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วิสัยทัศน์ (Vision)
“มุง่ สูก่ ารเป็ นผูน้ �ำในการท�ำเหมืองแร่อยา่ งมีคุณภาพและครบ
วงจร รวมถึงการเป็ นเจ้าของเหมืองถ่านหินและโรงไฟฟ้าใน
ระดับภูมิภาค และด�ำเนินธุรกิจดว้ ยความรับผิดชอบตอ่ สังคม
และสิง่ แวดลอ้ ม”

พั นธกิจ (Mission)
• บริษัทฯ จะใช้ความรู้จากการเป็ นผูป้ ระกอบการมาพัฒนา
และบริหารงานดา้ นการท�ำเหมืองให้เกิดประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อสร้างความพึงพอใจแกล่ ูกคา้
• บริษัทฯ จะพัฒนาความรู้ความช�ำนาญดา้ นวิศวกรรมอยา่ งตอ่
เนื่องอีกทัง้ สรรหาและพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถเพิม่
มากขึ้น
• บริษัทฯ จะแสวงหาโอกาสในการเป็ นเจ้าของแหลง่ ถ่านหิน
และแร่ธาตุอ่นื ๆ เพื่อสร้างโอกาสในการด�ำเนินกิจการการผลิต
ไฟฟ้าพลังงานทางเลือกพร้อมสร้างความแข็งแกร่งดา้ นการเงิน
และการเติบโตในอนาคต
• บริษัทฯ จะด�ำเนินงานโดยค�ำนึงถึงผลประโยชนส์ ูงสุดของผูถ้ ือ
หุ้น บนพื้นฐานของความพึงพอใจของลูกคา้ และความรับผิดชอบ
ตอ่ สิง่ แวดลอ้ ม

เป้าหมาย (Goal)
บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน) มีการทบทวนวิสัย
ทัศน์ พันธกิจ และทิศทางการด�ำเนินธุรกิจอยา่ งเป็ นระบบเป็ น
ประจ�ำทุกปี เพื่อให้สอดคลอ้ งกับปั จจัยแวดลอ้ มและแนวโนม้
ธุรกิจในอนาคต กลา่ วคือ บริษัทฯ จะด�ำเนินธุรกิจขุดและขนดิน
และแร่ตา่ งๆจากโครงการทัง้ ในและตา่ งประเทศ เพื่อเป็ นการ
ขยายธุรกิจและกระจายฐานลูกคา้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมุง่ เนน้
พัฒนาการด�ำเนินธุรกิจให้เป็ นไปตามหลักธรรมาภิบาลทีด่ ี เพื่อ
สร้างความมัง่ คัง่ อยา่ งยัง่ ยืนให้แกผ่ ูถ้ ือหุ้นของบริษัทฯ

สารจากประธาน
กรรมการบริษัท

หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล
ประธานกรรมการบริษัท

ในปี 2563 เป็ นปี ทมี่ ีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) สง่ ผลกระทบตอ่ สุขอนามัย การอุปโภค บริโภค
ของประชาชน การลงทุนและเศรษฐกิจโดยรวม ซึ่งยังไมส่ ามารถ
คาดการณไ์ ด้ วา่ จะสิน้ สุดเมื่อใด แตส่ ถานการณด์ ังกลา่ วนัน้ ไม่
สง่ ผลกระทบตอ่ บริษัทอยา่ งมีนัยส�ำคัญ เนื่องจากบริษัทประกอบ
ธุรกิจในสว่ นทีเ่ ป็ นแหลง่ พลังงานส�ำคัญทัง้ ในประเทศและในตา่ ง
ประเทศ รวมทัง้ บริษัทไดบ้ ริหารจัดการเตรียมความพร้อมตาม
นโยบายการจัดการสาธารณะสุขภายใต้สถานการณก์ ารแพร่
ระบาดของไวรัส COVID-19 อยา่ งเคร่งครัด ท�ำให้ผลประกอบ
การในปี 2563 บริษัทมีรายไดร้ วม 4,776 ลา้ นบาท มีก�ำไรสุทธิ
241 ลา้ นบาท โดยบริษัทกลับมาสร้างผลก�ำไรไดส้ ูงอีกครัง้

สุดทา้ ยนี้ ในนามของคณะกรรมการบริษัท ผูบ้ ริหาร
และผูป้ ฏิบัติงานของบริษัทขอขอบคุณลูกคา้ พันธมิตรทาง
ธุรกิจและผูถ้ ือหุ้นทีใ่ ห้การสนับสนุนบริษัทตลอดมา ผมให้
ความมัน่ ใจวา่ เราจะสามารถปรับตัวให้เขา้ กับสถานการณท์ ี่
เกิดขึ้นและหาทางขยายไปในธุรกิจทางเลือกอื่นๆนอกจาก
งานเหมืองถ่านหิน เพื่อสร้างความมัน่ คงในระยะยาวและ
และด�ำเนินธุรกิจอยา่ งมีประสิทธิภาพสูงสุดควบคูไ่ ปกับการ
พัฒนาอยา่ งตอ่ เนื่อง รวมทัง้ ปลูกฝั งความรับผิดชอบตอ่
สังคม ชุมชนและสิง่ แวดลอ้ มพร้อมทัง้ สร้างผลตอบแทน
ส�ำหรับโครงการพัฒนาเหมืองถ่านหิน เมืองกก๊ (Mai ทีย่ งั่ ยืนใหแกผูถือหุนตอไป
้ ่ ้ ้ ่
Khot Coal Mine) ตัง้ อยูท่ รี่ ัฐฉาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมาร์นนั้ เนื่องจากสถานการณก์ ารแพร่ระบาดของ
ขอแสดงความนับถือ
ไวรัส COVID-19 และบรรยากาศทางการเมืองทีเ่ กิดขึ้น
ท�ำให้บริษัทไมส่ ามารถเขา้ ไปบริหารจัดการและประสาน
งานกับทางหนว่ ยงานภาครัฐตามแผนงานทีว่ างไว้ได้ใน
ปี 2563 บริษัทไดต้ ระหนักถึงสถานะการณเ์ หลา่ นีจ้ ึงได้
หมอ่ มราชวงศป์ รีดิยาธร เทวกุล
ท�ำการประเมินทบทวนสถานการณแ์ ละวิเคราะห์ปัจจัย
ประธานกรรมการบริษัท
เสี่ยงใหมเ่ พื่อจัดเตรียมความพร้อมศึกษาความเป็ นได้
โครงการโรงไฟฟ้าขนาด 30 เมกกะวัตตเ์ พื่อให้สามารถ
ด�ำเนินการไดท้ ันทีหลังจากสถานการณแ์ พร่ระบาดไวรัส
COVID-19 คลีค่ ลาย เพื่อจะเป็ นฐานรายไดท้ มี่ นั่ คงของ
บริษัทเพิม่ เติมขึ้น
ปั จจุ บั น บริ ษัท ยั ง มี ปริ ม าณงานคงเหลื อประมาณ
23,000 ลา้ นบาท ทีจ่ ะรับรู้รายไดถ้ ึงสิน้ ปี 2570 โดยบริษัท
ท�ำงานเป็ นผูร้ ับเหมาท�ำเหมืองแร่ภายใตส้ ัญญาระยะยาว
ให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและบริษัท ไฟฟ้า
หงสา จ�ำกัด ทีอ่ ยูใ่ นกลุม่ ของ บริษัท บา้ นปู จ�ำกัด (มหาชน)
และบริษัท ราชบุรี กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) ซึ่งถือวา่ มีสถานะ
ความมัน่ คงทางการเงินสูงมาก ท�ำให้บริษัทมัน่ ใจวา่ จะมี
กระแสเงินสดรับอยา่ งตอ่ เนื่อง
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
เรียนทา่ นผูถ้ ือหุ้น
คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน) ประกอบดว้ ย คณะกรรมการอิสระ 3 ทา่ น
ซึ่งมีประสบการณใ์ นดา้ นการบริการจัดการบัญชี การเงิน การก�ำกับดูแลกิจการและการบริหารความเสีย่ ง ไดแ้ ก่ นายศิริชัย
โตวิริยะเวช เป็ นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นางกิง่ เทียน บางอ้อ และ นายมงคล เหลา่ วรพงศ์ เป็ นกรรมการตรวจ
สอบ ในรอบปี บัญชี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ ฎิบัติหนา้ ทีอ่ ยา่ งเป็ นอิสระ โดยไดป้ ระชุมร่วมกับฝ่ายบริหาร ผู้
ตรวจบัญชี และผูต้ รวจสอบภายในตามวาระทีเ่ กีย่ วขอ้ ง
รายชื่อ

ต�ำแหน่ง

ปี 2562 (1)

ปี 2563 (1)

กรรมการ

กรรมการ
ตรวจสอบ

กรรมการ

กรรมการ
ตรวจสอบ

1. นายศิริชัย โตวิริยะเวช

กรรมการอิสระ

7/9

4/4

7/7

5/5

2. นางกิ่งเทียน บางอ้อ

กรรมการอิสระ

8/9

4/4

7/7

5/5

3. ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์

กรรมการอิสระ

8/9

4/4

7/7

5/5

(1) การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

การเขา้ ร่วมประชุมในสว่ นการก�ำกับดูแล
กิจการการปฎิบัติงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบมีสาระส�ำคัญ สรุปไดด้ ังนี้
1. การสอบทานรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
สอบทานงบการเงินและงบการเงินรวมของ
บริษัทประจ�ำไตรมาสและงบการเงินประจ�ำ
ปี ร่วมกับฝ่ายบริหารและผูส้ อบบัญชี กอ่ นน�ำ
เสนอตอ่ คณะกรรมการบริษัท นอกจากนีย้ ัง
ไดจ้ ัดประชุมเป็ นการเฉพาะกับผูส้ อบบัญชี
โดยไมม่ ีฝ่ายบริหารร่วมประชุมดว้ ย ส�ำหรับ
รายงานทางการเงินของบริษัทส�ำหรับรอบ
บัญชี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบเห็น
วา่ รายงานทางการเงินของบริษัทไดจ้ ัดท�ำ
ขึ้นอยา่ งถูกตอ้ ง เป็ นไปตามหลักการบัญชี
ทีร่ ับรองโดยทัว่ ไป มีการเปิ ดเผยขอ้ มูลที่
ส�ำคัญอยา่ งเพียงพอในหมายเหตุประกอบ
การเงิน และมีขอ้ มูลซึ่งจะเป็ นประโยชนต์ อ่
ผูถ้ ือหุ้นและนักลงทุน
2. การสอบทานความพอเพียงและเหมาะ
สมของระบบการควบคุมภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบไดม้ อบหมายให้
นางสาวกรกช วนสวัสดิ์ เป็ นผูร้ ับผิดชอบ
งานตรวจสอบภายในของบริษัท (อ้างอิง
เอกสารแนบ 3 : รายละเอียดหัวหนา้ งาน
ตรวจสอบภายใน) เพื่อให้การตรวจสอบ
ภายในเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็ น
ผูพ้ ิจารณาแผนการตรวจสอบภายในประจ�ำ
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ปี รายงานตรวจสอบภายในกับฝ่ายบริหาร
อยา่ งตอ่ เนื่อง พร้อมทัง้ ให้ค�ำแนะน�ำและ
แนวทางการตรวจสอบภายในรายงานการ
ตรวจสอบภายในของบริษัท คณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นวา่ ระบบการควบคุมภายใน
ของบริษัทมีความเหมาะสมและเพียงพอ
3. ความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบไดส้ ังเกตการ
ปฎิบัติงานของผูส้ อบบัญชีจากบริษัท แกรนท์
ธอนตัน จ�ำกัดโดยนายสมคิด เตียตระกูล
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785 ซึ่งได้
รับอนุมัติให้เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทใน
การประชุมใหญส่ ามัญผูถ้ ือหุ้นของบริษัท
ในครัง้ ทีผ่ า่ นมาคณะกรรมการตรวจสอบมี
ความคิดเห็นวา่ ผูส้ อบบัญชีมีความเป็ นอิสระ
เชีย่ วชาญในวิชาชีพ มีประสบการณเ์ หมาะ
สม ปฎิบัติงานไดผ้ ลเป็ นอยา่ งดี และเป็ นผู้
สอบบัญชีทไี่ ดร้ ับอนุมัติจากคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพยแ์ ละตลาดหลักทรัพย์
4. รายงานทีเ่ กีย่ วโยงหรือรายการทีอ่ าจ
มีความขัดแยง้ ทางผลประโยชน์
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
การเปิ ดเผยขอ้ มูลของบริษัทในกรณีทีเ่ กิด
รายการเกีย่ วโยง หรือ รายการทีอ่ าจมีความ
ขัดแยง้ ทางผลประโยชนใ์ ห้มีความถูกตอ้ ง
และครบถ้วน คณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเห็นวา่ การเปิ ดเผยขอ้ มูลของบริษัทมี
ความเพียงพอและเป็ นไปตามเงื่อนไขหลัก
เกณฑข์ องตลาดหลักทรัพย์ และ ก.ล.ต.

5. การก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี
คณะกรรมการตรวจสอบ ไดท้ �ำการตรวจ
สอบและสนับสนุนให้บริษัทมีการก�ำกับ
ดูแลกิจการทีด่ ี และปฎิบัติตามกฏหมาย
วา่ ดว้ ยหลักทรัพยแ์ ละตลาดหลักทรัพย์ ขอ้
ก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฏหมาย
ทีเ่ กีย่ วขอ้ งกับธุรกิจของบริษัทอยา่ งใกลช้ ิด
ในรอบปี บัญชี 2563 คณะกรรมการตรวจ
สอบ ผูต้ รวจสอบภายใน ผูส้ อบบัญชี และ
ฝ่ายบริหารไดพ้ ิจารณาและดูแลแนวทาง
การด�ำเนินงานของบริษัทให้เป็ นไปตามหลัก
การก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี และกฏหมายวา่
ดว้ ยหลักทรัพยแ์ ละตลาดหลักทรัพย์ ขอ้
ก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฏหมาย
ทีเ่ กีย่ วขอ้ งกับธุรกิจของบริษัท และมีการ
ริเริม่ วางแนวทางปฏิบัติให้เป็ นลายลักษณ์
อักษร ตรวจสอบได้ และสามารถปรับปรุง
แกไ้ ข เพื่อพัฒนาแนวทางการด�ำเนินการ
ของคณะกรรมการตรวจสอบให้มีความทัน
สมัย ทันตอ่ กฏเกณฑท์ ีเ่ กีย่ วขอ้ งมากทีส่ ุด
ขอแสดงความนับถือ

(นายศิริชัย โตวิริยะเวช)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่ความ
รับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษทั ให้ทำ� หนา้ ทีก่ ลัน่ กรองนโยบายการบริหารความ
เสีย่ งในดา้ นตา่ งๆ ทีเ่ กีย่ วขอ้ งกับธุรกิจ ทัง้ ในสว่ นของ
ความเสีย่ งดา้ นการเงินความเสีย่ งดา้ นปฏิบตั กิ ารความ
เสีย่ งดา้ นกลยุทธก์ ารด�ำเนินธุรกิจ และความเสีย่ งดา้ น
กฎหมายรวมถึงการจัดหาเครื่องมือหรือมาตรการอื่นๆ
ทีใ่ ช้สำ� หรับวัดและประเมินความเสีย่ งทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
มีความเหมาะสม เพื่อให้ความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วขอ้ งในการ
ด�ำเนินธุรกิจอยูใ่ นระดับทีย่ อมรับได้การประเมินปั จจัย
ทั้งภายในและภายนอกที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัย
ส�ำคัญและการพิจารณาทบทวนนโยบายและแนวทาง
การบริหารความเสีย่ งอยา่ งสม่�ำเสมอ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติหนา้ ที่
ตามทีไ่ ดร้ ับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดย
ในปี 2563 มีการประชุมการบริหารความเสีย่ งในดา้ น
ตา่ งๆ เพื่อพิจารณาเรื่องทีส่ �ำคัญสรุปไดด้ ังนี้
1. ติดตามและทบทวนการดําเนินงานตามแผน
การบริ ห ารจั ด การความเสี่ย งภายใต้ น โยบายและ
กรอบการบริหารความเสีย่ งทีก่ ําหนดไว้ เพื่อให้มนั่ ใจ
ไดว้ า่ บริษทั ฯมีการบริหารจัดการความเสีย่ งอยา่ งเป็ น
ระบบ มีประสิทธิภาพ และสอดคลอ้ งกับกลยุทธข์ องบ
ริษัทฯ โดยมอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายในทําการ
ติดตามและสอบทานการจัดการความเสีย่ งเพื่อใหบ้ รรลุ
วัตถุประสงคต์ ามทีไ่ ดต้ งั้ ไว้
2. พิจารณาแผนบริหารความเสีย่ งประจําปี 2563
โดยก�ำหนดให้หนว่ ยงานทีเ่ กีย่ วขอ้ งไดท้ าํ การประเมิน
ความเสีย่ งและจัดระดับความสาํ คัญของความเสีย่ งพรอ้ ม
ทัง้ กาํ หนดผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ และกาํ หนดวิธกี ารจัดการ
ความเสีย่ งนัน้ ๆใหอ้ ยูใ่ นระดับทีย่ อมรับไดห้ รือลดโอกาส
ทีจ่ ะเกิดขึ้น
โดยในรอบปี 2563 การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
COVID-19 เป็ นปั จจัยเสีย่ งใหมท่ มี่ ีผลกระทบตอ่ เป้า
หมาย โดยรวมขององคก์ ร บริษัทจึงไดม้ ีการประเมิน
ความเสีย่ งทัง้ ในดา้ นโอกาสและผลกระทบทีบ่ ริษทั อาจจะ

ไดร้ บั ควบคูไ่ ปพรอ้ มกับการพิจารณาแผนบริหารจัดการ
เพื่อลดโอกาสและผลกระทบทีอ่ าจมีตอ่ โครงการ หรือ
การด�ำเนินงานขององคก์ รโดยมุง่ เนน้ ทีก่ ารป้องกันและ
ลดการแพรร่ ะบาดของเชื้อไวรัสตามมาตรการของภาค
รัฐเป็ นส�ำคัญไมว่ า่ จะเป็ นการก�ำหนดมาตรการคัดกรอง
บุคคลทีเ่ ขา้ มาในส�ำนักงานใหญ่ และบริษัทอื่นๆ ดว้ ย
การวัดอุณหภูมิการใสห่ นา้ กากอนามัยวิธปี ฏิบตั ใิ นการ
กักตัวเอง (Self Quarantine) ในกรณีตอ้ งสงสัย รวมถึง
การก�ำหนดมาตรการท�ำงานทีบ่ า้ น(WorkfromHome)
นอกจากนียั้ งมีการเตรียมความพรอ้ มส�ำหรับการปฏิบตั ิ
ตามแผนการในกรณีฉุกเฉิน (Emergency Plan) และ
แผนความตอ่ เนื่องทางธุรกิจ หากสถานการณก์ ารแพร่
ระบาดมีความรุนแรงอยา่ งมีนยั ส�ำคัญและการใหค้ วามรู้
เพื่อสรา้ งความตระหนักรูถ้ งึ ปั จจัยเสีย่ งดังกลา่ วทา่ มกลาง
ความเปลีย่ นแปลงและความไมแ่ นน่ อนในอนาคตคณะ
กรรมการบริหารความเสีย่ ง และคณะกรรมการบริษัท
จะยังคงมุง่ มัน่ รักษาและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
ความเสีย่ งให้ดยี งิ่ ขึ้นโดยมุง่ หวังให้การด�ำเนินงานของ
บริษทั บรรลุวตั ถุประสงคข์ องธุรกิจตามทีไ่ ดก้ ำ� หนดไวเ้ พื่อ
ความมัน่ คงและยัง่ ยืนขององคก์ ร
จากการดําเนินงานดังกลา่ วขา้ งตน้ คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงมีความมั่นใจว่าการบริหารความ
เสีย่ งของ บริษัทฯ มีความตอ่ เนื่องและดําเนินไปอยา่ ง
มีประสิทธิภาพ สอดคลอ้ งกับแนวทางปฏิบัติในการกํา
กับดูแลกิจการทีด่ ี รวมถึงมีระบบการควบคุมภายในที่
เพียงพอและเหมาะสมกับธุรกิจนอกจากนีค้ ณะกรรมการ
บริหารความเสีย่ งยังเชื่อมัน่ วา่ บริษทั ฯมีการปฏิบตั ติ าม
กฎหมายและระเบียบขอ้ บังคับทีเ่ กีย่ วขอ้ งกับการดําเนิน
ธุรกิจอยา่ งถูกตอ้ งและครบถ้วน
ขอแสดงความนับถือ
(นายวิทวัส ศิริสรรพ)์
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
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ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�ำคัญอื่น
ชื่อบริษัท
:
ชื่อยอ่ หลักทรัพย์
:
ลักษณะการประกอบธุรกิจ :
		
		
		
เลขทะเบียนบริษัท
:
ทีต่ งั้ ส�ำนักงานใหญ่
:
		
โทรศัพท์
:
โทรสาร
:
Homepage
:
ทุนจดทะเบียน
:
ทุนทีอ่ อกและช�ำระแลว้
:
ชนิดของหุ้น
:

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน)
SQ
ให้บริการและด�ำเนินงาน ดา้ นการท�ำเหมืองเปิ ดถ่านหินและลิกไนตอ์ ยา่ ง
ครบวงจร โดยครอบคลุมถึง การวางแผนงานในเหมือง การปฎิบัติงาน
เปิ ดหนา้ เหมือง การให้ค�ำปรึกษาดา้ นงานเหมือง และการให้เช่าและ		
ซ่อมบ�ำรุงเครื่องจักรขนาดใหญ่
0107558000148
47/10 ซอยอมรพันธ์ 4 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
0-2941-0888
0-2941-0881
www.sahakol.com
1,150,000,000 บาท
1,146,449,850 บาท (ณ วันที่ 4 มกราคม 2564)
หุ้นสามัญ

บุคคลอ้างอิง

นายทะเบียนหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
62 อาคารตลาดหลักทรัพยแ์ ห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์
: 0-2229-2866
โทรสาร
: 0-2359-1262-3

ผูส้ อบบัญชี

นายสมคิด เตียตระกูล
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2785
บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จ�ำกัด
87/1 อาคารแคปปิ ตอล ทาวเวอร์ ออลซีซัน่ ส์ เพลส ชัน้ 11 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์
: 0-2205-8222
โทรสาร
: 0-2654-3339

เลขานุการบริษัท
นายสุรพล อ้นสุวรรณ
บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน)
47/10 ซอยอมรพันธ์ 4 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์
: 0-2941-0888
โทรสาร
: 0-2941-0881
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ข้อมูลส�ำคัญ
ทางการเงิน
งบการเงินรวม
ผลการด�ำเนินงาน (ล้านบาท)

Consilidated Financial
Statements

2561

2562

2563

Financial PERFORMANCE ( Million THB)

รายได้จากการให้บริการ

Services Revenue

3,567

4,690

4,726

รายได้รวม

Total Services Revenue

3,624

4,773

4,776

ต้นทุนบริการ

Cost Of Services

3,445

4,040

3,740

ก�ำไรก่อนหักค่าเสื่อมราคา ดอกเบี้ยจ่าย
และภาษี

EBITDA

912

1,571

1,647

ก�ำไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่ายและภาษี

EBIT

(132)

384

544

ก�ำไรสุทธิส่วนของบริษัท

Net Profit

(285)

1

241

11,987

11,106

10,017

ฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม

FINANCIAL POSITION ( Million THB)
Total Assets

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

Current Assets

2,304

2,065

1,739

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

Non-Current Assets

9,683

9,041

8,278

9,821

8,941

7,604

4,215

3,555

2,927

5,606

5,386

4,677

2,166

2,165

2,412

(501)

1,160

1,193

หนี้สินรวม

Total Liabilities

รวมหนี้สินหมุนเวียน

Current Liabilities

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน

Non-Current Liabilities

ส่วนของผู้ถือหุ้น

งบกระแสเงินสด(ล้านบาท)

Shareholders' Equity

CASHFLOW STATEMENT ( Million THB)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการด�ำเนินงาน Cash from Operation
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน

Cash from Investing

(2,186)

(424)

(300)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการจัดหาเงิน

Cash from Financing

2,666

(795)

(907)

อัตราส่วนทางการเงิน

FINANCIAL RATIOS

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)

Current Ratio (times)

0.55x

0.58x

0.59x

อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)

Asset Turnover (times)

0.33x

0.41x

0.45x

อัตราก�ำไรขั้นต้น (%)

Gross Profit Margin (%)

3.41%

13.86%

20.86%

EBITDA Margin (%)

EBITDA Margin (%)

25.33%

33.32%

34.85%
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งบการเงินรวม

2561

2562

2563

EBIT Margin (%)

EBIT Margin (%)

(3.65%)

8.04%

11.40%

อัตราก�ำไรสุทธิ (%)

Net Profit Margin (%)

(7.85%)

0.02%

5.05%

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)

Return on Equity (%)

(12.00%)

0.05%

10.53%

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)

Return on Assets (%)

(1.19%)

3.33%

5.15%

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

Debt to Equity ratio

4.53x

4.13x

3.15x

อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

IBD (Interest Bearing Debt) to
EQUITY

3.68x

3.59x

2.85x

อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิ
ต่อEBITDA

IBD (Interest Bearing Debt) to
EBITDA

8.82x

4.94x

4.15x

(0.25)

0.00

0.21

1.91

1.90

2.11

ข้อมูลหุ้นสามัญ
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Consilidated Financial
Statements

Stock data

ก�ำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)

Earning per share (Baht/
share)

มูลค่าตามบัญชี

Book Value (BV)

ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท)

Authorized Capital (M baht)

1,150

1,150

1,150

ทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว (ล้านบาท)

Paid-up Capital (M baht)

1,135

1,139

1,141

สรุปผล

ผลประกอบการ

ด�ำเนินงาน

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน)

Backlog 2563

ÊÑ´Ê‹Ç¹ÃÒÂä´Œ¨Ò¡¡ÒÃãËŒºÃÔ¡ÒÃ»‚ 2562-2563
Ë¹‹ÇÂ : ÅŒÒ¹ºÒ·

40,000

2563

2562

30,000

1,996

7,960

20,000

24%

22,997

25%
23%
5%

13,041

70%

10,000

53%
-

MM8

Hongsa D

Hongsa
O&M

Backlog 2563

Total backlog
2020

Phase 8

6,000

4,690

4,726

3,567

4,000

Phase 7

EBITDA

400

2,500

300

2,000

1,000

1,000

500

-

-

2562

2563

ÊÔ¹·ÃÑ¾Â

1,562

1,647

100

12,000

10,017

9,000

3,000
-

2561

2562

2563

¡ÓäÃµ‹ÍËØŒ¹

(300)

2561

2562

ÅŒÒ¹ºÒ·

12,000
10,000

3,500

9,821

8,941

(0.30)
(0.50)

3,000

7,604

1,500
1,000

2,000

500

-

2561

2562

-

2563

2,165

2561

2562

2,412

2563

ÍÑµÃÒ¡ÓäÃÊØ·¸Ô (%)
ÃŒÍÂÅÐ

20.86%

10.00%

0.00%
(5.00%)

3.41%

(10.00%)
0.00%

5%

5.00%

10.00%

-0.25

ÃŒÍÂÅÐ
15.00%

13.86%
2563

2,166

2,000

4,000

0.00
2562

2,500

6,000

20.00%

2561

ÅŒÒ¹ºÒ·
4,000

0.21

0.10

(285)

(400)

30.00%

0.30

2563

Ê‹Ç¹¢Í§¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹

ºÒ·/ËØŒ¹

(0.10)

2563

ÍÑµÃÒ¡ÓäÃ¢Ñ้¹µŒ¹ (%)

0.50

2562

(200)

8,000

6,000

2561

(100)

14,000

11,106

1

-

904

ÅŒÒ¹ºÒ·
11,987

241

200

Ë¹Õ้ÊÔ¹

15,000

Phase 7

ÅŒÒ¹ºÒ·

3,000

1,500

2561

Hongsa

ÅŒÒ¹ºÒ·

2,000

3,000

Phase 8

¡ÓäÃÊÓËÃÑº»‚

ÅŒÒ¹ºÒ·

5,000

Hongsa

2560

2561

2562

0%
2561

2562

2563

-8%

(15.00%)
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คณะกรรมการบริ ษ ั ท
6
2

5

3

1

4

1. นางกิ่ ง เที ย น บางอ้ อ
กรรมการอิ ส ระ/
กรรมการตรวจสอบ

4. นายศิ ร ิ ช ั ย โตวิ ร ิ ย ะเวช
กรรมการอิ ส ระ/
ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นายชาลี รั ก ษ์ สุ ธ ี
กรรมการ

5. นายศาศวั ต ศิ ร ิ ส รรพ์
กรรมการ/
กรรมการบริ ห าร/
ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บริ ห าร

3. นายกวิ ต ม์ ศิ ร ิ ส รรพ์
กรรมการ/กรรมการบริ ห าร/
กรรมการบริ ห ารความเสี่ ยง/
ประธานเจ้ า หน้ า ที่ ฝ่ ายการเงิ น

6. หม่ อ มราชวงศ์ ป รี ด ิ ย าธร เทวกุ ล
ประธานกรรมการ

7

8

9

11
10

7. นายนพพั นธป์ เมื อ งโคตร
รองประธานกรรมการ/
ประธานกรรมการบริ ห าร

9. ดร.มงคล เหล่ า วรพงศ์
กรรมการอิ ส ระ/
กรรมการตรวจสอบ

8. นายวิ ท วั ส ศิ ร ิ ส รรพ์
กรรมการ/
กรรมการบริ ห าร/
ประธานกรรมการบริ ห ารความเสี่ ยง/
ประธานเจ้ า หน้ า ที่ ปฏิ บ ั ต ิ ก าร

10. นายพิ เชษฐ์ มหั น ต์ สุ ค นธ์
กรรมการอิ ส ระ
11. นายประภาส วิ ช ากู ล
กรรมการอิ ส ระ

คณะกรรมการตรวจสอบ
3
1

1. นางกิ่ ง เที ย น บางอ้ อ
กรรมการตรวจสอบ
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2

