

341

8.4

6.6

7.2

4.1%

9.8%

ค่ำวัตถุระเบิด

91

173

111

2.6

3.7

2.3

90.2%

-36.2%

ค่ำน้ำมันเครื่อง

56

63

63

1.6

1.4

1.3

12.6%

-0.4%

103

137

0

2.9

2.9

0.0

33.3%

-100.0%

1019

1159

1077

28.6

24.7

22.8

13.7%

-7.1%

672

745

602

18.8

15.9

12.7

11.0%

-19.2%

15

16

45

0.4

0.3

0.9

1.9%

183.5%

ค่ำเช่ำ
ค่ำแรงงำน

ค่ำสำรองไฟฟ้ ำส่วนเกิน
ค่ำเสือ่ มรำคำ
ต้นทุนผูร้ บั เหมำช่วง
ต้นทุนอื่นๆ

ต้นทุนจำกกำรให้บริกำร ส่วนใหญ่เป็ นค่ำซ่อมแซม ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิง ค่ำแรงงำน และค่ำเสื่อมรำคำ โดย
ต้นทุนทีเ่ พิม่ ขึน้ หลักมำจำกต้นทุนค่ำซ่อมแซม ค่ำแรงงำน ซึง่ เป็ นไปตำมรำยได้ทเ่ี พิม่ ขึน้
ค่ ำ ซ่ อ มแซมเพิ่ม ขึ้น ตำมกำรใช้ เ ครื่อ งจัก รในกำรขุ ด ขนซึ่ ง ต้ อ งมีร อบกำรซ่ อ มแซมตำมก ำหนดกำร
Maintenance Schedule เพื่อให้กำรใช้งำนเป็ นไปตำมแผนงำน ทัง้ โครงกำรเหมืองแม่เมำะ 8 และโครงกำรเหมืองหงสำ
ค่ำน้ำมันเชือ้ เพลิง ในปี 2563 ลดลงเนื่องจำก จำกกำรเปลีย่ นแผนกำรใช้น้ำมันจำกน้ำมันดีเซล B7 เป็ นน้ ำมัน
ดีเซล B10 ตำมนโยบำยของภำครัฐ อีกทัง้ ต้นทุนน้ ำมันลดลงจำกรำคำน้ ำมันในตลำดโลกทีล่ ดลงและกำรจัดกำรพืน้ ที่
ทำงำนให้เครื่องจักรทำงำนลงระบบสำยพำนได้มปี ระสิทธิภำพเพิม่ ขึน้
ค่ำเสื่อมรำคำส่วนใหญ่ลดลงเนื่องจำกเครื่องจักรในโครงกำรเหมืองแม่เมำะ 7 ทีไ่ ด้ตดั ค่ำเสื่อมรำคำจนครบ
หลังสิน้ สุดโครงกำรแล้ว
ส่งผลให้ผลกำรดำเนินงำนตลอดทัง้ ปี 2563 นัน้ มีกำไรสุทธิ 241 ล้ำนบำท เพิม่ ขึน้ จำกผลกำรดำเนินงำนในปี
2562 ทีม่ ผี ลกำไรสุทธิ 1 ล้ำนบำท

ส่วนที่ 3 ข้อที่ 14 หน้ำที่ 6
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ผลการดาเนิ นงานรายโครงการ
หน่ วย : ล้านบาท

2561

2562

% เพิ่ ม(ลด) ปี
2563 - ปี 2562

2563

โครงการเหมืองแม่เมาะ 7
รำยได้

848

1,090

223

(80%)

1,044

1,146

252

(78%)

324

242

56

(77%)

กำไรขันต้
้ น

(196)

(56)

(29)

49%

อัตรำกำไรขันต้
้ น

(23%)

(5%)

(13%)

(8%)

1,027

1,107

1,203

9%

775

866

963

11%

209

231

243

5%

กำไรขันต้
้ น

252

241

240

(0%)

อัตรำกำไรขันต้
้ น

25%

22%

20%

(2%)

1,673

2,461

3,277

33%

1,622

2,017

2,522

25%

483

681

775

14%

กำไรขันต้
้ น

51

444

756

70%

อัตรำกำไรขันต้
้ น

3%

18%

23%

5%

ต้นทุนกำรให้บริกำร (รวมค่ำเสือ่ มรำคำ1)
1

ค่ำเสือ่ มรำคำ

โครงการเหมืองหงสา
รำยได้
ต้นทุนกำรให้บริกำร (รวมค่ำเสือ่ มรำคำ1)
1

ค่ำเสือ่ มรำคำ

โครงการเหมืองแม่เมาะ 8
รำยได้
1

ต้นทุนกำรให้บริกำร (รวมค่ำเสือ่ มรำคำ )
1

ค่ำเสือ่ มรำคำ

โครงการเหมืองแม่เมาะ 7
สำหรับปี 2563 โครงกำรเหมืองแม่เมำะ 7 มีรำยได้จำกกำรขุดขน 223 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นร้อยละ 5 ของ
รำยได้รวมในปี 2563 สิน้ สุดโครงกำร ซึง่ ลดลงร้อยละ80 จำกปี 2562 เนื่องจำกบริษทั ได้ทำงำนแล้วเสร็จตำมสัญญำใน
เดือนกุมภำพันธ์ 2563 จำกนัน้ บริษัทดำเนินกำรส่งมอบพืน้ ทีง่ ำนให้กบั ทำงกำรไฟฟ้ ำฝ่ ำยผลิตแห่งประเทศไทยตำม
เงื่อนไขในสัญญำ เมื่อวันที่ 30 เมษำยน 2563 สำหรับเครื่องจักรบำงส่วนนำมำซ่อมแซมปรับปรุงเข้ำใช้งำนในโครงกำร
เหมืองแม่เมำะ 8 และโครงกำรเหมืองหงสำต่อไป
โครงการเหมืองหงสา
โครงกำรหงสำมีรำยได้จำกกำรขุดขน 1,203 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นร้อยละ 25 ของรำยได้รวมในปี 2563 ซึง่
เพิม่ ขึน้ 96 ล้ำนบำทหรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 9 จำกปี 2562 ทีม่ รี ำยได้จำกกำรขุดขน 1,107 ล้ำนบำท เนื่องจำกมีรำยได้ท่ี
เพิม่ ขึน้ จำกผลผลิตเพิม่ สูงขึน้ จำกกำรบริหำรเครื่องจักรเข้ำทำงำนในพื้นที่ขุด และในปี น้ีบริษัทมีรำยได้จำกส่วนงำน
Operation and Maintenance (O&M) เพิม่ เข้ำมำ
โครงกำรเหมืองหงสำ มีกำไรขัน้ ต้นจำนวน 240 ล้ำนบำท ลดลงจำกปี 2562 จำนวน 1 ล้ำนบำท โดยต้นทุน
ให้บริกำรเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 11 เป็ นสัดส่วนกับปริมำณรำยได้ทป่ี รับเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 9 แต่อย่ำงไรก็ดอี ตั รำกำไรขัน้ ต้นลดลง
ส่วนที่ 3 ข้อที่ 14 หน้ำที่ 7

แบบ 56-1 ปี 2563 | บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
ลดลงเล็กน้อย โดยมีอตั รำกำรทำกำไรขัน้ ต้นทัง้ ปี ลดลงร้อยละ 2 จำกทีท่ ำได้รอ้ ยละ 22 ในปี 2562 เป็ นร้อยละ 20 ในปี
2563
โครงการเหมืองแม่เมาะ 8
โครงกำรเหมืองแม่เมำะ8 มีรำยได้จำกกำรขุดขนดินทัง้ หมด 3,277 ล้ำนบำท หรือ คิดเป็ นร้อยละ 69 ของ
รำยได้รวมปี 2563 ซึง่ เพิม่ ขึน้ 816 ล้ำนบำทหรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 33 จำกปี 2562 จำกกำรบริหำรจัดกำรระบบสำยพำน
ให้ทำงำนได้เต็มประสิทธิภำพโดยเฉพำะในช่วงฤดูฝนทีม่ กี ำรเตรียมพร้อมในบ่อเหมืองได้เป็ นอย่ำงดี อีกทัง้ มีกำรนำ
เครื่องจักรของโครงกำรเหมืองแม่เมำะ 7 เข้ำเสริมกำรทำงำน อีกทัง้ ในปี น้ีบริษทั ดำเนินกำรปรับเปลีย่ นโครงสร้ำงกำร
บริหำรงำนทีม่ ปี ระสิทธิภำพมำกขึน้ ทำให้อตั รำกำไรขัน้ ต้นเพิม่ ขึน้ เป็ นร้อยละ 23 จำกเดิมร้อยละ 18 ในปี 2562
โดยทัง้ ปี 2563 มีกำไรขัน้ ต้น 756 ล้ำนบำท เพิม่ ขึน้ 312 ล้ำนบำท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 70 จำกปี 2562 ทีม่ ี
กำไรขัน้ ต้นจำนวน 444 ล้ำนบำท

ฐานะทางการเงิ นของบริ ษทั ฯ
ตารางสรุปฐานะทางการเงิ น
งบการเงิ นรวม สิ้ นสุด ณ วันที่

รายการ

สินทรัพย์รวม
หนี้สนิ รวม
ส่วนของผูถ้ อื หุน้
อัตรำส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (เท่ำ)
อัตรำผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ร้อยละ)
อัตรำผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (ร้อยละ)

31 ธันวาคม 2561

31 ธันวาคม 2562

31 ธันวาคม 2563

11,986.8
9,820.7
2,166.1
4.53x
(1.19)
(12.00)

11,106.2
8,941.3
2,164.9
4.13x
3.33
0.05

10,016.7
7,604.4
2,412.3
3.15x
5.15
10.52

สิ นทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริษทั มีสนิ ทรัพย์รวม เท่ำกับ 10,016.68 ล้ำนบำท ลดลง 1,089.53 ล้ำนบำท
จำกสินทรัพย์รวม ณ 31 ธันวำคม 2562 จำนวน 11,106.2 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 9.8 โดยมีรำยละเอียดดังนี้
(ล้ำนบำท)
ณ 31 ธ.ค.2563 ณ 31 ธ.ค. 2562
เพิม่ (ลด)
%
1,738.79
2,065.20
(318.95)
(15.5)
สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

8,277.89

9,041.00

(770.57)

(8.5)

10,016.68

11,106.20

(1,089.53)

(9.8)
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แหล่งที่มาของเงิ นทุน
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงิ นทุน
บริษทั ฯ มีอตั รำส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 อยู่ท่ี
3.15 เท่ำ และ 4.13 เท่ำ โดยลดลงจำกกำรทยอยคืนเงินกูย้ มื ระยะยำวตำมสัญญำเงินกูแ้ ละอัตรำดอกเบีย้ MLR ทีม่ กี ำร
ปรับลดลง
หนี้ สิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริษทั มีหนี้สนิ รวม เท่ำกับ 7,604.41 ล้ำนบำท ลดลง 1,336.85 ล้ำนบำท จำก
หนี้สนิ รวม ณ 31 ธันวำคม 2562 จำนวน 8,941.3 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นร้อยละ 15 โดยกำรเปลีย่ นแปลงส่วนใหญ่มำ
จำกกำรชำระคืนเงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน โดยมีรำยละเอียดดังนี้
(ล้ำนบำท)
ณ 31 ธ.ค.2563

ณ 31 ธ.ค. 2562

เพิม่ (ลด)

%

หนี้สนิ หมุนเวียน

2,927.14

3,555.20

(628.02)

(17.7)

หนี้สนิ ไม่หมุนเวียน

4,677.28

5,386.10

(708.83)

(13.2)

รวมหนี้ สิน

7,604.41

8,941.30

(1,336.85)

(15)

เงิ นกู้ยืมจากสถาบันการเงิ น
เงินกูย้ มื จำกสถำบันกำรเงินของบริษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2563 เท่ำกับ 7,248.7 ล้ำนบำท และ 6,214.5 ล้ำนบำท และ 5,227.1 ตำมลำดับ โดยเงินกูย้ มื ระยะสัน้ และ
ระยะยำวของบริษทั ฯ สำมำรถสรุปได้ดงั นี้

รายการ
เงิ นกู้ยืมระยะสัน้
เงิ นกู้ยืมระยะยาว
ส่วนทีถ่ งึ กำหนดชำระภำยใน 1 ปี
ส่วนทีถ่ งึ กำหนดชำระเกินกว่ำ 1 ปี
รวม
รวมทัง้ หมด

งบการเงิ นรวมสิ้ นสุด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561
31 ธันวาคม 2562
ล้านบาท
ร้อยละ
ล้านบาท
ร้อยละ
826.2
11.4
905.1
14.6

31 ธันวาคม 2563
ล้านบาท
ร้อยละ
669.2
12.8

1,409.7
5,012.8

19.4
69.2

1,193.6
4,115.8

19.2
66.2

1,105.5
3,452.4

21.1
66.0

6,422.5

88.6

5,309.4

85.4

4,557.9

87.2

7,248.7

100.0

6,214.5

100.0

5,227.1

100.0

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 เงินกูย้ มื ระยะยำวลดลงจำกจำกกำรชำระคืนเงินกูร้ ะยะยำวตำมสัญญำ ทำให้ภำระ
หนี้เงินกูป้ รับลดลง
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริษทั มีวงเงินระยะยำวตำมสัญญำเงินกูท้ ย่ี งั ไม่ได้เบิกใช้ ดังนี้
อัตรำ
วงเงิน
ดอกเบีย้
(ล้ำนบำท) (ร้อยละต่อปี )

สินเชื่อ

วงเงินทีย่ งั
ไม่ได้เบิกใช้
(ล้ำนบำท)

เงื่อนไขกำรจ่ำยชำระ

เงินกูร้ ะยะยำว – โครงกำรหงสำ

1,805

MLR – 1
MLR – 1.5

62.41

ช ำระดอกเบี้ ย และเงิ น ต้ น เป็ น
รำยเดือ น เริ่ม ช ำระคืน เงิน ต้ น
เดือนมกรำคม 2560 ตำมอัตรำ
ของกำรรับเงินค่ำงำน และเริ่ม
ช ำระคื น เงิ น ต้ น เดื อ นมี น ำคม
2563

เงินกูร้ ะยะยำว – โครงกำร
เหมืองแม่เมำะสัญญำที่ 8

5,220

MLR – 1.5

-

ช ำระดอกเบี้ ย และเงิ น ต้ น เป็ น
รำยเดือ น เริ่ม ช ำระคืน เงิน ต้ น
เดือนมกรำคม 2561 ตำมอัตรำ
ของกำรรับเงินค่ำงำน

65

MLR – 1,
MLR – 1.5,
MLR – 2.75

-

ช ำระดอกเบี้ ย และเงิ น ต้ น เป็ น
รำยเดือ น เริ่ม ช ำระคืน เงิน ต้ น
เดือนตุลำคม 2561

เงินกูร้ ะยะยำว – ทั ่วไป

เงินกูย้ มื ของบริษทั ฯ มีขอ้ จำกัดต่ำงๆ เป็ นกำรทัวไป
่ ซึง่ รวมถึงข้อจำกัดในกำรดำรงอัตรำส่วนทำงกำรเงิน กำร
ก่อภำระหนี้สนิ ของบริษทั ฯ ควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้ และอัตรำส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ เงินกูย้ มื ค้ำประกัน
โดยกำรจดจำนองที่ดนิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้ำงที่มอี ยู่ใ นปั จจุบนั และที่จะมีขน้ึ ในอนำคต จำนำหรือจำนองเครื่องจักรของ
โครงกำรในส่วนทีเ่ ป็ นกรรมสิทธิของบริ
ษทั ฯ รวมถึงกำรโอนสิทธิในกำรรับผลประโยชน์จำกกรมธรรม์ประกันภัย
์
เงิ นกู้ยืมระยะสัน้ จากบุคคลและกิ จการที่เกี่ยวข้องกัน
-ไม่มี ส่วนของผูถ้ อื หุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั จำนวน 2,412.26 ล้ำนบำท เพิม่ ขึน้ 247.33 ล้ำน
บำทจำกส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ณ 31 ธันวำคม 2562 จำนวน 2,164.9 ล้ำนบำท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 11.4 จำก
กำไรสุทธิของบริษทั ทีเ่ พิม่ ขึน้ มีรำยละเอียดดังนี้
(ล้ำนบำท)
ส่วนของผูถ้ อื หุ้น

ณ 31 ธ.ค.2563

ณ 31 ธ.ค. 2562

เพิม่ (ลด)

%

2,412.26

2,164.90

247.33

11.4
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สภาพคล่อง
จานวน (ล้านบาท)

รายการ

2561

เงิ นสดสุทธิ (ใช้ไป) จากกิ จกรรมดาเนิ นงาน
เงิ นสดสุทธิ (ใช้ไป) จากกิ จกรรมลงทุน
เงิ นสดสุทธิ (ใช้ไป) จากกิ จกรรมจัดหาเงิ น
ผลกระทบจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน
เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสดเพิ่ มขึน้ (ลดลง) สุทธิ

2562

(501.4)
(2,186.4)
2,666.4
21.4

2563

1,159.6
(424.0)
(794.8)
(1.0)
(121.9)

1,193.2
(299.9)
(906.9)
(0.3)
(13.9)

กระแสเงิ นสดจากการดาเนิ นงาน
กระแสเงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมดำเนินงำนของบริษทั ฯ ปี 2561 และ 2562 และปี 2563 เท่ำกับ (501.4)
ล้ำนบำท 1,159.6 ล้ำนบำท และ 1,193.2 ตำมลำดับ ส่วนใหญ่เกิดจำกกำรบวกกลับของค่ำเสื่อมรำคำ รวมถึงเจ้ำหนี้
กำรค้ำและเจ้ำหนี้อ่นื ตำมเงื่อนไขกำรชำระเงิน
กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมลงทุน
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนของบริษทั ฯ ในปี 2561 ปี 2562 และ 2563 เท่ำกับ (2,186.4) ล้ำนบำท
และ (424.0) ล้ำนบำท และ(299.9) ตำมลำดับ โดยในปี 2563 เงินสดจ่ำยเกิดจำกกำรจ่ำยค่ำซือ้ สินทรัพย์ทเ่ี ป็ นไปตำม
แผนกำรลงทุนโครงกำรเหมืองหงสำระบบสำยพำน O&M รวมถึงค่ำ Overhual เครื่องจักรในโครงกำรเหมืองหงสำและ
เหมืองแม่เมำะ
กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมจัดหาเงิ น
กระแสเงินสดสุทธิได้มำใน กิจกรรมจัดหำเงินของบริษทั ฯ ในปี 2561 ปี 2562 และ 2563 เท่ำกับ 2,666.4
ล้ำนบำท และ (794.8) ล้ำนบำท และ (906.9) ล้ำนบำท ตำมลำดับ โดยในปี 2563 ส่วนใหญ่ลดลงจำกจ่ำยชำระเงินกูย้ มื
ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินและจ่ำยชำระเจ้ำหนี้ตำมสัญญำเช่ำกำรเงินรวมถึงมีกำรรับเงินสดจำกกำรออกหุน้ กูจ้ ำนวน
299.4 ล้ำนบำท
การวิ เคราะห์อตั ราส่วนทางการเงิ นที่สาคัญ
รายการ
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตรำส่วนสภำพคล่อง
อัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ว

หน่ วย

2561

เท่ำ
เท่ำ

0.55
0.32

งบการเงิ นรวม
2562
0.58
0.35

2563
0.59
0.36

อัตรำส่วนสภำพคล่อง
บริษทั ฯ มีอตั รำส่วนสภำพคล่อง เท่ำกับ 0.55 เท่ำ 0.58 เท่ำ และ 0.59 เท่ำ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 วันที่
31 ธันวำคม 2562 และวันที่ 31 ธันวำคม 2563 ตำมลำดับ
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ในปี 2563 มีควำมต้องกำรใช้เงินลงทุนลดลงและเงินสดจำกกำรจัดหำเงินลดลงมำกเนื่องจำกมีกำรทยอยจ่ำย
คืนเงินต้นตำมสัญญำ แต่ยงั คงมีสภำพคล่องทีต่ ่ ำ ซึง่ คำดว่ำเมื่อบริษทั ฯจะมีกระแสเงินสดรับทีด่ ขี น้ึ จำกกำรทำงำนได้
ตำมแผนงำนในอนำคต
อย่ำงไรก็ดี บริษทั ฯ ยังคงมีมมี ำตรกำรอื่นๆ เพื่อรองรับหำกบริษทั ฯ ขำดสภำพคล่อง อำทิ (1) กำรเจรจำกับ
เจ้ำหนี้กำรค้ำ ในกรณีทบ่ี ริษทั ฯ ซือ้ สินค้ำหรือจัดจ้ำงทำงำนใหม่ บริษทั ฯ จะจัดเงื่อนไขกำรชำระเงินทีเ่ หมำะสม และ
(2) กำรบริหำรและเจรจำระยะเวลำกำรชำระเงินสำหรับกำรจัดหำเครื่องจักรทีม่ มี ลู ค่ำเงินลงทุนสูง (3) กำรติดตำม
แผนกำรลงทุนและแผนจ่ำยเงินอย่ำงใกล้ชดิ (4) กำรระดมเงินทุน ในรูปแบบต่ำง ๆ เพิม่ เติม นอกจำกนี้บริษทั ฯ ยังได้มี
มำตรกำรบริหำรจัดกำรต้นทุนและวำงแผนค่ำใช้จ่ำยและกำรดำเนินงำนดังที่กล่ำวไว้แล้วข้ำงต้น
เครดิตเทอมและระยะเวลำกำรเก็บหนี้
ระยะเครดิตเทอมทีบ่ ริษทั ฯ ให้กบั ลูกค้ำอยู่ระหว่ำง 30-90 วัน ขึน้ อยู่กบั ประเภทของกำรบริกำร ทัง้ นี้ระยะเวลำ
กำรเก็บหนี้เฉลีย่ สำหรับปี 2563 อยู่ท่ี 35 วัน ลดลงจำก 73 วันของปี ก่อน และมีวงจรเงินสด (CASH CYCLE) ในปี
2563 จำนวน 35 วันลดลงจำกปี ก่อน 3 วัน โดยมีระยะเวลำเรียกเก็บหนี้ 48 วัน เท่ำกับปี ก่อน 4 วัน แต่มรี ะยะเวลำ
ชำระหนี้เจ้ำหนี้กำรค้ำ 38 วัน ลดลงจำกปี ก่อน 16 วัน
อัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรทำกำไร
งบการเงิ นรวม

รายการ
อัตราส่วนความสามารถในการทากาไร
อัตรำกำไรขันต้
้ น
อัตรำกำไรสุทธิ
อัตรำผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้

หน่ วย

2561

2562

2563

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

3.41
(7.85)
(12.00)

13.86
0.02
0.05

20.86
5.05
10.53

บริษทั ฯ มีอตั รำกำไรขัน้ ต้นเท่ำกับ ร้อยละ 3.41 ร้อยละ 13.86 และ 20.86 สำหรับงวดปี 2561 2562 และ
2563 ตำมลำดับ และ มีอตั รำกำไรสุทธิเท่ำกับร้อยละ (7.85) ร้อยละ 0.02 และร้อยละ 5.05 สำหรับงวดปี 2561 2562
และ 2563 (พิจารณาเหตุผลเพิม่ เติมในหัวข้อ ผลการดาเนินงานในปี 2563 เปรียบเทียบกับปี 2562)
บริษทั ฯ มีอตั รำผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้ เท่ำกับ ร้อยละ (12.00) ร้อยละ (0.05) และร้อยละ 10.53 สำหรับงวดปี
2561 2562 และ 2563 ตำมลำดับ
อัตรำส่วนแสดงประสิทธิภำพในกำรดำเนินงำน
งบการเงิ นรวม

รายการ
อัตราส่วนแสดงประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ นงาน
อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์
อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ถำวร
อัตรำกำรหมุนของสินทรัพย์

หน่ วย

2561

2562

2563

ร้อยละ
ร้อยละ

(1.19)
5.86
0.33

3.33
8.46
0.41

5.15
10.66
0.45

เท่ำ

ส่วนที่ 3 ข้อที่ 14 หน้ำที่ 12

แบบ 56-1 ปี 2563 | บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
บริษทั ฯ มีอตั รำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์เท่ำกับร้อยละ (1.19) ร้อยละ 3.33 และร้อยละ 5.15 สำหรับงวดปี
2561 2562 และ 2563 ตำมลำดับ ปรับตัวสูงขึน้ เข้ำสู่ภำวะปกติในปี 2563 มีแต่ยงั มีสนิ ทรัพย์ถำวรค่อนข้ำงสูงตำม
ลักษณะกำรประกอบธุร กิจที่มีกำรลงทุนในสิน ทรัพย์สูงเพื่อกำรดำเนิ นงำนขุดขนและทำให้มีค่ำเสื่อมรำคำซึ่งเป็ น
ค่ำใช้จ่ำยทีไ่ ม่ใช่เงินสดสูง อย่ำงไรก็ดี หำกพิจำรณำจำกอัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ถำวร ซึง่ เป็ นอัตรำทีค่ ำนวณมำ
จำกกำไรสุทธิและบวกกลับด้วยค่ำเสือ่ มรำคำต่อสินทรัพย์ถำวร จะเท่ำกับร้อยละ 5.86 ร้อยละ 8.46 และร้อยละ 10.66
สำหรับงวดปี 2561 2562 และ 2563 ตำมลำดับ
อัตรำส่วนวิเครำะห์นโยบำยทำงกำรเงิน
งบการเงิ นรวม

รายการ
อัตราส่วนวิ เคราะห์นโยบายทางการเงิ น
อัตรำส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (D/E Ratio)
อัตรำส่วนหนี้สนิ ทีม่ ภี ำระดอกเบีย้ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (IBD to EQUITY)
อัตรำส่วนหนี้สนิ ทีม่ ภี ำระดอกเบีย้ ต่อ (IBD to EBITDA)
อัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้ (DSCR)

หน่ วย

2561

2562

2563

เท่ำ
เท่ำ
เท่ำ
เท่ำ

4.53
3.68
8.82
0.68

4.13
3.59
4.94
0.74

3.15
2.85
4.15
1.20

ในปี 25623อัตรำหนี้สนิ ต่อส่วนของผู้ถอื หุน้ ลดลงเป็ นลำดับ เนื่องจำกได้ทยอยคืนเงินกูย้ มื ระยะยำวในทุก
โครงกำรตำมสัญญำเงินกูแ้ ละหนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำลดลงเป็ นจำนวน 859 ล้ำนบำท และจ่ำยชำระเจ้ำหนี้ตำมสัญญำเช่ำ
ทำงกำรเงินจำนวน 217 ล้ำนบำท

ส่วนที่ 3 ข้อที่ 14 หน้ำที่ 13

แบบ 56-1 ปี 2563 | บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
บริษัทฯ ได้สอบทำนข้อมูลในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี ฉบับนี้แล้ว และด้วยควำมระมัดระวัง บริษัทฯ
ขอรับรองว่ำ ข้อมูลดังกล่ำวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อ่นื สำคัญผิด หรือไม่ขำดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งใน
สำระสำคัญ นอกจำกนี้ บริษทั ฯ ขอรับรองว่ำ
(1)

(2)
(3)

งบกำรเงินและข้อมูลทำงกำรเงินที่ สรุปมำในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่ำงถูกต้อง
ครบถ้วนในสำระสำคัญเกีย่ วกับ ฐำนะกำรเงิน ผลกำรดำเนินงำน และกระแสเงินสดของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
แล้ว
บริษทั ฯ มีระบบกำรเปิ ดเผยข้อมูลทีด่ ี เพื่อให้แน่ ใจว่ำบริษทั ฯได้เปิ ดเผยข้อมูลในส่วนทีเ่ ป็ นสำระสำคัญทัง้ ของ
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยอย่ำงถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ ควบคุมดูแลให้มกี ำรปฏิบตั ติ ำมระบบดังกล่ำว
บริษัทฯ ได้จดั ให้บริษทั มีระบบกำรควบคุมภำยในทีด่ ี และควบคุมดูแลให้มกี ำรปฏิบตั ติ ำมระบบดังกล่ำว และ
บริษทั ฯ ได้แจ้งข้อมูลกำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยใน ณ วันที่ 23 กุมภำพันธ์ 2564 ต่อผูส้ อบบัญชีและ
กรรมกำรตรวจสอบของบริษทั ฯ แล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและกำรเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบกำร
ควบคุมภำยใน รวมทัง้ กำรกระทำทีม่ ชิ อบทีอ่ ำจมีผลกระทบต่อกำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินของบริษทั ฯ และ
บริษทั ย่อย

ในกำรนี้ เพื่อเป็ นหลักฐำนว่ำเอกสำรทัง้ หมดเป็ นเอกสำรชุดเดียวกันกับที่บริษัทฯ ได้รบั รองควำมถูกต้องแล้ว
บริษทั ฯ ได้มอบหมำยให้ นำยกวิตม์ ศิรสิ รรพ์ เป็ นผูล้ งลำยมือชื่อกำกับเอกสำรนี้ไว้ทุกหน้ำด้วย หำกเอกสำรใดไม่มี
ลำยมือชื่อของ นำยกวิตม์ ศิรสิ รรพ์ กำกับไว้บริษทั ฯ จะถือว่ำไม่ใช่ขอ้ มูลที่บริษทั ฯ ได้รบั รองควำมถูกต้องของข้อมูล
แล้วดังกล่ำวข้ำงต้น
ชื่อ

ตาแหน่ ง

ลายมือชื่อ

นำยศำศวัต ศิรสิ รรพ์

กรรมกำร / ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร

………………………………………..

นำยกวิตม์ ศิรสิ รรพ์

กรรมกำร /ประธำนเจ้ำหน้ำทีฝ่ ่ ำยกำรเงิน

………………………………………..

ผูร้ บั มอบอานาจ
ชื่อ
นำยกวิตม์ ศิรสิ รรพ์

ตาแหน่ ง
กรรมกำร /ประธำนเจ้ำหน้ำทีฝ่ ่ ำยกำรเงิน

ลายมือชื่อ
………………………………………..

กำรรับรองควำมถูกต้องของข้อมูล หน้ำที่ 1

เอกสารแนบ 1
รายการเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผูม้ ีอานาจควบคุม
และเลขานุการบริษทั

แบบ 56-1 ปี 2563 | บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
รายการเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูม้ ีอานาจควบคุมและเลขานุการบริษทั
1) หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล
ประธานกรรมการ
อำยุ 73 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม
- ปริญญำตรี เศรษฐศำสตร์ (เกียรตินิยมดีมำก) มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
-

ปริญญำโท MBA (International Business), Wharton School, University of Pennsylvania

-

หลักสูตรกำรป้ องกันรำชอำณำจักรภำครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 1 วิทยำลัยป้ องกันรำชอำณำจักร

ปริ ญญากิ ตติ มศักดิ์ :

-

บริหำรธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ ์ สำขำกำรธนำคำรและกำรเงิน จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

-

เศรษฐศำสตร์ดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ ์ มหำวิทยำลัยศรีปทุม

-

บริหำรธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ ์ สำขำวิชำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม

-

เศรษฐศำสตร์ดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ ์ มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย

-

บริหำรธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ ์ สำขำวิชำบริหำรธุรกิจมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย

-

เศรษฐศำสตร์ดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ ์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั (%)
จำนวนหุน้ SQ : 70,000,000 หุน้ คิดเป็ น 6.11%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร
ไม่มี
ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
บริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปั จจุบนั

ประธำนกรรมกำร

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)

บริ ษทั ที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
2544-2549
2549-2550
2557-2558

ประธำนกรรมกำร
ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ประธำนกรรมกำร
ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
ผูว้ ่กำรธนำคำรแห่งประเทศไทย
รองนำยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
รองนำยกรัฐมนตรี

บริษทั คอมลิงค์ จำกัด
บริษทั รีฟำยนิ่งโลหะมีค่ำ จำกัด
บริษทั ไทยเอเซียแปซิฟิคบริวเวอรี่ จำกัด
มูลนิธอิ ำจำรย์ป๋วย
สถำบันป๋ วย อึง๊ ภำกรณ์
มูลนิธคิ กึ ฤทธิ ์ 80 ฯ
The Board of Governors of Asian Institute of Management, Philippines
ธนำคำรแห่งประเทศไทย
กระทรวงกำรคลัง

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที่ 1

แบบ 56-1 ปี 2563 | บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
2) นายศิ ริชยั โตวิ ริยะเวช
กรรมการอิ สระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
อำยุ 56 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม
- ปริญญำตรี สำขำวิศวกรรมศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
-

ปริญญำโท สำขำบริหำรธุรกิจ University of Florida, USA

สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย

-

หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 244/2560

-

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

-

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 79/2552

การอบรมอื่นๆ

-

Certificate in Health Service Management สมำคมโรงพยำบำลเอกชนแห่งประเทศไทย

-

Certificate of Senior Executive Program สถำบันบัณฑิตบริหำรธุรกิจ ศศินทร์

-

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

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั (%)
จำนวนหุน้ SQ : 150,000 หุน้ คิดเป็ น 0.01%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร
ไม่มี
ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
บริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2558-ปั จจุบนั
2558-ปั จจุบนั

กรรมกำรอิสระ/ประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบ
ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยกำรลงทุนและ
บริหำรควำมเสีย่ ง

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
บริษทั พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)

บริ ษทั ที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2559-ปั จจุบนั
2557-2558
2557-2558

กรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรผูจ้ ดั กำร
กรรมกำรผูจ้ ดั กำร

บริษทั ไฟร์เทรด เอ็นจิเนียริง่ จำกัด
บริษทั เท็น เอ็ม.ดี. นครสวรรค์ จำกัด
บริษทั อลิอนั ซ์ เมดิคอล เอเชีย จำกัด

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที่ 2

แบบ 56-1 ปี 2563 | บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
3) นางกิ่ งเทียน บางอ้อ
กรรมการอิ สระ/กรรมการตรวจสอบ
อำยุ 75 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม
- ปริญญำตรี สำขำกำรบัญชี มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
-

ปริญญำโท สำขำกำรบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย

-

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 1/2550

-

หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 53/2548

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั (%)
จำนวนหุน้ SQ : 150,000 หุน้ คิดเป็ น 0.01%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร
ไม่มี
ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
บริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2558-ปั จจุบนั
2549-ปั จจุบนั

กรรมกำรอิสระ/กรรมกำร
ตรวจสอบ
ประธำนกรรมกำร/กรรมกำร
ตรวจสอบ

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
บริษทั ไทยฟิ ลม์ จำกัด (มหำชน)

บริ ษทั ที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2548-ปั จจุบนั

ทีป่ รึกษำ

บริษทั com-link จำกัด

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที่ 3

แบบ 56-1 ปี 2563 | บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
4) ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์
กรรมการอิ สระ/กรรมการตรวจสอบ
อำยุ 51 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม
- ปริญญำตรี สำขำบัญชี มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
-

ปริญญำโท สำขำบัญชี มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

-

ปริญญำเอก สำขำบริหำรธุรกิจ(บัญชี) มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย

-

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ BJC/2547

-

หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 88/2550

-

หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 18/2550

-

หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่นที่ 3/2551

-

หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 15/2555

-

หลักสูตร How to Measure the Success of Corporate Strategy (HMS) รุ่นที่ 3/2556

-

หลักสูตร Chartered Director Class (CDC) รุ่นที่ 8/2557

-

หลักสูตร Boardroom Success through Financing and Investment (BFI) รุ่นที่ 5/2561

การอบรมอื่นๆ

-

Thai Standard on Auditing (TSA)

-

Thai Financial Reporting Standard (TFRS)

-

Internal Control and Internal Audit

-

อบรมมำตรฐำนบัญชีและมำตรฐำนกำรสอบบัญชี สภำวิชำชีพบัญชี 63.5 ชัวโมง
่ ปี 2563

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั (%)
จำนวนหุน้ SQ : 150,000 หุน้ คิดเป็ น 0.01%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร
ไม่มี
ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
บริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2558-ปั จจุบนั
2561
2562-ปั จจุบนั
2559-ปั จจุบนั

กรรมกำรอิสระ/กรรมกำร
ตรวจสอบ
กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรอิสระ/กรรมกำร
ตรวจสอบ
กรรมกำรอิสระ/ประธำนกรรมกำร

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
บริษทั อิออน ธนสินทรัพย์(ไทยแลนด์) จำกัด (มหำชน)
บริษทั อิออน ธนสินทรัพย์(ไทยแลนด์) จำกัด (มหำชน)
บริษทั แอ็พพลำย ดีบี จำกัด (มหำชน)
เอกสำรแนบ 1 หน้ำที่ 4

แบบ 56-1 ปี 2563 | บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)

2554-ปั จจุบนั

ตรวจสอบ/ประธำน
กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง/
กรรมกำรทีป่ รึกษำกำรลงทุน
กรรมกำรอิสระ/กรรมกำร
ตรวจสอบ/กรรมกำรบริหำรควำม
เสีย่ ง

บริษทั ซี.พี.แอล กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

บริ ษทั ที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2552-ปั จจุบนั
2558-ปั จจุบนั

2561-ปั จจุบนั

อำจำรย์พเิ ศษ สำขำวิชำชีพบัญชี มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
กรรมกำรอิสระ/ กรรมกำร
บริษทั เจริญสิน แอสเสท จำกัด
ตรวจสอบ/ กรรมกำรบริหำรควำม
เสีย่ ง
ผูส้ อบบัญชี
บริษทั กรินทร์ ออดิท จำกัด

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที่ 5

แบบ 56-1 ปี 2563 | บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
5) นายนพพันธป์ เมืองโคตร
รองประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร
อำยุ 72 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม
- ปริญญำตรี นิตศิ ำสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี)มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
-

นิตศิ ำสตร์มหำบัณฑิต (LL.M. Corporations) New York University, New York, USA

-

ประกำศนียบัตรเนติบณ
ั ฑิตไทย เนติบณ
ั ฑิตยสภำ

สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย

-

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 43/2545

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั (%)
จำนวนหุน้ SQ : 15,701,000 หุน้ คิดเป็ น 1.38%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร
ไม่มี
ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
บริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2558-ปั จจุบนั
2558-ปั จจุบนั
2548-ปั จจุบนั
2554-ปั จจุบนั

รองประธำนกรรมกำร
บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
ประธำนกรรมกำรบริหำร
บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
กรรมกำร/ประธำนกรรมกำร
บริษทั อิออน ธนทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหำชน)
ตรวจสอบ
กรรมกำรอิสระ/ประธำนกรรมกำร บริษทั อมตะ คอร์ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)
สรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน

บริ ษทั ที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2550-ปั จจุบนั
2544-ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
2546-2558

กรรมกำร
ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรอิสระ/ ประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบ

บริษทั พีเอฟ คอนโทรลล์ กรุ๊ป จำกัด
บริษทั อินเตอร์เนชันแนล
่
บิสซิเนส ลอว์เยอร์ส จำกัด
บริษทั สหกลเพำเวอร์ จำกัด
Mai Khot Energy Limited
บริษทั เจริญสิน แอสเสท จำกัด

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที่ 6

แบบ 56-1 ปี 2563 | บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
6) นายศาศวัต ศิ ริสรรพ์
ประธานเจ้าหน้ าที่บริหาร/ กรรมการ/ กรรมการบริหาร
อำยุ 57 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม
- วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
-

Master of Business Administration, Ohio University, Ohio, USA

สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย

-

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 94/2555

-

หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 244/2560

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั (%)
จำนวนหุน้ SQ : 1,697,150 หุน้ คิดเป็ น 0.15%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร
เป็ นพีช่ ำยนำยวิทวัส, นำยภวัต และนำยกวิตม์ ศิรสิ รรพ์
ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
บริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2558-ปั จจุบนั
2558-ปั จจุบนั

กรรมกำร
ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)

บริ ษทั ที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2546-ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
ปั จจุบนั

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

บริษทั เอสวีพเี ค จำกัด
บริษทั สหกลเพำเวอร์ จำกัด
Mai Khot Energy Limited

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที่ 7

แบบ 56-1 ปี 2563 | บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
7) นายวิ ทวัส ศิ ริสรรพ์
ประธานเจ้าหน้ าที่ปฏิ บตั ิ การ/กรรมการ/กรรมการบริหาร/ ประธานกรรมการความเสี่ยง
อำยุ 56 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม
- วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย

-

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 94/2555

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั (%)
จำนวนหุน้ SQ : 4,000,075 หุน้ คิดเป็ น 0.35%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร
เป็ นน้องชำยนำยศำศวัต ศิรสิ รรพ์ และเป็ นพีช่ ำยนำย ภวัต, กวิตม์ ศิรสิ รรพ์
ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
บริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2558-ปั จจุบนั
2558-ปั จจุบนั

กรรมกำร
ประธำนเจ้ำหน้ำทีป่ ฏิบตั กิ ำร

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)

บริ ษทั ที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2546-ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
ปั จจุบนั

รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

บริษทั เอสวีพเี ค จำกัด
บริษทั สหกลเพำเวอร์ จำกัด
บริษทั ทู แอนด์ โฟร์ พร็อพเพอร์ตส้ี จำกัด
บริษทั วรรณงำม จำกัด
บริษทั บ้ำนเรือนอรุณ จำกัด

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที่ 8

แบบ 56-1 ปี 2563 | บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
8) นายภวัต ศิ ริสรรพ์
กรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้ าที่บริหาร Supply Chain/ กรรมการบริหาร
อำยุ 53 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม
- ปริญญำตรี สำขำบริหำร มหำวิทยำลัยรังสิต
-

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

-

Master of Business Administration มหำวิทยำลัยรำมคำแหง

สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย

-

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 96/2555

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั (%)
จำนวนหุน้ SQ : 21,700 หุน้ คิดเป็ น 0.002%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร
เป็ นน้องชำยนำยศำศวัต, วิทวัส ศิรสิ รรพ์ และเป็ นพีช่ ำยนำย กวิตม์ ศิรสิ รรพ์
ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
บริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2558-ปั จจุบนั
2558-ปั จจุบนั

กรรมกำร
ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร Supply
Chain

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)

บริ ษทั ที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2546-ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
ปั จจุบนั

ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำรจัดหำ
และคลัง
กรรมกำร
กรรมกำร

บริษทั เอสวีพเี ค จำกัด
บริษทั สหกลเพำเวอร์ จำกัด
Mai Khot Energy Limited

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที่ 9

แบบ 56-1 ปี 2563 | บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
9) นายกวิ ตม์ ศิ ริสรรพ์
ประธานเจ้าหน้ าที่ฝ่ายการเงิ น/ กรรมการ/ กรรมการบริหาร
อำยุ 53 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม
- บริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำกำรเงินกำรธนำคำร จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
-

Master of Business Administration, San Diego State University

สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย

-

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 114/2558

การอบรมอื่นๆ

-

หลักสูตรSTRATEGIC CFO รุ่น 5

-

หลักสูตรกลยุทธ์กำรจัดทำงบประมำณให้สอดคล้องกับแผนกำรเงินอย่ำงมีประสิทธิภำพ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั (%)
จำนวนหุน้ SQ : 9,322,200 หุน้ คิดเป็ น 0.82%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร
เป็ นน้องชำยนำยศำศวัต, วิทวัส, ภวัต ศิรสิ รรพ์
ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
บริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2558-ปั จจุบนั
2558-ปั จจุบนั

กรรมกำร
ประธำนเจ้ำหน้ำทีฝ่ ่ ำยกำรเงิน

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)

บริ ษทั ที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2546-ปั จจุบนั
ปั จจุบนั

กรรมกำร
กรรมกำร

บริษทั เอสวีพเี ค จำกัด
บริษทั สหกลเพำเวอร์ จำกัด

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที่ 10

แบบ 56-1 ปี 2563 | บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
10) นายชาลี รักษ์สุธี
กรรมการ
อำยุ 62 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม
- บัญชีบณ
ั ฑิต สำขำบัญชี มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำ
-

กำรจัดกำรมหำบัณฑิต สำขำกำรจัดกำรเงิน มหำวิทยำลัยมหิดล

สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย

-

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 114/2558

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั (%)
จำนวนหุน้ SQ : 75,000 หุน้ คิดเป็ น 0.01%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร
ไม่มี
ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
บริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2558-ปั จจุบนั

กรรมกำร

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)

บริ ษทั ที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2531-ปั จจุบนั

กรรมกำร

บริษทั เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนยิเนียริง่ (1964) จำกัด

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที่ 11

แบบ 56-1 ปี 2563 | บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
11) นายประภาส วิ ชากูล
กรรมการ / กรรมการอิ สระ
อำยุ 64 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม
- ปริญญำตรี วิทยำศำสตร์ (ธรณีวทิ ยำ) จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
-

ปริญญำโท วิทยำศำสตร์ (ธรณีวทิ ยำ)

-

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

สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย

-

หลักสูตรDirector Certification Program (DCP) รุ่นที่ 186/2557

การอบรมอื่นๆ

-

หลักสูตรผูบ้ ริหำรระดับสูงด้ำนวิทยำกำรพลังงำน สถำบันวิทยำกำรพลังงำน

-

หลักสูตรประกำศนียบัตรชัน้ สูงกำรบริหำรงำนพัฒนำท้องถิน่ ทีย่ งยื
ั ่ น สถำบันพระปกเกล้ำ

-

หลักสูตรวิทยำลัยกำรทัพเรือ สถำบันวิชำกำรทหำรเรือชัน้ สูง

-

หลักสูตรMasterful Coaching Workshop, Hay Group

-

หลักสูตรควำมรูด้ ำ้ นตลำดกำรเงินเพื่อกำรตัดสินใจสำหรับนักบริหำรระดับสูง ศูนย์กำรศึกษำต่อเนื่อง
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

-

หลักสูตร Senior Executive Development Program -2 มูลนิธพิ ฒ
ั นำทรัพยำกรมนุษย์ระหว่ำงประเทศ

-

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

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั (%)
ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร
ไม่มี
ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
บริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปั จจุบนั

กรรมกำร/กรรมกำรอิสระ

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)

บริ ษทั ที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ไม่มี

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที่ 12

แบบ 56-1 ปี 2563 | บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
12) นายพิ เชษฐ์ มหันต์สุคนธ์
กรรมการ / กรรมการอิ สระ
อำยุ 60 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม
- ปริญญำตรี นิตศิ ำสตร์บณ
ั ฑิต มหำวิทยำรำมคำแหง
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั (%)
ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร
ไม่มี
ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
บริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปั จจุบนั

กรรมกำร/กรรมกำรอิสระ

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)

บริ ษทั ที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปั จจุบนั

กรรมกำรผูจ้ ดั กำร

บริษทั สำนักงำนทนำยควำมบำงกอกลอว์ ออฟฟิ ค แอนด์ แอสโซซิเอทส์
จำกัด

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที่ 13

แบบ 56-1 ปี 2563 | บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
13) นางวันเพ็ญ โฆษิ ตเรืองชัย
ผูอ้ านวยการอาวุโสฝ่ ายบัญชีและการเงิ น/ กรรมการบริหาร
อำยุ 60 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม
- บริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำกำรบัญชี มหำวิทยำลัยรำมคำแหง
-

ศิลปศำสตร์บณ
ั ฑิต สำขำรัฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำมคำแหง

-

บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต สำขำบริหำร มหำวิทยำลัยรำมคำแหง

สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย

-

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 99/2555

-

หลักสูตรCompany Secretary Program (CSP) 45/2555

-

หลักสูตรBoard Reporting Program (BRP) 7/2555

การอบรมอื่นๆ

-

สัญเช่ำ แนวปฏิบตั กิ ำรบันทึกบัญชีและเตรียมรับมือร่ำงTFRS 16-Leases

-

บัญชีภำษีอำกร Tax Accounting กำรกระทบรำยได้และรำยจ่ำยทำงบัญชีกบั ทำงภำษีอำกร

-

Financial Statement Analysis เทคนิคกำรอ่ำนและวิเครำะหงบกำรเงินเพื่อช่วยในกำรวำงแผนและตัดสินใจ
เชิงธุรกิจ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั (%)
จำนวนหุน้ SQ : 100,000 หุน้ คิดเป็ น 0.01%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร
ไม่มี
ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
บริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปั จจุบนั

ผูอ้ ำนวยกำรอำวุโสฝ่ ำยบัญชีและ
กำรเงิน

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)

บริ ษทั ที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ไม่มี

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที่ 14

แบบ 56-1 ปี 2563 | บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
14) นายอวยชัย คล้ายทับทิ ม
ผูอ้ านวยการโครงการแม่เมาะ/กรรมการบริหาร
อำยุ 60 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม
- ปวส. สำขำ Tool and Die Making วิทยำลัยช่ำงกลพระนครเหนือ (รำชมงคล)
-

วิศวกรรมศำสตร์บณ
ั ฑิต สำขำอุตสำหกรรม วิทยำลัยเทคโนโลยีอำชีวศึกษำ (รำชมงคล)

-

Mini MBA รุ่น 8 มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

-

Micro MBA ฐำนเศรษฐกิจ รุ่น 24 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย

-

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 96/2555

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั (%)
จำนวนหุน้ SQ : 4,000,000 หุน้ คิดเป็ น 0.35%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร
ไม่มี
ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
บริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปั จจุบนั
ปั จจุบนั

กรรมกำรบริหำร
ผูอ้ ำนวยกำรโครงกำรแม่เมำะ

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)

บริ ษทั ที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ไม่มี

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที่ 15

แบบ 56-1 ปี 2563 | บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
15) นายกันตพัฒน์ ศิ ริสรรพ์
ผูอ้ านวยการโครงการแม่เมาะ
อำยุ 30 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม
- Engineer, Cornell University, New York, USA
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั (%)
จำนวนหุน้ SQ : 2,265,800 หุน้ คิดเป็ น 0.20%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร
บุตรนำยวิทวัส ศิรสิ รรพ์
ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
บริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปั จจุบนั

ผูอ้ ำนวยกำรโครงกำรแม่เมำะ

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)

บริ ษทั ที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ไม่มี

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที่ 16

แบบ 56-1 ปี 2563 | บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
16) นายวิ ฑูรย์ ชิ นวณิ ชยั
ผูอ้ านวยการโครงการหงสา
อำยุ 59 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม
- วิศวกรรมศำสตร์บณ
ั ฑิต สำขำไฟฟ้ ำกำลัง สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำ เจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง
-

หลักสูตรรัฐประศำสนศำสตร์มหำบัณฑิต สำขำ MPA สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั (%)
จำนวนหุน้ SQ : 351,100 หุน้ คิดเป็ น 0.03%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร
ไม่มี
ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
บริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปั จจุบนั

ผูอ้ ำนวยกำรโครงกำรหงสำ

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)

บริ ษทั ที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ไม่มี

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที่ 17

แบบ 56-1 ปี 2563 | บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
17) นายรุจ บัณฑุวงศ์
ผูอ้ านวยการอาวุโสฝ่ ายพัฒนาธุรกิ จ/ที่ปรึกษาอาวุโสทางวิชาการ
อำยุ 60 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม
- วิศวกรรมศำสตร์บณ
ั ฑิต สำขำวิศวกรรมเครื่องกล มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
-

วิศวกรรมศำสตร์มหำบัณฑิต สำขำวิศวกรรมเครื่องกล มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีเทนเนสซี รัฐเทนเนสซี
ประเทศสหรัฐอเมริกำ

-

วิศวกรรมศำสตร์ดุษฏีบณ
ั ฑิต สำขำวิศวกรรมเครื่องกล มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีเทนเนสซี รัฐเทนเนสซี
ประเทศสหรัฐอเมริกำ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั (%)
ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร
ไม่มี
ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
บริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปั จจุบนั

ผูอ้ ำนวยกำรอำวุโสฝ่ ำยพัฒนำ
ธุรกิจ

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)

บริ ษทั ที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2554-2559

ทีป่ รึกษำอำวุโสทำงวิชำกำร
รองประธำนบริหำรอำวุโส
(เหมืองแร่)

บริษทั อิตำเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหำชน)

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที่ 18

แบบ 56-1 ปี 2563 | บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
18) นายสุรพล อ้นสุวรรณ
เลขานุการบริษทั
อำยุ 45 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม
- ปริญญำตรี พำณิชย์ศำสตร์และกำรบัญชี กำรเงินและกำรธนำคำรมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
-

ปริญญำโท บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต กำรเงินและบริหำรปฏิบตั กิ ำร, สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ นิดำ้

สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย

-

Advance for Corporate Secretaries 1/2559

-

Company Secretary Program 65/2558

-

Board Reporting Program 17/2558

-

Company Reporting Program 12/2558

การอบรมอื่นๆ

-

The Financial Analyst Program Certificate

-

หลักสูตร CFO’s Orientation Course for New IPOs รุ่นที่ 3

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั (%)
จำนวนหุน้ SQ : 12,050 หุน้ คิดเป็ น 0.001 %
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร
ไม่มี
ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
บริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2558-ปั จจุบนั
2553-ปั จจุบนั

เลขำนุกำรบริษทั
ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยงบประมำณและ
จัดหำเงินทุน

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)

บริ ษทั ที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ไม่มี

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที่ 19

แบบ 56-1 ปี 2563 | บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
ข้อมูลการดารงตาแหน่ งของกรรมการ ผูบ้ ริหาร และผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษทั ฯ
กรรมการ ผู้บริ หาร และผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทฯ

บริษทั

หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร

นายนพพันธป์

นายศิริชยั

นางกิ่ งเทียน

ดร.มงคล เหล่าว นายศาศวัต ศิ นายวิทวัส ศิริ

เทวกุล

เมืองโคตร

โตวิริยะเวช

บางอ้อ

รพงศ์

ริ สรรพ์

C

D,ED,M

D,ID,CAC

D,ID,AC

D,ID,AC

D,ED,M

นายกวิตม์ ศิ

นายชาลี

นายพิ เชษฐ์

นายประภาส

นายภวัต ศิ

นางวันเพ็ญ

นายอวยชัย

นายวิฑรู ย์

ริ สรรพ์

รักษ์ สุธี

มหันต์สุคนธ์

วิชากูล

ริ สรรพ์

โฆษิ ตเรืองชัย

คล้ายทับทิม

ชิ นวณิ ชยั

วงศ์

ศิริสรรพ์

D

D,ID

D,ID

ED,M

ED,M

ED,M

M

M

M

สรรพ์

ดร.รุจ บัณฑุ นายกัณตพัฒน์

บริ ษัทฯ
บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)

D,ED,M,CRC D,ED,M,RC

บริ ษทั ย่อย
ED,M

บริษทั สหกลพำวเวอร์ จำกัด

D,ED,M

D,ED,M

D,ED,M

D,ED,M

C,ED,M

D,ED,M

D,ED,M

D,ED,M

บริ ษทั ที่ เกีย่ วข้อง
บริษทั เอส.วี.พี.เค. จำกัด

หมายเหตุ :

C

= ประธานกรรมการบริษัท

CRC

= ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง

D

= กรรมการบริษัท

ED

= กรรมการบริหาร

ID

= กรรมการอิสระ

M

= ผู ้บริหาร

AC

= กรรมการตรวจสอบ

RC

= กรรมการบริหารความเสีย่ ง

CAC

= ประธานกรรมการตรวจสอบ

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที่ 20

เอกสารแนบ 2
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษทั ย่อย

แบบ 56-1 ปี 2563 | บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
รายชื่อ

บริษทั
สหกลอิ ควิปเมนท์ จากัด

1. หม่อมรำชวงศ์ปรีดยิ ำธร เทวกุล



2. นำยนพพันธป์ เมืองโคตร



3. นำยศิรชิ ยั โตวิรยิ ะเวช



4. นำงกิง่ เทียน บำงอ้อ



5. ดร.มงคล เหล่ำวรพงศ์



6. นำยศำศวัต ศิรสิ รรพ์

บริษทั ย่อย
บริษทั สหกลพาวเวอร์ จากัด Mai Khot Energy Limited










7. นำยวิทวัส ศิรสิ รรพ์





8. นำยพิเชษฐ์ มหันต์สคุ นธ์



9. นำยกวิตม์ ศิรสิ รรพ์



10. นำยชำลี รักษ์สธุ ี



11. นำยประภำส วิชำกูล



12.นำยภวัต ศิรสิ รรพ์





 = เป็ นกรรมกำรในบริษท
ั ฯ หรือบริษทั ย่อย

เอกสำรแนบ 2 หน้ำที่ 1

เอกสารแนบ 3
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ างานตรวจสอบภายใน

แบบ 56-1 ปี 2563 | บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้ างานกากับดูแลการปฏิ บตั ิ งานของบริษทั ฯ
ณ ปั จจุบนั ผูร้ บั ผิดชอบงำนตรวจสอบภำยในของบริษทั คือ นำงสำวกรกช วนสวัสดิ ์ รองประธำกรรมกำรบริหำร
บริษทั ตรวจสอบภำยในธรรมนิติ จำกัด ทัง้ ในส่วนของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย โดยหัวหน้ำทีมตรวจสอบควบคุมภำยใน มี
คุณสมบัติ วุฒกิ ำรศึกษำ และประสบกำรณ์ในกำรทำงำน ดังนี้
นางสาวกรกช วนสวัสดิ์
อำยุ 41 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
 ปริญญำตรี คณะวิทยำศำสตร์ประยุกต์ สำขำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนคร
เหนือ
 ปริญญำตรี คณะบริหำรธุรกิจ สำขำบัญชี มหำวิทยำลัยรำมคำแหง
Certificate
 ประกำศนียบัตรผูต้ รวจสอบภำยในของประเทศไทย (CPIAT)
ประวัติการอบรม
 หลักสูตร COSO 2013 ภำคทฤษฎีและปฏิบตั ิ
 อบรมหลักสูตร IT Audit ของสภำวิชำชีพบัญชี
 อมรมประกำศนียบัตรผูต้ รวจสอบภำยใน CPIAT
 โครงกำรดำรงและปรับปรุงคุณภำพงำนตรวจสอบภำยในของหน่วยงำน
 แบบประเมินตนเองเกีย่ วกับมำตรกำรต่อต้ำนกำรคอร์รปั ชัน่
 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

เอกสำรแนบ 3 หน้ำที่ 1

แบบ 56-1 ปี 2563 | บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
ประสบการณ์ทางาน
3/6/2559 – ปั จจุบนั
2559-2/6/2559

รองประธำนกรรมกำร
ผูจ้ ดั กำรอำวุโส

2555-2558

ผูจ้ ดั กำร

2553-2554

ผูช้ ่วยผูจ้ ดั กำร

2551-2552

ผูต้ รวจสอบภำยในอำวุโส

2546-2550

ผูต้ รวจสอบภำยใน

บจก.ตรวจสอบภำยในธรรมนิติ /ให้บริกำรตรวจสอบภำยใน
แผนกตรวจสอบภำยใน
บจก.สอบบัญชีธรรมนิต/ิ ให้บริกำรตรวจสอบบัญชีและตรวจสอบภำยใน
แผนกตรวจสอบภำยใน
บจก.สอบบัญชีธรรมนิต/ิ ให้บริกำรตรวจสอบบัญชีและตรวจสอบภำยใน
แผนกตรวจสอบภำยใน
บจก.สอบบัญชีธรรมนิต/ิ ให้บริกำรตรวจสอบบัญชีและตรวจสอบภำยใน
แผนกตรวจสอบภำยใน
บจก.สอบบัญชีธรรมนิต/ิ ให้บริกำรตรวจสอบบัญชีและตรวจสอบภำยใน
แผนกตรวจสอบภำยใน
บจก.สอบบัญชีธรรมนิต/ิ ให้บริกำรตรวจสอบบัญชีและตรวจสอบภำยใน

การถือหุ้นในบริษทั
-ไม่ม-ี
(1)

การแต่งตัง้ ถอดถอน และ โยกย้ายหัวหน้างานตรวจสอบภายใน เป็นอานาจอนุมตั ขิ อง คณะกรรมการตรวจสอบ

เอกสำรแนบ 3 หน้ำที่ 2

เอกสารแนบ 4
รายละอียดเกี่ยวกับรายการประเมินรายการทรัพย์สิน

แบบ 56-1 ปี 2563 | บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
รายละอียดเกี่ยวกับรายการประเมิ นรายการทรัพย์สิน
-ไม่ม-ี

เอกสำรแนบ 4 หน้ำที่ 1

เอกสารแนบ 5
ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

แบบ 56-1 ปี 2563 | บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
เรียนท่ำนผูถ้ อื หุน้
คณะกรรมกำรตรวจสอบของ บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน) ประกอบด้วยคณะกรรมกำรอิสระ
3 ท่ำน ซึง่ มีประสบกำรณ์ในด้ำนกำรบริกำรจัดกำรบัญชี กำรเงิน กำรกำกับดูแลกิจกำรและกำรบริหำรควำมเสีย่ ง ได้แก่
นำยศิรชิ ยั โตวิรยิ ะเวช เป็ นประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ นำงกิง่ เทียน บำงอ้อ และ นำย มงคล เหล่ำวรพงศ์ เป็ น
กรรมกำรตรวจสอบ ในรอบปี บญ
ั ชี 2563 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ปฎิบตั หิ น้ำทีอ่ ย่ำงเป็ นอิสระ โดยได้ประชุมร่วมกับ
ฝ่ ำยบริหำร ผูต้ รวจบัญชี และผูต้ รวจสอบภำยในตำมวำระทีเ่ กีย่ วข้อง
รายชื่อ

ปี 2562 (1)

ตาแหน่ ง

กรรมการ
1. นำยศิรชิ ยั โตวิรยิ ะเวช

กรรมกำรอิสระ
7/9
2. นำงกิง่ เทียน บำงอ้อ
กรรมกำรอิสระ
8/9
3. ดร.มงคล เหล่ำวรพงศ์
กรรมกำรอิสระ
8/9
(1)
กำรเข้ำร่วมประชุมของคณะกรรมกำรตรวจสอบแต่ละท่ำน

กรรมการ
ตรวจสอบ
4/4
4/4
4/4

ปี 2563 (1)
กรรมการ
7/7
7/7
7/7

กรรมการ
ตรวจสอบ
5/5
5/5
5/5

กำรเข้ำร่วมประชุมในส่วนกำรกำกับดูแลกิจกำรกำรปฎิบตั งิ ำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบมีสำระสำคัญ สรุปได้
ดังนี้
1. การสอบทานรายงานทางการเงิ น
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิ ำรณำสอบทำนงบกำรเงินและงบกำรเงินรวมของบริษทั ประจำไตรมำสและงบ
กำรเงินประจำปี ร่วมกับฝ่ ำยบริหำรและผูส้ อบบัญชี ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทั นอกจำกนี้ยงั ได้จดั ประชุมเป็ น
กำรเฉพำะกับผูส้ อบบัญชี โดยไม่มฝี ่ ำยบริหำรร่วมประชุมด้วย สำหรับรำยงำนทำงกำรเงินของบริษทั สำหรับรอบบัญชี
2563 คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นว่ำรำยงำนทำงกำรเงินของบริษทั ได้จดั ทำขึน้ อย่ำงถูกต้อง เป็ นไปตำมหลักกำรบัญชี
ที่รบั รองโดยทัวไป
่ มีกำรเปิ ดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่ำงเพียงพอในหมำยเหตุประกอบกำรเงิน และมีขอ้ มูลซึ่งจะเป็ น
ประโยชน์ต่อผูถ้ อื หุน้ และนักลงทุน
2. การสอบทานความพอเพียงและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้มอบหมำยให้นำงสำวกรกช วนสวัสดิ ์ เป็ นผูร้ บั ผิดชอบงำนตรวจสอบภำยในของ
บริษทั (อ้างอิง เอกสารแนบ 3 : รายละเอียดหัวหน้างานตรวจสอบภายใน) เพื่อให้กำรตรวจสอบภำยในเป็ นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผล คณะกรรมกำรตรวจสอบจะเป็ นผูพ้ จิ ำรณำแผนกำรตรวจสอบภำยในประจำปี รำยงำน
ตรวจสอบภำยในกับฝ่ ำยบริหำรอย่ำงต่อเนื่อง พร้อมทัง้ ให้คำแนะนำและแนวทำงกำรตรวจสอบภำยใน
รำยงำนกำรตรวจสอบภำยในของบริษทั คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นว่ำระบบกำรควบคุมภำยในของบริษทั มี
ควำมเหมำะสมและเพียงพอ
3. ความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สงั เกตกำรปฎิบตั งิ ำนของผูส้ อบบัญชีจำกบริษทั แกรนท์ ธอนตัน จำกัดโดยนำย
สมคิด เตียตระกูล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญำตเลขที่ 2785 ซึ่งได้รบั อนุ มตั ิให้เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษทั ในกำรประชุมใหญ่
สำมัญผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ในครัง้ ทีผ่ ่ำนมำ
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คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมคิดเห็นว่ำผูส้ อบบัญชีมคี วำมเป็ นอิสระ เชีย่ วชำญในวิชำชีพ มีประสบกำรณ์
เหมำะสม ปฎิบตั งิ ำนได้ผลเป็ นอย่ำงดี และเป็ นผูส้ อบบัญชีทไ่ี ด้รบั อนุ มตั จิ ำกคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์
4. รายงานที่เกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิ ำรณำกำรเปิ ดเผยข้อมูลของบริษทั ในกรณีทเ่ี กิดรำยกำรเกีย่ วโยง หรือ รำยกำร
ทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ให้มคี วำมถูกต้องและครบถ้วน
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำกำรเปิ ดเผยข้อมูลของบริษัทมีควำมเพียงพอและเป็ นไปตำมเงื่อนไข
หลักเกณฑ์ของตลำดหลักทรัพย์ และ ก.ล.ต.
5. การกากับดูแลกิ จการที่ดี
คณะกรรมกำรตรวจสอบ ได้ทำกำรตรวจสอบและสนับสนุ นให้บริษทั มีกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี และปฎิบตั ิ
ตำมกฏหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ และกฏหมำยทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจ
ของบริษทั อย่ำงใกล้ชดิ
ในรอบปี บญ
ั ชี 2563 คณะกรรมกำรตรวจสอบ ผูต้ รวจสอบภำยใน ผูส้ อบบัญชี และฝ่ ำยบริหำรได้พจิ ำรณำและ
ดูแลแนวทำงกำรดำเนินงำนของบริษทั ให้เป็ นไปตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ี และกฏหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ และกฏหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท และมีกำรริเริม่ วำง
แนวทำงปฏิบตั ใิ ห้เป็ นลำยลักษณ์อกั ษร ตรวจสอบได้ และสำมำรถปรับปรุง แก้ไข เพื่อพัฒนำแนวทำงกำรดำเนินกำร
ของคณะกรรมกำรตรวจสอบให้มคี วำมทันสมัย ทันต่อกฏเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้องมำกทีส่ ดุ

ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยศิรชิ ยั โตวิรยิ ะเวช)
ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ

เอกสำรแนบ 5.1 หน้ำที่ 2
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แบบประเมิ นความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
บริ ษทั สหกลอิ ควิ ปเมนท์ จากัด (มหาชน)
สาหรับปี 2563

แบบประเมิ นนี้ จดั ทาโดยคณะกรรมการบริ ษทั ซึ่งเป็ นความเห็นของคณะกรรมการ
เกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

เอกสำรแนบ 5.2 หน้ำที่ 1

แบบ 56-1 ปี 2563 | บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
แบบประเมิ นความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)
1. องค์กรแสดงถึงความยึดมันในคุ
่
ณค่าของความซื่อตรง (integrity) และจริยธรรม
คาถาม
1.1 คณะกรรมกำรและผูบ้ ริหำรกำหนดแนวทำง และมีกำรปฏิบตั ทิ อ่ี ยู่บนหลักควำมซื่อตรง
และกำรรักษำจรรยำบรรณ ในกำรดำเนินงำน ทีค่ รอบคลุมถึง
1.1.1 กำรปฏิบตั หิ น้ำทีป่ ระจำวัน และกำรตัดสินใจในเรื่องต่ำงๆ
1.1.2 กำรปฏิบตั ติ ่อคู่คำ้ ลูกค้ำ และบุคคลภำยนอก
ความเห็นเพิ่มเติ ม:
บริษทั ฯ ให้ควำมสำคัญกับเรื่องดังกล่ำว โดยได้จดั ทำคูม่ อื หลักจรรยำบรรณในกำรดำเนิน
ธุรกิจ, นโยบำยเกีย่ วกับกำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ,ี นโยบำยเกีย่ วกับกำรป้ องกันควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์ ซึง่ ได้ประกำศให้พนักงำนทัง้ องค์กรได้รบั ทรำบ
1.2 มีขอ้ กำหนดทีเ่ ป็ นลำยลักษณ์อกั ษรให้ผบู้ ริหำรและพนักงำนปฏิบตั หิ น้ำทีด่ ว้ ยควำม
ซื่อตรงและรักษำจรรยำบรรณ ทีค่ รอบคลุมถึง
1.2.1 มีขอ้ กำหนดเกีย่ วกับจริยธรรม (Code of Conduct) สำหรับผูบ้ ริหำรและพนักงำน
ทีเ่ หมำะสม
1.2.2 มีขอ้ กำหนดห้ำมผูบ้ ริหำรและพนักงำนปฏิบตั ติ นในลักษณะทีอ่ ำจก่อให้เกิดควำม
ขัดแย้งทำงผลประโยชน์กบั กิจกำร ซึง่ รวมถึงกำรห้ำมคอร์รปั ชันอันทำให้เกิดควำม
เสียหำยต่อองค์กร ¹
1.2.3 มีบทลงโทษทีเ่ หมำะสมหำกมีกำรฝ่ ำฝืนข้อกำหนดข้ำงต้น
1.2.4 มีกำรสือ่ สำรข้อกำหนดและบทลงโทษข้ำงต้นให้ผบู้ ริหำรและพนักงำนทุกคน
รับทรำบ เช่น รวมอยูใ่ นกำรปฐมนิเทศพนักงำนใหม่ ให้พนักงำนลงนำมรับทรำบ
ข้อกำหนดและบทลงโทษเป็ นประจำทุกปี รวมทัง้ มีกำรเผยแพร่ Code of Conduct
ให้แก่พนักงำนและบุคคลภำยนอกได้รบั ทรำบ
ความเห็นเพิ่มเติ ม:
บริษทั ได้สอ่ื สำรถึงคูม่ อื หลักกำร นโยบำยต่ำงๆ ตำมคำชีแ้ จงใน ข้อ 1.1 ให้พนักงำนทัง้
องค์กรรับทรำบใน E-MAIL ขององค์กร
คาถาม
1.3 มีกระบวนกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบตั ติ ำม Code of Conduct
1.3.1 กำรติดตำมและประเมินผลโดยหน่วยงำนตรวจสอบภำยในหรือหน่วยงำนกำกับ
ดูแลกำรปฏิบตั ิ (Compliance Unit)
1.3.2 กำรประเมินตนเองโดยผูบ้ ริหำรและพนักงำน
1.3.3 กำรประเมิน โดยผูเ้ ชีย่ วชำญทีเ่ ป็ นอิสระจำกภำยนอกองค์กร
ความเห็นเพิ่มเติ ม:
บริษทั ได้ว่ำจ้ำง บจก. ตรวจสอบภำยในธรรมนิติ เข้ำมำทำหน้ำทีต่ รวจสอบภำยใน ซึง่ ได้
ทำกำรตรวจและประเมินกำรปฏิบตั ติ ำม ระเบียบและคู่มอื กำรปฏิบตั งิ ำนซึง่ จัดทำขึน้ ภำยใต้
หลักจรรยำบรรณในกำรดำเนินธุรกิจ, นโยบำยเกีย่ วกับกำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ,ี นโยบำย
เกีย่ วกับกำรป้ องกันควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ดังกล่ำวด้วย โดยได้จดั ทำรำยงำนผลกำร