2. นายศิ ร ิ ช ั ย โตวิ ร ิ ย ะเวช
ประธานกรรมการตรวจสอบ

3. ดร.มงคล เหล่ า วรพงศ์
กรรมการตรวจสอบ

นโยบายและภาพรวม
การประกอบธุรกิจ

สว่ นที่ 1
การประกอบธุรกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
วิสัยทัศน์ (Vision)
“มุง่ สูก่ ารเป็ นผูน้ �ำในการท�ำเหมืองแร่อยา่ งมีคุณภาพและครบวงจร รวมถึงการเป็ นเจ้าของเหมืองถ่านหิน
และโรงไฟฟ้าในระดับภูมิภาค และด�ำเนินธุรกิจดว้ ยความรับผิดชอบตอ่ สังคมและสิง่ แวดลอ้ ม”
พันธกิจ (Mission)
• บริษัทฯ จะใช้ความรู้จากการเป็ นผูป้ ระกอบการมาพัฒนาและบริหารงานดา้ นการท�ำเหมืองให้เกิด
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อสร้างความพึงพอใจแกล่ ูกคา้
• บริษัทฯ จะพัฒนาความรู้ความช�ำนาญดา้ นวิศวกรรมอยา่ งตอ่ เนื่องอีกทัง้ สรรหาและพัฒนาบุคลากร
ให้มีความสามารถเพิม่ มากขึ้น
• บริษัทฯ จะแสวงหาโอกาสในการเป็ นเจ้าของแหลง่ ถ่านหินและแร่ธาตุอ่นื ๆ เพื่อสร้างโอกาสใน
การด�ำเนินกิจการการผลิตไฟฟ้าพลังงานทางเลือกพร้อมสร้างความแข็งแกร่งด้านการเงินและการเติบโตใน
อนาคต
• บริษัทฯ จะด�ำเนินงานโดยค�ำนึงถึงผลประโยชนส์ ูงสุดของผูถ้ ือหุ้น บนพื้นฐานของความพึงพอใจ
ของลูกคา้ และความรับผิดชอบตอ่ สิง่ แวดลอ้ ม
เป้าหมายในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท
• รักษาความเป็ นผูน้ �ำในธุรกิจให้บริการดา้ นเหมืองแร่ เป็ นธุรกิจหลักของบริษัทฯ และรักษาความ
เป็ นผูน้ �ำในประเทศไทย โดยมุง่ เนน้ การพัฒนาขีดความสามารถของบุคคลากรอยา่ งตอ่ เนื่อง รวมถึงการรักษา
คุณภาพของบริการ และการด�ำเนินงานให้เสร็จสามารถสง่ มอบไดต้ รงตามเวลาทีก่ �ำหนด เพื่อให้สามารถแขง่ ขัน
ไดก้ ับคูแ่ ขง่ ในประเทศ
• เป็ นหนึ่งในบริษัทฯ ผูใ้ ห้บริการดา้ นเหมืองแร่ ในระดับนานาชาติ บริษัทฯ มุง่ มัน่ ในการให้บริการ
ดา้ นเหมืองแร่ เพื่อให้ไดร้ ับการยอมรับในดา้ นคุณภาพและความสามารถในการบริหารโครงการ จะเห็นไดจ้ ากที่
บริษัทฯ ไดร้ ับงานจากลูกคา้ อยา่ งตอ่ เนื่อง บริษัทฯ ไดต้ งั้ เป้าหมายทีจ่ ะเป็ นหนึ่งในบริษัทฯ ผูน้ �ำในการท�ำเหมือง
แร่อันเป็ นทีย่ อมในระดับนานาชาติโดยจะขยายการับงานในตลาดตา่ งประเทศ อันจะเป็ นโอกาศในการเติบโต
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ทางธุรกิจของบริษัทฯ
• แสวงหาโอกาสทางธุรกิจโดยเขา้ ร่วมทุนในโครงการทีส่ ามารถสร้างผลตอบแทนทีด่ ี และตอ่ ยอด
พัฒนาธุรกิจเหมืองแร่
กลยุทธใ์ นการด�ำเนินการ (Strategy)
ทิศทางและแผนกลยุทธก์ ารด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มุง่ เนน้ การสร้างและรักษาความสามารถทางการ
แขง่ ขัน การสร้างการเติบโตทางธุรกิจ รวมถึงการพัฒนาองคก์ รในดา้ นตา่ งๆ ส�ำหรับสนับสนุนแผนการเติบโต
ในอนาคต เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาว โดยมีแนวทางหลัก ดังนี้
• เสริมสร้างประสิทธิภาพบุคคลากรเพื่อรองรับการขยายงานในประเทศและตา่ งประเทศทีม่ ีศักยภาพ
โดยเฉพาะในกลุม่ ประเทศ CLMV
• พัฒนาศักยภาพบุคลากรดว้ ยการ 1) สร้างความรู้ความเชีย่ วชาญอยา่ งตอ่ เนื่อง 2) สร้างทัศนคติ
และจริยธรรมในการท�ำงาน 3) สร้างสภาพแวดลอ้ มการท�ำงานทีเ่ หมาะสม
• พัฒนารูปแบบการให้บริการเหมืองแร่เพื่อยกระดับให้บริษัทฯ เป็ นผูใ้ ห้บริการในระดับภูมิภาค
และเพิม่ สัดสว่ นการให้บริการในตา่ งประเทศ
• บริหารงานดา้ นการท�ำเหมืองโดยยึดหลักการพัฒนาประสิทธิผล (productivity) ของเครื่องจักร
การซ่อมบ�ำรุง (Maintenance) อยา่ งมีคุณภาพ และการควบคุมตน้ ทุนด�ำเนินงานให้เป็ นไปตามเป้าหมาย
• บริหารโครงการโดยใช้เครื่องมือทีม่ ีประสิทธิภาพไดแ้ ก่ การวิเคราะห์และควบคุมตน้ ทุน การปรับ
ปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักร การควบคุมพัสดุคงคลัง ฯลฯ
• จัดหาระบบโปรแกรมการออกแบบเหมืองแร่ทที่ ันสมัยมาใช้ ท�ำให้บริษัทฯ สามารถวางแผนได้
อยา่ งถูกตอ้ งลดความผิดพลาด
• สร้างระบบควบคุมภายใน การบริหารความเสีย่ งและการสื่อสารในองคก์ รทีม่ ีประสิทธิภาพเพื่อ
สนับสนุนการบริหารงาน
• รักษาความสัมพันธท์ ดี่ ีกับผูผ้ ลิต ผูจ้ ัดจ�ำหนา่ ย เครื่องจักร อุปกรณ์ และอะไหล่ ตลอดจนผูร้ ับ
เหมาช่วงทีม่ ีคุณภาพ ความพร้อมเครื่องจักร ความเชีย่ วชาญและความรับผิดชอบ เพื่อให้บริษัทฯ สง่ มอบงาน
ทีม่ ีคุณภาพให้แกล่ ูกคา้ ภายในก�ำหนดเวลาทีว่ างไว้
• ใช้กลยุทธใ์ นการรักษาฐานลูกคา้ เดิม ดว้ ยการสง่ มอบทีค่ ุณภาพตรงตอ่ เวลา เพื่อสร้างความพึง
พอใจสูงสุดให้กับลูกคา้
• รักษาความสัมพันธท์ ดี่ ีกับกลุม่ ลูกคา้ เป้าหมาย
• จัดหาแหลง่ เงินทุนในการด�ำเนินงานและบริหารสภาพคลอ่ งทางการเงินให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
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1.2 การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาทีส่ �ำคัญ
1.2.1 ประวัติและความเป็ นมา
กลุม่ บริษัทสหกล โดยบริษัท สหกลเอนยิเนียร์ จ�ำกัด ไดถ้ ูกจัดตัง้ เพื่อด�ำเนินธุรกิจรับเหมากอ่ สร้างงาน
วิศวกรรมโยธา มาตัง้ แตป่ ี 2513 เพื่อรองรับการกระจายความเจริญสูภ่ ูมิภาคทัว่ ประเทศตามนโยบายการพัฒนา
ประเทศในขณะนัน้ โดยมีกลุม่ ครอบครัวศิริสรรพเ์ ป็ นผูเ้ ริม่ กอ่ ตัง้ ตอ่ มาในปี 2526 บริษัท สหกลเอนยิเนียร์ จ�ำกัด
ไดล้ งนามในสัญญาจ้างเหมาขุด-ขนดิน โครงการที่ 1 กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) โดยเป็ น
ผูร้ ับผิดชอบในการเปิ ดหนา้ ดิน ขุดขนดินและถ่านหินให้กับเหมืองถ่านหินแมเ่ มาะ อ�ำเภอแมเ่ มาะ จังหวัดล�ำปาง
ระหวา่ งปี 2526 ถึง 2533 และไดร้ ับการวา่ จ้างให้เป็ นผูด้ �ำเนินการตอ่ ในโครงการที่ 2 ระหวา่ งปี 2533 ถึง 2541
โดยมีมูลคา่ โครงการเทา่ กับ 3,544 ลา้ นบาท และ 9,865 ลา้ นบาท ตามล�ำดับ
ตอ่ มา บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จ�ำกัด (เดิมชื่อ บริษัท ศิริวิศวเหมืองแร่และกอ่ สร้าง จ�ำกัด) ไดถ้ ูกจัดตัง้
ขึ้นเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2544 โดยกลุม่ ครอบครัวศิริสรรพ์ เพื่อเป็ นบริษัทหลักในการท�ำธุรกิจดา้ นการให้
บริการและด�ำเนินงานเหมืองแร่อยา่ งครบวงจร ซึ่งครอบคลุมถึง การวางแผนงานเหมือง การปฎิบัติงานเปิ ดหนา้
เหมือง การให้ค�ำปรึกษาดา้ นงานเหมือง และการให้เช่าและซ่อมบ�ำรุงเครื่องจักรขนาดใหญ่ นอกจากนี้ บริษัท
สหกลอิควิปเมนท์ จ�ำกัด ยังคงมีความเชีย่ วชาญดา้ นการรับเหมากอ่ สร้างโยธา โดยไดร้ ับงานกอ่ สร้างสิง่ อ�ำนวย
ความสะดวกทีจ่ �ำเป็ นส�ำหรับการท�ำเหมือง เช่น ถนน ทีพ่ ักอาศัย เป็ นตน้ ในปั จจุบัน การด�ำเนินธุรกิจให้บริการ
และด�ำเนินงานเหมืองแร่อยา่ งครบวงจรทัง้ หมดของกลุม่ บริษัทสหกล ไดด้ �ำเนินการโดยบริษัท สหกลอิควิปเม
นท์ จ�ำกัด (ภายหลังแปรสภาพจากบริษัทจ�ำกัดเป็ นบริษัทมหาชนจ�ำกัดในปี 2558 โดยมีช่อื เต็มวา่ บริษัท สห
กลอิควิปเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
ปั จจุบันบริษัทฯ มีการขยายงานทัง้ ในประเทศและตา่ งประเทศรายละเอียด ดังนี้
โครงการในประเทศ : โครงการแมเ่ มาะ จังหวัดล�ำปาง ผูว้ า่ จ้าง คือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
- กิจการร่วมคา้ ไอทีดี-เอสคิว และกิจการร่วมคา้ เอสคิว-ไอทีดี (บริษัทฯ ร่วมลงทุนกับบริษัท
อิตาเลียนไทย ดีเวลอ๊ ปเมนต์ จ�ำกัด (มหาชน) ในอัตราร้อยละ 50 เทา่ กัน) เป็ นผูร้ ับผิดชอบใน
การเปิ ดหนา้ ดิน ขุดขนดินและถ่านหินให้กับเหมืองถ่านหิน ทีอ่ �ำเภอแมเ่ มาะ จังหวัดล�ำปาง ใน
โครงการ 7 ระหวา่ งปี 2551 ถึง 2563 และโครงการ 7/1 ซึ่งสิน้ สุดในเดือนกันยายน 2558
- โครงการ 8 ในโครงการเหมืองแมเ่ มาะ ซึ่งมีระยะเวลาตามสัญญาระหวา่ งปี 2559 ถึง 2568
โครงการในตา่ งประเทศ :
- โครงการเหมืองหงสา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหวา่ งปี 2558 ถึง 2569
- โครงการ O&M Waste Line 2 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหวา่ งปี 2563 ถึง 2569
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1.2.2 พัฒนาการการเปลีย่ นแปลงทีส่ �ำคัญ
ปี

เหตุการณ์ท่ส
ี �ำคัญ
โครงการเหมืองแม่เมาะ โครงการที่ 7

2551

• บริษัทฯ ร่วมกับบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ�ำกัด (มหาชน) (“ITD”) จัดตั้งกิจการร่วม
ค้าไอทีดี-เอสคิว (“ITD-SQ”) (บริษัทฯ ร่วมลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 50) เพื่ อเข้ารับงานขุด ขน
ล�ำเลียงดินและถ่านหินจาก กฟผ. ตามสัญญาจ้างเหมาขุด-ขนดินและถ่านหินส�ำหรับโครงการ
เหมืองแม่เมาะ โครงการที่ 7 โดยมีมูลค่าโครงการเท่ากับ 21,906 ล้านบาท

โครงการเหมืองแม่เมาะ โครงการที่ 7/1
2554

• บริษัทฯ ร่วมกับ ITD จัดตั้งกิจการร่วมค้าเอสคิว-ไอทีดี (“SQ-ITD”) (บริษัทฯ ลงทุนในสัดส่วน
ร้อยละ 50) เพื่อเข้ารับงานขุด ขน ล�ำเลียงดินจาก กฟผ. ตามสัญญาจ้างเหมาขุด-ขนดินส�ำหรับ
โครงการเหมืองแม่เมาะ โครงการที่ 7/1 ปริมาณ 80.0 ล้านลูกบาศก์เมตรแน่น โดยมีมูลค่า
โครงการเท่ากับ 5,273 ล้านบาท

โครงการเหมืองหงสา เมืองหงสา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
2557

• บริษัทฯ รับจ้าง บริษัท หงสาเพาเวอร์ จ�ำกัด ในการขุดและขนดินและถ่านหิน ซึ่งมีมูลค่าโครงการ
เท่ากับ 11,742.7 ล้านบาท โดยเข้าลงนามในสัญญาสัมปทานเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2557
• ในเดือนกรกฎาคม 2557 บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จากผลก�ำไรของปี 2555
ในอัตราปันผลหุ้นละ 14 บาท ส�ำหรับหุ้นจ�ำนวน 5,000,000 หุ้น คิดเป็นเงินทั้งหมด 70 ล้านบาท
• บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนเพิ่ มขึ้นจาก 500 ล้านบาท เป็น 750 ล้านบาท โดยบริษัทเรียกเพิ่ มทุน
จากผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) จ�ำนวน 250 ล้านบาท เพื่ อน�ำมาใช้ในโครงการหงสา โดยมี
มติเพิ่ มทุนครั้งที่ 1 ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 จ�ำนวน 200 ล้านบาท และมติเพิ่ มทุนครั้งที่ 2
ณ วันที่ 26 มกราคม 2558 และได้จัดสรรหุ้นดังกล่าวในวันที่ 27 กุมภาพั นธ์ 2558

2558

• บริษัทฯ จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 บริษัทลงนามใน
สัญญางานจ้างเหมาขุด-ขนดินและถ่านหิน ส�ำหรับโครงการเหมืองแม่เมาะ โครงการที่ 8 ใน
วันที่ 26 สิงหาคม 2558 ซึ่งมีมูลค่ารวมเท่ากับ 22,871 ล้านบาท โดยมีระยะเวลาตามสัญญา
ตั้งแต่ปี 2559 ถึง 2568
• สิ้นสุดงานโครงการ 7/1 ตามสัญญา

2559
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• บริษัทฯ เพิ่ มทุนจดทะเบียนจาก 750 ล้านบาท เป็น 1,150 ล้านบาท โดยจัดสรรหุ้นเพื่ อเสนอขาย
ต่อประชาชนจ�ำนวน 380 ล้านบาท แบ่งเป็น 380 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยหุ้นที่
เหลืออีก 20 ล้านหุ้น ส�ำรองไว้เพื่ อรองรับการแปลงสภาพตามใบส�ำคัญแสดงสิทธิท่จ
ี ะซื้อหุ้น
สามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่กรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ ตามมติท่ป
ี ระชุมวิสามัญ
ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559

ปี

เหตุการณ์ท่ส
ี �ำคัญ
• บริษัทฯ เพิ่ มทุนจดทะเบียนจาก 750 ล้านบาท เป็น 1,150 ล้านบาท โดยจัดสรรหุ้นเพื่ อเสนอขาย
ต่อประชาชนจ�ำนวน 380 ล้านบาท แบ่งเป็น 380 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยหุ้นที่
เหลืออีก 20 ล้านหุ้น ส�ำรองไว้เพื่ อรองรับการแปลงสภาพตามใบส�ำคัญแสดงสิทธิท่จ
ี ะซื้อหุ้น
สามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่กรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ ตามมติท่ป
ี ระชุมวิสามัญ
ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559

2559

• วันที่ 14, 17 และ 18 ตุลาคม 2559 บริษัทฯ ได้เปิดให้บุคคลทั่วไปจองซื้อหุ้น(Initial Public Offering)
จ�ำนวน 380,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 33.63 ของจ�ำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกช�ำระแล้ว
ทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ มทุนครั้งนี้ หรือร้อยละ 33.04 ของ
จ�ำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกช�ำระแล้ว ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ มทุนครั้งนี้และ
การใช้สิทธิตามใบส�ำคัญแสดงสิทธิท่อ
ี อกให้แก่กรรมการและพนักงาน มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1
บาท โดยจ�ำหน่ายในราคาหุ้นละ 3.2 บาท
• เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้เพิ่ มหุ้นสามัญของ SQ เข้าเป็น
หลักทรัพย์ใหม่ และเข้าท�ำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯเป็นวันแรก (First Day Trade) เมื่อ
วันที่ 26 ตุลาคม 2559

2560

• บริษัทฯ ได้น�ำใบส�ำคัญแสดงสิทธิท่เี สนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท จ�ำนวน
4,870,150 หน่วย มีอัตราการใช้สิทธิ 1ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ มีสิทธิซ้อ
ื หุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ที่ราคาการ
ใช้สิทธิ 1 บาท รวมเป็นเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิซ้อ
ื หุ้นสามัญเพิ่ มทุนจ�ำนวน 4,870,150 บาท
ทั้งนี้ ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนช�ำระแล้ว บริษัทฯมีหุ้นที่รอการใช้สิทธิซ้อ
ื หุ้นสามัญจ�ำนวน
15,129,850 หุ้นและคงเหลือใบส�ำคัญแสดงสิทธิเพื่ อเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของ
บริษัท จ�ำนวน 15,129,850 หน่วย
• ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 บริษัทฯ ได้มีการลงนามสัญญางานเพิ่มโครงการเหมืองหงสา ประเทศ
ลาว ได้แก่ งานขุด-ขนดิน จ�ำนวน 28 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งมีมูลค่างานประมาณ 1,036 ล้านบาท

2561

• เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2561 ได้มีเหตุการณ์ดินนอกพื้ นที่ท�ำงานของโครงการได้สไลด์มาท�ำความ
เสียหายต่อระบบสายพานของโครงการแม่เมาะ 8 (“เหตุการณ์ดินสไลด์”) ส่งผลให้เกิดความ
ล่าช้าในการด�ำเนินงานในระบบสายพาน แต่บริษัทก็สามารถติดตั้งแนวสายพานใหม่ได้ใน
ไตรมาส 2/2561 และสามารถเริ่มด�ำเนินงานได้ โดยอัตราการท�ำงาน (Utilization rate) ของ
ระบบสายพานได้ทยอยปรับตัวเพิ่ มขึ้นเป็นร้อยละ 70-75 ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2561
• บริษัทฯได้น�ำใบส�ำคัญแสดงสิทธิท่เี สนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท จ�ำนวน
3,644,750 หน่วย มีอัตราการใช้สิทธิ 1ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ มีสิทธิซ้อ
ื หุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ที่ราคา
การใช้สิทธิ 1 บาท รวมเป็นเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิซ้อ
ื หุ้นสามัญเพิ่ มทุนจ�ำนวน 3,644,750
บาท ทั้งนี้ ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่ มทุนช�ำระแล้ว บริษัทฯมีหุ้นที่รอการใช้สิทธิซ้อ
ื หุ้นสามัญ
จ�ำนวน 11,485,100 หุ้นและคงเหลือใบส�ำคัญแสดงสิทธิเพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงาน
ของบริษัท จ�ำนวน 11,485,100 หน่วย
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เหตุการณ์ท่ส
ี �ำคัญ

ปี

• โครงการ เหมืองถ่านหินเมืองก๊ก สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562
บริษัทได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงกับ บริษัท Golden Lake Co.,Ltd. (GL) เพื่ อร่วมด�ำเนินการ
พั ฒนาโครงการเหมืองถ่านหิน เมืองก๊ก (Mai Khot Coal Mine) ซึ่งตั้งอยู่ท่ี รัฐฉาน สาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยได้จัดตั้งบริษัทร่วมทุน เพื่ อรับสิทธิในการพั ฒนาเหมืองดังกล่าว
จากเจ้าของสัมปทาน

2562

• โครงการ O&M Waste Line 2 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว บริษัทฯ รับจ้าง บริษัท
หงสาเพาเวอร์ จ�ำกัด ในการ Operation and Maintenance service ระบบสายพานงานดิน
และงานขี้เถ้า มีมูลค่าโครงการเท่ากับ 2,265 ล้านบาท โดยเข้าลงนามในสัญญาสัมปทานเมื่อ
วันที่ 25 กรกฎาคม 2562
• บริษัทฯได้น�ำใบส�ำคัญแสดงสิทธิท่เี สนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท จ�ำนวน
2,894,460 หน่วย มีอัตราการใช้สิทธิ 1 ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ มีสิทธิซ้อ
ื หุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ที่ราคา
การใช้สิทธิ 1 บาท รวมเป็นเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิซ้อ
ื หุ้นสามัญเพิ่ มทุนจ�ำนวน 2,894,460
บาท ทั้งนี้ ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่ มทุนช�ำระแล้ว บริษัทฯมีหุ้นที่รอการใช้สิทธิซ้อ
ื หุ้นสามัญ
จ�ำนวน 8,590,640 หุ้นและคงเหลือใบส�ำคัญแสดงสิทธิเพื่ อเสนอขายให้แก่กรรมการและ
พนักงานของบริษัท จ�ำนวน 8,590,640 หน่วย
• สิ้นสุดงานโครงการ 7 ตามสัญญา

2563

• บริษัทฯได้น�ำใบส�ำคัญแสดงสิทธิท่เี สนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท จ�ำนวน
8,590,640 หน่วย มีอัตราการใช้สิทธิ 1 ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ มีสิทธิซ้อ
ื หุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ที่ราคา
การใช้สิทธิ 1 บาท มีการใช้สิทธิไปทั้งสิ้น 5,040,490 หน่วย รวมเป็นเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิ
ซื้อหุ้นสามัญเพิ่ มทุนจ�ำนวน 5,040,490 บาท ทั้งนี้ ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่ มทุนช�ำระแล้ว
บริษัทฯ มีหุ้นที่รอการใช้สิทธิซ้อ
ื หุ้นสามัญจ�ำนวน 3,550,150 หุ้นและคงเหลือใบส�ำคัญแสดง
สิทธิเพื่ อเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท จ�ำนวน 3,550,150 หน่วย

1.2.3 โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีโครงสร้างธุรกิจ ดังนี้
บมจ. สหกลอิควิปเมนท์
(บริษัทฯ)

50%
กิจการร่วมค้า
ไอทีดี – เอสคิว

70%
Mai Khot Energy
Limited

100%
บจ. สหกลพาวเวอร์
15%
บจ. ทริปเปิ้ล เอส อีโค่
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บริษัท

สัดส่วนการถือหุ้น

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

1

กิจการร่วมค้า ไอทีดี – เอสคิว

ร้อยละ 50

ด�ำเนินงานภายใต้สัญญา กับ กฟผ.
ส� ำ หรั บ โครงการเหมื อ งแม่ เ มาะ
โครงการที่ 7

2

Mai Khot Energy Limited

ร้อยละ 70

พัฒนาโครงการเหมืองถ่านหินเมือง
ก๊กสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

3

บริษัท สหกลพาวเวอร์ จ�ำกัด

ร้อยละ 100

4

บริษัท ทริปเปิ้ล เอส อิโค่ จ�ำกัด

ร้อยละ 15 ผ่าน
บจ. สหกลพาวเวอร์

ลงทุนในบริษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจ
ผลิตและจ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้า
พั ฒนาและลงทุนในธุรกิจผลิตและ
จ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้า