ใช่


ไม่ใช่
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ตรวจสอบภำยในส่งให้คณะกรรมกำรตรวจสอบ
1.4 มีกำรจัดกำรอย่ำงทันเวลำ หำกพบกำรไม่ปฏิบตั ติ ำมข้อกำหนดเกีย่ วกับควำมซื่อตรง
และกำรรักษำจรรยำบรรณ
1.4.1 มีกระบวนกำรทีท่ ำให้สำมำรถตรวจพบกำรฝ่ ำฝืนได้ภำยในเวลำทีเ่ หมำะสม
1.4.2 มีกระบวนกำรทีท่ ำให้สำมำรถลงโทษหรือจัดกำรกับกำรฝ่ ำฝืนได้อย่ำงเหมำะสม
และภำยในเวลำอันควร
1.4.3 มีกำรแก้ไขกำรกระทำทีข่ ดั ต่อหลักควำมซื่อตรงและกำรรักษำจรรยำบรรณอย่ำง
เหมำะสม และภำยในเวลำอันควร
ความเห็นเพิ่มเติ ม:
บริษทั กำหนดแนวปฏิบตั ใิ นเรื่องดังกล่ำวเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร ได้แก่ กำรตรวจสอบ กำร
รำยงำนผูบ้ งั คับบัญชำ กำรกำหนดมำตรกำรกำรดำเนินกำร โดยระบุไว้ในข้อบังคับเกีย่ วกับกำร
ทำงำนของบริษทั



2. คณะกรรมการมีความเป็ นอิ สระจากฝ่ ายบริหาร และทาหน้ าที่กากับดูแล (Oversight) และพัฒนาการ
ดาเนิ นการด้านการควบคุมภายใน
คาถาม
2.1 มีกำรกำหนดบทบำทหน้ำทีข่ องคณะกรรมกำรแยกจำกฝ่ ำยบริหำร โดยได้สงวนสิทธิ ์
อำนำจเฉพำะของคณะกรรมกำรบริษทั ไว้อย่ำงชัดเจน
ความเห็นเพิ่มเติ ม:
บริษทั มีกำรกำหนดขอบเขต อำนำจหน้ำทีข่ องคณะกรรมกำรบริษทั คณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง และคณะกรรมกำรบริหำร เป็ นลำยลักษณ์อกั ษร นอกจำกนี้มี
คู่มอื กำหนดอำนำจอนุมตั ขิ องคณะกรรมกำรและผูบ้ ริหำรแต่ละระดับเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรด้วย
คาถาม
2.2 คณะกรรมกำรบริษทั กำกับดูแลให้มกี ำรกำหนดเป้ ำหมำยกำรดำเนินธุรกิจทีช่ ดั เจนและ
วัดผลได้ เพื่อเป็ นแนวทำงในกำรปฏิบตั งิ ำนของผูบ้ ริหำรและพนักงำน
ความเห็นเพิ่มเติ ม:
คณะกรรมกำรบริษทั ได้มกี ำรพิจำรณำอนุมตั งิ บประมำณ ประจำปี เพื่อเป็ นกรอบในกำร
ปฏิบตั งิ ำน และติดตำมผลกำรดำเนินงำนรำยไตรมำสโดยในกำรประชุมจะมีวำระกำกับดูแล
ติดตำมผลกำรดำเนินงำนจริง เปรียบเทียบกับเป้ ำหมำย และงบประมำณในกำรประชุมทุกครัง้ ซึง่
คณะกรรมกำรบริษทั ได้มกี ำรประชุมกันอย่ำงน้อยไตรมำสละครัง้ โดยมีกำรบันทึกรำยงำนกำร
ประชุมเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรด้วย
2.3 คณะกรรมกำรบริษทั กำกับดูแลให้บริษทั กำหนดบทบำทหน้ำทีข่ องคณะกรรมกำรและ
ผูบ้ ริหำรให้ถูกต้องตำมกฎหมำย กฏบัตร ซึง่ ครอบคลุมบทบำทหน้ำทีส่ ำคัญของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ ผูส้ อบบัญชี ผูต้ รวจสอบภำยในและผูร้ บั ผิดชอบต่อรำยงำน
ทำงกำรเงิน
ความเห็นเพิ่มเติ ม:
บริษทั มอบหมำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบ กำกับดูแลในเรื่องดังกล่ำวและรำยงำนผล
ให้คณะกรรมกำรบริษทั ทรำบ โดยกำหนดขอบเขต หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบไว้ในกฏบัตร
คณะกรรมกำรตรวจสอบ

ใช่


ไม่ใช่
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2.4 คณะกรรมกำรบริษทั เป็ นผูม้ คี วำมรูเ้ กีย่ วกับธุรกิจของบริษทั และมีควำมเชีย่ วชำญที่เป็ น

ประโยชน์ต่อบริษทั หรือสำมำรถขอคำแนะนำจำกผูเ้ ชีย่ วชำญในเรื่องนัน้ ๆ ได้
ความเห็นเพิ่มเติ ม:
คณะกรรมกำรของบริษทั มำจำกผูเ้ ชีย่ วชำญในหลำกหลำยอำชีพ เช่น อำชีพวิศวะ
อำชีพกฎหมำย นักบัญชี นักบริหำร เป็ นต้น ซึง่ สำมำรถให้คำแนะนำทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อ
บริษทั
2.5 คณะกรรมกำรของบริษทั ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระทีม่ คี วำมรู้ ควำมสำมำรถน่ำเชื่อถือ

และมีควำมเป็ นอิสระในกำรปฏิบตั หิ น้ำทีอ่ ย่ำงแท้จริง เช่น ไม่มคี วำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจ
กับบริษัท ไม่ มีค วำมสัมพันธ์อ่นื ใด อันอำจมีอิท ธิพ ลต่ อกำรใช้ดุลยพินิจ และปฏิบ ัติ
หน้ำทีอ่ ย่ำงเป็ นอิสระ ในจำนวนทีเ่ หมำะสมเพียงพอ
ความเห็นเพิ่มเติ ม:
บริษั ท ฯ ให้ ค วำมส ำคัญ กับ เรื่ อ งดัง กล่ ำ ว โดยได้ ก ำหนดจ ำนวน และคุ ณ สมบัติ ข อง
คณะกรรมกำรอิสระที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั ิของสำนักงำน ก.ล.ต. ไว้ในคู่มือ
หลักจรรยำบรรณในกำรดำเนินธุรกิจ, นโยบำยเกีย่ วกับกำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ี รวมถึงบริษทั ฯ
ได้สรรหำกรรมกำรอิสระให้เป็ นไปตำมคู่มอื และนโยบำยดังกล่ำวแล้ว
คาถาม
ใช่
2.6 คณะกรรมกำรบริษทั กำกับดูแลกำรพัฒนำและปฏิบตั เิ รื่องกำรควบคุมภำยในองค์กร ซึง่ 
ครอบคลุมทัง้ กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมกำรควบคุม กำรประเมินควำมเสีย่ งกิจกรรมกำร
ควบคุม ข้อมูลและกำรสือ่ สำร และกำรติดตำม
ความเห็นเพิ่มเติ ม:
บริษัทมอบหมำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบ สอบทำนให้บริษัทมีระบบกำรควบคุมภำยใน
(Internal Control) ระบบกำรตรวจสอบภำยใน (Internal Audit) และมอบหมำยให้ผบู้ ริหำรจัดทำ
รำยงำนประเมินควำมเสีย่ งภำยใต้คำแนะนำของ บจก. ตรวจสอบภำยในธรรมนิติ ซึง่ จะได้รำยงำน
ให้คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง ใช้ในกำรบริหำรควำมเสีย่ ง ทีเ่ หมำะสมและมีประสิทธิผล

ไม่ใช่

3. ฝ่ ายบริหารได้จดั ให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การกาหนดอานาจในการสังการและความ
่
รับผิดชอบที่เหมาะสมเพือ่ ให้องค์กรบรรลุวตั ถุประสงค์ ภายใต้การกากับดูแล (Oversight) ของ
คณะกรรมการ
คาถาม
3.1 ผูบ้ ริหำรระดับสูงกำหนดโครงสร้ำงองค์กรทีส่ นับสนุนกำรบรรลุวตั ถุประสงค์ของ บริษทั
โดยพิจำรณำถึงควำมเหมำะสมทัง้ ทำงธุรกิจและกฎหมำย รวมถึงกำรจัดให้มกี ำร
ควบคุมภำยในอย่ำงมีประสิทธิภำพ เช่น แบ่งแยกหน้ำทีใ่ นส่วนงำนทีส่ ำคัญ ซึง่ ทำให้
เกิดกำรตรวจสอบถ่วงดุลระหว่ำงกัน มีงำนตรวจสอบภำยในทีข่ น้ึ ตรงกับกรรมกำร
ตรวจสอบ และมีสำยกำรรำยงำนทีช่ ดั เจน เป็ นต้น
ความเห็นเพิ่มเติ ม:
ผูบ้ ริหำรระดับสูงได้จดั ทำผังโครงสร้ำงองค์กรโดยมีกำรสอบทวนควำมเหมำะสมโดย บจก.
ตรวจสอบภำยในธรรมนิตแิ ละได้นำเสนอในทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรบริษทั พิจำรณำอนุมตั ิ ซึง่ ได้
กำหนดให้มกี ำรแบ่งแยกหน้ำทีอ่ ย่ำงเหมำะสมแล้ว
3.2 ผูบ้ ริหำรระดับสูงกำหนดสำยกำรรำยงำนในบริษทั โดยพิจำรณำถึงควำมเหมำะสม

ใช่


ไม่ใช่
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เกีย่ วกับอำนำจหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ และกำรสือ่ สำรข้อมูล
ความเห็นเพิ่มเติ ม:
บริษทั กำหนดให้มกี ำรรำยงำนตำมสำยกำรบังคับบัญชำในโครงสร้ำงองค์กร รวมถึงระบุสำย
กำรบังคับบัญชำไว้ใน เอกสำร Job Description ของทุกตำแหน่งเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรโดยมี
กำรสอบทวนควำมเหมำะสมโดย บจก.ตรวจสอบภำยในธรรมนิติ
คาถาม
3.3 มีกำรกำหนด มอบหมำย และจำกัดอำนำจหน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบอย่ำงเหมำะสม
ระหว่ำงคณะกรรมกำรบริษทั ผูบ้ ริหำรระดับสูง ผูบ้ ริหำร และพนักงำน
ความเห็นเพิ่มเติ ม:
บริษทั มีกำรกำหนดขอบเขตอำนำจหน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษทั
ในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที.่ ....15/2558............. นอกจำกนี้ได้ระบุขอบเขตอำนำจหน้ำที่และ
ควำมรับผิดชอบ ของคณะกรรมกำรบริหำร ผูบ้ ริหำรระดับสูง ในคู่มอื อำนำจอนุมตั ซิ ง่ึ ได้ผ่ำน
กำรอนุมตั ใิ นทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรบริษทั แล้ว รวมถึงมีเอกสำร Job Description ทีก่ ำหนด
หน้ำทีค่ วำมรับผิดชอบของทุกตำแหน่งงำนโดยมีกำรสอบทวนควำมเหมำะสมโดย บจก.
ตรวจสอบภำยในธรรมนิติ

ใช่


ไม่ใช่

4. องค์กรแสดงถึงความมุ่งมันในการจู
่
งใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรูค้ วามสามารถ
คาถาม
4.1 บริษทั มีนโยบำยและวิธกี ำรปฏิบตั เิ พื่อจัดหำ พัฒนำ และรักษำบุคลำกรทีม่ คี วำมรูแ้ ละ
ควำมสำมำรถทีเ่ หมำะสม และมีกระบวนกำรสอบทำนนโยบำยและวิธกี ำรปฏิบตั นิ นั ้
อย่ำงสม่ำเสมอ
ความเห็นเพิ่มเติ ม:
บริษทั ได้กำหนดให้มกี ระบวนกำรสรรหำ คัดเลือกพนักงำนตำมคุณสมบัติ Job
Specification ซึง่ กำหนดไว้ในเอกสำร Job Description มีกระบวนกำรพัฒนำผูบ้ ริหำร/
พนักงำน อย่ำงต่อเนื่องตำมแผนกำรอบรมประจำปี นอกจำกนี้บริษทั ยังมีกำรสำรวจควำมพึง
พอใจพนักงำนทุกปี และมีกำรปรับระบบกำรให้ผลตอบแทน เช่น ค่ำเทีย่ ว ค่ำล่วงเวลำ
รวมถึงกำรให้สวัสดิกำรทีส่ อดคล้องกับสภำพกำรทำงำนและควำมต้องกำรของพนักงำนอย่ำง
แท้จริงโดยมีกำรนำเสนอให้ผบู้ ริหำรและหรือคณะกรรมกำรบริหำรพิจำรณำ
4.2 บริษทั มีกระบวนกำรประเมินผลกำรปฏิบตั งิ ำน กำรให้แรงจูงใจหรือรำงวัลต่อบุคลำกรที่
มีผลกำรปฏิบตั งิ ำนดี และกำรจัดกำรต่อบุคลำกรทีม่ ผี ลงำนไม่บรรลุเป้ ำหมำยรวมถึง
กำรสือ่ สำรกระบวนกำรเหล่ำนี้ให้ผบู้ ริหำรและพนักงำนทรำบ
ความเห็นเพิ่มเติ ม:
บริษทั มีกำรประเมินผลกำรปฏิบตั งิ ำนของพนักงำนประจำปี ทุก 6 เดือน และใช้เป็ น
ข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำเลื่อนตำแหน่ง กำรปรับเงินเดือน กำรจ่ำยค่ำตอบแทนพิเศษ
(โบนัส) รวมถึงใช้ในกำรจัดทำแผนฝึกอบรมพนักงำนงำนด้วย
4.3 บริษทั มีกระบวนกำรแก้ไขปั ญหำหรือเตรียมพร้อมสำหรับกำรขำดบุคลำกรทีม่ คี วำมรู้
และควำมสำมำรถทีเ่ หมำะสมอย่ำงทันเวลำ
ความเห็นเพิ่มเติ ม:

ใช่


ไม่ใช่
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บริษทั ได้มกี ำรพัฒนำให้พนักงำนสำมำรถทำงำนทดแทนกันได้ โดยได้มกี ำรเปลีย่ นผ่ำน
ตำแหน่งผูบ้ ริหำรของโครงกำรแม่เมำะให้กบั บุคคลทีว่ ำงตัวเป็ นผูส้ บื ทอดตำแหน่งแล้ว โดยจะได้
นำรูปแบบวิธกี ำรไปใช้กบั โครงกำรอื่นๆ ตำมควำมพร้อมต่อไป
คาถาม
4.4 บริษทั มีกระบวนกำรสรรหำ พัฒนำ และรักษำผูบ้ ริหำรและพนักงำนทุกคน เช่น กำร
จัดระบบทีป่ รึกษำ (mentoring) และกำรฝึกอบรม
ความเห็นเพิ่มเติ ม:
ตำมควำมเห็นทีร่ ะบุในข้อ 4.1, 4.2 และบริษทั ได้มกี ำรว่ำจ้ำงทีป่ รึกษำด้ำนกำรพัฒนำ
องค์กรมำพัฒนำควำมสำมำรถและทัศนคติของพนักงำน รวมถึงเสนอแนะแนวทำงปรับปรุง
ระบบกำรปฏิบตั งิ ำนของโครงกำรแม่เมำะอย่ำงต่อเนื่องมำตัง้ แต่ปลำยปี 2562
4.5 บริษทั มีแผนและกระบวนกำรสรรหำผูส้ บื ทอดตำแหน่ง (Succession plan) ทีส่ ำคัญ
ความเห็นเพิ่มเติ ม:
ตำมควำมเห็นทีร่ ะบุในข้อ 4.3

ใช่


ไม่ใช่



5. องค์กรกาหนดให้บุคลากรมีหน้ าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ขององค์กร
คาถาม
5.1 คณะกรรมกำรบริษทั และผูบ้ ริหำรมีกระบวนกำรและกำรสือ่ สำรเชิงบังคับให้บุคลำกร ทุก
คนมีควำมรับผิดชอบต่อกำรควบคุมภำยใน และจัดให้มกี ำรปรับปรุงแก้ไขกระบวนกำร
ปฏิบตั ใิ นกรณีทจ่ี ำเป็ น
ความเห็นเพิ่มเติ ม:
บริษทั ได้สอ่ื สำรให้พนักงำนตระหนักตำมระบบกำรควบคุมภำยใน โดยสือ่ สำรผ่ำนกำร
ประชุมผูบ้ ริหำรและพนักงำน รวมถึงมีกำรว่ำจ้ำงผูต้ รวจสอบภำยในจำกภำยนอก เพื่อ
ตรวจสอบและประเมินกำรปฏิบตั งิ ำนของพนักงำน ให้เป็ นไปตำมระบบกำรควบคุมภำยในที่
บริษทั กำหนด นอกจำกนี้มผี ตู้ รวจสอบภำยในประจำภำยในองค์กรทำหน้ำทีต่ ดิ ตำมและ
รำยงำนผลกำรปรับปรุงแก้ไขให้ผบู้ ริหำรทรำบอย่ำงต่อเนื่อง
5.2 คณะกรรมกำรบริษทั และผูบ้ ริหำรกำหนดตัวชีว้ ดั ผลกำรปฏิบตั งิ ำน กำรสร้ำงแรงจูงใจ
และกำรให้รำงวัลทีเ่ หมำะสม โดยพิจำรณำทัง้ เรื่องกำรปฏิบตั ติ ำม Code of Conduct
และวัตถุประสงค์ในระยะสัน้ และระยะยำวของบริษทั
ความเห็นเพิ่มเติ ม:
บริษทั ได้กำหนดตัวชีว้ ดั ผลกำรปฏิบตั งิ ำนไว้ในเอกสำร Job Description ทุกตำแหน่งงำน
โดยให้พนักงำนทุกคนได้รบั ทรำบและมีกำรนำตัวชีว้ ดั ดังกล่ำวมำใช้ในกำรประเมินผล
พนักงำนประจำปี ดว้ ย
คาถาม
5.3 คณะกรรมกำรบริษทั และผูบ้ ริหำรประเมินแรงจูงใจและกำรให้รำงวัลอย่ำงต่อเนื่องโดย
เน้นให้สำมำรถเชื่อมโยงกับควำมสำเร็จของหน้ำทีใ่ นกำรปฏิบตั ติ ำมกำรควบคุมภำยใน
ด้วย
ความเห็นเพิ่มเติ ม:

ใช่


ไม่ใช่



ใช่


ไม่ใช่
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บริษทั ได้ ปฐมนิเทศ พนักงำนใหม่ ในเรื่องควำมสำคัญของกำรควบคุมภำยใน และ
จัดอบรมให้แก่พนักงำนทีม่ อี ยู่ ให้ทรำบถึงควำมสำคัญของกำรควบคุมภำยใน ด้วย
5.4 คณะกรรมกำรบริษทั และผูบ้ ริหำรได้พจิ ำรณำไม่ให้มกี ำรสร้ำงแรงกดดันทีม่ ำกเกินไปใน
กำรปฏิบตั หิ น้ำทีข่ องบุคลำกรแต่ละคน
ความเห็นเพิ่มเติ ม:
บริษทั ได้ให้มกี ำรสำรวจควำมพึงพอใจพนักงำนทุกปี รวมถึงมีกล่องรับควำมคิดเห็น ที่
รักษำควำมลับของผูแ้ จ้ง เพื่อรับทรำบปั ญหำหรือแรงกดดันต่ำงๆ จำกพนักงำน โดยทีผ่ ำ่ นมำไม่
พบปั ญหำแรงกดดันดังกล่ำว และในกำรตัง้ KPI ของหน่วยงำน บริษทั ได้ตงั ้ KPI จำก กำรทำงำน
ร่วมกันของทุกหน่วยงำน โดย เน้น ควำมเป็ นไปได้ และควำมท้ำทำยในกำรทำงำน ให้มี
ประสิทธิภำพ ประสิทธิผล สูงสุด



การประเมิ นความเสี่ยง (Risk Assessment)
6. องค์กรกาหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพือ่ ให้สามารถระบุและประเมิ นความเสี่ยงต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร
คาถาม
6.1 บริษทั สำมำรถปฏิบตั ติ ำมมำตรฐำนกำรบัญชีทร่ี บั รองโดยทัวไป
่ และเหมำะสมกับธุรกิจ
ในขณะนัน้ โดยแสดงได้ว่ำรำยกำรในรำยงำนทำงกำรเงินมีตวั ตนจริง ครบถ้วนแสดงถึง
สิทธิหรือภำระผูกพันของบริษทั ได้ถูกต้อง มีมลู ค่ำเหมำะสม และเปิ ดเผยข้อมูล
ครบถ้วน ถูกต้อง
ความเห็นเพิ่มเติ ม:
บริษทั ฯใช้บริษทั แกรนท์ ธอนตัน จำกัดซึง่ เป็ นสำนักงำนบัญชีทต่ี รวจสอบบริษทั ในตลำด
หลักทรัพย์ บริษทั ฯปฎิบตั ติ ำมมำตรฐำนกำรบัญชีทร่ี บั รองโดยทัวไป
่
มำตรฐำนกำรบัญชีใหม่ทม่ี ผี ลบังคับในปี ปัจจุบนั และจะมีผลบังคับใช้ในอนำคต โดยมีกำร
ประชุมระหว่ำงคณะกรรมกำรตรวจสอบ ผูบ้ ริหำรและผูส้ อบบัญชี เพื่อทำควำมเข้ำใจและ
สำมำรถเตรียมตัวล่วงหน้ำอย่ำงถูกต้องในทุกไตรมำส
ซึง่ กำรนำมำตรฐำนกำรบัญชีใหม่มำใช้แสดงได้ว่ำรำยงำนในรำยงำนทำงกำรเงินถูกต้อง มี
มูลค่ำเหมำะสมและเปิ ดเผยข้อมูลครบถ้วน
คาถาม
6.2 บริษทั กำหนดสำระสำคัญของรำยกำรทำงกำรเงิน โดยพิจำรณำถึงปั จจัยทีส่ ำคัญ เช่น
ผูใ้ ช้รำยงำนทำงกำรเงิน ขนำดของรำยกำร แนวโน้มของธุรกิจ
ความเห็นเพิ่มเติ ม:
บริษทั ฯใช้บริษทั แกรนท์ ธอนตัน จำกัดซึง่ เป็ นสำนักงำนบัญชีทต่ี รวจสอบบริษทั ในตลำด
หลักทรัพย์
บริษทั แกรนท์ ธอนตัน จำกัดตรวจสอบกำรกำหนดสำระสำคัญของรำยงำนทำงกำรเงินของ
บริษทั ฯ
โดยใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 10 เรื่อง งบกำรเงินรวม กำหนดหลักเกณฑ์เกีย่ วกับกำรจัดทำงบกำรเงิน
รวม
ฉบับที่ 11 เรื่อง กำรร่วมกำรงำน กำหนดคำนิยำมของสัญญำกำรร่วมกำรงำนว่ำ

ใช่


ไม่ใช่

ใช่


ไม่ใช่
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เป็ นสัญญำทีผ่ รู้ ่วมทุนตัง้ แต่สองรำยขึน้ ไป
ตกลงจะควบคุมร่วมในกิจกำรทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้
ฉบับที่ 12 เรื่อง กำรเปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับส่วนได้เสียในกิจกำรอื่น กำหนดให้
กิจกำรเปิ ดเผยข้อมูลเพื่อช่วยให้ผใู้ ช้งบกำรเงินสำมำรถประเมิน
ลักษณะและควำมเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้องของส่วนได้เสียของกิจกำรในบริษทั ย่อย กำรร่วมกำรงำน
และกิจกำรซึง่ มีโครงสร้ำงเฉพำะตัวซึง่ ไม่ได้รวมอยู่ในงบกำรเงิน
ฉบับที่ 13 เรื่อง กำรวัดมูลค่ำยุตธิ รรม กำหนดแนวทำงเกีย่ วกับกำรวัดมูลค่ำ
ยุตธิ รรมและกำรเปิ ดเผยข้อมูล
บริษทั ฯใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินนี้เพื่อผูใ้ ช้งบกำรเงินพิจำรณำประเมินควำมเสีย่ ง
ได้อย่ำงถูกต้อง
6.3 รำยงำนทำงกำรเงินของบริษทั สะท้อนถึงกิจกรรมกำรดำเนินงำนของบริษทั อย่ำงแท้จริง
ความเห็นเพิ่มเติ ม:
จำกกำรทีบ่ ริษทั ฯใช้บริษทั แกรนท์ ธอนตัน จำกัดเป็ นผูต้ รวจสอบบัญชีและกำรใช้มำตรฐำน
กำรบัญชีทบ่ี งั คับใช้ในปี ปัจจุบนั
รวมถึงทีจ่ ะมีผลบังคับใช้ในอนำคตดังกล่ำว ทำให้รำยงำนทำงกำรเงินของบริษทั ฯแสดงถึง
กิจกรรมและผลกำรดำเนินงำน
ได้อย่ำงถูกต้องครบถ้วน
6.4 คณะกรรมกำรหรือคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง อนุมตั แิ ละสือ่ สำรนโยบำยกำร
บริหำรควำมเสีย่ งให้ผบู้ ริหำรและพนักงำนทุกคนรับทรำบและถือปฏิบตั ิ จนเป็ นส่วน
หนึ่งของวัฒนธรรมขององค์กร
ความเห็นเพิ่มเติ ม:
บริษทั ได้จดั ตัง้ คณะกรรมกำรควำมเสีย่ งโดยมีขอบเขตหน้ำทีค่ วำมรับผิดชอบในกำร
บริหำรควำมเสีย่ งโดยรวมขององค์กร ซึง่ ได้ประสำนงำนให้ฝ่ำยงำนต่ำงๆ จัดทำกำรค้นหำ
เหตุกำรณ์ทม่ี คี วำมเสีย่ งในฝ่ ำยงำนและประเมินระดับควำมเสีย่ ง โดยพิจำรณำโอกำสและ
ผลกระทบของเหตุกำรณ์ต่ำงๆ ดังกล่ำว เพื่อจัดลำดับควำมสำคัญในกำรตอบสนองสำหรับ
เหตุกำรณ์ทม่ี คี วำมเสีย่ งสูงก่อน รวมถึงจัดทำแผนงำนหรือมำตรกำรรองรับควำมเสีย่ งต่ำงๆ
ของหน่วยงำนตนเอง โดยได้รบั คำแนะนำจำก บจก. ตรวจสอบภำยในธรรมนิติ ซึง่ ในปี 2564
จะได้นำมำใช้ในกำรติดตำมทัง้ ในระดับนโยบำยและกำรปฏิบตั ใิ นแต่ละหน่วยงำน





7. องค์กรระบุและวิ เคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจกระทบต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์ไว้อย่าง
ครอบคลุมทัวทั
่ ง้ องค์กร
คาถาม
7.1 บริษทั ระบุควำมเสีย่ งทุกประเภทซึง่ อำจมีผลกระทบต่อกำรดำเนินธุรกิจทัง้ ระดับองค์กร
หน่วยธุรกิจ ฝ่ ำยงำน และหน้ำทีง่ ำนต่ำงๆ
ความเห็นเพิ่มเติ ม:
ควำมควำมเห็นทีร่ ะบุไว้ใน 6.4
คาถาม
7.2 บริษทั วิเครำะห์ควำมเสีย่ งทุกประเภททีอ่ ำจเกิดจำกทัง้ ปั จจัยภำยในและปั จจัยภำยนอก
องค์กร ซึง่ รวมถึงควำมเสีย่ งด้ำนกลยุทธ์ กำรดำเนินงำน กำรรำยงำนกำรปฏิบตั ติ ำม

ใช่


ไม่ใช่

ใช่


ไม่ใช่

เอกสำรแนบ 5.2 หน้ำที่ 8

แบบ 56-1 ปี 2563 | บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
กฏเกณฑ์ และด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ความเห็นเพิ่มเติ ม:
ควำมควำมเห็นทีร่ ะบุไว้ใน 6.4
7.3 ผูบ้ ริหำรทุกระดับมีสว่ นร่วมในกำรบริหำรควำมเสีย่ ง
ความเห็นเพิ่มเติ ม:
ควำมควำมเห็นทีร่ ะบุไว้ใน 6.4
7.4 บริษทั ได้ประเมินควำมสำคัญของควำมเสีย่ ง โดยพิจำรณำทัง้ โอกำสเกิดเหตุกำรณ์และ
ผลกระทบทีอ่ ำจเกิดขึน้
ความเห็นเพิ่มเติ ม:
ควำมควำมเห็นทีร่ ะบุไว้ใน 6.4
7.5 บริษทั มีมำตรกำรและแผนปฏิบตั งิ ำนเพื่อจัดกำรควำมเสีย่ ง โดยอำจเป็ นกำรยอมรับ
ควำมเสีย่ งนัน้ (acceptance) กำรลดควำมเสีย่ ง (reduction) กำรหลีกเลีย่ งควำมเสีย่ ง
(avoidance) หรือกำรร่วมรับควำมเสีย่ ง (sharing)
ความเห็นเพิ่มเติ ม:
ควำมควำมเห็นทีร่ ะบุไว้ใน 6.4







8. องค์กรได้พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิ ดการทุจริต ในการประเมิ นความเสี่ยงที่จะบรรลุวตั ถุประสงค์ของ
องค์กร
คาถาม
ใช่
8.1 บริษทั ประเมินโอกำสทีจ่ ะเกิดกำรทุจริตขึน้ โดยครอบคลุมกำรทุจริตแบบต่ำงๆ เช่น กำร 
จัดทำรำยงำนทำงกำรเงินเท็จกำรทำให้สญ
ู เสียทรัพย์สนิ กำรคอร์รปั ชันกำรทีผ่ บู้ ริหำร
สำมำรถฝ่ ำฝืนระบบควบคุมภำยใน (management override of internal controls) กำร
เปลีย่ นแปลงข้อมูลในรำยงำนทีส่ ำคัญ กำรได้มำหรือใช้ไปซึง่ ทรัพย์สนิ โดยไม่ถูกต้อง
เป็ นต้น
ความเห็นเพิ่มเติ ม:
ควำมควำมเห็นทีร่ ะบุไว้ใน 6.4
8.2 บริษทั ได้ทบทวนเป้ ำหมำยกำรปฏิบตั งิ ำนอย่ำงรอบคอบ โดยพิจำรณำควำมเป็ นไปได้

ของเป้ ำหมำยทีก่ ำหนดแล้ว รวมทัง้ ได้พจิ ำรณำควำมสมเหตุสมผลของกำรให้สงิ่ จูงใจ
หรือผลตอบแทนแก่พนักงำนแล้วด้วยว่ำไม่มลี กั ษณะส่งเสริมให้พนักงำนกระทำไม่
เหมำะสม เช่น ไม่ตงั ้ เป้ ำหมำยยอดขำยของบริษทั ไว้สงู เกินควำมเป็ นจริง จนทำให้เกิด
แรงจูงใจในกำรตกแต่งตัวเลขยอดขำย เป็ นต้น
ความเห็นเพิ่มเติ ม:
บริษทั มีกำรทบทวนเป้ ำหมำยและงบประมำณในกำรดำเนินธุรกิจในกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริษทั ทุกไตรมำส เพื่อพิจำรณำควำมสมเหตุสมผลของเป้ ำหมำย แผนงำน
และกำรจัดกำรเพื่อให้ได้ตำมเป้ ำหมำยดังกล่ำว
8.3 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิ ำรณำและสอบถำมผูบ้ ริหำรเกีย่ วกับโอกำสในกำรเกิด

ทุจริต และมำตรกำรทีบ่ ริษทั ดำเนินกำรเพื่อป้ องกันหรือแก้ไขกำรทุจริต
ความเห็นเพิ่มเติ ม:

ไม่ใช่
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บริษัทฯ ได้กำหนดให้มกี ำรแบ่งหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของพนักงำนแต่ ละระดับอย่ำง
ชัดเจนและจัดให้มกี ำรตรวจสอบ และอนุมตั เิ อกสำรอย่ำงเหมำะสม กำหนดให้ฝ่ำยตรวจสอบ
ภำยในตรวจสอบ ควบคุมและติดตำมกำรควบคุมภำยในอย่ำงสม่ำเสมอ นอกจำกนี้มกี ำรตัง้
กล่องรับควำมคิดเห็น และช่องทำงรับเรื่องร้องเรียนผ่ำนระบบ Intranet ทีเ่ ป็ นควำมลับและ
ปลอดภัยถึงผูบ้ ริหำรโดยตรง ยิง่ ไปกว่ำนนัน้ คณะกรรมกำรตรวจสอบยังได้เพิม่ ช่องทำงกำร
แจ้งเรื่องร้องเรียนผ่ำน E-mail โดยเรื่องร้องเรียนดังกล่ำวจะถึงคณะกรรมกำรตรวจสอบ
โดยตรง
8.4 บริษทั ได้สอ่ื สำรให้พนักงำนทุกคนเข้ำใจและปฏิบตั ติ ำมนโยบำยและแนวปฏิบตั ทิ ก่ี ำหนด 
ไว้
ความเห็นเพิ่มเติ ม:
บริษทั ได้มกี ำรสือ่ สำรนโยบำยและแนวปฏิบตั ใิ นกำรบริหำรควำมเสีย่ งให้พนักงำนทรำบ
ผ่ำนกำรประชุม รวมถึงเผยแพร่ไว้ในระบบ E-Mail ของบริษทั ด้วย
9. องค์กรสามารถระบุและประเมิ นความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน
คาถาม
9.1 บริษทั ประเมินกำรเปลีย่ นแปลงปั จจัยภำยนอกองค์กร ทีอ่ ำจมีผลกระทบต่อกำรดำเนิน
ธุรกิจ กำรควบคุมภำยใน และรำยงำนทำงกำรเงิน ตลอดจนได้กำหนดมำตรกำร
ตอบสนองต่อกำรเปลีย่ นแปลงนัน้ อย่ำงเพียงพอแล้ว
ความเห็นเพิ่มเติ ม:
ควำมควำมเห็นทีร่ ะบุไว้ใน 6.4 และในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั มีกำรหำรือกันเรื่อง
กำรเปลีย่ นแปลงของกำรใช้ถ่ำนหินในกำรผลิตพลังงำนและมุง่ หำธุรกิจทีเ่ ป็ นพลังงำน
ทำงเลือกมำกขึน้
9.2 บริษทั ประเมินกำรปลีย่ นแปลงรูปแบบกำรทำธุรกิจ ทีอ่ ำจมีผลกระทบต่อกำรดำเนิน
ธุรกิจ กำรควบคุมภำยในและรำยงำนทำงกำรเงิน ตลอดจนได้กำหนดมำตรกำร
ตอบสนองต่อกำรเปลีย่ นแปลงนัน้ อย่ำงเพียงพอแล้ว
ความเห็นเพิ่มเติ ม:
ควำมควำมเห็นทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.4 และ 9.1
9.3 บริษทั ประเมินกำรเปลีย่ นแปลงผูน้ ำองค์กร ทีอ่ ำจมีผลกระทบต่อกำรดำเนินธุรกิจกำร
ควบคุมภำยใน และรำยงำนทำงกำรเงิน ตลอดจนได้กำหนดมำตรกำรตอบสนองต่อกำร
เปลีย่ นแปลงนัน้ อย่ำงเพียงพอแล้ว
ความเห็นเพิ่มเติ ม:
ควำมควำมเห็นทีร่ ะบุไว้ใน 4.3, 4.5 และ 6.4