กิจการร่วมคา้ ไอทีดี – เอสคิว
กิจการร่วมคา้ ไอทีดี – เอสคิว จัดตัง้ ขึ้นตามสัญญาร่วมคา้ ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2551 ระหวา่ งบริษัท อิตาเลียน
ไทย ดีเวลอ๊ ปเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน) และ บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน) ในสัดสว่ นการลงทุนร้อยละ
50:50 เพื่อรับจ้างขุด – ขนดินและถ่านหินทีเ่ หมืองแมเ่ มาะให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเป็ นจ�ำนวน
เงิน 21,906 ลา้ นบาท ซึ่งมีก�ำหนดเวลาตัง้ แตว่ ันที่ 22 ตุลาคม 2551 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563
Mai Khot Energy Limited
เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 บริษัทไดล้ งนามในบันทึกขอ้ ตกลงกับ บริษัท Golden Lake Co.,Ltd. (GL)
เพื่อร่วมด�ำเนินการพัฒนาโครงการเหมืองถ่านหิน เมืองกก๊ (Mai Khot Coal Mine) ซึ่งตัง้ อยูท่ ี่ รัฐฉาน สาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยทัง้ 2 บริษัทร่วมจัดตัง้ บริษัทร่วมทุนชื่อ Mai Khot Energy Limited เพื่อรับสิทธิในการ
พัฒนาเหมืองดังกลา่ วจากเจ้าของสัมปทาน ซึ่งบริษัทฯมีสัดสว่ นถือหุ้นร้อยละ 70 บริษัท Golden Lake Co.,Ltd.
(GL) ถือหุ้นร้อยละ 30 ทุนจดทะเบียนเริม่ ตน้ 10 ลา้ นดอลลาห์สหรัฐ โดยมีแผนงานในการพัฒนาเหมืองถ่านหิน
เพื่อการสง่ ออกและพัฒนาโรงไฟฟ้าเพื่อจ�ำหนา่ ยไฟฟ้าในเชิงพาณิชยต์ อ่ ไป
บริษัท สหกลพาวเวอร์ จ�ำกัด
บริษัท สหกลพาวเวอร์ จ�ำกัด จัดตัง้ ขึ้นเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2547 ดว้ ยทุนจดทะเบียน 1 ลา้ นบาท
มีจ�ำนวนหุ้นทัง้ หมด 100,000 หุ้น มูลคา่ หุ้นละ 10 บาท เพื่อประกอบธุรกิจประเภทการลงทุนในธุรกิจผลิตและ
จ�ำหนา่ ยกระแสไฟฟ้า ทัง้ นี้ บริษัท สหกลพาวเวอร์ จ�ำกัดมีการเพิม่ ทุนระหวา่ งปี 2558 ท�ำให้ปัจจุบัน บริษัทมีทุน
จดทะเบียนเป็ น 10 ลา้ นบาท คิดเป็ นจ�ำนวนหุ้น 1,000,000 หุ้น ทีม่ ูลคา่ หุ้นละ 10 บาท
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บริษัท ทริปเปิ้ ล เอส อีโค่ จ�ำกัด
บริษัท ทริปเปิ้ ล เอส อีโค่ จ�ำกัด จัดตัง้ ขึ้นเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 ดว้ ยทุนจดทะเบียน 40 ลา้ นบาท
และมีการเพิม่ ทุนในปี 2559 จ�ำนวน 20 ลา้ นบาท ท�ำให้ปัจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียนทัง้ หมด 60 ลา้ นบาท
คิดเป็ นจ�ำนวนหุ้นทัง้ หมด 6 ลา้ นหุ้น มูลคา่ หุ้นละ 10 บาท โดยบริษัท สหกลพาวเวอร์ จ�ำกัด ไดจ้ ัดตัง้ บริษัท
ร่วมกับ กลุม่ ครอบครัวรุ่งโรจนก์ ิติยศ และบริษัท พี เอส ที เอนเนอร์ยี จ�ำกัด โดยถือหุ้นร้อยละ 15 ร้อยละ 70 และ
ร้อยละ 15 ตามล�ำดับ
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
2.1 ภาพรวมประกอบธุรกิจ
ปั จจุบัน บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจให้บริการงานดา้ นการ
ท�ำเหมืองแร่ครบวงจร (Mining Service Business) โดยปั จจุบัน เหมืองทีบ่ ริษัทฯ ให้บริการด�ำเนินงาน จะ
เป็ นการท�ำเหมืองถ่านหินแบบบอ่ เปิ ด (Open Pit Mining) ซึ่งเป็ นการเปิ ดหนา้ ดินเป็ นบอ่ ลึกลงไปจนถึงชัน้
ถ่านหิน แลว้ จึงท�ำการขุดถ่านหินออกมาใช้งาน เนื่องจากบริษัทฯ เป็ นผูใ้ ห้บริการดา้ นการท�ำเหมืองแร่อยา่ ง
ครบวงจร การให้บริการครอบคลุมงานตา่ งๆ ดังตอ่ ไปนี้
(1) การวางแผนงานเหมืองและขนสง่ โดยบริษัทฯ ท�ำการจัดท�ำแผนงานในเหมืองทัง้ หมด เริม่ ตัง้ แต่
การเตรียมพื้นทีแ่ หลง่ แร่ทจี่ ะขุด พื้นทีท่ งิ้ ดิน และพื้นทีก่ อ่ สร้าง การเลือกเครื่องจักรกลทัง้ เครื่องจักร
กลหลัก (Main Equipment) และ เครื่องจักรกลช่วยและสนับสนุน รวมถึงการจัดท�ำแบบแปลน
เหมืองทัง้ ในระยะสัน้ ระยะกลาง และระยะยาว แบบกอ่ สร้างองคป์ ระกอบตา่ งๆ ของเหมือง เช่น
ถนน สะพาน ผนังกัน้ น้�ำ คลองผันน้�ำ ส�ำนักงาน ฯลฯ ตลอดจนแผนในการฟื้ นฟูสภาพเหมือง
(2) การปฎิบัติงานเปิ ดหนา้ เหมือง บริษัทฯ สามารถรับงานเปิ ดหนา้ เหมืองไดห้ ลายระดับดว้ ยความ
ช�ำนาญในพื้นทีแ่ ละมีบุคลากรทีม่ ีประสบการณแ์ ละความช�ำนาญในแตล่ ะสว่ น ตัง้ แตเ่ หมืองขนาด
เล็กถึงขนาดใหญ่ สามารถรับงานเปิ ดหนา้ เหมืองแร่ไดห้ ลายประเภท เช่น ถ่านหิน ทองแดง แบร
ไรต์ โปแตช ฯลฯ
(3) การเป็ นทีป่ รึกษางานเหมือง
(4) การบริการให้เช่าเครื่องจักรขนาดใหญแ่ ละงานซ่อมบ�ำรุงซึ่งเป็ นการบริการให้เช่าเครื่องจักรทัง้ แบบ
ทีเ่ ป็ นสัญญาเช่าทางการเงิน และสัญญาเช่าด�ำเนินงาน รวมถึงบริการงานซ่อมบ�ำรุงเครื่องจักรดว้ ย
วิศวกรผูเ้ ชีย่ วชาญ
(5) การรับเหมากอ่ สร้างงานวิศวกรรมโยธาและระบบสาธารณูปโภค เช่น ถนน ทีพ่ ักอาศัย เป็ นตน้
กลุม่ บริษัทสหกล เริม่ ให้บริการดา้ นเหมืองตัง้ แตป่ ี 2526 โดยเป็ นผูด้ �ำเนินธุรกิจไทยรายแรกทีร่ ับผิด
ชอบด�ำเนินงานโครงการเปิ ดหนา้ เหมือง ทีม่ ีมูลคา่ กวา่ หมื่นลา้ นบาท โดยงานแรกของกลุม่ บริษัทสหกลคือ
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โครงการเหมืองแมเ่ มาะ โครงการ 1 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) มูลคา่ โครงการรวมทุก
สัญญาประมาณ 2,770 ลา้ นบาท งานตอ่ มาของกลุม่ บริษัทสหกลคือ โครงการเหมืองแมเ่ มาะ โครงการ 2 ของ
กฟผ. เช่นกัน โดยมีมูลคา่ โครงการรวมทุกสัญญาประมาณ 7,648 ลา้ นบาท หลังจากนัน้ กลุม่ บริษัทสหกลได้
รับงานทีเ่ กีย่ วขอ้ งกับงานขุด ขน และล�ำเลียงดินและถ่านหิน งานติดตัง้ ระบบสายพานในเหมืองแมเ่ มาะ รวมถึง
การรับเหมากอ่ สร้างทางหลวงสายส�ำคัญๆ ทัว่ ประเทศไทย ปั จจุบัน การด�ำเนินธุรกิจให้บริการและด�ำเนินงาน
เหมืองแร่ครบวงจรทัง้ หมดของ กลุม่ บริษัท สหกล อยูภ่ ายใตก้ ารด�ำเนินงานของบริษัทฯ หรือ บริษัทยอ่ ย บริษัท
ร่วม หรือกิจการร่วมคา้ ของบริษัทฯ โดยเป็ นผูร้ ับจ้างในการขุดและขนดินและถ่านหินใน โครงการเหมืองแมเ่ มาะ
โครงการ 7 โครงการ 7/1 และโครงการ 8 ซึ่งเป็ นโครงการตอ่ เนื่องจากโครงการในอดีตของ กฟผ. โดยโครงการ 7
เริม่ ตัง้ แตว่ ันที่ 22 ตุลาคม 2551 สิน้ สุดสัญญาวันที่ 30 เมษายน 2563 มูลคา่ โครงการทัง้ หมดประมาณ 21,906
ลา้ นบาท โครงการ 7/1 เริม่ ตัง้ แตว่ ันที่ 9 สิงหาคม 2554 สิน้ สุดสัญญาวันที่ 30 กันยายน 2558 มูลคา่ โครงการ
ทัง้ หมดประมาณ 5,273 ลา้ นบาท และ โครงการ 8 ซึ่งมีระยะเวลาด�ำเนินการตามสัญญาตัง้ แตว่ ันที่ 1 มกราคม
2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และมีมูลคา่ โครงการทัง้ หมดประมาณ 22,871 ลา้ นบาท
นอกจากโครงการเหมืองแมเ่ มาะทีก่ ลา่ วมาขา้ งตน้ บริษัทฯ ไดล้ งนาม (1) สัญญาจ้างเหมาขุด-ขนดิน
และถ่านหิน ณ เหมืองหงสา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กับ บริษัท หงสาเพาเวอร์ จ�ำกัด เมื่อวันที่
23 มกราคม 2557 โดยโครงการดังกลา่ วมีมูลคา่ ประมาณ 11,743 ลา้ นบาท เริม่ ตน้ โครงการวันที่ 22 มิถุนายน
2558 และสิน้ สุดโครงการวันที่ 31 ธันวาคม 2569 (2) ลงนามในสัญญางานเพิม่ จ้างเหมาขุด-ขนดินและถ่านหิน
ณ เหมืองหงสา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กับ บริษัท หงสาเพาเวอร์ จ�ำกัด มูลคา่ ประมาณ 1,036
ลา้ นบาท เริม่ ตน้ โครงการวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 และสิน้ สุดโครงการวันที่ 31 ธันวาคม 2569 (3) ลงนามสัญญา
Operation and Maintenance Services for Waste Line 2 System และOperation and Maintenance
Services for Ash Conveyor System ทีเ่ หมืองหงสา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มูลคา่ งาน 2,265
ลา้ นบาท วันที่ 25 กรกฎาคม 2562ซึ่งจะเริม่ รับรู้รายไดใ้ นปี 2563 และสิน้ สุดโครงการวันที่ 31 ธันวาคม 2569
(4) โครงการเหมืองถ่านหินเมืองกก๊ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 บริษัทได้
ลงนามในบันทึกขอ้ ตกลงกับ บริษัท Golden Lake Co.,Ltd. (GL) เพื่อร่วมด�ำเนินการพัฒนาโครงการเหมือง
ถ่านหิน เมืองกก๊ (Mai Khot Coal Mine) ซึ่งตัง้ อยูท่ ี่
รัฐฉาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยไดจ้ ัดตัง้ บริษัทร่วมทุนเพื่อรับสิทธิในการพัฒนาเหมือง
ดังกลา่ วจากเจ้าของสัมปทาน
โครงการปั จจุบัน
ปั จจุบันบริษัทฯ ด�ำเนินโครงการใน 2 ลักษณะดว้ ยกัน ไดแ้ ก่ (1) โครงการทีม่ ีกิจการร่วมคา้ เป็ นคูส่ ัญญา
กับลูกคา้ และ (2) โครงการทีบ่ ริษัทฯ เป็ นคูส่ ัญญาโดยตรง โดยโครงการทีม่ ีกิจการร่วมคา้ เป็ นคูส่ ัญญากับลูกคา้
ไดแ้ ก่ โครงการเหมืองแมเ่ มาะ โครงการ 7 ทีด่ �ำเนินการโดยกิจการร่วมคา้ ITD-SQ และโครงการเหมืองถ่านหิน
เมืองกก๊ บริษัทไดล้ งนามในบันทึกขอ้ ตกลงกับ บริษัท Golden Lake Co.,Ltd. (GL) ส�ำหรับโครงการทีบ่ ริษัทฯ
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เป็ นคูส่ ัญญาโดยตรง ไดแ้ ก่ โครงการเหมืองหงสา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งเขา้ ท�ำสัญญากับ
บริษัท หงสาเพาเวอร์ จ�ำกัด โครงการเหมืองแมเ่ มาะ โครงการ 8 ซึ่งท�ำสัญญากับ กฟผ. และบริษัทฯ เริม่ ด�ำเนิน
งานในเดือนพฤศจิกายน 2558
โครงการทีใ่ ห้กิจการร่วมคา้ เป็ นคูส่ ัญญากับลูกคา้
บริษัทฯ ท�ำสัญญากับ กฟผ. เพื่อเขา้ ด�ำเนินงานในโครงการเหมืองแมเ่ มาะ โครงการ 7 (“สัญญาจ้างเหมา
หลักโครงการ 7”) ผา่ นการลงทุนในกิจการร่วมคา้ ITD-SQ ซึ่งเป็ นกิจการร่วมคา้ ทีบ่ ริษัทฯ ร่วมลงทุนกับ ITD
โดยโครงการ 7 โดยมีการแบง่ การด�ำเนินงานอยา่ งชัดเจน ซึ่งโครงการ 7 เริม่ ด�ำเนินงานในเดือนตุลาคม 2551
รายละเอียดโครงการ
โครงการเหมืองแมเ่ มาะ โครงการ 7
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2551 บริษัทฯ ไดล้ งนามในสัญญากิจการร่วมคา้ กับ ITD ในสัดสว่ นการร่วมลงทุน
ของกิจการร่วมคา้ ทีร่ ้อยละ 50 เทา่ กัน โดยมีการแบง่ การด�ำเนินงานอยา่ งชัดเจน และกอ่ ตัง้ กิจการร่วมคา้ ดัง
กลา่ วภายใตช้ ่อื กิจการร่วมคา้ ITD-SQ เพื่อด�ำเนินการในฐานะกิจการร่วมคา้ โดยจะร่วมมือกันท�ำงานขุด-ขน
ดินและลิกไนต์ ทีเ่ หมืองแมเ่ มาะ อ�ำเภอแมเ่ มาะ จังหวัดล�ำปาง ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2551 ทีก่ ิจการร่วมคา้ ไดล้ ง
นามกับ กฟผ.
ส�ำหรับสินทรัพยท์ ใี่ ช้ในโครงการ 7 บริษัทฯ และ ITD น�ำเขา้ มาใน ITD-SQ โดยบริษัทฯ น�ำเครื่องจักร
เขา้ มาในลักษณะสัญญาเช่าทางการเงิน ในขณะที่ ITD ขายเครื่องจักรเขา้ มาใน ITD-SQ
ส�ำหรับงานภายใตส้ ัญญาวา่ จ้างงาน ITD-SQ ตกลงรับจ้างเหมาขุดและขนดิน งานขุดคัดแยกและขนถ่าน
ลิกไนต์ รวมทัง้ งานขุดท�ำระบบระบายน้�ำในเหมืองและบนทีท่ งิ้ ดิน และบริเวณทีใ่ ช้งานระหวา่ งบอ่ เหมืองและทีท่ งิ้
ดิน งานวางทอ่ ระบายน้�ำ งานกอ่ สร้างทอ่ คอนกรีต (Box Culvert) ฯลฯ เริม่ ตน้ สัญญา ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2551
และสิน้ สุดสัญญาวันที่ 30 เมษายน 2563 รวมระยะเวลาประมาณ 12 ปี โดยงานทัง้ 3 รายการมีรายละเอียดดังนี้
(1) งานขุดและขนดินปริมาณสะสมประมาณ 365.0 ลา้ น ลูกบาศกเ์ มตร แนน่ ซึ่งสว่ นใหญเ่ ป็ นดินเชล
คือดินทีไ่ มแ่ ข็งจนเกินไป และสามารถขุดไดง้ า่ ย ซึ่งลักษณะดินอาจมีหินแทรกอยูแ่ ละบางสว่ นอาจ
มีหนา้ ดิน (Top Soil) ดินเหนียวสีแดง (Red Bed) และดินซึ่งแทรกอยูร่ ะหวา่ งชัน้ ถ่าน
จากทีก่ ลา่ วมาขา้ งตน้ เมื่อ 31 ธันวาคม 2563 ITD-SQ มีปริมาณงานขุดขนดินสะสมแลว้ เสร็จจ�ำนวน 361 ลา้ น
ลบ.ม. แนน่ หรือคิดเป็ นร้อยละ 100 ของปริมาณงานขุดขนดินสะสมทัง้ หมดในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ซึ่ง ITDSQ ไดส้ ง่ มอบพื้นทีแ่ ลว้ เสร็จโดยสมบูรณใ์ ห้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ ในวันที่ 30 เมษายน 2563
(2) งานขุดคัดแยกและขนถ่านลิกไนตป์ ริมาณประมาณ 50 ลา้ นเมตริกตัน โดยลักษณะของถ่านหิน
ลิกไนตท์ จี่ ะตอ้ งท�ำการขุดคัดแยกและขนจะอยูป่ ะปนกับชัน้ ดิน โดยจะมีดินแทรกอยูร่ ะหวา่ งชัน้
ถ่าน ซึ่งถ่านหินดังกลา่ วจะถูกขนไปเททีเ่ ครื่องโมถ่ ่านที่ กฟผ. จัดเตรียมไวใ้ ห้ หรือถูกเทบริเวณ
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ใกลเ้ คียงเครื่องโมถ่ ่านที่ กฟผ. ก�ำหนดให้
เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ITD-SQ มีปริมาณงานคัดแยกและขนถ่านลิกไนตส์ ะสมทีแ่ ลว้ เสร็จสมบูรณ์
คิดเป็ นร้อยละ 100 ของปริมาณงานคัดแยกและขนถ่านลิกไนตส์ ะสมทัง้ หมดในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ซึ่ง ITDSQ ไดส้ ง่ มอบพื้นทีแ่ ลว้ เสร็จโดยสมบูรณใ์ ห้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ ในวันที่ 30 เมษายน 2563
(3) งานขนดินสว่ นที่ กฟผ. ด�ำเนินการ ปริมาณประมาณ 40.0 ลา้ น ลบ.ม. แนน่ ซึ่งลักษณะดินทีต่ อ้ ง
ขนประกอบดว้ ยดินทีแ่ ทรกอยูใ่ นชัน้ ถ่าน (Parting) ดินระหวา่ งชัน้ ถ่าน (Interburden) และดินใต้
ชัน้ ถ่าน (Underburden) เป็ นสว่ นใหญ่ โดย ITD-SQ เป็ นผูจ้ ัดหาและติดตัง้ เครื่องโม่ และระบบ
สายพานทีจ่ ะใช้ท�ำงานนี้ ณ จุดที่ กฟผ. ก�ำหนดให้โดยใช้ระบบเครื่องโม่ ระบบสายพาน และ เครื่อง
โปรยดิน ขนดินดังกลา่ วออกจากบริเวณบอ่ เหมือง
เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ITD-SQ มีปริมาณงานขนดินสะสมทีแ่ ลว้ เสร็จสมบูรณ์ ตามเงื่อนไขของ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ ซึ่ง ITD-SQ ไดส้ ง่ มอบพื้นทีแ่ ลว้ เสร็จโดยสมบูรณใ์ ห้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ ในวันที่ 30
เมษายน 2563
ในช่วงตน้ โครงการ 7 กิจการร่วมคา้ ITD-SQ เป็ นผูด้ �ำเนินงานในโครงการ โดยแบง่ ภาระคา่ ใช้จ่าย
ระหวา่ งผูร้ ่วมคา้ แตล่ ะฝ่ายเทา่ ๆกัน อยา่ งไรก็ดี เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพการท�ำงานของฝ่ายจึงมีการท�ำสัญญา
ระหวา่ งกิจการร่วมคา้ กับผูร้ ่วมคา้ เพื่อให้มีการแบง่ รายไดต้ ามการท�ำงานทีเ่ กิดขึ้นจริง โดยทีแ่ ตล่ ะบริษัทแบง่
ภาระคา่ ใช้จ่ายตามทีต่ นไดใ้ ช้จริง ท�ำให้บริษัทฯ สามารถบริหารคา่ ใช้จ่าย เช่น คา่ แรง คา่ วัสดุ คา่ ไฟฟ้า ไดอ้ ยา่ ง
มีประสิทธิภาพมากขึ้น
รายละเอียดของสัญญาจ้างเหมาช่วงระหวา่ งกิจการร่วมคา้ กับบริษัทฯ มีดังตอ่ ไปนี้
(1) สัญญาจ้างเหมาช่วงระหวา่ ง ITD-SQ กับบริษัทฯ (โครงการ 7)
ITD-SQ เขา้ ท�ำสัญญาดังกลา่ วกับบริษัทฯ ในวันที่ 26 มีนาคม 2555 โดยจะมีผลตัง้ แตว่ ันที่ 1 มกราคม
2555 จนถึงวันสิน้ สุดโครงการ โดยมีรายละเอียดงานดังตอ่ ไปนี้

รายการที่ 1: งานจ้างขุดและขนดินปริมาณประมาณ 133.7 ลา้ น ลบ.ม. แนน่ ใช้ทงั้ ระบบ A และ B

ซึ่ง ปริมาณงานในสัญญาเป็ นการก�ำหนดมาจากปริมาณงานรายการที่ 1 คงเหลือทัง้ หมดของ ITD-SQ ณ วัน
ที่ 31 มกราคม 2555 ปริมาณประมาณ 267 ลา้ น ลบ.ม. แนน่
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 งานรายการที่ 1 ท�ำงานแลว้ เสร็จตามสัญญา

รายการที่ 2: งานขุดคัดแยกและขนถ่านลิกไนตป์ ริมาณตามสัญญาประมาณ 21.8 ลา้ นเมตริกตัน

(ปริมาณทีต่ กลงกันตามลักษณะงานจริง ณ เดือนมีนาคม 2559 ประมาณ 16.8 ลา้ นเมตริกตัน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งานรายการที่ 2 ท�ำงานแลว้ เสร็จตามสัญญา

รายการที่ 3: งานขนดินสว่ นที่ กฟผ. ด�ำเนินการ ออกจากบอ่ เหมืองปริมาณตามสัญญาประมาณ
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3.1 ลา้ น ลบ.ม. แนน่ (ปริมาณทีต่ กลงกันตามลักษณะงานจริง ณ เดือนมีนาคม 2559 ประมาณ 8.3 ลา้ น ลบ.ม.
แนน่ )

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 งานรายการที่ 3 ท�ำงานแลว้ เสร็จตามสัญญา

Mai Khot Energy Limited
เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 บริษัทไดล้ งนามในบันทึกขอ้ ตกลงกับ บริษัท Golden Lake Co.,Ltd.
(GL) เพื่อร่วมด�ำเนินการพัฒนาโครงการเหมืองถ่านหิน เมืองกก๊ (Mai Khot Coal Mine) ซึ่งตัง้ อยูท่ ี่ รัฐฉาน
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยทัง้ 2 บริษัทร่วมจัดตัง้ บริษัทร่วมทุนชื่อ Mai Khot Energy Limited เพื่อ
รับสิทธิในการพัฒนาเหมืองดังกลา่ วจากเจ้าของสัมปทาน ซึ่งบริษัทฯมีสัดสว่ นถือหุ้นร้อยละ 70 บริษัท Golden
Lake Co.,Ltd. (GL) ถือหุ้นร้อยละ 30 ทุนจดทะเบียนเริม่ ตน้ 10 ลา้ นดอลลาห์สหรัฐ ส�ำหรับโครงการเมืองกก๊
ในปี 2563 เนื่องจากสถานการณโ์ ควิด 19 ท�ำให้ยังไมส่ ามารถด�ำเนินโครงการได้ จึงไดม้ ีการประเมินทบทวน
สถานการณแ์ ละ วิเคราะห์ปัจจัยเสีย่ ง พร้อมกับเตรียมความพร้อมศึกษาความเป็ นไดโ้ ครงการโรงไฟฟ้าขนาด
30 เมกกะวัตต์ เพื่อให้สามารถด�ำเนินการไดท้ ันทีหลังจากสถานการณโ์ ควิค 19 คลีค่ ลาย
โครงการทีบ่ ริษัทฯ เป็ นคูส่ ัญญาโดยตรง
ก. โครงการขุด-ขนดิน เหมืองหงสา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ปั จจุบันบริษัทฯ ไดเ้ ริม่ ด�ำเนินการ งานขุด ขนดิน และถ่านให้บริษัท หงสาเพาเวอร์ จ�ำกัด (“HPC”) เมื่อ
วันที่ 22 มิถุนายน 2558 โดย HPC ไดร้ ับสัมปทานในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อน จากถ่านหิน
ลิกไนต์ ณ ตอนเหนือของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ขนาดก�ำลังการผลิตประมาณ 1,878 เมกะวัตต์
ซึ่งจะจ�ำหนา่ ยไฟฟ้าให้แกก่ ารไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ตามสัญญาซื้อขายกระแสไฟฟ้า ทีไ่ ดล้ งนามไป
เมื่อเดือนเมษายน 2553 และบางสว่ นให้แกส่ าธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทัง้ นี้ HPC ถือหุ้นโดยบริษัท
บา้ นปู เพาเวอร์ จ�ำกัด (มหาชน) (“BPP”) บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง้ จ�ำกัด (มหาชน) (“RATCH”) และ บริษัท
Lao Holding State Enterprise (“LHSE”) ซึ่งเป็ นรัฐวิสาหกิจของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว ในสัดสว่ นร้อยละ 40 ร้อยละ 40 และร้อยละ 20 ตามล�ำดับ
ในสว่ นของบริษัทฯ ไดล้ งนามในสัญญาจ้างเหมาขุด-ขนดินและถ่าน ส�ำหรับโครงการเหมืองหงสา กับ
HPC ในวันที่ 23 มกราคม 2557 โดยบริษัทฯ รับจ้างเหมาขุดและขนดินและถ่านลิกไนต์ รวมทัง้ งานขุดท�ำระบบ
ระบายน้�ำ งานกอ่ สร้างทอ่ คอนกรีต (Box Culvert) และสิง่ อ�ำนวยความสะดวกอื่นทีจ่ �ำเป็ น ฯลฯ มูลคา่ โครงการ
ทัง้ หมดประมาณ 11,743 ลา้ นบาท และมูลคา่ การลงทุนทัง้ หมดประมาณ 1,800 ลา้ นบาท โดยบริษัทฯ ใช้เงิน
ลงทุนจากเงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงิน และการเพิม่ ทุนของบริษัทฯ โครงการดังกลา่ วไดเ้ ริม่ ตน้ ด�ำเนินงานเมื่อ
วันที่ 22 มิถุนายน 2558 และสิน้ สุดโครงการวันที่ 31 ธันวาคม 2569 รวมระยะเวลาประมาณ 12 ปี และในปี 2561
บริษัทฯ ไดล้ งนามสัญญางานเพิม่ รับจ้างเหมาขุดและขนดินจ�ำนวน 28 ลา้ น ลบ.เมตร มูลคา่ โครงการทัง้ หมด
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ประมาณ 1,036 ลา้ นบาท เริม่ ตน้ ด�ำเนินการเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2561 โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้
รายการที่ 1 งานขุดและขนดิน ปริมาณงาน 235 ลา้ น ล.บ.เมตร แนน่ (รวมปริมาณงานสว่ นเพิม่ ตาม
สัญญาใหม)่
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ ไดด้ �ำเนินการขุดขนดินปริมาณงานคงเหลือตามสัญญาทัง้ หมด 150
ลา้ น ล.บ.เมตร แนน่ คิดเป็ นร้อยละ 64 เป็ นมูลคา่ งานคงเหลือทัง้ หมด 5,833 ลา้ นบาท (ปริมาณงานและมูลคา่
งานรวมงานสัญญางานสว่ นเพิม่ )
รายการที่ 2 งานขุดคัดแยกและขนถ่านลิกไนตป์ ริมาณประมาณ 82.5 ลา้ นเมตริก ตัน (เริม่ ด�ำเนินงาน
ในเดือนมกราคม 2559) อยา่ งไรก็ดี ปริมาณการขุดคัดแยกและขนถ่านลิกไนตใ์ นแตล่ ะปี จะขึ้นอยูก่ ับความ
ตอ้ งการใช้ถ่านหินของโรงไฟฟ้าหงสา ซึ่งอาจจะไมต่ รงกับทีร่ ะบุไวใ้ นสัญญาจ้าง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 งานรายการที่ 2 มีปริมาณงานคงเหลือตามสัญญาทัง้ หมด 55.4 ลา้ นเมตริกตัน
คิดเป็ นร้อยละ 67 เป็ นมูลคา่ งานคงเหลือทัง้ หมด 2,127 ลา้ นบาท
ข. โครงการเหมืองแมเ่ มาะ โครงการ 8
บริษัทฯ ไดล้ งนามในสัญญาจ้างเหมาขุด-ขนดินและถ่าน ส�ำหรับโครงการเหมืองแมเ่ มาะ โครงการ 8
กับ กฟผ. ในวันที่ 26 สิงหาคม 2558 มีมูลคา่ โครงการทัง้ หมดประมาณ 22,871 ลา้ นบาท และมีมูลคา่ การลงทุน
ทัง้ หมดประมาณ 7,200 ลา้ นบาท โดยบริษัทฯ ตกลงรับจ้างเหมาขุดและขนดินและถ่านลิกไนต์ รวมถึงงานท�ำ
ระบบระบายน้�ำในบอ่ เหมืองและบนทีท่ งิ้ ดิน โดยสัญญาของโครงการ 8 เริม่ ตน้ ในเดือนมกราคม 2559 ถึงเดือน
เมษายน 2569 รวมระยะเวลาประมาณ 10 ปี อยา่ งไรก็ดี บริษัทฯ ไดเ้ ริม่ งานจริงในเดือนพฤศจิกายน 2558 ทัง้ นี้
งานในโครงการ 8 มีรายละเอียดงานดังนี้
รายการที่ 1 งานจ้างขุดและขนดินปริมาณประมาณ 375 ลา้ น ลบ.ม.แนน่
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ ไดด้ �ำเนินการขุดขนดินปริมาณคงเหลือตามสัญญา 224 ลา้ นลบ.เมตร
แนน่ คิดเป็ นร้อยละ 60 เป็ นมูลคา่ งานคงเหลือทัง้ หมด 12,410 ลา้ นบาท
รายการที่ 2 งานจ้างขุดคัดแยกและขนถ่านลิกไนตป์ ริมาณประมาณ 31 ลา้ นเมตริกตัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 งานรายการที่ 2 มีปริมาณงานคงเหลือตามสัญญา 17.2 ลา้ นเมตริกตัน คิด
เป็ นร้อยละ 55 เป็ นมูลคา่ งานคงเหลือทัง้ หมด 631 ลา้ นบาท
ค. โครงการงาน Operation and Maintenance Services for Waste Line 2 System และโครงการ
Operation and Maintenance Services for Ash Conveyor System เหมืองหงสา สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว
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โครงการ O&M Waste Line 2 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว บริษัทฯ รับจ้าง บริษัท หงสา
เพาเวอร์ จ�ำกัด ในการ Operation and Maintenance service ระบบสายพานงานดินและงานขีเ้ ถ้า มีมูลคา่
โครงการเทา่ กับ 2,265 ลา้ นบาท โดยเขา้ ลงนามในสัญญาสัมปทานเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เริม่ ท�ำงาน
และรับรู้รายไดต้ งั้ แตเ่ ดือนมกราคม 2563

รายการที่ 1 งานจ้างขนดินปริมาณประมาณ 238 ลา้ น ลบ.ม.แนน่

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ ไดด้ �ำเนินการขุดขนดินปริมาณคงเหลือตามสัญญา 211.6 ลา้ น
ลบ.เมตร แนน่ คิดเป็ นร้อยละ 89 เป็ นมูลคา่ งานคงเหลือทัง้ หมด 1,735 ลา้ นบาท

ละ 86

รายการที่ 2 งานจ้างขน Ash มูลคา่ งาน 303 ลา้ นบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 งานรายการที่ 2 มีมูลคา่ งานคงเหลือตามสัญญา 261 ลา้ นบาท คิดเป็ นร้อย

ทัง้ นีร้ ายไดท้ บี่ ริษัทฯ ไดร้ ับจากการด�ำเนินงานในโครงการ 7 ประกอบดว้ ย รายไดจ้ ากการรับจ้างเหมา
ช่วงจากกิจการร่วมคา้ ตามทีร่ ะบุในสัญญา (รายละเอียดในหัวขอ้ “การด�ำเนินงานของบริษัทฯ ในแตล่ ะโครงการ)
และรายไดท้ ไี่ ดร้ ับจากการด�ำเนินงานของกิจการร่วมคา้ โดยแบง่ ตามสัดสว่ นของบริษัทฯ ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563 บริษัทฯ ยังมีปริมาณการท�ำงานคงเหลือและมีรายไดจ้ ากการด�ำเนินงานในโครงการทีเ่ ป็ นสัดสว่ นของ
บริษัทฯ ตามตารางดา้ นลา่ ง
ปริมาณงานคงเหลือ
ในส่วนของบริษัทฯ 1
โครงการ

ลักษณะงาน
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ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2562
2563
2562
2563

-

222 ล้าน
บาท

2.4 ล้าน
งานที่ 2 ขุดขนถ่านหิน
เมตริกตัน

-

44 ล้าน
บาท

-

งานที่ 3 งานขนดิน
(ในส่วนของ กฟผ.)

-

47 ล้าน
บาท

-

งานที่ 1 ขุดขนดิน
โครงการเหมือง
แม่เมาะโครงการ 7
(ตุลาคม 2551 ถึง
เมษายน 2563)

มูลค่าคงเหลือในส่วน
ของบริษัทฯ 1

3 ล้าน
ลบ.ม.แน่น

-

หมายเหตุ

ด�ำเนินการผ่าน
กิจการร่วมค้า
ITD-SQ

ปริมาณงานคงเหลือ
ในส่วนของบริษัทฯ 1
โครงการ

โครงการเหมืองหง
สา (มิถุนายน 2558
ถึง ธันวาคม 2569)

โครงการเหมือง
แม่เมาะ โครงการ 8
(ด�ำเนินการจริง
พฤศจิกายน 2558
ถึง เมษายน 2569 )

โครงการหงสา
O&M (7 ปี)
(ม.ค. 2563 ถึง
ธันวาคม 2569)

ลักษณะงาน

มูลค่าคงเหลือในส่วน
ของบริษัทฯ 1

ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2562
2563
2562
2563

165 ล้าน
ลบ.ม.แน่น

150 ล้าน 6,423 ล้าน 5,833 ล้าน
ลบ.ม.แน่น
บาท
บาท

งานที่ 2 ขุดขนถ่านหิน

67 ล้าน
เมตริกตัน

55.4 ล้าน 2,387 ล้าน
เมตริกตัน
บาท

2,127 ล้าน
บาท

งานที่ 1 ขุดขนดิน

281 ล้าน
ลบ.ม.แน่น

224 ล้าน
ลบ.ม.แน่น

15,475
ล้านบาท

12,410
ล้านบาท

22 ล้าน
เมตริกตัน

17.2 ล้าน
เมตริกตัน

843 ล้าน
บาท

631 ล้าน
บาท

Waste Line 2
System

-

211.6 ล้าน
ลบ.ม.แน่น

1,947 ล้าน
บาท

1,735 ล้าน
บาท

Ash Conveyor
System

-

-

318 ล้าน
บาท

261 ล้าน
บาท

งานที่ 1 ขุดขนดิน

งานที่ 2 ขุดขนถ่านหิน

หมายเหตุ

ด�ำเนินการโดย
บริษัทฯ เอง

ด�ำเนินการโดย
บริษัทฯ เอง

ด�ำเนินการโดย
บริษัทฯ เอง

หมายเหตุ 1 : การค�ำนวณปริมาณงานคงเหลือในส่วนของบริษัทฯ ส�ำหรับโครงการ 7 นั้น อ้างอิงจากปริมาณ
งานในส่วนที่บริษัทฯ ด�ำเนินงานจริง บวกกับปริมาณงานที่ด�ำเนินงานโดยกิจการร่วมค้า ซึ่งแบ่งตามสัดส่วนของ
ปริมาณงานในส่วนที่บริษัทฯ ด�ำเนินงานจริง)

26

การตลาดและการแขง่ ขัน
กลยุทธก์ ารแขง่ ขันของบริษัทฯ
ในการก�ำหนดกลยุทธก์ ารแขง่ ขันและนโยบายการด�ำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ไดก้ �ำหนดกลยุทธก์ ารแขง่ ขัน
และนโยบายการด�ำเนินธุรกิจหลักของบริษัทฯ ดังนี้
1. ประสบการณใ์ นการท�ำงานของผูบ้ ริหาร งานให้บริการดา้ นการขุดและขนถ่านหินนัน้ เป็ นงานทีต่ อ้ ง
ใช้ประสบการณแ์ ละความเชีย่ วชาญในการท�ำงานเป็ นอยา่ งมาก ผูบ้ ริหารหลายทา่ นของบริษัทฯ มีประสบการณ์
ในการท�ำงานดา้ นวิศวกรรม มีความรู้ ความสามารถ และความเขา้ ใจงานเป็ นอยา่ งดี ท�ำให้การด�ำเนินงานสามารถ
พัฒนาไปไดอ้ ยา่ งตอ่ เนื่อง
2. ผลงานโครงการเป็ นทีย่ อมรับ บริษัทฯ ไดเ้ ป็ นผูร้ ับเหมาในโครงการของ กฟผ. ตัง้ แตป่ ี 2526 และ
ไดร้ ับความไวว้ างใจจาก กฟผ. ในการท�ำเหมืองถ่านหินมาโดยตลอด และขณะนี้ บริษัทฯ ก�ำลังท�ำเหมืองใน
โครงการ 7 และโครงการ 8 ซึ่งนอกจากงานในประเทศแลว้ บริษัทฯ ยังไดเ้ ขา้ ท�ำสัญญากับโครงการหงสา ซึ่ง
เป็ นโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินขนาด 1,878 เมกะวัตต์ ถือวา่ เป็ นโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินขนาดใหญอ่ ีกแห่ง
ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ โครงการเหมืองถ่าน เมืองกก๊ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ซึ่งเป็ น
งานรับท�ำเหมืองแบบครบวงจร
3. ความพร้อมของเครื่องจักรและอุปกรณ์ เนื่องจากงานให้บริการขุดเหมือง เป็ นงานทีต่ อ้ งพึ่งพาเครื่อง
จักรและอุปกรณม์ าก ทัง้ เครื่องจักรหลัก เช่น รถขุดบุง้ กีห๋ มุน รถขุดและบรรทุก ระบบสายพาน เครื่องโม่ เครื่อง
โปรยดิน และเครื่องจักรช่วย เช่น รถแทรคเตอร์ รถเกรด รถบรรทุก รถเครน ซึ่งบริษัทฯ มีเครื่องจักรทีห่ ลากหลาย
และมีความสัมพันธท์ ดี่ ีกับผูผ้ ลิตเครื่องจักร ท�ำให้มีความพร้อมทีจ่ ะเขา้ ไปประมูลและด�ำเนินงานในเหมืองอื่นๆ
ในอนาคต นอกจากนีบ้ ริษัทฯ ยังมีเทคโนโลยีในการท�ำเหมืองแร่ทกี่ า้ วหนา้ เช่น เทคโนโลยีเซนเซอร์เลเซอร์ 3
มิติ (3D Lasor Sensors) ซึ่งเป็ นซอฟตแ์ วร์ทตี่ ิดตามการท�ำงานของเครื่องจักร และเทคโนโลยี AutoSonde
ซึ่งเป็ นเทคโนโลยีซ่งึ ช่วยให้การเจาะหลุมเพื่อจุดระเบิดงา่ ยขึ้น ท�ำให้การท�ำงานเป็ นไปไดอ้ ยา่ งมีประสิทธิภาพ
มากขึ้นและปลอดภัยยิง่ ขึ้น
ทัง้ นี้ ความพร้อมของเครื่องจักรและอุปกรณข์ องบริษัทฯ ยังเกิดจากความมีประสิทธิภาพของงานซ่อม
บ�ำรุง ทัง้ จากบุคลากรของบริษัทฯ เองทีม่ ีทีมงานดูแลรักษาและซ่อมบ�ำรุงทีม่ ีประสบการณม์ ากกวา่ ร้อยละ 30
ของพนักงานทัง้ หมด โดยแบง่ หนา้ ทีค่ วามรับผิดชอบในกลุม่ เครื่องจักรทีช่ ัดเจน อีกทัง้ ยัง outsource งานซ่อม
บ�ำรุงบางสว่ นทีต่ อ้ งการความเร่งดว่ นและมีลักษณะงานเฉพาะให้กับบริษัทภายนอกทีม่ ีความเชีย่ วชาญเพื่อลด
ตน้ ทุนและไดง้ านทันตอ่ ความตอ้ งการ
4. บุคลากรทีม่ ีความเชีย่ วชาญในการด�ำเนินงาน บุคลากรนับเป็ นองคป์ ระกอบหนึ่งทีส่ �ำคัญในการ
ด�ำเนินงานของบริษัทฯ บริษัทฯ มีบุคลากรทีม่ ีประสบการณแ์ ละความช�ำนาญการทัง้ ในดา้ นวิศวกรรมการ
ออกแบบ และการใช้และประกอบเครื่องจักร และในปั จจุบัน บริษัทฯ ยังไดว้ างแนวทางการดูแลพนักงานของ

27

บริษัทฯ ในระดับปฏิบัติการและระดับกลางให้มีความรู้ความเชีย่ วชาญ เพื่อให้ไลท่ ันกับพนักงานระดับสูงทีม่ ี
ความรู้และประสบการณท์ �ำให้การท�ำงานเป็ นไปไดอ้ ยา่ งตอ่ เนื่องตัง้ แตก่ ารวางแผน ไปถึงการด�ำเนินงานจริง
ซึ่งหากเครื่องจักรช�ำรุด บุคลากรของบริษัทฯ ก็สามารถเขา้ ไปซ่อมแซมไดท้ ันทว่ งที ลดความลา่ ช้าทีอ่ าจเกิด
ขึ้นได้ และท�ำให้บริษัทฯ ไมส่ ง่ งานลา่ ช้า นอกจากนี้ พนักงานของบริษัทฯ ยังมีความคลอ่ งตัวในการโยกยา้ ยไป
ปฏิบัติงานชัว่ คราวและประจ�ำยังโครงการใหมๆ
่ เช่น โครงการเหมืองหงสา ซึ่งในเบื้องตน้ ตอ้ งการบุคลากรใน
ต�ำแหนง่ หลัก ไปเป็ นผูบ้ ุกเบิกวางรากฐานและสอนงานให้กับพนักงานทีร่ ับจากทอ้ งถิน่ ซึ่งยังขาดความรู้และ
ประสบการณ์ โดยบริษัทฯ สามารถเคลื่อนยา้ ยบุคลากรจากโครงการเหมืองแมเ่ มาะไปยังโครงการหงสาได้
อยา่ งราบรื่น ไมม่ ีผลตอ่ การท�ำงานในโครงการเดิมแตอ่ ยา่ งใด
นอกจากการสง่ เสริมดา้ นความรู้และความเชีย่ วชาญแลว้ บริษัทฯ ยังให้ความส�ำคัญกับการดูแลความ
เป็ นอยูข่ องพนักงานโดยเฉพาะในระดับปฏิบัติการซึ่งท�ำให้พนักงานมีก�ำลังใจในการปฏิบัติงานและพร้อมจะร่วม
ปฏิบัติงานกับบริษัทฯ อยา่ งเต็มใจและตอ่ เนื่อง โดยบริษัทฯ ไดจ้ ัดให้มีระบบสวัสดิการพื้นฐานไดแ้ ก่ การจัดสรร
ทีด่ ินเพื่อใช้เป็ นทีพ่ ักอาศัยถาวร การจัดระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลและการประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ รวม
ถึงการจัดการแรงงานสัมพันธเ์ พื่อรับทราบความตอ้ งการของพนักงานและตอบสนองอยา่ งสมเหตุสมผล
กลุม่ ลูกคา้
กลุม่ ลูกคา้ ของบริษัทฯ จะเป็ นกลุม่ ลูกคา้ ในอุตสาหกรรมไฟฟ้า ซึ่งเปิ ดประมูลราคาจ้างให้ผปู้ ระกอบ
การดา้ นการท�ำเหมืองเขา้ ร่วมการประมูล ทัง้ นีก้ ลุม่ ลูกคา้ ของบริษัทฯ สามารถแบง่ ออกเป็ นบริษัททัง้ ในและ
ตา่ งประเทศดังนี้
ลูกคา้ ในประเทศ
ลูกคา้ หลักในประเทศของบริษัทฯ คือ กฟผ. โดยบริษัทฯ เป็ นผูร้ ับเหมาในการขุดขนดินและถ่านหินที่
เหมืองแมเ่ มาะ อ�ำเภอแมเ่ มาะ จังหวัดล�ำปาง ซึ่งเป็ นโครงการของ กฟผ. ทัง้ นีเ้ หมืองแมเ่ มาะเป็ นเหมืองถ่านหิน
ทีม่ ีขนาดใหญท่ สี่ ุดในประเทศไทย มีปริมาณสะสมของถ่านหินประมาณ 1,130 ลา้ นตัน โดยถ่านหินดังกลา่ วจะ
ถูกล�ำเลียงเพื่อสง่ ตอ่ ให้โรงไฟฟ้าถ่านหินแมเ่ มาะ ซึ่งด�ำเนินการโดย กฟผ.
กฟผ. ไดด้ �ำเนินการจ้างผูร้ ับเหมาทีม่ ีความพร้อมทัง้ ดา้ น เครื่องจักร อุปกรณต์ า่ งๆ รวมถึงประสบการณ์
ความรู้ความสามารถ โดยผา่ นการประมูลงานเป็ นโครงการตามปริมาณและช่วงเวลาการขุด ตัง้ แตป่ ี 2526 โดย
กฟผ. ไดเ้ ปิ ดประมูลราคาจ้างเป็ นสัญญาๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้
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โครงการ

รายละเอียดของงาน

ผู้ชนะการประกวดราคา

ระยะเวลา

1

- ขุดขนดิน 90.0 ล้าน ลบ.ม. แน่น

บริษัท สหกลเอนยิเนียร์ จ�ำกัด

2526-33

2

- ขุดขนดิน 244.50 ล้าน ลบ.ม. แน่น
- ขุดคัดแยกและขนถ่านหิน 25 ล้านตัน
- ขนดิน 43.50 ล้าน ลบ.ม.แน่น

บริษัท สหกลเอนยิเนียร์ จ�ำกัด

2532-41

3

- ขุดขนดิน 337.0 ล้าน ลบ.ม. แน่น
- ขุดคัดแยกและขนถ่านหิน 46.0 ล้านตัน
- ขนดิน 46.0 ล้าน ลบ.ม.แน่น

บริษัทบ้านปู จ�ำกัด

2535-44

4

- ขุดขนดิน 331 ล้าน ลบ.ม. แน่น
- ขุดคัดแยกและขนถ่านหิน 55 ล้านตัน
- ขนดิน 2.5 ล้าน ลบ.ม.แน่น

บริษัทเชียงใหม่คอนสตรัคชั่น
จ�ำกัด

2539-51

5

- ขุดขนดิน 255.0 ล้าน ลบ.ม. แน่น
- ขุดคัดแยกและขนถ่านหิน 38.0 ล้านตัน
- ขนดิน 47.0 ล้าน ลบ.ม.แน่น

บริษัทอิตาเลียนไทย ดีเวล๊อป
เมนท์ จ�ำกัด (มหาชน)

2543-52

6

- ขุดขนดิน 240.0 ล้าน ลบ.ม. แน่น
- ขุดคัดแยกและขนถ่านหิน 45.0 ล้าน
เมตริกตัน
- ขนดิน 15.0 ล้าน ลบ.ม. แน่น

กิจการร่วมค้า บริษัท เนาวรัตน์
พั ฒนาการ จ�ำกัด (มหาชน)
และ บริษัทสระบุรีถ่านหิน จ�ำกัด

2553-61

7

- ขุดขนดิน 365.0 ล้าน ลบ.ม. แน่น
- ขุดขนถ่านหิน 50.0 ล้านเมตริกตัน
- ขุดดิน (กฟผ. เป็นผู้ด�ำเนินการขุด) 40.0
ล้าน ลบ.ม. แน่น

กิจการร่วมค้า ITD – SQ

2551-62

- ขุดขนดิน 80 ล้าน ลบ.ม. แน่น

กิจการร่วมค้า SQ – ITD

2554-58

7/1
8

- ขุดขนดิน 375 ล้าน ลบ.ม. แน่น
- ขุดคัดแยกและขนถ่านหิน 31 ล้านเมตริกตัน

SQ

2559-68

9

- ขุดขนดิน 467 ล้าน ลบ.ม. แน่น
- ขุดคัดแยกและขนถ่านหิน 35 ล้านเมตริกตัน

ITD

2562-71

โรงไฟฟ้าแมเ่ มาะเป็ นแหลง่ ผลิตพลังงานไฟฟ้าขนาดใหญใ่ นภาคเหนือ เป็ นสื่อกลางในการน�ำ ความเจริญ
รุ่งเรื่องมาสูท้ อ้ งถิน่ ของชนในภาคเหนือ และพลังงานไฟฟ้าสว่ นทีเ่ หลือยังสามารถ สง่ ไปหลอ่ เลีย้ ง จุดศูนยก์ ลางที่
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หนาแนน่ ไปดว้ ยอุตสาหกรรม ธุรกิจ การคา้ และทีอ่ ยูอ่ าศัย ทีม่ ีความตอ้ งการใช้ไฟฟ้าในปริมาณ มากเป็ นล�ำดับ
ของประเทศ อยา่ งเช่นกรุงเทพฯ เขตปริมณฑล และหลายจังหวัดในภาคกลางรวมทัง้ สง่ พลังงาน ไฟฟ้าไปยังภาค
ตะวันออกเฉียงเหนืออีกดว้ ยการทีแ่ มเ่ มาะมีโรงไฟฟ้าถึง 13 เครื่อง เนื่องจากแมเ่ มาะอุดม สมบูรณไ์ ปดว้ ยแหลง่
เชื้อเพลิงลิกไนต์ ซึ่งเป็ นแหลง่ พลังงานทีส่ �ำคัญยิง่ ของประเทศ หากไมน่ ามาพัฒนาและใช้ ประโยชนใ์ นยามที่
ประเทศตอ้ งการพลังงานไฟฟ้า ก็จะเป็ นการสูญเสียโอกาสและหลีกเลีย่ งไมไ่ ดท้ ตี่ อ้ งนาเขา้ นา้ มันเชื้อเพลิงจาก
ตา่ งประเทศ ซึ่งมีราคาแพงและไมแ่ นน่ อน ทัง้ ยังท�ำให้ตน้ ทุนในการผลิตกระแสไฟฟ้าเพิม่ สูงขึ้น สง่ ผลกระทบ
แกผ่ ใู้ ช้ไฟฟ้าโดยรวมควบคูไ่ ปกับการด�ำเนินงานผลิตไฟฟ้า กฟผ. ไดเ้ ฝ้าระมัดระวัง ตรวจสอบคุณภาพอากาศ
น้�ำ และดิน ทีม่ ีผลกระทบโดยตรงตอ่ การดารงชีวิตของชุมชน สัตวเ์ ลีย้ งและพืชตา่ งๆ อันเกิดจากการด�ำเนินงาน
ขยายเหมือง การล�ำเลียงถ่านลิกไนตเ์ ขา้ สูโ่ รงไฟฟ้า และการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าอยา่ ง สม่�ำเสมอ เพื่อให้แมเ่ มาะ
เป็ นเมืองทีน่ า่ อยู่ ปราศจากมลภาวะ สามารถอ�ำนวยประโยชนด์ า้ น พลังงานไฟฟ้า สร้างความเจริญให้แกท่ อ้ ง
ถิน่ ทัง้ จังหวัดล�ำปางและหลายจังหวัดในประเทศอีกดว้ ย
ลูกคา้ ตา่ งประเทศ
โครงการเหมืองหงสา
ปั จจุบัน บริษัทฯ ลงนามในสัญญาวา่ จ้างขุดขนดินและถ่านหินในโครงการเหมืองหงสา แขวงไซยะบุรี
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็ นระยะเวลาประมาณ 12 ปี และลงนามในสัญญาวา่ จ้างขุดขนดินเพิม่
เติม จ�ำนวน 28 ลา้ น ลูกบาศกเ์ มตรแนน่ ซึ่งเหมืองหงสามีปริมาณถ่านหินส�ำรองในโครงการทัง้ หมดประมาณ
577 ลา้ นเมตริกตัน นับเป็ นเหมืองถ่านหินทีม่ ีขนาดใหญท่ ีส่ ุดในประเทศลาว โดยโครงการดังกลา่ วเป็ นโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนทีใ่ ช้ถ่านหินเป็ นเชื้อเพลิงขนาด 1,878 เมกะวัตต์
โครงการหงสาด�ำเนินการโดย บริษัท หงสาเพาเวอร์ จ�ำกัด (“HPC”) ซึ่งเป็ นการร่วมทุนระหวา่ ง บริษัท
บา้ นปู เพาเวอร์ จ�ำกัด (มหาชน) (“BPP”) บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง้ จ�ำกัด (มหาชน) (“RATCH”) และ
รัฐวิสาหกิจถือหุ้นลาว (Laos Holding State Enterprise) (“LHSE”) ในสัดสว่ นการถือหุ้นร้อยละ 40 ร้อยละ
40 และร้อยละ 20 ตามล�ำดับ
HPC ไดร้ ับสัมปทานโรงไฟฟ้าเป็ นระยะเวลา 25 ปี โดยด�ำเนินการกอ่ สร้างตัง้ แตป่ ี 2554 ถึง 2559 เพื่อ
สง่ ไฟฟ้าให้กับ กฟผ. จ�ำนวน 1,473 เมกะวัตต์ และบริษัท ไฟฟ้า-ลาว จ�ำกัดจ�ำนวน 100 เมกะวัตต์ และน�ำไปใช้
ภายในโครงการอีก 75 เมกะวัตต์ ทัง้ นีโ้ ครงการหงสามีแผนขุดและขนถ่านหิน 14.3 ลา้ นตันตอ่ ปี โดยบริษัทฯ
และบริษัท อิตาเลียนไทย หงสา จ�ำกัด ไดร้ ับสัญญาวา่ จ้างในการขุดขนดินและถ่านหินในโครงการ รายละเอียด
ของโรงไฟฟ้าหงสาและงานขุดขนดินและถ่านหิน มีดังนี้
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รายละเอียดโรงไฟฟ้าหงสา
ก�ำลังการผลิตติดตั้ง
(เมกะวัตต์)

ก�ำลังการผลิตสุทธิ
(เมกะวัตต์)

ก�ำหนดจ่ายไฟฟ้า
(พ.ศ.)

1

626

551

มิ.ย. 2558

2

626

551

พ.ย. 2558

3

626

551

มี.ค. 2559

รวม

1,878

1,653

เครื่องที่

ที่มา: คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ

รายละเอียดงานขุดขนดินทีเ่ กีย่ วขอ้ ง
รายละเอียดของงาน

ผู้รับผิดชอบ

มูลค่างาน
(ล้านบาท)

ระยะเวลา

• ขุดขนดิน 207.0 ล้าน ลบ.ม.
แน่น
• ขุดขนถ่านหิน 82.5 ล้าน
เมตริกตัน

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์
จ�ำกัด (มหาชน)

11,742

12 ปี (2558-69)

• ขุดขนดิน 28 ล้าน ลบ.ม. แน่น

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์
จ�ำกัด (มหาชน)

1,036

8 ปี (2561-69)

• O&M 238 ล้าน ลบ.ม. แน่น

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์
จ�ำกัด (มหาชน)

2,265

7 ปี (2563-2569)

นอกจากงานขุดและขนดินที่ HPC มีแผนในการจัดจ้าง โรงไฟฟ้าหงสา มีแผนในการใช้ถ่านหินเพื่อการ
ผลิตกระแสไฟฟ้าตัง้ แตป่ ี 2570 ถึงปี 2584 ประมาณ 205 ลา้ นตัน หรือคิดเป็ นปี ละประมาณ 14 ลา้ นตัน
โครงการเมียนมาร์
โครงการ เหมืองถ่านหินเมืองกก๊ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 บริษัท
ไดล้ งนามในบันทึกขอ้ ตกลงกับ บริษัท Golden Lake Co.,Ltd. (GL) เพื่อร่วมด�ำเนินการพัฒนาโครงการเหมือง
ถ่านหิน เมืองกก๊ (Mai Khot Coal Mine) ซึ่งตัง้ อยูท่ ี่ รัฐฉาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยไดจ้ ัดตัง้ บริษัท
ร่วมทุน Mai Khot Energy (MKE) เพื่อรับสิทธิในการพัฒนาเหมืองดังกลา่ วจากเจ้าของสัมปทาน
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โครงการ

แม่เมาะโครงการ 1

แม่เมาะโครงการ 2

ก่อสร้างทางหมายเลข
35 สายธนบุรี-ปากท่อ
ตอนดาวคะนอง

งานโครงการย่อย
แม่เมาะ

งานโครงการย่อย
แม่เมาะ

บริษัท

SE

SE

SE

SE

SE

ผลงานในอดีต

กฟผ.

กฟผ.

กรม
ทางหลวง

กฟผ.

กฟผ.

คู่สัญญา
(ผู้ว่าจ้าง)

1) ขุดขนดิน 5.7 ล้านลบม. แน่น
2) ขนดิน 1.5 ล้านลบม. แน่น

1) ขุดขนดิน 8 ล้าน ลบ.ม. แน่น (เพิ่ มเติม)
2) ขุดขนถ่าน 2 ล้านตัน
3) ขนดิน 1 ล้าน ลบ.ม. แน่น

ก่อสร้างทางหมายเลข 35 สายธนบุรี-ปากท่อ
ตอนดาวคะนอง

1) ขุดขนดิน 244.5 ล้าน ลบ.ม. แน่น
2) ขุดขนถ่าน 25 ล้านตัน
3) ขนดิน 43.5 ล้าน ลบ.ม. แน่น
4) งานเปลี่ยนแปลงที่ดินและขุดขนดิน 75.0
ล้าน ลบ.ม. แน่น (เพิ่ มเติม)

1) ขุดขนดิน 90 ล้าน ลบ.ม. แน่น
2) ขุดขนดิน 22 ล้าน ลบ.ม. แน่น (เพิ่ มเติม)
3) ขุดและแยกถ่านชั้น J 1.5 ล้าน ลบ.ม. แน่น
(เพิ่ มเติม)

รายการ

โครงการในอดีต

จบแล้ว

จบแล้ว

จบแล้ว

จบแล้ว

จบแล้ว

100

100

100

100

100

2543

2541

2532

2532

2526

2543

2542

2542

2542

2533

สัดส่วน
วันสิ้น
การ
วันเริ่ม
สถานะ ลงทุน
สุด
สัญญา
(ร้อย
สัญญา
ละ)

177

284

9,865

9,865

3,544

มูลค่า
งาน
(ล้าน
บาท)
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งานติดตั้งและด�ำเนิน
การระบบสายพานคลองท่าด่าน

ขุด ขน ย้าย หน้าดิน
เหมืองแม่เมาะ(สัญญา
ที่5)

บดย่อยดิน และขุดถ่าน
เหมืองแม่เมาะ(สัญญา
ที่5)

ขุด ขน ย้าย หน้าดิน
เหมืองแม่เมาะ(สัญญา
ที่4)

ติดตั้งระบบสายพาน
คลองท่าด่าน

จ้างเหมาบดย่อยขนาด
ดิน

จ้างเหมาขุดถ่าน

จ้างเหมาบดย่อยขนาด
ดิน

SQ

SQ

SQ

SQ

SQ

SQ

SQ

โครงการ

SE

บริษัท

ITD

ITD

ITD

กิจการ
ร่วมค้า
CCVK

เชียง
ใหม่คอน
สตรัคชั่น
(บจก.)

ITD

ITD

CCVK
Joint
Venture

คู่สัญญา
(ผู้ว่าจ้าง)

จบแล้ว

จบแล้ว

จบแล้ว

จบแล้ว

จบแล้ว

จ้างเหมาบดย่อยขนาดดินโดยเครื่องโม่

จ้างเหมาขุดถ่านด้วยรถขุดไฟฟ้า DEMAG

จบแล้ว

จบแล้ว

จ้างเหมาบดย่อยขนาดดินโดยเครื่องโม่และขุด
จบแล้ว
ถ่าน

ติดตั้งระบบสายพาน คลองท่าด่าน

ขุด ขน ย้าย หน้าดิน

บดย่อยดิน 11.1ล้าน ลบ.ม. แน่น และขุดถ่าน 4.1
ล้านตัน

ขุด ขน ย้าย หน้าดิน 5.1 ล้าน ลบ.ม. แน่น

งานติดตั้งและด�ำเนินการระบบสายพานคลองท่าด่าน

รายการ

100

100

100

100

100

100

100

100

ต.ค.
2547

ก.ค.
2547

ก.พ.
2547

มี.ค.
2545

ก.พ.
2545

ธ.ค.
2545

ก.ค.
2544

2543

มิ.ย.
2548

มิ.ย.
2548

มิ.ย.
2547

ก.พ.
2547

เม.ย.
2549

มี.ค.
2548

พ.ค.
2545

2547

สัดส่วน
วันสิ้น
การ
วันเริ่ม
สถานะ ลงทุน
สุด
สัญญา
(ร้อย
สัญญา
ละ)

15

11

25

69

504

115

191

92

มูลค่า
งาน
(ล้าน
บาท)
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โครงการ 7/1 ของ
เหมืองถ่านหินแม่เมาะ

โครงการ 7 เหมือง
ถ่านหินแม่เมาะ

SQ-ITD

ITD-SQ
กฟผ.

กฟผ.

กฟผ.

ITD

คู่สัญญา
(ผู้ว่าจ้าง)

ขุดและขนดินปริมาณ 365 ล้าน ลบ.ม. แน่น
ขุดและขนถ่านปริมาณ 50 ล้าน เมตริกตัน
ขุดดิน (กฟผ.เป็นผู้ด�ำเนินการขุด) 40.0 ล้าน
ลบ.ม. แน่น

ขุดและขนดินปริมาณ 80 ล้าน ลบ.ม. แน่น

ขุดขนดิน 80 ล้าน ลบ.ม. แน่น

จ้างเหมาขุดถ่านด้วยรถไฟฟ้า DEMAG

รายการ

จบแล้ว

จบแล้ว

จบแล้ว

จบแล้ว

50

50

50

100

ต.ค.
2551

ส.ค.
2554

ต.ค.
2550

ก.ค.
2548

เม.ย.
2563

ก.ย.
2558

ก.พ.
2553

มิ.ย.
2549

หมายเหตุ
- บริษัท สหกลเอนยิเนียร์ จ�ำกัด (“SE”) การด�ำเนินงานในโครงการของ SE ในตารางข้างต้น โดยส่วนใหญ่เป็นการด�ำเนินงานจากทีมงานกลุ่ม
เดียวกันกับ SQ
- บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน) (“SQ”)
- กิจการร่วมค้า เอ.เอส.แอสโซชิเอท เอนยิเนียริ่ง (1964) จ�ำกัด และ บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน) (“ASQ-SQ”)

ขุดขนดิน 80 ล้าน ลบ.ม.
แน่น

จ้างเหมาขุดถ่าน

SQ

ASQSQ

โครงการ

บริษัท

สัดส่วน
วันสิ้น
การ
วันเริ่ม
สถานะ ลงทุน
สุด
สัญญา
(ร้อย
สัญญา
ละ)

21,906

5,273

2,820

11

มูลค่า
งาน
(ล้าน
บาท)
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โครงการ

โครงการเหมือง
หงสา

โครงการ 8
เหมืองถ่านหิน
แม่เมาะ

โครงการเหมือง
หงสา

โครงการเหมือง
หงสา

โครงการเหมือง
ถ่านหิน

บริษัท

SQ

SQ

SQ

SQ

MKE
เจ้าของ
เหมือง

บจก.หงสา
เพาเวอร์

บจก. หงสา
เพาเวอร์

กฟผ.