ใช่


ไม่ใช่





การควบคุมการปฏิ บตั ิ งาน (Control Activities)
10. องค์กรมีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กรให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้
คาถาม
10.1 มำตรกำรควบคุมของบริษทั มีควำมเหมำะสมกับควำมเสีย่ ง และลักษณะเฉพำะของ

ใช่


ไม่ใช่
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องค์กร เช่น สภำพแวดล้อม ควำมซับซ้อนของงำน ลักษณะงำน ขอบเขตกำร
ดำเนินงำน รวมถึงลักษณะเฉพำะอื่นๆ
ความเห็นเพิ่มเติ ม:
มำตรกำรควบคุมของบริษทั มีควำมเหมำะสมกับควำมเสีย่ ง เนื่องจำกได้ผ่ำนกำรทบทวน
เป็ นลำดับขัน้ โดยผูบ้ ริหำรของหน่วยงำน คณะกรรมกำรบริหำร จนถึงคณะกรรมกำรบริษทั
10.2 บริษทั มีมำตรกำรควบคุมภำยในทีก่ ำหนดเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร และครอบคลุม
กระบวนกำรต่ำงๆ อย่ำงเหมำะสม เช่น มีนโยบำยและระเบียบวิธปี ฏิบตั งิ ำนเกีย่ วกับ
ธุรกรรมด้ำนกำรเงิน กำรจัดซือ้ และกำรบริหำรทัวไป
่ ตลอดจนกำหนดขอบเขต อำนำจ
หน้ำที่ และลำดับชัน้ กำรอนุมตั ขิ องผูบ้ ริหำรในแต่ละระดับไว้อย่ำงชัดเจนรัดกุม เพื่อให้
สำมำรถป้ องกันกำรทุจริตได้ เช่น มีกำรกำหนดขนำดวงเงินและอำนำจอนุมตั ขิ อง
ผูบ้ ริหำรแต่ละระดับ ขัน้ ตอนในกำรอนุมตั โิ ครงกำรลงทุน ขัน้ ตอนกำรจัดซือ้ และวิธกี ำร
คัดเลือกผูข้ ำย กำรบันทึกข้อมูลรำยละเอียดกำรตัดสินใจจัดซือ้ ขันตอนกำรเบิ
้
กจ่ำยวัสดุ
อุปกรณ์ หรือ กำรเบิกใช้เครื่องมือต่ำงๆ เป็ นต้น โดยได้จดั ให้มกี ระบวนกำรสำหรับ
กรณีต่ำงๆ ดังนี้
10.2.1 กำรเก็บรวบรวมข้อมูลเกีย่ วกับผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ กรรมกำร ผูบ้ ริหำร และผูท้ ่ี
เกีย่ วข้องกับบุคคลดังกล่ำว รวมทัง้ บุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกัน เพื่อประโยชน์ในกำร
ติดตำมและสอบทำนกำรทำรำยกำรระหว่ำงกัน หรือรำยกำรทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้ง
ทำงผลประโยชน์ รวมทัง้ มีกำรปรับปรุงข้อมูลให้เป็ นปั จจุบนั เสมอ
10.2.2 กรณีทบ่ี ริษทั อนุมตั ธิ ุรกรรมหรือทำสัญญำกับผูท้ เ่ี กีย่ วข้องในลักษณะทีม่ ผี ลผูกพัน
บริษทั ในระยะยำวไปแล้ว เช่น กำรทำสัญญำซือ้ ขำยสินค้ำกำรให้กยู้ มื กำรค้ำ
ประกัน บริษทั ได้ตดิ ตำมให้มนใจแล้
ั่
วว่ำมีกำรปฏิบตั เิ ป็ นไปตำมเงื่อนไขทีต่ กลงกัน
ไว้ตลอดระยะเวลำทีม่ ผี ลผูกพันบริษทั เช่น ติดตำมกำรชำระคืนหนี้ตำมกำหนดหรือ
มีกำรทบทวนควำมเหมำะสมของสัญญำเป็ นต้น
ความเห็นเพิ่มเติ ม:
บริษทั มีกำรจัดทำคูม่ อื อำนำจอนุมตั ดิ ำเนินกำร มีกำรมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนจัดทำ
คู่มอื กำรปฏิบตั งิ ำนให้ครอบคลุมกิจกรรมทีส่ ำคัญ และสือ่ สำรให้หน่วยงำนทีเ่ กีย่ วข้องทรำบและ
นำไปใช้ตรวจสอบก่อนกำรทำธุรกรรม เช่น มอบหมำยให้ฝ่ำยบัญชีตรวจสอบกำรปฏิบตั ติ ำม
เงื่อนไขในสัญญำ เป็ นต้น
10.3 บริษทั กำหนดให้กำรควบคุมภำยในมีควำมหลำกหลำยอย่ำงเหมำะสม เช่น กำรควบคุม
แบบ manual และ automated หรือกำรควบคุมแบบป้ องกันและติดตำม
ความเห็นเพิ่มเติ ม:
บริษทั มีกำรออกแบบระบบกำรควบคุมภำยในโดยกำหนด เป็ นส่วนหนึ่งในขัน้ ตอน
กำรปฏิบตั งิ ำน ซึง่ เป็ นกำรควบคุมทัง้ รูปแบบกำรป้ องกันและติดตำม
10.4 บริษทั กำหนดให้มกี ำรควบคุมภำยในในทุกระดับขององค์กร เช่น ทัง้ ระดับกลุม่ บริษทั
หน่วยธุรกิจ สำยงำน ฝ่ ำยงำน แผนก หรือกระบวนกำร
ความเห็นเพิ่มเติ ม:
บริษทได้กำหนด นโยบำยกำรลงทุนในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม เพื่อให้บริษทั
สำมำรถควบคุมดูแลกิจกำร และกำรดำเนินงำนของบริษทั ย่อยได้เสมือนเป็ นหน่วยงำน
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หนึ่งของบริษทั และ/หรือสำมำรถตรวจสอบดูแลกำรดำเนินกิจกำรของบริษทั ร่วมได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
10.5บริษทั มีกำรแบ่งแยกหน้ำทีค่ วำมรับผิดชอบในงำน 3 ด้ำนต่อไปนี้ ออกจำกกันโดย
เด็ดขำด เพื่อเป็ นกำรตรวจสอบซึง่ กันและกัน กล่ำวคือ
(1) หน้ำทีอ่ นุมตั ิ
(2) หน้ำทีบ่ นั ทึกรำยกำรบัญชีและข้อมูลสำรสนเทศ และ
(3) หน้ำทีใ่ นกำรดูแลจัดเก็บทรัพย์สนิ
ความเห็นเพิ่มเติ ม:
บริษทั ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ERP ทีเ่ ชื่อมโยงกำรทำรำยกำรระหว่ำงหน่วยงำน
โดยได้กำหนดสิทธิ ์ พนักงำนและผูบ้ ริหำรแต่ละคนแต่ละระดับ ในกำรบันทึก ตรวจสอบ
และอนุมตั ใิ นระบบโปรแกรม ERP ดังกล่ำว โดยมีตำรำงอำนำจอนุมตั เิ ป็ นกรอบหลักใน
กำรแบ่งแยกหน้ำทีค่ วำมรับผิดชอบตำมตำแหน่ง ประเภทธุรกรรม และขนำดวงเงินที่
เกีย่ วข้อง



11. องค์กรเลือกและพัฒนากิ จกรรมการควบคุมทัวไปด้
่
วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่วยสนับสนุนการบรรลุ
วัตถุประสงค์
คาถาม
11.1 บริษทั ควรกำหนดควำมเกีย่ วข้องกันระหว่ำงกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศใน
กระบวนกำรปฏิบตั งิ ำนและกำรควบคุมทัวไปของระบบสำรสนเทศ
่
ความเห็นเพิ่มเติ ม:
บริษทั ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ERP โดยได้มกี ำรกำหนดสิทธิกำรเข้
ำถึงข้อมูลและ
์
ระดับกำรใช้งำนข้อมูลของพนักงำนและผูบ้ ริหำรแต่ละคน ตำมควำมเหมำะสม รวมถึง
กำหนดให้พนักงำนมีกำรเปลีย่ นรหัส Password อย่ำงน้อยทุก 3 เดือน นอกจำกนี้
กำหนดให้มกี ำรสำรองข้อมูล (Back up) ข้อมูลทุกระบบเป็ นรำยวัน รำยสัปดำห์ หรือ
รำยเดือน ตำมควำมสำคัญของข้อมูล รวมทัง้ มีแผนกำหนดกำรทดสอบข้อมูลสำรอง
ดังกล่ำวเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรด้วย
11.2 บริษทั ควรกำหนดกำรควบคุมของโครงสร้ำงพืน้ ฐำนของระบบเทคโนโลยีให้มคี วำม
เหมำะสม
ความเห็นเพิ่มเติ ม:
บริษทั มีนโยบำยด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศทีป่ ระกำศใช้อย่ำงเป็ นทำงกำร เพื่อเป็ น
หลักกำรควบคุมโครงสร้ำงพิน้ ฐำนของระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ และได้มอบหมำยให้ฝ่ำย
เทคโนโลยีสำรสนเทศรับผิดชอบเรื่องดังกล่ำว รวมถึงมีกำรจัดหำ กำรติดตัง้ ระบบ ERP ระบบ
เครือข่ำย เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ ทีเ่ พียงพอเหมำะสมกับกำรดำเนินงำนใน
ปั จจุบนั
11.3 บริษทั ควรกำหนดกำรควบคุมด้ำนควำมปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีให้มคี วำม
เหมำะสม
ความเห็นเพิ่มเติ ม:

ใช่


ไม่ใช่
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บริษทั ทีก่ ำรพัฒนำกำรควบคุมควำมปลอดภัยของระบบเทคโนโลยี ได้แก่ กำรบันทึก
ข้อมูลกำรเข้ำออกห้อง SERVER, กำรขอ VPN เพื่อเข้ำถึง File Server ต้องกรอกแบบฟอร์มกำร
ขอใช้, กำรขอใช้ Internet จำกบุคคลภำยนอกต้องกรอกข้อมูลต่ำงๆ เก็บข้อมูล Mac Address
ของอุปกรณ์ เลขทีบ่ ตั รประชำชน เป็ นต้น
11.4 บริษทั ควรกำหนดกำรควบคุมกระบวนกำรได้มำ กำรพัฒนำ และกำรบำรุงรักษำระบบ
เทคโนโลยีให้มคี วำมเหมำะสม
ความเห็นเพิ่มเติ ม:
ตำมควำมเห็นทีร่ ะบุในข้อ 11.3



12. องค์กรจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่งได้กาหนดสิ่ งที่คาดหวังและ ขัน้ ตอนการ
ปฏิ บตั ิ เพื่อให้นโยบายที่กาหนดไว้นัน้ สามารถนาไปสู่การปฏิ บตั ิ ได้
คาถาม

ใ ไม่
ช่ ใช่

12.1 บริษทั มีนโยบำยทีร่ ดั กุมเพื่อติดตำมให้กำรทำธุรกรรมของผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่กรรมกำร ผูบ้ ริหำร
หรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับบุคคลดังกล่ำว ต้องผ่ำนขัน้ ตอนกำรอนุมตั ทิ ก่ี ำหนด เช่น ข้อบังคับของ
บริษทั เกณฑ์ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกณฑ์ของสำนักงำน ฯลฯ เพื่อป้ องกันกำรหำ
โอกำสหรือนำผลประโยชน์ของบริษทั ไปใช้สว่ นตัว
ความเห็นเพิ่มเติ ม:
บริษทั ได้มกี ำรกำหนดคูม่ อื หลักจรรยำบรรณในกำรดำเนินธุรกิจ, นโยบำยเกีย่ วกับกำรกำกับ
ดูแลกิจกำรทีด่ ,ี นโยบำยเกีย่ วกับกำรป้ องกันควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ โดยให้ฝ่ำยบัญชีจดั ทำ
รำยกำรทีเ่ กีย่ วโยงกันทุกเดือนและนำเสนอในทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบทุกครัง้ เพื่อเป็ นไปตำม
เกณฑ์ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทัง้ มีกำรแจ้งให้ผบู้ ริหำรและคณะกรรมกำรทรำบเรื่อง
หลักเกณฑ์/ช่วงระยะเวลำกำรห้ำมซือ้ ขำยหลักทรัพย์ของบริษทั และกำรรำยงำนให้ตลำดหลักทรัพย์ฯ
ทรำบกำรซือ้ ขำย รวมถึงมีกำรสรุปรำยงำนกำรซือ้ ขำยในกำรประชุมคณะกรรมกำรทุกครัง้
12.2 บริษทั มีนโยบำยเพื่อให้กำรพิจำรณำอนุมตั ธิ ุรกรรมกระทำโดยผูท้ ไ่ี ม่มสี ว่ นได้เสียในธุรกรรมนัน้
ความเห็นเพิ่มเติ ม:
ตำมควำมเห็นทีร่ ะบุไว้ในข้อ 12.1
12.3บริษทั มีนโยบำยเพื่อให้กำรพิจำรณำอนุมตั ธิ ุรกรรมคำนึงถึงประโยชน์สงู สุดของบริษทั เป็ นสำคัญ
และพิจำรณำโดยถือเสมือนเป็ นรำยกำรทีก่ ระทำกับบุคคลภำยนอก (at arms’ length basis)
ความเห็นเพิ่มเติ ม:
ตำมควำมเห็นทีร่ ะบุไว้ในข้อ 12.1
12.4 บริษทั มีกระบวนกำรติดตำมดูแลกำรดำเนินงำนของบริษทั ย่อยหรือบริษทั ร่วม รวมทัง้ กำหนด
แนวทำงให้บุคคลทีบ่ ริษทั แต่งตัง้ ให้เป็ นกรรมกำรหรือผูบ้ ริหำรในบริษทั ย่อยหรือร่วมนัน้ ถือ
ปฏิบตั ิ (หำกบริษทั ไม่มเี งินลงทุนในบริษทั ย่อยหรือบริษทั ร่วมไม่ตอ้ งตอบข้อนี้)
ความเห็นเพิ่มเติ ม:
ตำมควำมเห็นทีร่ ะบุไว้ในข้อ 10.4
12.5บริษทั กำหนดหน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบในกำรนำนโยบำยและกระบวนกำรไปปฏิบตั โิ ดยผูบ้ ริหำร
และพนักงำน
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ความเห็นเพิ่มเติ ม:
บริษทั มีกำรระบุหน้ำทีค่ วำมรับผิดชอบของผูบ้ ริหำรและของพนักงำนทุกตำแหน่งเป็ นลำยลักษร
อักษร รวมถึงมีกำรติดตำมผลกำรปฏิบตั งิ ำนทุกไตรมำส นอกจำกนี้มกี ำรใช้ตวั ชีว้ ดั จำกหน้ำทีแ่ ละควำม
รับผิดชอบของ พนักงำนแต่ละตำแหน่งในแบบประเมินผลพนักงำนประจำปี ดว้ ย พร้อมทัง้ มีกำรประเมิน
ร่วมกันถึงผลกำรปฏิบตั ติ ำมตัวชีว้ ดั ระหว่ำงผูบ้ ริหำรและพนักงำน
12.6 นโยบำยและกระบวนกำรปฏิบตั ขิ องบริษทั ได้รบั กำรนำไปใช้ในเวลำทีเ่ หมำะสมโดยบุคลำกรทีม่ ี
ควำมสำมำรถ รวมถึงกำรครอบคลุมกระบวนกำรแก้ไขข้อผิดพลำดในกำรปฏิบตั งิ ำน
ความเห็นเพิ่มเติ ม:
มีกำรประชุมร่วมระหว่ำงพนักงำนและผูบ้ ริหำรในแต่ละระดับเพื่อกำกับดูแลและสือ่ สำรนโยบำย
กระบวนกำรปฏิบตั ขิ องบริษทั รวมถึงกระบวนกำรแก้ไขข้อผิดพลำดในกำรปฏิบตั งิ ำนในทีป่ ระชุมด้วย
12.7 บริษทั ทบทวนนโยบำยและกระบวนกำรปฏิบตั ใิ ห้มคี วำมเหมำะสมอยู่เสมอ
ความเห็นเพิ่มเติ ม:
ตำมควำมเห็นทีร่ ะบุไว้ในข้อ 12.6





ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)
13. องค์กรข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคณ
ุ ภาพ เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดาเนิ นไปได้
ตามที่กาหนดไว้
คาถาม
13.1บริษทั กำหนดข้อมูลทีต่ ้องกำรใช้ในกำรดำเนินงำน ทัง้ ข้อมูลจำกภำยในและภำยนอก
องค์กร ทีม่ คี ุณภำพและเกีย่ วข้องต่องำน
ความเห็นเพิ่มเติ ม:
บริษทั กำหนดข้อมูลทีต่ อ้ งกำรใช้ในกำรดำเนินงำน ได้แก่ ผลผลิต (Production) และ
ต้นทุนเชิงวิศวกรรม ทีเ่ ปรียบเทียบแผนงำนในระดับต่ำงๆ โดยให้ฝ่ำยวิศวกรรม (แผนก Cost
Control ) ฝ่ ำยบริหำรงบประมำณ และฝ่ ำยพัฒนำธุรกิจ เป็ นผูร้ บั ผิดชอบ
13.2 บริษทั พิจำรณำทัง้ ต้นทุนและประโยชน์ทจ่ี ะได้รบั รวมถึงปริมำณและควำมถูกต้องของ
ข้อมูล
ความเห็นเพิ่มเติ ม:
ในเรื่องกำรปฏิบตั งิ ำนมีกำรนำเสนอเปรียบเทียบผลผลิต และต้นทุนเทียบกับงบประมำณ
รำยปี และงบประมำณทำงโครงกำร ส่วนกรณีกำรลงทุนโครงกำรใหม่ หรือกำรซือ้ เครื่องจักร
ทีม่ มี ลู ค่ำสูง หน่วยงำนทีร่ บั ผิดชอบต้องนำเสนอรำคำ (ในกรณีซอ้ื เครื่องจักรจะต้อง
เปรียบเทียบรำคำและ เงื่อนไขอืน่ ๆ) คุณลักษณะสำคัญของโครงกำร/เครื่องจักร และควำม
เสีย่ งทีอ่ ำจเกิดขึน้ ฯลฯ ให้คณะกรรมกำรบริหำร และหรือคณะกรรมกำรบริษทั พิจำรณำ
ตัดสินใจทุกครัง้ โดยมีกำรบันทึกเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร
13.3บริษทั ดำเนินกำรเพื่อให้คณะกรรมกำรมีขอ้ มูลทีส่ ำคัญอย่ำงเพียงพอสำหรับใช้
ประกอบกำรตัดสินใจ ตัวอย่ำงข้อมูลทีส่ ำคัญ เช่น รำยละเอียดของเรื่องทีเ่ สนอให้
พิจำรณำ เหตุผล ผลกระทบต่อบริษทั ทำงเลือกต่ำงๆ
ความเห็นเพิ่มเติ ม:
บริษทั ได้มอบหมำยให้หน่วยงำนทีเ่ กีย่ วข้องในเรื่องต่ำงๆ นำเสนอข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบ

ใช่


ไม่ใช่
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ทำงเลือกให้คณะกรรมกำรบริหำรพิจำรณำตัดสินใจทุกครัง้
13.4บริษทั ดำเนินกำรเพื่อให้กรรมกำรบริษทั ได้รบั หนังสือนัดประชุมหรือเอกสำร
ประกอบกำรประชุมทีร่ ะบุขอ้ มูลทีจ่ ำเป็ นและเพียงพอต่อกำรพิจำรณำก่อนกำรประชุม
ล่วงหน้ำอย่ำงน้อยภำยในระยะเวลำขัน้ ต่ำตำมทีก่ ฏหมำยกำหนด
ความเห็นเพิ่มเติ ม:
บริษทั ได้มอบหมำยให้เลขำนุกำรบริษทั รับผิดชอบในเรื่องดังกล่ำวทุกครัง้
13.5 บริษทั ดำเนินกำรเพื่อให้รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรมีรำยละเอียดตำมควรเพื่อให้
สำมำรถตรวจสอบย้อนหลังเกีย่ วกับควำมเหมำะสมในกำรปฏิบตั หิ น้ำทีข่ องกรรมกำร
แต่ละรำย เช่น กำรบันทึกข้อซักถำมของกรรมกำร ควำมเห็นหรือข้อสังเกตของ
กรรมกำรในเรื่องทีพ่ จิ ำรณำ ควำมเห็นของกรรมกำรรำยทีไ่ ม่เห็นด้วยกับเรื่องทีเ่ สนอ
พร้อมเหตุผล เป็ นต้น
ความเห็นเพิ่มเติ ม:
ตำมควำมเห็นทีร่ ะบุไว้ในข้อ 13.4
13.6 บริษทั มีกำรดำเนินกำรดังต่อไปนี้
13.6.1 มีกำรจัดเก็บเอกสำรสำคัญ ไว้อย่ำงครบถ้วนเป็ นหมวดหมู่
13.6.2 กรณีทไ่ี ด้รบั แจ้งจำกผูส้ อบบัญชีหรือผูต้ รวจสอบภำยในว่ำมีขอ้ บกพร่องในกำร
ควบคุมภำยใน บริษทั ได้แก้ไขข้อบกพร่องนัน้ อย่ำงครบถ้วนแล้ว
ความเห็นเพิ่มเติ ม:
บริษทั ได้มอบหมำยให้ทกุ หน่วยงำนทีเ่ กีย่ วข้องได้จดั เก็บเอกสำรสำคัญให้เป็ นระบบ
อย่ำงเหมำะสมและปลอดภัย







14. องค์กรสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน
ที่จาเป็ นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดาเนิ นไปได้ตามที่วางไว้
คาถาม
14.1 บริษทั มีกระบวนกำรสือ่ สำรข้อมูลภำยในอย่ำงมีประสิทธิภำพ และมีช่องทำงกำรสือ่ สำรที่
เหมำะสม เพื่อสนับสนุนกำรควบคุมภำยใน
ความเห็นเพิ่มเติ ม:
บริษทั จัดให้มกี ำรกระบวนกำรสือ่ สำรข้อมูลทีเ่ หมำะสม เช่น กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั
คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริหำร และกำรประชุมของฝ่ ำยงำนต่ำงๆ โดยกำหนดให้ตอ้ ง
มีบนั ทึกรำยงำนกำรประชุมเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรทุกครัง้

ใช่


14.2 บริษทั มีกำรรำยงำนข้อมูลทีส่ ำคัญถึงคณะกรรมกำรบริษทั อย่ำงสม่ำเสมอ และ
คณะกรรมกำรบริษทั สำมำรถเข้ำถึงแหล่งสำรสนเทศทีจ่ ำเป็ นต่อกำรปฏิบตั งิ ำนหรือสอบ
ทำนรำยกำรต่ำงๆ ตำมทีต่ อ้ งกำร เช่น กำรกำหนดบุคคลทีเ่ ป็ นศูนย์ตดิ ต่อเพื่อให้สำมำรถ
ติดต่อขอข้อมูลอื่นนอกจำกทีไ่ ด้รบั จำกผูบ้ ริหำร รวมทัง้ กำรติดต่อสอบถำมข้อมูลจำกผูส้ อบ
บัญชี ผูต้ รวจสอบภำยใน กำรจัดประชุมระหว่ำงคณะกรรมกำรและผูบ้ ริหำรตำมที่
คณะกรรมกำรร้องขอ กำรจัดกิจกรรมพบปะหำรือระหว่ำงคณะกรรมกำรและผูบ้ ริหำร
นอกเหนือจำกกำรประชุมคณะกรรมกำร เป็ นต้น



ไม่ใช่
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ความเห็นเพิ่มเติ ม:
บริษทั มอบหมำยให้ เลขำนุกำรบริษทั เป็ นผูป้ ระสำนงำนคณะกรรมกำร และมอบหมำย
ให้ฝ่ำยตรวจสอบภำยในเป็ นผูป้ ระสำนงำนและผูต้ รวจสอบภำยในจำกภำยนอก
14.3บริษทั จัดให้มชี ่องทำงกำรสือ่ สำรพิเศษหรือช่องทำงลับเพื่อให้บคุ คลต่ำงๆ ภำยในบริษทั
สำมำรถแจ้งข้อมูลหรือเบำะแสเกีย่ วกับกำรฉ้อฉลหรือทุจริตภำยในบริษทั (whistle-blower
hotline) ได้อย่ำงปลอดภัย
ความเห็นเพิ่มเติ ม:
บริษทั ได้มกี ำรตัง้ กล่องรับควำมคิดเห็น และช่องทำงรับเรื่องร้องเรียนผ่ำนระบบ Intranet ที่
เป็ นควำมลับและปลอดภัย ถึงผูบ้ ริหำรโดยตรง



15. องค์กรได้สื่อสารกับหน่ วยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน
คาถาม
15.1 บริษทั มีกระบวนกำรสือ่ สำรข้อมูลกับผูม้ สี ว่ นได้เสียภำยนอกองค์กรอย่ำงมีประสิทธิภำพ
และมีช่องทำงกำรสือ่ สำรทีเ่ หมำะสม เพื่อสนับสนุนกำรควบคุมภำยใน เช่น จัดให้มี
เจ้ำหน้ำทีห่ รือหน่วยงำนนักลงทุนสัมพันธ์ ศูนย์รบั เรื่องร้องเรียน เป็ นต้น
ความเห็นเพิ่มเติ ม:
บริษทั ได้มอบหมำยให้สำนักเลขำนุกำรรับผิดชอบในเรื่องดังกล่ำว
คาถาม
15.2 บริษทั จัดให้มชี ่องทำงกำรสือ่ สำรพิเศษหรือช่องทำงลับเพื่อให้ผมู้ สี ว่ นได้เสียภำยนอก
องค์กรสำมำรถแจ้งข้อมูลหรือเบำะแสเกีย่ วกับกำรฉ้อฉลหรือทุจริต (whistle-blower
hotline) แก่บริษทั ได้อย่ำงปลอดภัย
ความเห็นเพิ่มเติ ม:
บริษทั กำหนดให้มกี ล่องรับควำมคิดเห็นของลูกค้ำและบุคคลภำยนอกทีท่ ุกอำคำร และมีกำร
หำรือกับ subcontractor ของบริษทั เป็ นรำยๆ เพื่อให้เข้ำใจและมันใจในเจตนำรมณ์
่
ของบริษทั ใน
กำรลด/ป้ องกันกำรทุจริตระหว่ำงพนักงำนบริษทั กับบุคคลภำยนอก

ใช่


ไม่ใช่

ใช่


ไม่ใช่

ระบบการติ ดตาม (Monitoring Activities)
16. องค์กรติ ดตามและประเมิ นผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มนใจได้
ั่
วา่ การควบคุมภายในยังดาเนิ นไป
อย่างครบถ้วน เหมาะสม
คาถาม
16.1บริษทั จัดให้มกี ระบวนกำรติดตำมกำรปฏิบตั ติ ำมจริยธรรมธุรกิจและข้อกำหนดห้ำมฝ่ ำย
บริหำรและพนักงำนปฏิบตั ติ นในลักษณะทีอ่ ำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
เช่น กำหนดให้แต่ละส่วนงำนติดตำมกำรปฏิบตั ิ และรำยงำนผูบ้ งั คับบัญชำ หรือ
มอบหมำยให้หน่วยงำนตรวจสอบภำยในติดตำมกำรปฏิบตั ิ และรำยงำนต่อ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ เป็ นต้น
ความเห็นเพิ่มเติ ม:
บริษทั ได้มอบหมำยให้ฝ่ำยบัญชีจดั ทำรำยงำนแสดงรำยกำรทีเ่ กีย่ วโยงกันทุกเดือนและ

ใช่


ไม่ใช่
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นำเสนอให้ทป่ี ระชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำทุกครัง้
16.2 บริษทั จัดให้มกี ำรตรวจสอบกำรปฏิบตั ติ ำมระบบกำรควบคุมภำยในทีว่ ำงไว้โดยกำร
ประเมินตนเอง และ/หรือกำรประเมินอิสระโดยผูต้ รวจสอบภำยใน
ความเห็นเพิ่มเติ ม:
บริษทั ได้มกี ำรว่ำจ้ำงผูต้ รวจสอบภำยในจำกภำยนอก (บจก.ตรวจสอบภำยในธรรมนิต)ิ
ซึง่ พิจำรณำจำกปั จจัยเสีย่ งทีอ่ ำจส่งผลกระทบต่อกำรบรรลุเป้ ำหมำยของบริษทั
คาถาม
16.3 ควำมถีใ่ นกำรติดตำมและประเมินผลมีควำมเหมำะสมกับกำรเปลีย่ นแปลงของบริษทั
ความเห็นเพิ่มเติ ม:
มีกำรกำหนดแผนกำรตรวจสอบโดยระบุกำรตรวจสอบไตรมำสละครัง้ หรือ
คณะกรรมกำรตรวจสอบสำมำรถมอบหมำยให้ ตรวจสอบเพิม่ เติมในกรณีพเิ ศษเพื่อให้มนใจ
ั่
ว่ำบริษทั มีระบบกำรควบคุมภำยในทีเ่ พียงพอและเหมำะสม หำกมีกำรเปลีย่ นแปลงของ
บริษทั เกิดขึน้
16.4 ดำเนินกำรติดตำมและประเมินผลระบบกำรควบคุมภำยใน โดยผูท้ ม่ี คี วำมรูแ้ ละ
ควำมสำมำรถ
ความเห็นเพิ่มเติ ม:
ตำมควำมเห็นทีร่ ะบุไว้ในข้อ 16.2
16.5 บริษทั กำหนดแนวทำงกำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยในให้ขน้ึ ตรงต่อคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ
ความเห็นเพิ่มเติ ม:
ตำมควำมเห็นทีร่ ะบุไว้ในข้อ 16.2
16.6 บริษทั ส่งเสริมให้ผตู้ รวจสอบภำยในปฏิบตั หิ น้ำทีต่ ำมมำตรฐำนสำกลกำรปฏิบตั งิ ำน
วิชำชีพกำรตรวจสอบภำยใน (International Standards for the Professional Practice
of Internal Auditing, IIA)
ความเห็นเพิ่มเติ ม:
ตำมควำมเห็นทีร่ ะบุไว้ในข้อ 16.2



ใช่


ไม่ใช่







17. องค์กรประเมิ นและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่รบั ผิดชอบ ซึ่ง
รวมถึงผูบ้ ริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม
คาถาม
17.1 บริษทั ประเมินผลและสือ่ สำรข้อบกพร่องของกำรควบคุมภำยใน และดำเนินกำรเพื่อ
ติดตำมแก้ไขอย่ำงทันท่วงที หำกผลกำรดำเนินงำนทีเ่ กิดขึน้ แตกต่ำงจำกเป้ ำหมำยที่
กำหนดไว้อย่ำงมีนยั สำคัญ
ความเห็นเพิ่มเติ ม:
กรณีมเี หตุกำรณ์สำคัญทีส่ ง่ ผลกระทบต่อบริษทั บริษทั มีนโยบำยให้ผเู้ กีย่ วข้องต้อง
ดำเนินกำรแก้ไขและรำยงำนให้ผบู้ ริหำรทรำบทันที นอกจำกนี้ในกำรประชุมคณะกรรมกำร
บริหำรมีวำระพิจำรณำผลกำรดำเนินงำนจริงเทียบกับเป้ ำหมำยและแผนงำนทุกเดือน
17.2.บริษทั มีนโยบำยกำรรำยงำน ดังนี้
17.2.1 ฝ่ ำยบริหำรต้องรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษทั โดยพลัน ในกรณีทเ่ี กิดเหตุกำรณ์

ใช่


ไม่ใช่
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หรือสงสัยว่ำมีเหตุกำรณ์ทจุ ริตอย่ำงร้ำยแรง มีกำรปฏิบตั ทิ ฝ่ี ่ ำฝืนกฎหมำยหรือมีกำร
กระทำทีผ่ ดิ ปกติอ่นื ซึง่ อำจกระทบต่อชื่อเสียงและฐำนะกำรเงินของบริษทั อย่ำงมี
นัยสำคัญ
17.2.2 รำยงำนข้อบกพร่องทีเ่ ป็ นสำระสำคัญ พร้อมแนวทำงกำรแก้ไขปั ญหำ (แม้ว่ำจะได้
เริม่ ดำเนินกำรจัดกำรแล้ว) ต่อคณะกรรมกำรบริษทั /คณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อ
พิจำรณำภำยในระยะเวลำอันควร
17.2.3 รำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรปรับปรุงข้อบกพร่องทีเ่ ป็ นสำระสำคัญต่อคณะกรรมกำร
บริษทั /คณะกรรมกำรตรวจสอบ
ความเห็นเพิ่มเติ ม:
กำหนดให้ฝ่ำยบริหำรต้องรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษทั โดยพลัน ในกรณีทเ่ี กิด
เหตุกำรณ์หรือสงสัยว่ำมีเหตุกำรณ์ทุจริตอย่ำงร้ำยแรง มีกำรปฏิบตั ทิ ฝ่ี ่ ำฝืนกฎหมำยหรือมีกำร
กระทำทีผ่ ดิ ปกติอ่นื ซึง่ อำจกระทบต่อชื่อเสียงและฐำนะกำรเงินของบริษทั อย่ำงมีนยั สำคัญ โดยให้
ครอบคลุมถึงแนวทำงกำรแก้ไขปั ญหำ (แม้ว่ำจะได้เริม่ ดำเนินกำรจัดกำรแล้ว) ต่อคณะกรรมกำร
บริษทั /คณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อพิจำรณำภำยในระยะเวลำอันควร
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