บจก. หงสา
เพาเวอร์

คู่สัญญา (ผู้
ว่าจ้าง)

1) ขายถ่านหิน
2) ธุรกิจพลังงาน

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

1) ขุดและขนดิน 28.0 ล้าน ลบ.ม.
แน่น (สัญญาเพิ่ มเติม)

1) ขุดและขนดินปริมาณ 375.0
ล้าน ลบ.ม. แน่น
2) ขุดคัดแยกและขนถ่านหิน
ปริมาณ 31.0 ล้านตัน

1) ขุดและขนดินปริมาณ 207.0
ล้าน ลบ.ม. แน่น
2) ขุดคัดแยกและขนถ่านหิน
ปริมาณ 82.5 ล้านตัน

รายการ

โครงการปั จจุบัน

เตรียม
ด�ำเนินการ

ด�ำเนินการ

ด�ำเนินการ

ด�ำเนินการ

ด�ำเนินการ

สถานะ

70

100

100

100

100

ม.ค.
2563

พ.ค.
2561

พ.ย.
2558

ม.ค.
2557

2569

2569

2568

ม.ค.
2569

สัดส่วน
วันสิ้น
การ
วันเริ่ม
ลงทุน
สุด
สัญญา
(ร้อย
สัญญา
ละ)

2,265

1,036

22,871

11,742

มูลค่า
งาน
(ล้าน
บาท)

สถานการณพ์ ลังงานของประเทศไทย ปี 2563 (ขอ้ มูลกระทรวงพลังงาน มกราคม – พฤศจิกายน 2563)
ประเทศไทยมีการใช้พลังงานในช่วง 11 เดือนของปี 2563 มีปริมาณประมาณ 70,896 พันตัน เทียบเทา่
น้�ำมันดิบ ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี กอ่ นร้อยละ 10.7 คิดเป็ นมูลคา่ กวา่ 659,589 ลา้ นบาท การใช้พลังงาน
ยังคงเพิม่ ขึ้นตามการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยทีน้่ �ำมันส�ำเร็จรูปยังคงเป็ นพลังงานทีใ่ ช้มากทีส่ ุด คิดเป็ นร้อยละ
47.7 ของการใช้พลังงานขัน้ สุดทา้ ยทัง้ หมด รองลงมาประกอบดว้ ย ไฟฟ้า พลังงานหมุนเวียน ถ่านหิน/ลิกไนต์
กา๊ ซธรรมชาติและพลังงานหมุนเวียนดัง้ เดิม คิดเป็ นร้อยละ 21.8 8.6 10.5 6.4 และ 5.0 ตามล�ำดับ
นํ้ามันสําเร็จรูป 47.7%
ไฟฟ้า 21.8%
พลังงานหมุนเวียน* 8.6%
ถ่านหิน/ลิกไนต์ 10.5%
ก๊าซธรรมชาติ 6.4%
พลังงานหมุนเวียนดั้งเดิม** 5.0%
0
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25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

พั นตันเทียบเท่านํ้ามันดิบ

้ งต้น
P ตัวเลขเบือ
* ประกอบด้วย ฟืน แกลบ กากอ้อย วัสดุเหลือใช้ทางการเกษรตร ขยะ และก๊าซชีวภาพ
** ประกอบด้วย ฟืน ถ่าน แกลบ วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่ใช้ในบ้านอยู่อาศัย และอุตสาหกรรมครัวเรือน

ทีม่ า : สถานการณพ์ ลังงานของประเทศไทย ปี 2563 กระทรวงพลังงาน

จากรายงานภาวะเศรษฐกิจไทยในเดือนพฤศจิกายน 2563 ของธนาคารแห่งประเทศไทย พบวา่ ทยอย
ฟื้ นตัวไดต้ อ่ เนื่อง แตก่ ารฟื้ นตัวยังไมท่ วั่ ถึง และหลายเครื่องชีเ้ ศรษฐกิจทีข่ ยายตัวไดส้ ว่ นหนึ่งเป็ นผลจากฐานต่�ำ
ในปี กอ่ นดว้ ย โดยเครื่องชีก้ ารบริโภคภาคเอกชนกลับมาขยายตัวจากผลของมาตรการภาครัฐ และวันหยุดยาว
พิเศษ เครื่องชีก้ ารลงทุนภาคเอกชนกลับมาขยายตัวจากการลงทุนหมวดเครื่องจักรและอุปกรณก์ ารใช้จ่ายภาค
รัฐขยายตัวจากทัง้ รายจ่ายประจ�ำและรายจ่ายลงทุน ขณะเดียวกัน การสง่ ออกสินคา้ หดตัวนอ้ ยลงสอดคลอ้ งกับ
อุปสงคข์ องประเทศคูค่ า้ ทีท่ ยอยฟื้ นตัว อยา่ งไรก็ตาม ภาคการทอ่ งเทีย่ วยังหดตัวสูงจากผลของมาตรการจ�ำกัด
การเดินทางระหวา่ งประเทศทีย่ ังมีอยู่ ดา้ นเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทัว่ ไปติดลบนอ้ ยลง ตามอัตรา
เงินเฟ้อในหมวดอาหารสด ทีส่ ูงขึ้นเป็ นส�ำคัญ ดา้ นตลาดแรงงานทรงตัวและยังมีสัญญาณความเปราะบาง สา่ ห
รับดุลบัญชีเดินสะพัดกลับมาขาดดุลตามการเกินดุลการคา้ ทีล่ ดลงจากการนา่ เขา้ ทองค�ำทีส่ ูงขึ้น และการขาด
ดุลบริการ รายได้ และเงินโอนทีม่ ากขึ้น (ดังมีรายละเอียดตามเอกสารอ้างอิง)
อยา่ งไรก็ตามการใช้พลังงานขัน้ สุดทา้ ยลดลงในทุกสาขาเศรษฐกิจ โดยพบวา่ สาขาเกษตรกรรม ลด
ลงร้อยละ 23.1 สาขาอุตสาหกรรม ลดลง ร้อยละ 7.9 สาขาบา้ นอยูอ่ าศัย ลดลง ร้อยละ 14.2 สาขาธุรกิจการคา้
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ลดลงร้อยละ 7.7 และสาขาขนสง่ ลดลง ร้อยละ 11.7 จากช่วงเดียวกันของปี กอ่ น โดยสาขาขนสง่ เป็ นสาขาที่
มีการใช้พลังงานในสัดสว่ นทีส่ ูงกวา่ สาขาอื่น โดยมีสัดสว่ น การใช้ร้อยละ 38.2 ของการใช้พลังงานขัน้ สุดทา้ ย
รองลงมาเป็ นสาขาอุตสาหกรรม บา้ นอยูอ่ าศัย ธุรกิจการคา้ และเกษตรกรรม โดยมีการใช้ ร้อยละ 37.4 13.2
8.2 และ3.0 ตามล�ำดับ
ม.ค.-พ.ย. 61

ม.ค.-พ.ย. 62

ม.ค.-พ.ย. 63

พั นตันเทียบเท่านํ�ามันดิบ
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ทีม่ า : สถานการณพ์ ลังงานของประเทศไทย ปี 2563 กระทรวงพลังงาน

ในช่วง 11 เดือนของปี 2563 ประเทศไทยมีการน�ำเขา้ พลังงาน คิดเป็ นมูลคา่ กวา่ 612,182 ลา้ นบาท
โดยมีการน�ำเขา้ น้�ำมันดิบมากทีส่ ุดจากการทีร่ ัฐบาลมีนโยบายสง่ เสริมให้มีการใช้พลังงานทดแทนในประเทศ
เพิม่ มากขึ้นรวมทัง้ เพิม่ ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน โดยลดสัดสว่ นการใช้พลังงานตอ่ ผลิตภัณฑม์ วลรวม
(Energy Intensity) พบวา่ ในช่วง 11 เดือนของปี 2563 ประเทศไทยมีการใช้พลังงานทดแทน 10,918 พันตัน
เทียบเทา่ น้�ำมันดิบ ลดลงร้อยละ 16.6 จากช่วงเดียวกันของปี กอ่ น สว่ นสัดสว่ นการใช้พลังงานตอ่ ผลิตภัณฑ์
มวลรวมมีแนวโนม้ ลดลงอยา่ งตอ่ เนื่องเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2553 ซึ่งเป็ นปี ฐานทีเ่ ริม่ ด�ำเนินการตามแผน
อนุรักษพ์ ลังงาน 20 ปี (พ.ศ.2554 – 2573) และแผนอนุรักษพ์ ลังงาน พ.ศ. 2558 – 2579
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ทีม่ า : สถานการณพ์ ลังงานของประเทศไทย ปี 2563 กระทรวงพลังงาน

การผลิตพลังงานจ�ำแนกตามชนิดพลังงาน เดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2563
การผลิตพลังงาน มีปริมาณ 59,435 พันตันเทียบเทา่ น้�ำมันดิบ ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี กอ่ น ร้อย
ละ 14.3 โดยมีการผลิตพลังงานเชิงพาณิชย์ ในสัดสว่ นร้อยละ 63.5 ของการผลิตพลังงานทัง้ หมด พลังงาน
หมุนเวียนและพลังงานอื่นๆ พลังงานหมุนเวียนดัง้ เดิมร้อยละ 28.4 และ 8.1 ตามล�ำดับ
อัตราการเปลี่ยนแปลง

ปริมาณ

การผลิตพลังงาน

(พั นต้นเทียบเท่าน�้ำมันดิบ)

(ร้อยละ)

ม.ค. -พ.ย.
2561

ม.ค. -พ.ย.
2562

ม.ค. -พ.ย.
2563

ม.ค. -พ.ย.
2562

ม.ค. -พ.ย.
2563

การผลิตพลังงาน (รวม)

63,040

69,381

59,435

3.50

(14.30)

เชิงพาณิชย์

42,558

42,374

37,776

(0.40)

(10.90)

น�้ำมันดิบ

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)

ไฟฟ้าพลังน�้ำและอื่นๆ *

605

513

365

(15.20)

(28.80)

พลังงานหมุนเวียนและ
พลังงานอื่นๆ*

16,849

19,563

16,837

16.10

(13.90)

พลังงานหมุนเวียนดั้งเดิม

7,633

7,444

4,822

(2.50)

(35.20)
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การผลิตพลังงานเชิงพาณิชย์ มีปริมาณ 37,776 พันตันเทียบเทา่ น้�ำมันดิบ ลดลง ร้อยละ 10.9 จากช่วง
เดียวกันของปี กอ่ น ประกอบดว้ ย น้�ำมันดิบ มีการผลิต 5,419 พันตันเทียบเทา่ น้�ำมันดิบ ลดลง ร้อยละ 3.6 ลิกไนต์
มีการผลิต 2,924 พันตันเทียบเทา่ น้�ำมันดิบ ลดลง ร้อยละ 10.3 กา๊ ซธรรมชาติ มีการผลิต 25,514 พันตันเทียบเทา่
น้�ำมันดิบ ลดลง ร้อยละ 11.2 คอนเดนเสท มีการผลิต 3,554 พันตันเทียบเทา่ น้�ำมันดิบ ลดลง ร้อยละ16.1 และ
ไฟฟ้าพลังน้�ำและอื่นๆ มีการผลิต 365 พันตันเทียบเทา่ น้�ำมันดิบ ลดลง ร้อยละ 28.8 ส�ำหรับพลังงานหมุนเวียน
และพลังงานอื่นๆ (ฟื น แกลบ กากอ้อย วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ขยะ กา๊ ซชีวภาพ เชื้อเพลิงชีวภาพแบล็คลิ
เคอ และกา๊ ซเหลือใช้จากขบวนการผลิต) มีการผลิต 16,837 พันตันเทียบเทา่ น้�ำมันดิบ ลดลง ร้อยละ 13.9และ
พลังงานหมุนเวียนดัง้ เดิม (ฟื น แกลบ วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร) มีการผลิต 4,822 พันตันเทียบเทา่ น้�ำมันดิบ
ลดลง ร้อยละ 35.2
การน�ำเขา้ พลังงานจ�ำแนกตามชนิดพลังงาน เดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2563
การน�ำเขา้ พลังงาน มีปริมาณ 71,039 พันตันเทียบเทา่ น้�ำมันดิบ ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี กอ่ นร้อย
ละ 2.3 โดยมีการน�ำเขา้ พลังงานเชิงพาณิชยใ์ นสัดสว่ น ร้อยละ 99.9 ของการน�ำเขา้ พลังงานทัง้ หมด และพลังงาน
หมุนเวียนดัง้ เดิม ร้อยละ 0.1
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นํ้ามันดิบ 55.0%
ถ่านหิน 19.4%
ก๊าซธรรมชาติ 18.2%
นํ้ามันสําเร็จรูป 2.1%
ไฟฟ้า 3.3%
คอนเดนเสท 1.9%
พลังงานหมุนเวียนดั้งเดิม 0.1%
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48,000

พั นตันเทียบเท่านํ้ามันดิบ
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การน�ำเขา้ พลังงานเชิงพาณิชยม์ ีปริมาณ 70,998 พันตันเทียบเทา่ น้�ำมันดิบ ลดลง ร้อยละ 2.3จากช่วง
เดียวกันของปี กอ่ น ประกอบดว้ ย น้�ำมันดิบ มีการน�ำเขา้ 39,043 พันตันเทียบเทา่ น้�ำมันดิบ ลดลง ร้อยละ2.3 คอน
เดนเสท มีการน�ำเขา้ 1,323 พันตันเทียบเทา่ น้�ำมันดิบ เพิม่ ขึ้นกวา่ 1 เทา่ จากช่วงเดียวกันของปี กอ่ น ถ่านหินมี
การน�ำเขา้ 13,781 พันตันเทียบเทา่ น้�ำมันดิบ เพิม่ ขึ้น ร้อยละ 5.7 น้�ำมันส�ำเร็จรูป มีการน�ำเขา้ 1,584พันตันเทียบ
เทา่ น้�ำมันดิบ ลดลง ร้อยละ 61.5 กา๊ ซธรรมชาติ มีการน�ำเขา้ 12,959 พันตันเทียบเทา่ น้�ำมันดิบเพิม่ ขึ้น ร้อยละ
0.3 และไฟฟ้า มีการน�ำเขา้ 2,308 พันตันเทียบเทา่ น้�ำมันดิบ เพิม่ ขึ้น ร้อยละ 15.5 ส�ำหรับพลังงานหมุนเวียน
ดัง้ เดิม(ถ่าน) มีการน�ำเขา้ 41 พันตันเทียบเทา่ น้�ำมันดิบ ลดลง ร้อยละ 34.9
การสง่ ออกพลังงานจ�ำแนกตามชนิดพลังงาน เดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2563
การสง่ ออกพลังงาน มีปริมาณ 9,909 พันตันเทียบเทา่ น้�ำมันดิบ เพิม่ ขึ้น ร้อยละ 7.9 จากช่วงเดียวกัน
ของปี กอ่ น โดยมีการสง่ ออกพลังงานเชิงพาณิชยใ์ นสัดสว่ นร้อยละ 99.9 ของการสง่ ออกพลังงานทัง้ หมด และ
พลังงานหมุนเวียนดัง้ เดิม ร้อยละ 0.1
นํ้ามันสําเร็จรูป 84.8%
นํ้ามันดิบ 12.0%
ไฟฟ้า 2.1%
ถ่านหิน 0.4%
ก๊าซโซลีนธรรมชาติ 0.5%
คอนเดนเสท 1.9%
พลังงานหมุนเวียนดั้งเดิม 0.1%

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

11,000

12,000

พั นตันเทียบเท่านํ้ามันดิบ

ทีม่ า : สถานการณพ์ ลังงานของประเทศไทย ปี 2563 กระทรวงพลังงาน

40

การสง่ ออกพลังงานเชิงพาณิชยม์ ีปริมาณ 9,898 พันตันเทียบเทา่ น้�ำมันดิบ เพิม่ ขึ้น ร้อยละ 8.0 จากช่วง
เดียวกันของปี กอ่ น ประกอบดว้ ย น้�ำมันส�ำเร็จรูป มีการสง่ ออก 8,405 พันตันเทียบเทา่ น้�ำมันดิบ เพิม่ ขึ้น ร้อย
ละ8.0 น้�ำมันดิบ มีการสง่ ออก 1,191 พันตันเทียบเทา่ น้�ำมันดิบ เพิม่ ขึ้น ร้อยละ 8.5 ไฟฟ้า มีการสง่ ออก 212
พันตันเทียบเทา่ น้�ำมันดิบ เพิม่ ขึ้น ร้อยละ 4.4 กา๊ ซโซลีนธรรมชาติ มีการสง่ ออก 52 พันตันเทียบเทา่ น้�ำมันดิบ
เพิม่ ขึ้นร้อยละ 13.6 และถ่านหิน มีการสง่ ออก 38 พันตันเทียบเทา่ น้�ำมันดิบ เพิม่ ขึ้น ร้อยละ 5.6 ส�ำหรับพลังงาน
หมุนเวียนดัง้ เดิม (ถ่าน) มีการสง่ ออก 11 พันตันเทียบเทา่ น้�ำมันดิบ ลดลง ร้อยละ 8.3
การใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า เดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2563
การใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าในช่วง 11 เดือนของ ปี 2563 พบวา่ มีการใช้เชื้อเพลิงจากกา๊ ซธรรมชาติ
ร้อยละ 59.0ของการใช้เชื้อเพลิง ในการผลิตไฟฟ้าทัง้ หมด ถ่านหิน/ลิกไนต์ ร้อยละ 17.7 น้�ำมันเตา และน้�ำ มันดี
เซลร้อยละ 0.1ทีเ่ หลือเป็ นพลังงานหมุนเวียนและพลังงานอื่นๆ (แกลบ กากอ้อย วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
ขยะ กา๊ ซชีวภาพ แบล็คลิเคอและกา๊ ซเหลือใช้จากขบวนการผลิต) คิดเป็ นสัดสว่ นร้อยละ 23.2

ถ่านหิน/ลิกไนต์ 17.7 %

ก๊าซธรรมชาติ 59.0%

นํ้ามันเตา
และนํ้ามันดีเซล 0.1 %

คอนเดนเสท 1.9%

ทีม่ า : สถานการณพ์ ลังงานของประเทศไทย ปี 2563 กระทรวงพลังงาน

การใช้พลังงานทดแทน เดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2563
สถานการณก์ ารใช้พลังงานทดแทน : ในช่วง 11 เดือนของปี 2563 ประเทศไทยมีการใช้พลังงานทดแทน
10,918 พันตันเทียบเทา่ น้�ำมันดิบ ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี กอ่ น ร้อยละ 16.6 โดยมีการใช้ในรูปของ ไฟฟ้า
ความร้อน และเชื้อเพลิงชีวภาพ (ประกอบดว้ ยเอทานอล และไบโอดีเซล) ในสัดสว่ น ร้อยละ 15.40 ของการใช้การ
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ความร้อน 55.9%
ไฟฟ้า 22.4%
ไบโอดีเซล 13.5%
เอทานอล 6.4%

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

พั นตันเทียบเท่านํ้ามันดิบ

ทีม่ า : สถานการณพ์ ลังงานของประเทศไทย ปี 2563 กระทรวงพลังงาน

ใช้ไฟฟ้า และความร้อนทีผ่ ลิตไดจ้ ากพลังงานทดแทน(ประกอบดว้ ยพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลมพลังงานน้�ำ
ชีวมวล กา๊ ซชีวภาพ และขยะ) มีปริมาณ 2,648 พันตันเทียบเทา่ น้�ำมันดิบ และ 6,103 พันตันเทียบเทา่ น้�ำมันดิบ
ตามล�ำดับ สว่ นเชื้อเพลิงชีวภาพ มีปริมาณการใช้ ประกอบดว้ ย เอทานอล 697 พันตันเทียบเทา่ น้�ำมันดิบ และ
ไบโอดีเซล 1,470 พันตันเทียบเทา่ น้�ำมันดิบ

2.1.1 คูแ่ ขง่ ขันทีส่ �ำคัญ
ธุรกิจการให้บริการท�ำเหมืองแร่นนั้ มีผแู้ ขง่ ขันนอ้ ยราย เนื่องจากเป็ นธุรกิจทีต่ อ้ งลงทุนในเครื่องจักร
เป็ นจ�ำนวนมาก อีกทัง้ ผูใ้ ห้บริการจ�ำเป็ นตอ้ งมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และการบริหารจัดการทีด่ ี
ปั จจุบันคูแ่ ขง่ ส�ำคัญของบริษัทคือ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลอ๊ ปเมนต์ จ�ำกัด (มหาชน) (“ITD”) บริษัท เนาวรัตน์
พัฒนาการ จ�ำกัด (มหาชน) (“NWR”)
จากทีก่ ลา่ วมาขา้ งตน้ ITD เขา้ ร่วมในสัญญากิจการร่วมคา้ กับบริษัทฯ ทัง้ กิจการร่วมคา้ ไอทีดี- เอสคิว
ภายใตส้ ัญญาโครงการ 7 และกิจการร่วมคา้ เอสคิว-ไอทีดี ภายใตส้ ัญญาโครงการ 7/1 ในการด�ำเนินงานจ้าง
ขุดและขนดิน ทีเ่ หมืองแมเ่ มาะ อ�ำเภอแมเ่ มาะ จังหวัดล�ำปาง ให้กับการ กฟผ. และในอนาคตถือวา่ ยังคงเป็ นคู่
แขง่ ทีส่ �ำคัญ เนื่องจากเป็ น ITD มีเทคโนโลยีและประสบการณข์ องแรงงานใกลเ้ คียงกับบริษัทฯ มาก รายละเอียด
ของผูเ้ ขา้ ประมูลงานของโครงการเหมืองถ่านหินแมเ่ มาะตัง้ แตอ่ ดีตถึงปั จจุบัน มีดังนี้
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โครงการ

ผู้ชนะการประกวดราคา

1

บจก.เชียงใหม่เอเซีย
บจก.วิจิตรภัณฑ์
บจก.สหกลเอนยิเนียร์

บริษัทสหกลเอนยิเนียร์ จ�ำกัด

2

บจก.สหกลเอนยิเนียร์
บจก.เหมืองบ้านปู
บจก.วิจิตรภัณฑ์

บริษัทสหกลเอนยิเนียร์ จ�ำกัด

3

บจก.เหมืองบ้านปู
บจก.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
บจก.นามประเสริฐ

บริษัท เหมืองบ้านปู จ�ำกัด

4

บจก.เชียงใหม่ คอนสตรัคชั่น
บจก.สหกลเอนยิเนียร์
บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์

บริษัทเชียงใหม่ คอนสตรัคชั่น จ�ำกัด

5

บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
กิจการร่วมค้า บจก. สหกลเอนยิเนียร์และ
บจก.เหมืองบ้านปู
บจก.วิจิตรภัณฑ์

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ�ำกัด
(มหาชน)

กิจการร่วมค้า บริษัท เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอน
ยิเนียริ่ง (1964) และบริษัท สหกลอิควิปเมนท์
จ�ำกัด

กิจการร่วมค้า บริษัท เอ.เอส.แอสโซซิเอท
เอนยิเนียริ่ง (1964) และบริษัท สหกลอิค
วิปเมนท์ จ�ำกัด

7

บจก.เชียงใหม่คอนสตัคชั่น
กิจการร่วมค้า บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อป
เมนต์ และ บจก.สหกลอิควิปเมนท์
บมจ.ช.การช่าง

กิจการร่วมค้า บริษัท อิตาเลียนไทย ดี
เวล๊อปเมนต์ จ�ำกัด (มหาชน) และ บริษัท
สหกลอิควิปเมนท์ จ�ำกัด

7/1

กิจการร่วมค้า บจก. สหกลอิควิปเมนท์ และ
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์

กิจการร่วมค้า บริษัท สหกลอิควิปเมนท์
จ�ำกัด และบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อป
เมนต์ จ�ำกัด (มหาชน)

8

บมจ. สหกลอิควิปเมนท์
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
บมจ. ช.การช่าง

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน)

9

บมจ. สหกลอิควิปเมนท์
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
บจก. โลตัสฮอลวิศวกรรมเหมืองแร่และ
ก่อสร้าง

บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์

“โครงการ 80
ล้านลูกบาศก์
เมตรแน่น”
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ผู้เข้าร่วมการประมูลที่ผ่านการคัดเลือก
ด้านเทคนิค

อยา่ งไรก็ดี บริษัทฯ อาจมีความไดเ้ ปรียบคูแ่ ขง่ ส�ำคัญในไทยของบริษัทฯ ในการประมูลงานโครงการ
เหมืองแมเ่ มาะ และเหมืองหงสาในอนาคต เนื่องจากมีความพร้อมทัง้ ทางดา้ นบุคลากรและเครื่องจักรใหญ่ โดย
เฉพาะบุคลากรและเครื่องจักรใหญท่ มี่ ีอยูท่ หี่ นา้ งานอยูแ่ ลว้
ส�ำหรับการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ในตา่ งประเทศ บริษัทฯ เริม่ มีนโยบายทีจ่ ะขยายการลงทุนไปยังตา่ ง
ประเทศ ในแถบประเทศใกลเ้ คียง และก�ำลังด�ำเนินงานอยูใ่ นประเทศลาว เนื่องจากมีทรัพยากรทีเ่ อื้ออ�ำนวย
ในการด�ำเนินงานและขยายการลงทุนของบริษัทฯ ท�ำให้บริษัทฯ มีคแู่ ขง่ ขันในระดับนานาชาติทีต่ อ้ งให้ความ
ส�ำคัญเพิม่ ขึ้นดว้ ย อีกทัง้ คูแ่ ขง่ ขันในระดับนานาชาตินนั้ มีศักยภาพในการด�ำเนินงานคอ่ นขา้ งสูง มีเทคโนโลยี
และประสบการณใ์ นการด�ำเนินงานคอ่ นขา้ งมาก เช่น จีน ยุโรป ออสเตรเลีย เกาหลี ฯลฯ

หนว่ ยงานทีเ่ กีย่ วขอ้ งกับการด�ำเนินงานของบริษัทฯ

1. กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและเหมืองแร่
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและเหมืองแร่ สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม มีหนา้ ทีค่ วามรับผิดชอบหลักใน
การขอใบอนุญาตและก�ำกับดูแลการประกอบกิจการอุตสาหกรรมแร่ และโลหการ เนื่องจากบริษัทฯ มีแนวทาง
ทีจ่ ะส�ำรวจและพัฒนาแหลง่ แร่ของบริษัทฯ เอง บริษัทฯ จึงตอ้ งติดตอ่ กับกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและเหมืองแร่
เพื่อขออนุญาตในการท�ำการส�ำรวจ และขอใบอนุญาตประทานบัตร ซึ่งเป็ นใบอนุญาตเพื่อการท�ำเหมืองแร่ใน
พื้นทีน่ นั้ ๆ
2. ส�ำนักงานวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดลอ้ ม (“EIA”)
เนื่องจากตามนโยบายและแผนการด�ำเนินงานของ กฟผ. ระบุให้ “ผูร้ ับจ้างตอ้ งปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแกไ้ ขผลกระทบสิง่ แวดลอ้ มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดลอ้ ม ตามรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดลอ้ ม (EIA)” ถึงแมว้ า่ บริษัทฯ จะไมไ่ ดม้ ีความจ�ำเป็ นตอ้ งท�ำรายงานการวิเคราะห์ผลก
ระทบสิง่ แวดลอ้ มเพื่อเสนอ EIA แตบ่ ริษัทฯ ในฐานะผูร้ ับจ้างจาก กฟผ. ในการด�ำเนินงานท�ำเหมืองแร่ จึงตอ้ ง
ปฎิบัติตามเกณฑม์ าตรฐานที่ กฟผ. ไดก้ �ำหนดไว้ เพื่อให้สอดคลอ้ งกับมาตรการทีไ่ ดจ้ ัดท�ำให้กับ EIA
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หน่วยงานความปลอดภัย
(Safety&Environment Dept.)

ฝ�ายบริหารงานธุรการ
(Administration Dept.)

ฝ�ายบริหารงานธุรการ
และCompliance
(Administraion &
Compliance Dept.)

ฝ�ายวิเคราะห์และประสาน
ข้อมูลโครงการ CLMV
(CLMV Project Analysis Dept.)
ฝ�ายจัดหาพั สดุและคลังพั สดุโครงการ CLMV
(CLMV Procruement and Inventory Dept.)

ฝ�ายพั ฒนาธุรกิจ
(Business Development
Dept.)
ฝ�ายปฎิบัติการโครงการ
(Processing Dept.)

ผู้จัดการโครงการ
(Project Manager)

ฝ�ายปฏิบัติการเหมือง
(Mining Dept.)

ฝ�ายวิจัย พั ฒนา
นวัตกรรม และวิศวกรรม
(Engineering,Inno.,R&D Dept.)

ฝ�ายวิศวกรรม
(Engineering Dept.)

ฝ�ายซ่อมบํารุง
(Maintenance Dept.)

ฝ�ายปฎิบัติการ
(Operaton Dept.)

ผู้จัดการโครงการหงสา
(Project Manager-HS)

ผู้อำนวยการโครงการหงสา
(Project Director-HS)

ฝ�ายซ่อมบํารุงเครื�องกล (EM2)
( Mechanical Conveyor
Maintenance Dept.)

ฝ�ายปฏิบัติการสายพาน
(Conveyor Operation Dept.)

ฝ�ายซ่อมบํารุงเครื�องกล (EM1)
(Mechanical Maintenance
Dept.)

ฝ�ายวิศวกรรม
(Engineering Dept.)

ฝ�ายซ่อมบํารุงไฟฟ�า
( Electrical Maintenance
Dept.)

ฝ�ายปฏิบัติการเหมือง
( Mine Operation Dept.)

ผู้อำนวยการโครงการแม่เมาะ
(Project Director-MM)

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
(Chief Operation Ofﬁcer)

สำนักผู้บริหาร
(Executive Ofﬁce)

ผู้อํานวยการอาวุโส
ฝ่ายพั ฒนาธุรกิจและ
ที่ปรึกษาอาวุโสทางวิชาการ

ฝ�ายสารสนเทศ
(Information Technology Dept.)

ฝ�ายบริหารคลังพั สดุ
(Inventory Dept.)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
Supply Chain
(Chief Supply Chain Ofﬁcer)

ฝ�ายจัดหาพั สดุ
(Procruement Dept.)

ฝ�ายพั ฒนาองค์กรและบุคคลากร
(Organization & Human
Resource Development Dept.)

ฝ�ายบัญชีและการเงิน
(Finance & Accounting
Dept.)

ฝ�ายประสานงานและกลยุทธ์องค์กร
(Coordinator &Strategic
Management Dept.)

ฝ�ายบริหารงานธุรการ
(Administration Dept.)

ฝ�ายบริหารงบประมาณ
และจัดหาเงินทุน
(Budget Management &
Project Funding Dept.)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน
(Chief Financial Ofﬁcer)

่ รึกษา
คณะทีป
(Advisor)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
(Chief Executive Ofﬁcer)

(Internal Audit Department)

ผู้อำนวยการโครงการเมียนมาร์
(Project Director-MYM)

คณะกรรมการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหาร
(Executive Committee)

คณะกรรมการตรวจสอบ
(Audit Committee)

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

(Risk Management Committee)

คณะกรรมการบริษัท
(Board of Director)

เลขานุการบริษัท
(Company Secretary)

แผนผังโครงสร้างการบริหารจัดการของ
บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จ�ำกัด ( มหาชน )

โครงสร้าง
การจัดการ
คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริษัทประกอบดว้ ยกรรมการจ�ำนวนทัง้ สิน้ 11 ทา่ น ดังนี้
รายชื่อ

ต�ำแหน่ง

1. หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล

ประธานกรรมการ

2. นายนพพั นธป์ เมืองโคตร

รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร

3. นายศิริชัย โตวิริยะเวช

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ

4. นางกิ่งเทียน บางอ้อ

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

5. ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

6. นายศาศวัต ศิริสรรพ์

กรรมการ/กรรมการบริหาร

7. นายวิทวัส ศิริสรรพ์

กรรมการ/กรรมการบริหาร/ประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

8. นายพิ เชษฐ์ มหันต์สุคนธ์

กรรมการอิสระ

9. นายกวิตม์ ศิริสรรพ์

กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความ
เสี่ยง

10. นายชาลี รักษ์สุธี

กรรมการ

11. นายประภาส วิชากูล

กรรมการอิสระ

นายสุรพล อ้นสุวรรณ ท�ำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท และนายพงศ์ไท ตันติสุนทร ท�ำหน้าที่เลขานุการคณะ
กรรมการ
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กรรมการผูม้ ีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
กรรมการผูม้ ีอ�ำนาจกระท�ำการแทนบริษัทฯ คือ นายศาศวัต ศิริสรรพ์ นายนพพันธป์ เมืองโคตร นาย
วิทวัส ศิริสรรพ์ นายกวิตม์ ศิริสรรพ์ นายชาลี รักษส์ ุธี สองในห้าคนนีล้ งลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตรา
ส�ำคัญของบริษัทฯ

ขอบเขตอ�ำนาจ หนา้ ที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท มีรายละเอียด ดังนี้
1. ปฏิบัติหนา้ ที่ และก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ขอ้ บังคับ มติ
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติทปี่ ระชุมผูถ้ ือหุ้น ดว้ ยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง ความ
ซื่อสัตยส์ ุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชนข์ องบริษัท
2. ก�ำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ทิศทางของธุรกิจ นโยบาย เป้าหมาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้าง
การบริหารจัดการ และอ�ำนาจอนุมัติของบริษัทและบริษัทยอ่ ยตามทีฝ่ ่ ายจัดการน�ำเสนอ และก�ำกับดูแลการ
บริหารงานและผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ คณะกรรมการชุดยอ่ ยของบริษัทหรือบุคคลใด ๆ ซึ่งไดร้ ับ
มอบหมายให้ท�ำหนา้ ทีด่ ังกลา่ ว เพื่อให้เป็ นไปตามนโยบายทีก่ �ำหนดไวอ้ ยา่ งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เพื่อเพิม่ มูลคา่ สูงสุดให้แกบ่ ริษัทและผูถ้ ือหุ้น
3. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหนา้ ทีข่ องฝ่ายจัดการ คณะกรรมการชุดยอ่ ยของบริษัทอยา่ งตอ่
เนื่องและสม่�ำเสมอเพื่อให้บรรลุกลยุทธแ์ ละเป็ นไปตามแผนงานและงบประมาณ
4. ก�ำหนดกรอบและนโยบายส�ำหรับการก�ำหนดเงินเดือน การปรับขึ้นเงินเดือน การก�ำหนดเงิน
โบนัส คา่ ตอบแทน และบ�ำเหน็จรางวัลของพนักงานบริษัท รวมถึงดูแลระบบกลไกการจ่ายคา่ ตอบแทนผู้
บริหารทีเ่ หมาะสม
5. ด�ำเนินการให้บริษัทและบริษัทยอ่ ยมีระบบงานบัญชีทเี่ หมาะสมและมีประสิทธิภาพ และจัดให้มี
การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีทเี่ ชื่อถือได้ รวมทัง้ จัดให้มีระบบควบคุมภายใน และระบบตรวจ
สอบภายในทีเ่ พียงพอและเหมาะสม
6. พิจารณาอนุมัติการไดม้ าหรือจ�ำหนา่ ยไปซึ่งทรัพยส์ ิน (ในกรณีทีข่ นาดของรายการไมจ่ �ำเป็ นตอ้ ง
พิจารณาโดยทีป่ ระชุมผูถ้ ือหุ้น) การลงทุนในธุรกิจใหม่ และการด�ำเนินงานใด ๆ ให้เป็ นไปตามกฎหมาย
ประกาศ และระเบียบขอ้ บังคับทีเ่ กีย่ วขอ้ ง
7. พิจารณา และ/หรือให้ความเห็นตอ่ รายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน (ในกรณีทีข่ นาดของรายการไมจ่ �ำเป็ น
ตอ้ งพิจารณาโดยทีป่ ระชุมผูถ้ ือหุ้น) ของบริษัทและบริษัทยอ่ ยให้เป็ นไปตามกฎหมาย ประกาศ และระเบียบ
ขอ้ บังคับทีเ่ กีย่ วขอ้ ง
8. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปั นผลระหวา่ งกาลให้แกผ่ ถู้ ือหุ้นของบริษัท
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9. สอบทานกระบวนการและนโยบายในการบริหารความเสีย่ งและติดตามผลการปฏิบัติงาน
10. ดูแลไมใ่ ห้เกิดปั ญหาความขัดแยง้ ทางผลประโยชนร์ ะหวา่ งผูม้ ีสว่ นไดเ้ สียของบริษัทและบริษัท
ยอ่ ย ทัง้ นี้ ในกรณีทกี่ รรมการรายใดมีสว่ นไดเ้ สียในธุรกรรมใดทีท่ �ำกับบริษัท หรือมีสัดสว่ นการถือหุ้นใน
บริษัท และ/หรือบริษัทยอ่ ยเพิม่ ขึ้นหรือลดลง ให้กรรมการรายดังกลา่ วแจ้งให้บริษัททราบโดยไมช่ ักช้า
11. จัดให้มีนโยบายเกีย่ วกับการก�ำกับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาล และการปรับใช้นโยบายดัง
กลา่ วอยา่ งมีประสิทธิภาพ
12. สอบทานนโยบายในการก�ำกับดูแลกิจการ และความรับผิดชอบตอ่ สังคม รวมถึงการตอ่ ตา้ นการ
คอร์รัปชัน่ (Anti-Corruption) ของบริษัท และพิจารณาอนุมัติรายงานผลการประเมินการก�ำกับดูแลกิจการ
และความรับผิดชอบตอ่ สังคม และการตอ่ ตา้ นการคอร์รัปชัน่ ประจ�ำปี ทีจ่ ัดท�ำโดยคณะกรรมการชุดยอ่ ยทีไ่ ด้
รับมอบหมาย
13. แตง่ ตัง้ คณะกรรมการชุดยอ่ ย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะ
กรรมการบริหารความเสีย่ ง และ/หรือคณะกรรมการชุดยอ่ ยอื่นใด เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติ
หนา้ ทีข่ องคณะกรรมการบริษัทตามความเหมาะสม
14. แตง่ ตัง้ เลขานุการบริษัท เพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติงานตา่ งๆ เพื่อให้การ
ด�ำเนินธุรกิจของบริษัทเป็ นไปตามกฎหมายและระเบียบทีเ่ กีย่ วขอ้ ง
15. ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองคก์ รภายนอกหากมีความจ�ำเป็ นเพื่อประกอบการตัดสินใจที่
เหมาะสม
16. จัดท�ำรายงานประจ�ำปี และรับผิดชอบตอ่ การจัดท�ำและเปิ ดเผยงบการเงินเพื่อแสดงถึงฐานะ
ทางการเงินและผลการท�ำเนินงานของบริษัทในรอบปี ทีผ่ า่ นมาเพื่อเสนอตอ่ ทีป่ ระชุมผูถ้ ือหุ้น
17. จัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจ�ำปี ภายใน 4 เดือนนับแตว่ ันสิน้ สุดของ
รอบปี บัญชีของบริษัท
18. พิจารณาอนุมัติเรื่องตา่ งๆ โดยค�ำนึงถึงผลประโยชนข์ องผูถ้ ือหุ้นและผูม้ ีสว่ นไดเ้ สียทุกกลุม่ ของ
บริษัทอยา่ งเป็ นธรรม
19. มอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอยา่ งหนึ่งอยา่ งใดแทน
คณะกรรมการบริษัทได้
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องคป์ ระกอบคณะกรรมการบริษัท
องคป์ ระกอบของคณะกรรมการบริษัทมีดังตอ่ ไปนี้
1. คณะกรรมการบริษัทไมจ่ �ำเป็ นตอ้ งเป็ นผูถ้ ือหุ้นของบริษัทฯ
2. คณะกรรมการบริษัทให้มีจ�ำนวนตามทีท่ ปี่ ระชุมผูถ้ ือหุ้นก�ำหนด แตต่ อ้ งมีจ�ำนวนอยา่ งนอ้ ย 5 คน
และกรรมการไมน่ อ้ ยกวา่ กึ่งหนึ่งของจ�ำนวนกรรมการทัง้ หมดนัน้ ตอ้ งมีถนิ่ ทีอ่ ยูใ่ นราชอาณาจักร
3. คณะกรรมการบริษัทประกอบดว้ ยกรรมการอิสระอยา่ งนอ้ ย 1 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมการทัง้ หมด
แตต่ อ้ งไมน่ อ้ ยกวา่ 3 คน
ทัง้ นี้ ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็ น “ประธานกรรมการบริษัท” และในกรณีที่
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร อาจพิจารณาเลือกกรรมการอีกคนหนึ่งหรือหลายคนเป็ น “รองประธาน
กรรมการบริษัท” ก็ได้

วาระการด�ำรงต�ำแหนง่ และการเลือกตัง้ กรรมการบริษัท
1. คณะกรรมการบริษัทจะมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารท�ำหนา้ ทีใ่ นการสรรหาและเสนอชื่อ
บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเพื่อด�ำรงต�ำแหนง่ กรรมการบริษัท เพื่อน�ำเสนอชื่อบุคคลดังกลา่ วตอ่ ทีป่ ระชุมผูถ้ ือหุ้น
เพื่อพิจารณาอนุมัติเลือกตัง้ ตอ่ ไป
2. ให้ทีป่ ระชุมผูถ้ ือหุ้นเป็ นผูเ้ ลือกตัง้ กรรมการบริษัท แตใ่ นกรณีทีเ่ ป็ นการเลือกตัง้ กรรมการแทน
ต�ำแหนง่ กรรมการทีว่ า่ งลงเพราะเหตุอ่นื นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทสามารถ
เลือกบุคคลซึ่งเสนอชื่อโดยคณะกรรมการบริหาร เขา้ ด�ำรงต�ำแหนง่ กรรมการได้ ทัง้ นี้ บุคคลซึ่งเขา้ รับ
ต�ำแหนง่ เป็ นกรรมการในกรณีดังกลา่ วให้อยูใ่ นต�ำแหนง่ เพียงเทา่ วาระทีย่ ังเหลืออยูข่ องกรรมการซึ่งตนแทน
3. ในการประชุมผูถ้ ือหุ้นสามัญประจ�ำปี ทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากต�ำแหนง่ จ�ำนวนหนึ่งในสามของ
จ�ำนวนกรรมการทัง้ หมด ถ้าจ�ำนวนกรรมการจะแบง่ ออกให้ตรงเป็ นสามสว่ นไมไ่ ด้ ก็ให้ออกโดยจ�ำนวนใกล้
ทีส่ ุดกับสว่ นหนึ่งในสาม โดยกรรมการซึ่งพน้ จากต�ำแหนง่ อาจไดร้ ับเลือกให้กลับเขา้ มารับต�ำแหนง่ ได้ ทัง้ นี้
กรรมการทีจ่ ะตอ้ งออกจากต�ำแหนง่ ในปี แรกและปี ทีส่ องภายหลังจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จับสลากกัน สว่ นปี
หลังๆ ตอ่ ไปให้กรรมการคนทีอ่ ยูใ่ นต�ำแหนง่ นานทีส่ ุดเป็ นผูอ้ อกจากต�ำแหนง่
นอกจากการพน้ จากต�ำแหนง่ ตามวาระดังกลา่ วแลว้ กรรมการบริษัทอาจพน้ จากต�ำแหนง่ เมื่อ
(ก) เสียชีวิต
(ข) ลาออก
(ค) ขาดคุณสมบัติการเป็ นกรรมการบริษัท หรือมีลักษณะตอ้ งห้ามตามกฎหมายวา่ ดว้ ยบริษัท
มหาชนจ�ำกัดและกฎหมายทีเ่ กีย่ วขอ้ งหรือมีลักษณะทีแ่ สดงถึงการขาดความเหมาะสมทีจ่ ะไดร้ ับความไว้
วางใจให้บริหารจัดการกิจการทีม่ ีมหาชนเป็ นผูถ้ ือหุ้นตามกฎหมายวา่ ดว้ ยหลักทรัพยแ์ ละตลาดหลักทรัพย์
(ง) ทีป่ ระชุมผูถ้ ือหุ้นมีมติให้พน้ จากต�ำแหนง่
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(จ) ศาลมีค�ำสัง่ ให้ออก
กรรมการบริษัทคนใดจะลาออกจากต�ำแหนง่ ให้ย่นื ใบลาออกตอ่ ประธานกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ
ดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบดว้ ยกรรมการทีม่ ีรายชื่อ

รายชื่อ

ต�ำแหน่ง

1. นายศิริชัย โตวิริยะเวช

ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นางกิ่งเทียน บางอ้อ

กรรมการตรวจสอบ

3. ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์

กรรมการตรวจสอบ

นางสาววิกาวี กลิ่นแก้ว ท�ำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอ�ำนาจ หนา้ ที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ มีรายละเอียด ดังนี้

องคป์ ระกอบของคณะกรรมการบริษัทมีดังตอ่ ไปนี้
1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอยา่ งถูกตอ้ งและเปิ ดเผยขอ้ มูลอยา่ งเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน
(Internal audit) ทีม่ ีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหนว่ ยงานตรวจ
สอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแตง่ ตัง้ โยกยา้ ย เลิกจ้างหัวหนา้ หนว่ ยงานตรวจสอบ
ภายใน หรือหนว่ ยงานอื่นใดทีร่ ับผิดชอบเกีย่ วกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวา่ ดว้ ยหลักทรัพยแ์ ละตลาดหลักทรัพย์ ขอ้ ก�ำหนดของ
ตลาดหลักทรัพยแ์ ห่งประเทศไทย และกฎหมายทีเ่ กีย่ วขอ้ งกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตง่ ตัง้ บุคคลซึ่งมีความเป็ นอิสระเพื่อท�ำหนา้ ทีเ่ ป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัท
และเสนอคา่ ตอบแทนของบุคคลดังกลา่ ว รวมทัง้ เขา้ ร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไมม่ ีฝ่ายจัดการเขา้ ร่วม
ประชุมดว้ ยอยา่ งนอ้ ยปี ละ 1 ครัง้
5. พิจารณารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน หรือรายการทีอ่ าจจะมีความขัดแยง้ ทางผลประโยชนใ์ ห้เป็ นไป
ตาม[กฎหมายวา่ ดว้ ยหลักทรัพยแ์ ละตลาดหลักทรัพย์ รวมทัง้ ประกาศและขอ้ ก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย/กฎหมายทีเ่ กีย่ วขอ้ ง] ทัง้ นี้ เพื่อให้มนั่ ใจวา่ รายการดังกลา่ วมีความสมเหตุสมผลและเป็ น
ประโยชนส์ ูงสุดตอ่ บริษัท
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6. จัดท�ำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไวใ้ นรายงานประจ�ำปี ของบริษัท ซึ่ง
รายงานดังกลา่ วตอ้ งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตอ้ งประกอบดว้ ยขอ้ มูลอยา่ งนอ้ ยดัง
ตอ่ ไปนี้
(ก) ความเห็นเกีย่ วกับความถูกตอ้ ง ครบถ้วน เป็ นทีเ่ ชื่อถือไดข้ องรายงานทางการเงินของบริษัท
(ข) ความเห็นเกีย่ วกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
(ค) ความเห็นเกีย่ วกับการปฏิบัติตามกฎหมายวา่ ดว้ ยหลักทรัพยแ์ ละตลาดหลักทรัพย์ ขอ้ ก�ำหนด
ของตลาดหลักทรัพยแ์ ห่งประเทศไทย หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วขอ้ งกับธุรกิจของบริษัท
(ง) ความเห็นเกีย่ วกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
(จ) ความเห็นเกีย่ วกับรายการทีอ่ าจมีความขัดแยง้ ทางผลประโยชน์
(ฉ) จ�ำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ
แตล่ ะทา่ น
(ช) ความเห็นหรือขอ้ สังเกตโดยรวมทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบไดร้ ับจากการปฏิบัติหนา้ ทีต่ าม
กฎบัตร (Charter)
(ซ) รายการอื่นใดทีเ่ ห็นวา่ ผูถ้ ือหุ้นของบริษัทและผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทราบภายใตข้ อบเขตหนา้ ที่
และความรับผิดชอบทีไ่ ดร้ ับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ทบทวนและเสนอแกไ้ ขขอบเขตอ�ำนาจ หนา้ ทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
ให้สอดคลอ้ งกับสภาวการณ์
8. ตรวจสอบและสอบสวนผูท้ เี่ กีย่ วขอ้ งภายใตอ้ �ำนาจหนา้ ทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบ และมี
อ�ำนาจในการวา่ จ้างหรือน�ำผูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะดา้ นมาช่วยงานตรวจสอบและสอบสวน
9. หากพบหรือมีขอ้ สงสัยวา่ มีรายการหรือการกระท�ำดังตอ่ ไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอยา่ งมีนัยส�ำคัญ
ตอ่ ฐานะทางการเงินและผลการด�ำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานตอ่ คณะกรรมการ
บริษัทเพื่อด�ำเนินการปรับปรุงแกไ้ ขภายในเวลาทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
(ก) รายการทีเ่ กิดความขัดแยง้ ทางผลประโยชน์
(ข) การทุจริตหรือมีสงิ่ ผิดปกติหรือมีความบกพร่องทีส่ �ำคัญในระบบควบคุมภายใน
(ค) การฝ่าฝื นกฎหมายวา่ ดว้ ยหลักทรัพยแ์ ละตลาดหลักทรัพย์ ขอ้ ก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วขอ้ งกับธุรกิจของบริษัท
หากคณะกรรมการบริษัทหรือผูบ้ ริหารไมด่ �ำเนินการให้มีการปรับปรุงแกไ้ ขภายในเวลาขา้ งตน้
กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานวา่ มีรายการหรือการกระท�ำตามขา้ งตน้ ตอ่ ส�ำนักงานคณะ
กรรมการก�ำกับหลักทรัพยแ์ ละตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพยแ์ ห่งประเทศไทย
10. ให้ความเห็นตอ่ ฝ่ายจัดการเกีย่ วกับการแตง่ ตัง้ เลิกจ้าง ผลการด�ำเนินงาน งบประมาณ และ
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อัตราของฝ่ายตรวจสอบภายใน
11. จัดท�ำรายงานการด�ำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบตอ่ คณะกรรมการบริษัทอยา่ งนอ้ ยปี
ละ 1 ครัง้
12. สอบทาน และให้ความเห็นในรายงานผลการประเมินการก�ำกับดูแลกิจการ และความรับผิด
ชอบตอ่ สังคม และการตอ่ ตา้ นการคอร์รัปชัน่ ประจ�ำปี ซึ่งไดจ้ ัดท�ำโดยคณะกรรมการชุดยอ่ ยทีไ่ ดร้ ับมอบ
หมาย
13. ปฏิบัติการอื่นใดตามทีค่ ณะกรรมการบริษัทมอบหมายดว้ ยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบตอ้ งเป็ นกรรมการผูม้ ีคุณสมบัติ ดังนี้
1. เป็ นผูม้ ีคุณสมบัติครบถ้วนในการเป็ นกรรมการอิสระตามหลักเกณฑแ์ ละเงื่อนไขทีค่ ณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพยแ์ ละตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพยแ์ ห่ง
ประเทศไทยประกาศก�ำหนด
2. ไมเ่ ป็ นกรรมการทีไ่ ดร้ ับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการด�ำเนินกิจการขอ
งบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ ยล�ำดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรือผูม้ ีอ�ำนาจ
ควบคุมของบริษัทฯ
3. ไมเ่ ป็ นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ ย หรือบริษัทยอ่ ยล�ำดับเดียวกันเฉพาะทีเ่ ป็ นบริษัทจด
ทะเบียน
4. มีความรู้และประสบการณเ์ พียงพอทีจ่ ะสามารถท�ำหนา้ ทีใ่ นฐานะกรรมการตรวจสอบ และมี
กรรมการตรวจสอบอยา่ งนอ้ ย 1 คน มีความรู้และประสบการณเ์ พียงพอทีจ่ ะสามารถท�ำหนา้ ทีใ่ นการสอบ
ทานความนา่ เชื่อถือของงบการเงินได้

การแตง่ ตัง้ และวาระการด�ำรงต�ำแหนง่
คณะกรรมการบริษัทหรือทีป่ ระชุมผูถ้ ือหุ้นเป็ นผูแ้ ตง่ ตัง้ กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็ นกรรมการ
ตรวจสอบ โดยวาระการด�ำรงต�ำแหนง่ ของกรรมการตรวจสอบให้เป็ นไปตามวาระการด�ำรงต�ำแหนง่
กรรมการบริษัท ทัง้ นี้ กรรมการตรวจสอบซึ่งพน้ ต�ำแหนง่ ตามวาระอาจไดร้ ับแตง่ ตัง้ เป็ นกรรมการตรวจสอบ
ไดอ้ ีก
ในกรณีทกี่ รรมการตรวจสอบครบวาระการด�ำรงต�ำแหนง่ หรือไมอ่ าจด�ำรงต�ำแหนง่ จนครบก�ำหนด
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วาระ ซึ่งสง่ ผลให้มีจ�ำนวนกรรมการตรวจสอบต่�ำกวา่ 3 คน คณะกรรมการบริษัทหรือทีป่ ระชุมผูถ้ ือหุ้นควร
จะแตง่ ตัง้ กรรมการตรวจสอบรายใหมใ่ ห้ครบถ้วนในทันทีหรืออยา่ งช้าภายใน 3 เดือนนับจากวันทีจ่ �ำนวน
กรรมการตรวจสอบไมค่ รบถ้วน เพื่อให้เกิดความตอ่ เนื่องในการปฏิบัติหนา้ ทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการบริษัท
การเขา้ ประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ในงวดปี บัญชีสิน้ สุดวันที่
31 ธันวาคม 2563

รายชื่อ
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ต�ำแหน่ง

ปี 2563
กรรมการ

กรรมการ
ตรวจสอบ

1. หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล

ประธานกรรมการ

7/7

-

2. นายศิริชัย โตวิริยะเวช

กรรมการอิสระ

7/7

5/5

3. นางกิ่งเทียน บางอ้อ

กรรมการอิสระ

7/7

5/5

4. ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์

กรรมการอิสระ

7/7

5/5

5. นายนพพั นธป์ เมืองโคตร

กรรมการ

7/7

-

6. นายศาศวัต ศิริสรรพ์

กรรมการ

7/7

-

7. นายวิทวัส ศิริสรรพ์

กรรมการ

7/7

-

8. นายชาลี รักษ์สุธี

กรรมการ

7/7

-

9. นายกวิตม์ ศิริสรรพ์

กรรมการ

7/7

-

10. นายประภาส วิชากูล

กรรมการอิสระ

7/7

-

11. นายพิ เชษฐ์ มหันต์สุคนธ์

กรรมการอิสระ

7/7

-

คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
ดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง ประกอบดว้ ยบุคคลจ�ำนวน 6 ทา่ น
รายชื่อ

ต�ำแหน่ง

1. นายวิทวัส ศิริสรรพ์

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

2. นายกวิตม์ ศิริสรรพ์

กรรมการบริหารความเสี่ยง

3. นายจตุรพร บุนยสถิตย์

กรรมการบริหารความเสี่ยง

4. นายสุรพล อ้นสุวรรณ

กรรมการบริหารความเสี่ยง

5. นางสาววันดี แซ่เอี้ยว

กรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ประกอบดว้ ยกรรมการจ�ำนวน 9
ทา่ น ดังนี้
รายชื่อ

ต�ำแหน่ง

1. นายนพพั นธ์ เมืองโคตร

ประธานกรรมการบริหาร

2. นายศาศวัต ศิริสรรพ์

กรรมการบริหาร

3. นายวิทวัส ศิริสรรพ์

กรรมการบริหาร

4. นายภวัต ศิริสรรพ์

กรรมการบริหาร

5. นายกวิตม์ ศิริสรรพ์

กรรมการบริหาร

6. นางวันเพ็ ญ โฆษิตเรืองชัย

กรรมการบริหาร

7. นายอวยชัย คล้ายทับทิม

กรรมการบริหาร

8. นายจตุรพร บุนยสถิตย์

กรรมการบริหาร

9. นายสรินทร์ วรรณะลี

กรรมการบริหาร

นายสุรพล อ้นสุวรรณ ท�ำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
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ผูบ้ ริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 รายชื่อผูบ้ ริหารของบริษัทฯ จ�ำนวน 9 ทา่ น มีดังนี้
รายชื่อ

ต�ำแหน่ง

1. นายศาศวัต ศิริสรรพ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2. นายวิทวัส ศิริสรรพ์

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

3. นายภวัต ศิริสรรพ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Supply Chain

4. นายกวิตม์ ศิริสรรพ์

ประธานเจ้าหน้าที่ฝา่ ยการเงิน

5. นายกันตพั ฒน์ ศิริสรรพ์

ผู้อ�ำนวยการโครงการแม่เมาะ

6. นายอวยชัย คล้ายทับทิม

ผู้อ�ำนวยการโครงการแม่เมาะ

7. นายวิฑูรย์ ชินวณิชัย

ผู้อ�ำนวยการโครงการหงสา

8. นางวันเพ็ ญ โฆษิตเรืองชัย

ผู้อ�ำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน

9. ดร.รุจ บัณฑุวงศ์

ผู้อ�ำนวยการอาวุโสฝ่ายพั ฒนาธุรกิจและที่
ปรึกษาอาวุโสทางวิชาการ

เลขานุการบริษัท
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2558 ไดม้ ีมติแตง่ ตัง้ นายสุรพล
อ้นสุวรรณเป็ นเลขานุการบริษัท เพื่อท�ำหนา้ ทีใ่ นนามบริษัทฯ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท และก�ำหนด
ขอบเขตอ�ำนาจ หนา้ ทีแ่ ละความรับผิดชอบทีส่ �ำคัญ เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรา 89/15 แห่ง พรบ.หลักทรัพย์
ดังนี้
1. จัดท�ำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริษัท รายงานประจ�ำปี ของบริษัทฯ หนังสือนัดประชุมผูถ้ ือหุ้น รายงานการประชุมผูถ้ ือหุ้น ใน
นามของบริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมการ
2. เก็บรักษารายงานการมีสว่ นไดเ้ สียทีร่ ายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ ริหารในนามของบริษัทฯ และ/
หรือคณะกรรมการ
3. ด�ำเนินการอื่นใดตามทีค่ ณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนประกาศก�ำหนด และจัดสง่ ส�ำเนารายงานการ
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มีสว่ นไดเ้ สียตามมาตรา 89/14 ซึ่งจัดท�ำโดยกรรมการให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
ทราบภายใน 7 วันท�ำการนับแตว่ ันทีบ่ ริษัทฯ ไดร้ ับรายงานนัน้ ในนามของบริษัท และ/หรือคณะกรรมการ
4. ให้ค�ำแนะน�ำเบื้องตน้ เกีย่ วกับขอ้ กฎหมาย และระเบียบขอ้ บังคับตา่ ง ๆ ของบริษัทฯ ทีค่ ณะ
กรรมการบริษัทตอ้ งการทราบและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอยา่ งถูกตอ้ งสม่�ำเสมอ รวมถึงรายงานการ
เปลีย่ นแปลงขอ้ ก�ำหนด และ/หรือกฎหมายทีม่ ีนัยส�ำคัญให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ
5. จัดการประชุมผูถ้ ือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็ นไปตามกฎหมาย ขอ้ บังคับขอ
งบริษัทฯ และขอ้ พึงปฏิบัติทเี่ กีย่ วขอ้ ง
6. บันทึกรายงานการประชุมผูถ้ ือหุ้น และการประชุมของคณะกรรมการบริษัท รวมทัง้ ติดตามให้มี
การปฏิบัติตามมติทปี่ ระชุมผูถ้ ือหุ้น และทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษัท
7. ดูแลให้มีการเปิ ดเผยขอ้ มูลและรายงานสารสนเทศในสว่ นทีร่ ับผิดชอบตอ่ หนว่ ยงานทีเ่ กีย่ วขอ้ ง
ตามระเบียบและขอ้ ก�ำหนดของหนว่ ยงานดังกลา่ ว
8. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท และการด�ำเนินการอื่นใดให้เป็ นไปตามกฎหมาย และ/
หรือ ตามทีค่ ณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนประกาศก�ำหนด และ/หรือตามทีไ่ ดร้ ับมอบหมายจากคณะ
กรรมการบริษัท
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ข้อมูลหลักทรัพย์
และผู้ถือหุ้น
จ�ำนวนทุนจดทะเบียนและทุนช�ำระแลว้ ณ วัน
ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563
(1) จ�ำนวนทุนทีจ่ ดทะเบียนและทุนช�ำระแลว้
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ
ชื่อยอ่
ทุนจดทะเบียน
ทุนทีอ่ อกและเรียกช�ำระแลว้
จ�ำนวนหุ้น
ราคาพาร์
(2) หลักทรัพยอ์ ่นื ๆ
ชื่อภาษาไทย

ชื่อภาษาอังกฤษ

ชื่อยอ่
จ�ำนวนหุ้นใบส�ำคัญแสดงสิทธิทอี่ อก
จ�ำนวนหุ้นสามัญทีก่ ันไว้
อัตราสว่ นการใช้สิทธิ
ราคาทีใ่ ช้สิทธิ
วันทีอ่ อกใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
วันหมดอายุ
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บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน)
SAHAKOL EQUIPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED.
SQ
1,150,000,000 บาท
1,141,409,360 บาท
1,150,000,000 หุ้น
1.00 บาท

ใบส�ำคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สหกลอิควิป
เมนท์ จ�ำกัด (มหาชน) ทีอ่ อกและเสนอขายให้แกก่ รรมการ
และพนักงานของบริษัทฯ 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
SQ-WA
20,000,000 หุ้น
20,000,000 หุ้น
1:1
1.00 บาท
12 ตุลาคม 2559
11 ตุลาคม 2564

ผูถ้ ือหุ้น
รายชื่อผูถ้ ือหุ้นใหญ่
รายชื่อกลุม่ ผูถ้ ือหุ้นรายใหญข่ องบริษัทฯ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 สามารถสรุปไดด้ ังนี้
ล�ำดับ
1

ผู้ถือหุ้น
ครอบครัวศิริสรรพ์ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ร้อยละ

291,699,225

25.56%

บริษัท เอสวีพีเค จ�ำกัด

228,750,000

20.04%

นางอภิญญา ศิริสรรพ์

23,100,000

2.02%

นายสุจินต์ ศิริสรรพ์

17,000,000

1.49%

นายกวิตม์ ศิริสรรพ์

9,322,200

0.82%

นายกันตพั ฒน์ ศิริสรรพ์

2,265,800

0.20%

นายวิทวัส ศิริสรรพ์

4,000,075

0.35%

21,700

0.00%

1,697,150

0.15%

นางเบญจวรรณ ศิริสรรพ์

2,018,000

0.18%

นางอารียา ศิริสรรพ์

1,600,000

0.14%

นางสาวศจี ศิริสรรพ์

600,100

0.05%

1,324,200

0.12%

ครอบครัวอารีกุลและบุคคลที่เกี่ยวข้อง

82,613,000

7.23%

บริษัท เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนยิเนียริ่ง (1964) จ�ำกัด

82,550,000

7.23%

63,000

0.01%

นายภวัต ศิริสรรพ์
นายศาศวัต ศิริสรรพ์

นางสาวภัคจิรา ศิริสรรพ์
2

จ�ำนวนหุ้น

นายวิทยา อารีกุล
3

ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล

70,000,000

6.13%

4

นายทรงยศ เอื้อวัฒนา

44,410,000

3.89%

5

นายภาคย์ ศรีสัตยากุล

25,100,000

2.20%

6

นายอภิวีร์ เบญจกุล

16,639,400

1.46%

7

นายนพพั นธป์ เมืองโคตร

15,701,000

1.38%
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ล�ำดับ

ผู้ถือหุ้น

จ�ำนวนหุ้น

ร้อยละ

8

นายเหลือพร ปุณณกันต์

13,571,600

1.19%

9

นายฉลอง ชาลี

12,327,900

1.08%

10

นายชาญชัย แซ่ล้ี

12,000,000

1.05%

11

นายธนรัตน์ รักอริยะพงศ์

10,050,000

0.88%

12

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ำกัด

7,782,771

0.68%

13

นายจักษวัฎ วิมลมงคลรัตน์

7,762,500

0.68%

14

นายเผ่าสิงห์ เนื่องจ�ำนงค์

6,946,500

0.61%

15

นายกิติชัย วงษ์เจริญสิน

6,700,000

0.59%

16

ประชาชนทั่วไป รวมทั้งกรรมการและพนักงานอื่นของ
บริษัทฯ 2

518,105,464

45.40%

1,141,409,360

100.00%

รวม

หมายเหตุ : 1 บริษัท เอสวีพีเค จ�ำกัด ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ของ
ครอบครัวศิริสรรพ์ โดยในปัจจุบัน ถือหุ้นในบริษัทฯ อยู่เพี ยงบริษัทเดียว และจะไม่ไปถือหุ้นในบริษัทอื่นที่มีลักษณะ
ธุรกิจเหมือนกับบริษัทฯ และมีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลในครอบครัวศิริสรรพ์ ตามรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้น

จ�ำนวน (หุ้น)

ร้อยละ

นายศาศวัต ศิริสรรพ์

611,250

25.00

นายวิทวัส ศิริสรรพ์

611,250

25.00

นายภวัต ศิริสรรพ์

611,250

25.00

นายกวิตม์ ศิริสรรพ์

611,250

25.00

2 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ได้มีมติอนุมัติให้ออกและเสนอขายใบส�ำคัญ
แสดงสิทธิท่จ
ี ะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (“ใบส�ำคัญแสดงสิทธิฯ”) ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ จ�ำนวน
20,000,000 หน่วย เพื่ อเป็นขวัญและก�ำลังใจ สร้างแรงจูงใจ และรักษาบุคลากร อันจะส่งผลดีต่อการด�ำเนินงาน
ของบริษัทฯ ในอนาคต โดยมีราคาเสนอขายหน่วยละ 0 บาท และใบส�ำคัญแสดงสิทธิฯ 1 หน่วย มีสิทธิซ้อ
ื หุ้นสามัญ
เพิ่ มทุนของ บริษัทฯ ได้ 1 หุ้น ที่ราคาหุ้นละ 1.00 บาท เท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิ
และราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขที่ระบุในข้อก�ำหนดสิทธิของใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
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สรุปการใช้ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
ในวันที่ 30 ธันวาคม 2563 มีกรรมการและพนักงานของบริษัทไดใ้ ช้สิทธิแปลงเป็ นหุ้นสามัญทัง้ รวม
ทัง้ สิน้ 5,040,490 หนว่ ย มีอัตราการใช้สิทธิ 1 ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ มีสิทธิซ้อื หุ้นสามัญได้ 1 หุ้นทีร่ าคาใช้
สิทธิ 1 บาท รวมเป็ นหุ้นสามัญทัง้ สิน้ 5,040,490 หุ้น รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ 5,040,490 บาท ซึ่งผลการใช้สิทธิ
และจ�ำนวนใบส�ำคัญแสดงสิทธิฯคงเหลือ สรุปไดด้ ังนี้
ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น

สรุปผล
การใช้สิทธิ
ประจ�ำปี
2560

จ�ำนวน
สรุปผลการ สรุปผลการ สรุปผลการ
ใบส�ำคัญ
ใช้สิทธิประจ�ำ ใช้สิทธิประจ�ำ ใช้สิทธิประจ�ำ แสดงสิทธิฯ
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
คงเหลือ
(หน่วย)

100,000

100,000

-

-

-

นายสมบูรณ์ มณีนาวา

ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ (ออก
ตามวาระในปี 2561)

นายนพพั นธป์ เมือง
โคตร

รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร

50,500

50,500

-

-

-

118,450

118,450

-

-

-

นายศาศวัต ศิริสรรพ์

กรรมการ/
กรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

100,950

100,950

-

-

-

นายวิทวัส ศิริสรรพ์

กรรมการ/
กรรมการบริหาร
ประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติ
การ

54,400

54,400

-

-

-

นายภวัต ศิริสรรพ์

กรรมการ/
กรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
Supply Chain

61,050

-

61,050

-

-

นายกวิตม์ ศิริสรรพ์

กรรมการ/
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความ
เสี่ยง
ประธานเจ้าหน้าที่ฝา่ ย
การเงิน

นางวันเพ็ ญ โฆษิต
เรืองชัย

กรรมการ/
กรรมการบริหาร
ผู้อ�ำนวยการอาวุโสฝ่าย
บัญชีและการเงิน

56,600

56,600

-

-

-
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ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น

สรุปผล
การใช้สิทธิ
ประจ�ำปี
2560

จ�ำนวน
สรุปผลการ สรุปผลการ สรุปผลการ
ใบส�ำคัญ
ใช้สิทธิประจ�ำ ใช้สิทธิประจ�ำ ใช้สิทธิประจ�ำ แสดงสิทธิฯ
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
คงเหลือ
(หน่วย)

นายชาลี รักษ์สุธี

กรรมการ

75,000

75,000

-

-

-

นายกิตติรัฐ ทวีลาภ

กรรมการ

75,000

75,000

-

-

-

นายศิริชัย โตวิริยะเวช

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจ
สอบ

75,000

75,000

-

-

-

นางกิง
่ เทียน บางอ้อ

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

75,000

75,000

-

-

-

นายมงคล เหล่าว
รพงศ์

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

75,000

75,000

-

-

-

นายอวยชัย คล้าย
ทับทิม

ผู้อ�ำนวยการโครงการ
แม่เมาะ

-

160,200

-

-

-

นายกันตพั ฒน์ ศิริ
สรรพ์

ผู้อ�ำนวยการโครงการ
แม่เมาะ (เริ่ม 1 มิ.ย.63)

-

-

-

240,000

-

นายวิฑูรย์ ชินวณิชัย

ผู้อ�ำนวยการโครงการ
หงสา

65,550

65,550

220,000

220,000

330,000

ผู้บริหารและพนักงาน
อื่นๆ ของบริษัทฯ
(ผู้บริหารที่ไม่เข้าข่าย
นิยามผู้บริหารของ
ส�ำนักงาน ก.ล.ต.)

-

3,887,650

2,563,100

2,613,410

4,820,490

3,220,150

4,870,150

3,644,750

2,894,460

5,040,490

3,550,150

รวม
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ทัง้ นีบ้ ริษัทไดด้ �ำเนินการแจ้งเพิม่ ทุนช�ำระแลว้ ตอ่ กระทรวงพาณิชยเ์ มื่อวันที่ 4 มกราคม 2564 ซึ่งท�ำให้ทุน
ช�ำระแลว้ ของบริษัทเปลีย่ นไปดังนี้
หน่วย: บาท

ทุนจดทะเบียน
1,150,000,000

ทุนจดทะเบียนช�ำระ
แล้ว(เดิม)
1,141,409,360

เพิ่ มทุนช�ำระแล้ว
5,040,490

ทุนจดทะเบียนช�ำระ
แล้ว(ใหม่)
1,146,449,850

โดยตลาดหลักทรัพย์ได้รับหุ้นเพิ่ มทุนเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
นโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลให้แกผ่ ถู้ ือหุ้นในอัตราไมน่ อ้ ยกวา่ ร้อยละ 40 ของก�ำไรสุทธิจากงบ
เฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินไดน้ ิติบุคคล และเงินส�ำรองตา่ งๆ ทุกประเภทตามทีก่ �ำหนดไวใ้ นกฎหมาย
และขอ้ บังคับของบริษัทฯ อยา่ งไรก็ตาม การจ่ายเงินปั นผลดังกลา่ วอาจมีการเปลีย่ นแปลงไดข้ ้นึ อยูก่ ับความ
จ�ำเป็ น และความเหมาะสมอื่นๆ ตามทีค่ ณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ทัง้ นี้ การจ่ายเงินปั นผลประจ�ำปี จะ
ตอ้ งไดร้ ับอนุมัติจากทีป่ ระชุมผูถ้ ือหุ้น เวน้ แตเ่ ป็ นการจ่ายเงินปั นผลระหวา่ งกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจ
อนุมัติให้จ่ายเงินปั นผลระหวา่ งการไดเ้ ป็ นครัง้ คราวเมื่อเห็นวา่ บริษัทฯ มีก�ำไรพอทีจ่ ะท�ำเช่นนัน้ ได้ และให้
รายงานการจ่ายเงินปั นผลระหวา่ งกาลดังกลา่ วให้ทปี่ ระชุมผูถ้ ือหุ้นทราบในคราวถัดไป

นโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริษัทยอ่ ย

ในการพิจารณาจ่ายเงินปั นผลของบริษัทยอ่ ยนัน้ จะอยูภ่ ายใตอ้ �ำนาจการพิจารณาอนุมัติของคณะ
กรรมการบริษัทและทีป่ ระชุมผูถ้ ือหุ้นของบริษัทยอ่ ยแตล่ ะบริษัท โดยบริษัทยอ่ ยมีนโยบายจ่ายเงินปั นผล
ให้แกผ่ ถู้ ือหุ้นในอัตราไมน่ อ้ ยกวา่ ร้อยละ 40 ของก�ำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้
นิติบุคคล และเงินส�ำรองตา่ งๆ ทุกประเภทตามทีก่ �ำหนดไวใ้ นกฎหมายและขอ้ บังคับของบริษัทยอ่ ยแตล่ ะ
บริษัท อยา่ งไรก็ตาม การจ่ายเงินปั นผลดังกลา่ วอาจมีการเปลีย่ นแปลงไดข้ ้นึ อยูก่ ับความจ�ำเป็ น และความ
เหมาะสมอื่นๆ ตามทีค่ ณะกรรมการของบริษัทยอ่ ยแตล่ ะบริษัทเห็นสมควร
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ค่าตอบแทน
กรรมการ
และผู้บริหาร
1. คา่ ตอบแทนกรรมการ
คา่ ตอบแทนทีเ่ ป็ นตัวเงิน
ทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจ�ำปี 2563 ไดม้ ีมติอนุมัติการก�ำหนดคา่ ตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ
ประจ�ำปี 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้
ผู้ถือหุ้น

ค่าตอบแทนรายเดือน/คน
(บาท)

เบี้ยประชุมต่อครั้ง/คน
(บาท)

1. คณะกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการ

40,000

15,000

ประธานกรรมการตรวจสอบ

25,000

15,000

กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร

15,000

15,000

ไม่มี

8,000

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

2. คณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ที่อาจมีการ
แต่งตั้งขึ้น โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ในอนาคต
ประธานกรรมการตรวจสอบ

25,000

10,000

กรรมการตรวจสอบท่านอื่น

15,000

10,000

ในปี 2562 และปี 2563 บริษัทฯ มีการจ่ายคา่ ผลตอบแทนให้แกก่ รรมการของบริษัทฯ ตามราย
ละเอียด ดังนี้
รายชื่อ
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ปี 2562

ปี 2563

ค่าตอบแทน (บาท)

ค่าตอบแทน (บาท)

เงินเดือน

เบี้ยประชุม

เงินเดือน

เบี้ยประชุม

3. หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล

480,000

135,000

480,000

90,000

4. นายศิริชัย โตวิริยะเวช

300,000

145,000

300,000

140,000

รายชื่อ

ปี 2562

ปี 2563

ค่าตอบแทน (บาท)

ค่าตอบแทน (บาท)

เงินเดือน

เบี้ยประชุม

เงินเดือน

เบี้ยประชุม

5. นางกิ่งเทียน บางอ้อ

180,000

160,000

180,000

140,000

6. ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์

180,000

160,000

180,000

140,000

7. นายนพพั นธป์ เมืองโคตร /1

-

-

-

-

8. นายศาศวัต ศิริสรรพ์ /1

-

-

-

-

9. นายวิทวัส ศิริสรรพ์ /1

-

-

-

-

180,000

135,000

180,000

90,000

11. นายกวิตม์ ศิริสรรพ์ /1

-

-

-

-

12. นายประภาส วิชากูล

180,000

135,000

180,000

90,000

13. นายพิ เชษฐ์ มหันต์สุคนธ์

180,000

105,000

180,000

90,000

10. นายชาลี รักษ์สุธี

หมายเหตุ : 1/ นายนพพั นธป์ เมืองโคตร นายศาศวัต ศิริสรรพ์ นายวิทวัส ศิริสรรพ์ นายกวิตม์ ศิริสรรพ์ กรรมการที่เป็น
ผู้บริหารของบริษัท ได้มีหนังสือถึงบริษัทฯ เพื่ อสละสิทธิการได้รับค่าตอบแทนเบี้ยประชุม

คา่ ตอบแทนอื่น

นอกจากกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ บริษัทฯ มีการจัดสรรใบส�ำคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซื้อหุ้นสามัญตอ่ กรรม
การและพนักงานของบริษัทฯ เช่น ใบส�ำคัญแสดงสิทธิฯ เพื่อเป็ นขวัญและก�ำลังใจ สร้างแรงจูงใจ และรักษา
บุคลากร อันจะสง่ ผลดีตอ่ การด�ำเนินงานของบริษัทฯในอนาคต

2. คา่ ตอบแทนผูบ้ ริหาร

คา่ ตอบแทนแกผ่ บู้ ริหารทีท่ �ำหนา้ ทีเ่ ป็ นกรรมการ (ไมร่ วมคา่ ตอบแทนรายเดือนและเบีย้ ประชุมใน
ฐานะกรรมการ และผูบ้ ริหารของบริษัทฯ ทีไ่ มใ่ ช่กรรมการ) ส�ำหรับงวดปี บัญชี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีรายละเอียดดังนี้
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ปี 2562

รายชื่อ

ปี 2563

จ�ำนวนราย

จ�ำนวนเงิน
(ล้านบาท)

จ�ำนวนราย

จ�ำนวนเงิน
(ล้านบาท)

เงินเดือน

8

17.67

9

19.76

โบนัส

8

1.30

9

0.00

กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ

8

0.31

9

0.29

รวมค่าตอบแทน

19.28

20.05

บุคลากร
จ�ำนวนบุคลากร
คา่ ตอบแทนแกผ่ บู้ ริหารทีท่ �ำหนา้ ทีเ่ ป็ นกรรมการ (ไมร่ วมคา่ ตอบแทนรายเดือนและเบีย้ ประชุมใน
ฐานะกรรมการ และผูบ้ ริหารของบริษัทฯ ทีไ่ มใ่ ช่กรรมการ) ส�ำหรับงวดปี บัญชี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีรายละเอียดดังนี้
จ�ำนวนบุคลากร (คน)

สายงาน

31 ธันวาคม
2562

31 ธันวาคม
2563

10

8

ฝ่ายที่ปรึกษา

1

3

ฝ่ายวิศวกรรม

26

41

ฝ่ายซ่อมบ�ำรุง (ไฟฟ้า-เครื่องกล)

386

352

ฝ่ายปฏิบัติการเหมือง

601

584

ฝ่ายปฏิบัติการสายพาน

211

221

ฝ่ายความปลอดภัยวิชาชีพ

4

6

ฝ่าย Supply Chain (จัดหาพั สดุ / บริหารคลังพั สดุ)

59

63

ฝ่ายสารสนเทศ

7

6

ฝ่ายบัญชี-การเงิน

25

24

ฝ่ายส�ำนักงานผู้บริหาร
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จ�ำนวนบุคลากร (คน)

สายงาน

31 ธันวาคม
2562

31 ธันวาคม
2563

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

1

0

ฝ่ายบริหารค่าจ้าง

2

0

ฝ่ายบริหารงบประมาณและจัดหาเงินทุน

6

6

ฝ่ายพั ฒนาองค์กรและบุคลากร

5

13

ฝ่ายบริหารธุรการ

55

50

ฝ่ายพั ฒนาธุรกิจ

7

7

ฝ่ายประสานงานและกลยุทธ์

2

1

ฝ่ายวิเคราะห์และประสานข้อมูลโครงการCLMV

0

1

1,408

1,386

รวม

คา่ ตอบแทนบุคลากร (ไมร่ วมผูบ้ ริหาร)
ในปี 2562 และปี 2563 สิน้ สุด 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ จ่ายคา่ ตอบแทนให้แกพ่ นักงาน
จ�ำนวน 371.69 ลา้ นบาท และ 373.54 ลา้ นบาท ตามล�ำดับ โดยเป็ นคา่ ตอบแทนในรูปของเงินเดือน โบนัส
คา่ ลว่ งเวลา เงินสมทบกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ และสวัสดิการอื่นๆ
- คา่ ตอบแทนทีเ่ ป็ นตัวเงิน คา่ ตอบแทนทีเ่ ป็ นตัวเงินส�ำหรับพนักงานของบริษัทฯ และพนักงานตาม
สัญญาจ้าง ซึ่งประกอบไปดว้ ยเงินเดือน โบนัส คา่ แรง และสวัสดิการอื่นๆ มีจ�ำนวน 370.93 ลา้ นบาท ในปี
2563อนึ่ง การปรับขึ้นเงินเดือนประจ�ำปี ของพนักงาน แตล่ ะคนขึ้นอยูก่ ับการประเมินผลการท�ำางานประจ�ำปี
ของพนักงาน ตลอดจนให้อยูใ่ นจ�ำนวนทีแ่ ขง่ ขันไดใ้ นตลาด
- คา่ ตอบแทนอื่น บริษัทฯ มีการจ่ายเงินสมทบเขา้ กองทุนประกันสังคมให้กับพนักงาน และยังให้ ผล
ประโยชนต์ อบแทนในการเกษียณอายุแกพ่ นักงานตามกฎหมายแรงงานไทย ในการนีบ้ ริษัทฯ ไดบ้ ันทึกคา่ ใช้
จ่ายรวมเป็ นเงินจ�ำนวน 22.3 ลา้ นบาท ในปี 2562 และ จ�ำนวน 14.65 ลา้ นบาท ในปี 2563 ผลประโยชน์
อื่นๆ ทีบ่ ริษัทฯ ให้แกพ่ นักงาน ไดแ้ ก่ ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ คา่ รักษาพยาบาล คา่ เบีย้
เลีย้ งเดินทาง
- กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ บริษัทฯ รับรู้คา่ ใช้จ่ายเกีย่ วกับกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ เป็ นเงินจ�ำนวนทัง้ สิน้
จ�ำนวน 2.46 ลา้ นบาทในปี 2562 และจ�ำนวน 2.27 ลา้ นบาทในปี 2563
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การพั ฒนาองค์กร
นโยบายการพั ฒนา
บุคลากร
การด�ำเนินงานดา้ นบริหารทรัพยากรบุคคล
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญในการบริหารงานดา้ นบุคลากรของบริษัทอยา่ งตอ่ เนื่องเสมอมา เนื่องจาก
พนักงานทุกคนเป็ นทรัพยากรทีม่ ีคา่ ทีจ่ ะช่วยผลักดันให้แกบ่ ริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมายและแผนธุรกิจที่
วางไวไ้ ด้ โดยบริษัทฯ ยังให้ความส�ำคัญตอ่ การพัฒนา ถ่ายทอดความรู้ และความสามารถของพนักงาน รับฟั ง
ความคิดเห็นและขอ้ เสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอยา่ งเทา่ เทียมและเสมอภาคกัน ถือเป็ นปั จจัยหลักส�ำคัญ
ของการกา้ วไปสูค่ วามส�ำเร็จของบริษัทฯ และถือวา่ พนักงานคือทรัพยากรทีม่ ีคุณคา่ ตอ่ การด�ำเนินธุรกิจเพื่อ
สร้างคุณคา่ มูลคา่ ให้แกอ่ งคก์ ร และเป็ นตัวขับเคลื่อนองคก์ รให้เกิดการพัฒนาอยา่ งยัง่ ยืน บริษัทฯ ให้ความ
ส�ำคัญกับการวางแผนก�ำลังคนและพัฒนาพนักงานให้มีศักยภาพเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต
โดยเริม่ ตัง้ แตก่ ารสรรหาวา่ จ้างบุคลากรให้ตรงกับความตอ้ งการในแตล่ ะสายงาน พิจารณาถึงความเหมาะ
สมในดา้ นความรู้ ความสามารถ ผูบ้ ริหารระดับสูงจึงมีสว่ นทีจ่ ะผลักดันให้บุคลากรเกิดการพัฒนาเรียนรู้และ
การแลกเปลีย่ นความรู้และการท�ำงานเป็ นทีม เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงคข์ องบริษัทฯ อีกทัง้ สง่ เสริมให้
เกิดความเป็ นหนึ่งเดียวเพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน

การสรรหาพนักงานและความกา้ วหนา้ ในอาชีพของพนักงาน
บริษัทเปิ ดโอกาสให้กับผูม้ ีศักยภาพเขา้ มาเป็ นก�ำลังส�ำคัญในการการพัฒนาองคก์ รให้เติบโตอยา่ ง
มัน่ คง ยัง่ ยืน โดยผา่ นกระบวนการสรรหาและคัดเลือกอยา่ งเป็ นระบบ มีขอ้ ก�ำหนดในการจ้างพนักงานที่
มาตรฐานเดียวกันในต�ำแหนง่ งานลักษณะเดียวกัน เปิ ดโอกาสและให้ความเทา่ เทียมกันในเชื้อชาติ ศาสนา
เพศ และสถาบันการศึกษา โดยการประชาสัมพันธร์ ับสมัครงานผา่ นช่องทางตา่ งๆ เพื่อให้ไดผ้ สู้ มัครทีห่ ลาก
หลาย โดยมีฝ่ายพัฒนาองคก์ รและบุคลากรร่วมกับฝ่ายตา่ งๆ อาทิ ฝ่ายวิศวกรรม ฝ่ายปฏิบัติการเหมือง
ฝ่ายปฏิบัติการสายพาน เป็ นตน้ ร่วมวิเคราะห์ความตอ้ งการ อัตราก�ำลัง ก�ำหนดขีดความสามารถทีต่ อ้ งการ
และจัดท�ำแผนการสรรหาบุคลากร เพื่อให้ไดม้ าซึ่งพนักงานทีม่ ีคุณสมบัติถูกตอ้ งและเหมาะสมตามต�ำแหนง่
หนา้ ที่ ทัง้ นี้ เมื่อมีต�ำแหนง่ งานวา่ งลงหรือต�ำแหนง่ งานใหมๆ
่ เกิดขึ้น บริษัทฯ จะเปิ ดโอกาสให้กับพนักงาน
ภายในเป็ นอันดับแรก เพื่อสง่ เสริมความกา้ วหนา้ ในการท�ำงานกับพนักงานเดิม หากไมม่ ีผใู้ ดเหมาะสม จึงจะ
พิจารณาคัดเลือกจากบุคคลภายนอก
นอกจากนี้ พนักงานใหมท่ ุกคนจะไดเ้ ขา้ รับการปฐมนิเทศ เพื่อให้พนักงานไดร้ ้จู ักและรับทราบถึง
กระบวนการและขัน้ ตอนการท�ำงานของตนเอง รวมไปถึงฝ่ายตา่ งๆ ในองคก์ ร ซึ่งจะมีสว่ นช่วยให้พนักงาน
เขา้ ใจบทบาทและหนา้ ทีข่ องตนเองและสามารถปฏิบัติงานไดต้ รงตามวัตถุประสงค์ อีกทัง้ กลุม่ บริษัทยังให้
ความส�ำคัญในการให้โอกาสเติบโตในหนา้ ทีก่ ารงานแกพ่ นักงานตามเสน้ ทางความกา้ วหนา้ ในอาชีพ เพื่อ
รักษาคนเกง่ และคนดีให้อยูก่ ับองคก์ ร
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การสรรหาภายในองคก์ ร
บริษัทเปิ ดโอกาสให้กับพนักงานภายในบริษัท โดยพิจารณาจากพนักงานทีม่ ีความรู้และความ
สามารถ เพื่อให้ความส�ำคัญในการเติบโตภายในองคก์ ร เมื่อความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับต�ำแหนง่ วา่ ง
นัน้

การสรรหาภายนอกองคก์ ร
บริษัทเปิ ดโอกาสให้บุคคลภายนอกทีส่ นใจเขา้ ร่วมงานสามารถสมัครงานกับทางบริษัทฯ ไดห้ ลาย
ช่องทาง เช่น การประชาสัมพันธผ์ า่ นบอร์ดรับสมัครงานหนา้ บริษัท เว็บไซตข์ องบริษัท และเว็บไซตอ์ อนไลน์
ทีบ่ ริษัทมีการลงประกาศรับสมัครไว้ นอกจากนีย้ ังสามารถมาสมัครดว้ ยตนเองไดท้ บี่ ริษัทอีกดว้ ย
การคัดเลือกผูส้ มัครงาน
บริษัทมีการคัดลือกผูส้ มัครจากผูท้ สี่ นในเขา้ ร่วมงานกับทางบริษัทจากทุกช่องทางอยา่ เป็ นธรรม
โดยจัดให้มีการสอบสัมภาษณ์ และท�ำการทดสอบความรู้ ทักษะ ความสามารถ และความเชีย่ วชาญใน
ต�ำแหนง่ งานทีร่ ับผิดชอบ มีความมุง่ มัน่ ตัง้ ใจ และมีทัศนคติเชิงบวก ซึ่งพนักงานถือเป็ นปั จจัยหลักส�ำคัญของ
การกา้ วไปสูค่ วามส�ำเร็จขององคก์ ร ฝ่ายพัฒนาองคก์ รและบุคลากรจะท�ำการตรวจสอบ ประเมินคุณสมบัติ
และความสามารถให้เหมาะสมกับต�ำแหนง่ งาน
การวา่ จ้าง
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญตอ่ การวา่ จ้างอยา่ งมีหลักเกณฑ์ และอยา่ งเป็ นธรรม เสมอภาค เหมาะสม
โดยมีการก�ำหนดมาตรฐาน ซึ่งจะแบง่ ตามประสบการณ์ สายงาน อยา่ งเทา่ เทียมกันไมว่ า่ จะเป็ นเพศใด
หรือสัญชาติใดก็ตามพื่อใช้เป็ นแนวทางของผูป้ ฏิบัติงาน ทัง้ นีพ้ นักงานทุกคนจะไดร้ ับสิทธิประโยชนแ์ ละ
สวัสดิการตามกฎหมายแรงงานทีพ่ ึงไดร้ ับ
การสร้างแรงจูงใจและการรักษาพนักงาน
บริษัทมีการวางแผนสง่ เสริมให้พนักงานมีความรู้ความสามารถ เพื่อเป็ นแรงดึงดูดให้พนักงานที่
ดีและมีความสามารถให้อยูก่ ับบริษัท มีการจัดท�ำโครงสร้างการบริหารคา่ ตอบแทนและสวัสดิการให้กับ
พนักงาน โดยคา่ ตอบแทนนัน้ จะประเมินจากผลการปฏิบัติงานของพนักงานแตล่ ะคนผา่ นการปรับอัตราคา่
ตอบแทนประจ�ำปี รวมถึงการเลื่อนต�ำแหนง่ ตามความสามารถในการปฏิบัติงานในสายงาน ทัง้ นีบ้ ริษัทมี
หลักเกณฑก์ ารประเมินผลการท�ำงานของพนักงานเพื่อประเมินความรู้ ความสามารถ หนา้ ทีร่ ับผิดชอบใน
การปฏิบัติงาน เพื่อเป็ นการกระตุน้ ให้พนักงานท�ำงานไดอ้ ยา่ งมีประสิทธิภาพ
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ตารางอัตราการลาออกของพนักงาน
2563

รายการ

ส�ำนักงานใหญ่
จ�ำนวน
(คน)

รวม
(คน)

ส�ำนักงานแม่เมาะ
จ�ำนวน
(คน)

รวม
(คน)

ส�ำนักงานหงสา
จ�ำนวน
(คน)

รวม
(คน)

แบ่งตามเพศ

- ชาย

7

- หญิง

2

9

361
11

372

16
2

18

แบ่งตามการจ้างงาน
- พนักงานประจ�ำ

0

- พนักงานรายวัน

9

- สัญญาจ้าง

0

106
9

254

0
372

18

12

0

12

2

18

แบ่งตามต�ำแหน่งงาน (พนักงานประจ�ำ)
- วิศวกร/ผู้บังคับบัญชา

1

- ช่างเทคนิค

1

- พนักงานสนับสนุน

7

7

4

- วิศวกร

-

-

-

- ช่างเทคนิค

-

- พนักงานสนับสนุน

-

9

247

266

12

18

แบ่งตามต�ำแหน่งงาน (รายวัน)

คิดเป็นร้อยละ
จ�ำนวนพนักงาน ณ สิ้นปี 2563
(รวมผู้บริหาร)
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-

106

106

-

-

28.60%
1,395 (คน)

-

จ�ำนวนพนักงานและประเภทการจ้างงาน

ณ 31 ธันวาคม 2563 เป็ นจ�ำนวน 1,395 คน โดยแบง่ ตามหัวขอ้ ดังนี้

สัดสว่ นการจ้างงาน
รายการ

2563
จ�ำนวน (คน)

ร้อยละ

- ชาย

1,287

92%

- หญิง

108

8%

- พนักงานประจ�ำ

652

47%

- พนักงานรายวัน

721

52%

- สัญญาจ้าง

22

1%

- ผู้บริหารระดับสูง

26

2%

- ผู้บริหารระดับกลาง

27

2%

- ผู้บริหารระดับต้น

217

15%

- ระดับปฏิบัติการ

1,125

81%

- อายุระหว่าง 20 - 25ปี

129

9%

- อายุระหว่าง 26 - 30 ปี

228

16%

- อายุระหว่าง 31 - 35 ปี

237

17%

- อายุระหว่าง 36 - 40 ปี

204

15%

จ�ำแนกตามเพศ

จ�ำแนกตามการจ้างงาน

จ�ำแนกตามระดับ

จ�ำแนกตามอายุ
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2563

รายการ

จ�ำนวน (คน)

ร้อยละ

- อายุระหว่าง 41 - 45 ปี

171

12%

- อายุระหว่าง 46 - 50 ปี

145

11%

- 50 ปีขึ้นไป

281

20%

การเขา้ ใหมแ่ ละการพน้ สภาพ / เลิกจ้าง*
2563

รายการ

ส�ำนักงานใหญ่

ส�ำนักงานแม่เมาะ

ส�ำนักงานหงสา

จ�ำนวน

ร้อยละ

จ�ำนวน

ร้อยละ

จ�ำนวน

ร้อยละ

- ชาย

11

0.8%

278

19.9%

73

5.2%

- หญิง

4

0.3%

4

0.3%

5

0.4%

- พนักงานประจ�ำ

5

0.4%

125

9.0%

31

2.2%

- พนักงานรายวัน

9

0.6%

128

9.2%

37

2.7%

- สัญญาจ้าง

1

0.1%

29

2.1%

10

0.7%

(คน)

(คน)

(คน)

พนักงานเข้าใหม่ จ�ำแนกตามเพศ

พนักงานเข้าใหม่ จ�ำแนกตามช่วงอายุ

พนักงานพ้ นสภาพ / เลิกจ้าง / เสียชีวิต จ�ำแนกตามเพศ
- ชาย

2

0.1%

361

25.9%

3

0.2%

- หญิง

3

0.2%

11

0.8%

0

0.0%

125

9.0%

0

0.0%

พ้ นสภาพ / เลิกจ้าง/ เสียชีวิต จ�ำแนกตามช่วงอายุ
- อายุน้อยกว่า 30 ปี
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0

0.0%

2563

รายการ

ส�ำนักงานใหญ่

ส�ำนักงานแม่เมาะ

ส�ำนักงานหงสา

จ�ำนวน

ร้อยละ

จ�ำนวน

ร้อยละ

จ�ำนวน

ร้อยละ

- อายุ 31-50 ปี

0

0.0%

173

12.4%

2

0.1%

- อายุ 50 ปี

5

0.4%

74

5.3%

1

0.1%

(คน)

(คน)

(คน)

*พนักงานพ้ นสภาพ/เลิกจ้าง หมายถึง พนักงานที่ลาออก ไล่ออก เกษียณอายุ หรือ เสียชีวิต

ลักษณะการจ้างงาน
บริษัทฯ ไดใ้ ห้ความส�ำคัญตอ่ การจ้างงาน ซึ่งไดม้ ีหลักเกณฑแ์ ละระบบการบริหารคา่ จ้างคา่ ตอบแทน
อยา่ งเป็ นธรรม เหมาะสมและไมเ่ ลือกปฏิบัติ โดยมีมาตรฐานเดียวกันทัง้ บริษัท พร้อมทัง้ ยังค�ำนึงถึงสิทธิมนุษย
ชนของบุคคล ซึ่งจะแบง่ ตามประสบการณ์ สายงาน ไมว่ า่ จะเป็ นเพศ ศาสนา เชื้อชาติ อยา่ งเทา่ เทียมกัน โดยการ
จ้างงานของบริษัทแบง่ เป็ น 3 ประเภท ดังนี้
1. พนักงานประจ�ำ เป็ นพนักงานทีบ่ ริษัทตกลงจ้างงานและไดร้ ับการบรรจุให้เป็ นพนักงานประจ�ำโดยได้
รับคา่ จ้างเป็ นรายเดือน พนักงานจะไดส้ ามารถท�ำนไดจ้ นครบวาระเกษียณอายุ หากพนักงานปฏิบัติหนา้ ทีท่ ไ่ ด้
รับมอบหมายอยา่ งมีความรับผิดชอบ ไมท่ ุจริตตอ่ หนา้ ที่ ไมฝ่ ่ าฝื นระเบียบขอ้ บังคับขอบริษัท หรือมีการกระท�ำ
ทีส่ ง่ ผลท�ำให้เกิดความเสียหายตอ่ บริษัท
2. พนักงานรายวัน เป็ นพนักงานทีบ่ ริษัทตกลงวา่ จ้างเป็ นพนักงานโดยก�ำหนดอัตราคา่ จ้างเป็ นรายวัน
หรือรายชัว่ โมง ทัง้ นีใ้ นกรณีทสี่ ภาพหนา้ งานทีต่ อ้ งท�ำมีลักษณะตอ่ เนื่องเป็ นการประจ�ำและจ�ำเป็ นตอ้ งผลัดและ
สับเปลีย่ นกันท�ำงาน บริษัทอาจวา่ จ้างก�ำหนดให้พนักงานท�ำงานเป็ นกะตามตารางกะทีบ่ ริษัทก�ำหนดได้
3. พนักงานสัญญาจ้าง เป็ นพนักงานทีบ่ ริษัทตกลงวา่ จ้างให้ท�ำงานกับบริษัทโดยมีสัญญาจ้างเป็ นหนังสือ
ทีก่ �ำหนดระยะเวลาจ้างเริม่ ตน้ และระยะเวลาสิน้ สุดทีแ่ นน่ อนและไดร้ ับคา่ จ้างเป็ นรายเดือน
คา่ ตอบแทนการท�ำงาน
บริษัทตระหนักถึงความส�ำคัญของคา่ ตอบแทนการท�ำงานวา่ เป็ นปั จจัยส�ำคัญทีท่ �ำให้พนักงานมีความ
เป็ นอยูท่ ดี่ ีและมีความมัน่ คงในอาชีพการงาน ซึ่งจะสง่ ผลให้พนักงานปฏิบัติงานดว้ ยความภาคภูมิใจและพร้อม
ทีจ่ ะสร้างผลงานให้แกบ่ ริษัท โดยบริษัทมีมาตรฐานในการจ่ายคา่ ตอบแทนให้พนักานและบุคลากรอยา่ งเหมาะ
สม ตามหนา้ ทีแ่ ละความรับผิดชอบ มีการก�ำหนดคา่ ตอบแทนอยา่ งเทา่ เทียมกัน โดยจะมีการแจ้งต�ำแหนง่ งาน คา่
จ้างและคา่ ตอบแทน รวมถึงสวัสดิการตา่ งๆ เบื้องตน้ กอ่ นวันเริม่ งาน และในแตล่ ะปี บริษัทไดจ้ ัดให้มีการประเมิน
ผลการท�ำงานเพื่อปรับคา่ ตอบแทนให้กับพนักงานตามผลงานทีผ่ า่ นมา ซึ่งจะพิจารณาทัง้ ในระยะสัน้ และระยะ
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ยาว รวมถึงให้สอดคลอ้ งกับการจ่ายคา่ ตอบแทนขออุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนจัดให้มีสวัสดิการตา่ งๆ
เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตทีด่ ีข้ึนของพนักงาน โดยบริษัทไดว้ างแผนการบริหารคา่ ตอบแทนและสวัสดิการ
ของพนักงานอยา่ งรอบคอบและมีประสิทธิภาพ

การก�ำหนดนโยบายการจ่ายคา่ ตอบแทนพิเศษ (โบนัส)
การจ่ายคา่ ตอบแทนพิเศษ (โบนัส) ของบริษัทเป็ นการจ่ายแบบพิจารณาตามผลงานขององคก์ ร เป็ นตัว
ชีว้ ัดทีส่ ะทอ้ นให้เห็นผลสัมฤทธิข์ องความพยายามทีพ่ นักงานทุม่ เทให้กับองคก์ ร การจ่ายโบนัสจะช่วยกระตุน้
ให้พนักงานมีความพยายามมากขึ้น เพื่อให้องคก์ รมีประสิทธิภาพดา้ นผลประกอบการทีด่ ี ทัง้ ยังเป็ นแรงดึงดูด
ให้คนสนใจมาร่วมงานกับองคก์ ร

กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ (Provident Fund)
กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพถือเป็ นสวัสดิการรูปแบบหนึ่งที่บริษัทให้แกพ่ นักงานของบริษัทเพื่อเป็ นหลัก
ประกันทีม่ นั่ คงของพนักงานและครอบครัว ซึ่งการเป็ นสมาชิกกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพนอกจากจะให้พนักงานมี
เงินกอ้ นไวส้ �ำหรับใช้จ่ายเมื่อยามเกษียณอายุแลว้ พนักงานยังไดป้ ระโยชนท์ างภาษีอีกดว้ ย

การเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาพนักงาน
บริษัทเล็งเห็นถึงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ทัง้ ดา้ นความรู้ ทักษะ ความสามรถในดา้ นตา่ งๆ โดย
การสนับสนุนกิจกรรมทีช่ ่ วยพัฒนาศักยภาพอยา่ งตอ่ เนื่องสอดคลอ้ งกับการเจริญเติบโตของธุรกิจและให้ตรง
กับความตอ้ งการในการท�ำงานแตล่ ะลักษณะงาน เนน้ การเสริมสร้างทักษะในดา้ นตา่ งๆส�ำหรับพนักงานใหม่
และอบรมการเพิม่ ความช�ำนาญในสายงานส�ำหรับพนักงานทุกสว่ น โดยจัดโครงการอบรมทีม่ งุ่ เนน้ การพัฒนา
ทักษะและความสามรถในการท�ำงานและเพิม่ ทักษะในการสื่อสาร เพื่อให้สอดคลอ้ งกับแผนการด�ำเนินธุรกิจของ
องคก์ ร
นอกจากนัน้ บริษัทมีการจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการนอกสถานทีเ่ พื่อเพิม่ ทักษะและความช�ำนาญเชิงวิชาชีพ
ตามต�ำแหนง่ งาน สง่ เสริมให้พนักงานมีความคิดสร้างสรรคแ์ ละให้เขา้ ใจถึงกระบวนการท�ำงานทีช่ ัดเจนเพื่อเพิม่
ขีดความสามารถดา้ นการแขง่ ขันของธุรกิจในอนาคตไดแ้ ละในปี 2563 แบง่ การอบรมศักยภาพพนักงานออก
เป็ น 4 ประเภท ดังนี้
1. การฝึ กอบรมทัว่ ไป (Company General Training)
		
1.1 หลักสูตรส�ำหรับพนักงานใหม่ (การปฐมนิเทศพนักงานใหม)่
			 เป็ นหลักสูตรเบื้องตน้ ทีพ่ นักงานใหมจ่ ะไดร้ ับการอบรม
		
1.2 หลักสูตรเกีย่ วกับความปลอดภัยเบื้องตน้
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1.3 หลักสูตรเกีย่ วกับอบรมดับเพลิงเบื้องตน้ บริษัทฯ จัดให้มีการฝึ กอบรมดับเพลิงขัน้ ตน้
ให้กับพนักงาน โดยมีเจ้าหนา้ ทีป่ ้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยสถานีดับเพลิงลาดยาว เป็ น
ผูบ้ รรยายให้ความรู้ทงั้ ภาคทฤษฎีและการฝึ กปฏิบัติ เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเขา้ ใจ
เกีย่ วกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องตน้
		
1.4 หลักสูตรการฝึ กอบรมขณะปฏิบัติงาน (On the Job Training)
2. การฝึ กอบรมการบริหาร ( Management Skills )
		
2.1 ทักษะการบริหารงานและบริหารคน
		
2.2 ทักษะการเป็ นผูบ้ ังคับบัญชา
		
2.3 ทักษะการติดตอ่ สื่อสาร
		
2.4 ทักษะประสานงาน
3. การฝึ กอบรมเฉพาะดา้ น ( Functional Skills )
		
3.1 ดา้ นวิศวกรรมและการด�ำเนินงานในโครงการ (Engineering and Project
		
Execution Training)
3.2 ดา้ นการขับรถเฉพาะทาง เช่น พนักงานขับรถเททา้ ย พนักงานขับรถขุด พนักงานขับ
รถเกรด เป็ นตน้
3.3 ดา้ นการปฎิบัติการสายพาน โดยจะเป็ นการอบรมในเรื่องงานดา้ นวิศวกรรมเฉพาะ
ดา้ น ซึ่งจะท�ำให้พนักงานมีความรู้ ความสามารถในงานทีไ่ ดร้ ับมอบหมายไดด้ ียงิ่ ขึ้น
3.4 ดา้ นการปฎิบัติการเหมือง โดยจะเป็ นการอบรมในเรื่องงานดา้ นวิศวกรรมเฉพาะดา้ น
ซึ่งจะท�ำให้พนักงานมีความรู้ ความสามารถในงานทีไ่ ดร้ ับมอบหมายไดด้ ียงิ่ ขึ้น
4. การสง่ เสริมและสร้างสัมพันธภาพให้กับพนักงาน
		
4.1 การสัมมนาและออกไปท�ำกิจกรรมนอกสถานที่
		
4.2 การจัดกิจรรมในเชิงสันทนาการ เช่น การแขง่ ขันกีฬาสี การวิง่ มาราธอน

งบประมาณในการพัฒนาศักยภาพของพนักงานปี 2563
ค่าใช้จ่าย (บาท)

เฉลี่ยต่อคน (บาท)

ด้านการบริหาร

874,000

8,740.00

ด้านทักษะและความรู้เฉพาะด้าน

700,000

700.00

ด้านความปลอดภัย

136,000

2,720.00

หัวข้อ
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ค่าใช้จ่าย (บาท)

เฉลี่ยต่อคน (บาท)

ด้านสัมพั นธภาพและทีม

1,024,000

10,240.00

ด้านการบริหาร

874,000

8,740.00

2,734,000

22,400.00

หัวข้อ

รวม

ผลการด�ำเนินงานดา้ นการอบรมและพัฒนา
วิธีการ

รายละเอียด

ค่าใช้จ่าย

จ�ำนวน(หลักสูตร)

การฝึกอบรมภายในบริษัท

การฝึกอบรมภายใน
+ภายนอกบริษัท

140,000

7

การจัดอบรมOJT

-

10

การสัมมนานอก
สถานที่

500,000
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การดูแลพนักงานในดา้ นสวัสดิการ
บริษัทไดจ้ ัดให้มีการก�ำหนดสวัดิการสว่ นเพิม่ เติม โดยมีการจัดตัง้ คณะกรรมการดา้ นสวัสดิการพนักงาน
ทีม่ าจากการเลือกตัง้ ซึ่งจัดตัง้ ใหมท่ ุกๆ 2 ปี โดยให้สิทธิพนักงานทุกระกับในการสมัครเป็ นคณะกรรมการดา้ น
สวัสดิการเพื่อเป็ นตัวแทนในการร่วมเจรจาตอ่ รองกับบริษัทเกีย่ วกับขอ้ ปฏิบัติหรือขอ้ ตกลงทีม่ ีผลกระทบตอ่
พนักงาน รับฟั งความคิดเห็นรวมถึงขอ้ เสนอแนะของพนักงานผา่ นช่องทางคณะกรรมการและเป็ นการสง่ เสริม
ให้เกิดความร่วมมือร่วมใจของพนักงานและบริษัทในการดูแลสวัสดิการทีเ่ ป็ นประโยชนต์ อ่ พนักงานทุกๆ ดา้ น
• การจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจ�ำปี ปี ละ 1 ครัง้ ส�ำหรับโครงการแมเ่ มาะและส�ำนักงานใหญ่
สว่ นโครงการหงสาจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจ�ำปี ปี ละ 2 ครัง้
• การจัดให้มีผลประโยชนใ์ นรูปเงินช่วยเหลือในวาระตา่ งๆ เช่น กระเช้าเยีย่ มไข้ เงินช่วยเหลือ
งานศพส�ำหรับพนักงาน พอ่ แม่ บุตร และคูส่ มรส เป็ นตน้
• การจัดให้มีกรมธรรมป์ ระกันชีวิต ประกันสุขภาพแบบกลุม่ และประกันอุบัติเหตุกลุม่ มีคา่ รักษา
พยาบาลให้กับพนักงาน ( เฉพาะพนักงานทีไ่ ดร้ ับสวัสดิการประกันอุบัตเหตุกลุม่ ) เพื่ออ�ำนวย
ความสะดวกดา้ นการเขา้ รับการรักษาพยาบาล และเป็ นการสร้างความมัน่ คงให้กับพนักงานและ
ครอบครัว รวมทัง้ การจัดกิจกรรมทางกีฬาของบรรดาพนักงานและผูบ้ ริหาร และจัดให้มีการตรวจ
สุขภาพประจ�ำปี เพื่อเป็ นการสง่ เสริมการดูแลตนเองให้มีสุขภาพทีด่ ีแบบยัง่ ยืนและมีคุณภาพชีวิต
ทีด่ ีในระยะยาว
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• การสนับสนุนดา้ นการศึกษาโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาให้แกพ่ นักงานของบริษัทที่
วางแผนอยากศึกษาตอ่ เพื่อเสริมสร้างความรู้และศักยภาพของตนเอง เพื่อสามารถน�ำมาปรับ
และตอ่ ยอดในการท�ำงานไดอ้ ยา่ งมีประสิทธิภาพ

ตารางรายงานการดูแลพนักงานในดา้ นสวัสดิการ
รายละเอียดการดูแลพนักงาน
การตรวจสุขภาพประจ�ำปี

ปี 2563 (คน)
1,083

กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ

449

สวัสดิการประกันสุขภาพกลุ่ม

311

สวัสดิการประกันอุบัติเหตุกลุ่ม

1,108

สวัสดิการพนักงานเกษียณอายุ

13

สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล

1,108

สวัสดิการอื่นๆ
- กระเช้าเยี่ยมไข้

9

- พวงหรีด

14

- ช่วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิต

5

- ช่วยเหลือกรณีญาติพนักงานเสียชีวิต

11

มาตรการแนวทางในการบริหารบุคลากรในสานการณแ์ พร่ระบาดของ COVID-19
นอกจากนีท้ ุกโครงการของบริษัทและส�ำนักงานใหญ่ ก�ำหนดนโยบายและมีประกาศมาตรการการป้องกัน
การแพร่ระบาดเชื้อโรคโควิด-19 ทัง้ บุคลากรภายในบริษัทฯ และบุคคลทีเ่ ขา้ มาติดตอ่ เพื่อให้ทุกโครงการน�ำ
ไปปฏิบัติเป็ นไปในแนวทางเดียวกันมีการจัดหาอุปกรณป์ ้ องกันการแพร่ระบาด เช่น เครื่องสแกนอุณหภูมิ เจล
แอลกอฮอล์ และฉีดสเปรยฆ์ า่ เชื้อบริเวณพื้นทีป่ ฎิบัติงานและรถรับสง่ พนักงาน
นอกจากนีโ้ ครงการหงสาไดเ้ ขา้ ร่วมงาน Safety Talk COVID-19 ทีจ่ ัดขึ้นในโครงการหงสา โดยทีม
แพทยโ์ รงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช อ. ปั่ ว จ.นา่ น และโครงการแมเ่ มาะ เขา้ ร่วมประชุมกับ เทศบาลแมเ่ มาะ
และ ผูน้ �ำชุมชน เพื่อก�ำหนดมาตรการการป้องกันและการเฝ้าระวัง
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นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ

การก�ำกับดูแล
กิจการ

ในการด�ำเนินงานทีผ่ า่ นมา คณะกรรมการบริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน) ไดป้ ฏิบัติตาม
กฎหมาย วัตถุประสงค์ ขอ้ บังคับ และมติทปี่ ระชุมผูถ้ ือหุ้นของบริษัทฯ รวมทัง้ ไดย้ ึดถือและปฏิบัติตามหลัก
การก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ีของบริษัทจดทะเบียน (The Principles of Good Corporate Governance
of Listed Companies) ตามแนวทางทีต่ ลาดหลักทรัพยแ์ ห่งประเทศไทยก�ำหนด ซึ่งเป็ นแนวทางในการ
ด�ำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน และเพื่อให้เกิดความโปร่งใสตอ่ นักลงทุน
อันจะท�ำให้เกิดความเชื่อมัน่ ในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตอ่ บุคคลภายนอก โดยนโยบายการก�ำกับดูแล
กิจการทีด่ ีของบริษัทครอบคลุมหลักปฏิบัติ 8 ขอ้ หลัก ดังนี้
หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผูน้ �ำองคก์ รที่
สร้างคุณคา่ ให้แกก่ ิจการอยา่ งยัง่ ยืน (Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the
Board)
1.1 คณะกรรมการด�ำเนินงานและบริหารงานภายใตจ้ ริยธรรมทางธุรกิจ มองทุกฝ่ายทีม่ ีความ
เกีย่ วขอ้ งกับบริษัทฯ คณะกรรมการด�ำเนินธุรกิจอยา่ งตรงไปตรงมา และเคารพสิทธิ์ ทัง้ ของผูห้ ้นุ ผูม้ ีสว่ นได้
สว่ นเสียตา่ ง ๆ รวมไปถึงพนักงาน และตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผูน้ �ำทีต่ อ้ งก�ำกับดูแลให้บริษัทฯ
มีการบริหารจัดการทีด่ ี ซึ่งครอบคลุมถึง
		
(1) การก�ำหนดวัตถุประสงคแ์ ละเป้าหมายของการประกอบธุรกิจ โดยค�ำนึงถึงจริยธรรม
ผลกระทบตอ่ สังคมและสิง่ แวดลอ้ ม
(2) การจัดให้มีนโยบายส�ำหรับกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ทีแ่ สดงถึงหลักการและ
แนวทางในการด�ำเนินงานเป็ นลายลักษณอ์ ักษร อาทิ นโยบายบรรษัทภิบาล และจรรยา
บรรณธุรกิจ เป็ นตน้ ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรส�ำคัญเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงคแ์ ละ
เป้าหมาย
(3) การก�ำกับดูแลให้มีการสื่อสารเพื่อให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคนเขา้ ใจ มี
กลไกเพียงพอทีเ่ อื้อให้มีการปฏิบัติจริงตามนโยบายขา้ งตน้ ติดตามผลการปฏิบัติ และ
ทบทวนนโยบายและการปฏิบัติเป็ นประจ�ำ
1.2 ในการสร้างคุณคา่ ให้แกบ่ ริษัทฯ อยา่ งยัง่ ยืน คณะกรรมการไดก้ �ำกับดูแลบริษัทฯ จนน�ำไปสูผ่ ล
(Governance outcome) ซึ่งไดค้ รอบคลุมเรื่องตา่ งๆ ดังตอ่ ไปนี้
(1) สามารถแขง่ ขันและมีผลประกอบการทีด่ ีโดยค�ำนึงถึงผลกระทบในระยะยาว
(2) ก�ำกับดูแลเพื่อให้บริษัทฯ ประกอบธุรกิจอยา่ งมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิด
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ชอบตอ่ ผูถ้ ือหุ้น ผูม้ ีสว่ นไดเ้ สียและสังคมรวมถึงการหาแนวทางเพื่อพัฒนาหรือลดผลกระ
ทบดา้ นสิง่ แวดลอ้ ม
1.3 คณะกรรมการมีหนา้ ทีด่ ูแลให้กรรมการทุกคนและผูบ้ ริหารปฏิบัติหนา้ ทีด่ ว้ ยความรับผิดชอบ
ระมัดระวัง (duty of care) และซื่อสัตยส์ ุจริตตอ่ บริษัทฯ (duty of loyalty) และดูแลให้การด�ำนินงานเป็ น
ไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์ ขอ้ บังคับของบริษัท และมติคณะกรรมการ ตลอดจนมติทปี่ ระชุมผูถ้ ือหุ้น โดย
ในการปฏิบัติหนา้ ทีด่ ว้ ยความซื่อสัตยส์ ุจริต กรรมการและผูบ้ ริหารตอ้ ง
(1) กระท�ำการโดยสุจริต เพื่อประโยชนส์ ูงสุดของบริษัทฯ เป็ นส�ำคัญ
(2) กระท�ำการทีม่ ีจุดมุง่ หมายโดยชอบและเหมาะสม
(3) ไมก่ ระท�ำการใดอันเป็ นการขัดหรือแยง้ กับประโยชนข์ องบริษัทฯ อยา่ งมีนัยส�ำคัญ
1.4 คณะกรรมการไดต้ ระหนักถึงขอบเขตหนา้ ทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการดี และ
ก�ำหนดขอบเขตการมอบหมายหนา้ ทีแ่ ละความรับผิดชอบให้ประธานเจ้าหนา้ ทีบ่ ริหารและฝ่ายบริหารอยา่ ง
ชัดเจน ตลอดจนติดตามดูแลให้ประธานเจ้าหนา้ ทีบ่ ริหารและฝ่ายบริหารปฏิบัติหนา้ ทีต่ ามทีไ่ ดร้ ับมอบ
หมายโดย
(1) คณะกรรมการไดจ้ ัดท�ำกฎบัตรหรือนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการ
(board charter) ทีร่ ะบุหนา้ ทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการเพื่อใช้อ้างอิงใน
การปฏิบัติหนา้ ทีข่ องกรรมการทุกคน และมีการทบทวนกฎบัตรดังกลา่ วเป็ นประจ�ำอยา่ ง
นอ้ ยปี ละครัง้ รวมทัง้ ไดท้ บทวนการแบง่ หนา้ ทีค่ ณะกรรมการประธานเจ้าหนา้ ทีบ่ ริหาร
และฝ่ายบริหารอยา่ งสม่�ำเสมอเพื่อให้สอดคลอ้ งกับทิศทางขององคก์ ร
(2) คณะกรรมการไดม้ อบหมายอ�ำนาจการจัดการบริษัทฯ ให้แกฝ่ ่ ายบริหารผา่ นการ
ประชุมคณะกรรมการ ซึ่งไดม้ ีการบันทึกเป็ นลายลักษณอ์ ักษร โดยการมอบหมายดัง
กลา่ วมิไดเ้ ป็ นการปลดเปลื้องหนา้ ทีค่ วามรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการยัง
มีหนา้ ทีต่ ิดตามดูแลฝ่ายบริหารให้ปฏิบัติหนา้ ทีต่ ามทีไ่ ดร้ ับมอบหมาย
หลักปฏิบัติ 2 ก�ำหนดวัตถุประสงคแ์ ละเป้าหมายหลักขององคก์ รทีเ่ ป็ นไปเพื่อความยัง่ ยืน (Define
Objectives that Promote Sustainable Value Creation)
2.1 คณะกรรมการไดก้ �ำกับดูแลให้บริษัทฯ มีวัตถุประสงคห์ รือเป้าหมายหลัก (objectives) ที่
ชัดเจนเหมาะสม สามารถใช้เป็ นแนวคิดในการก�ำหนดรูปแบบธุรกิจ (business model) และสื่อสารให้ทุก
คนในบริษัทฯ ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งไดก้ �ำหนดและสื่อสารเป็ นวิสัยทัศนผ์ า่ นการประชุมคณะ
กรรมการ และให้ผบู้ ริหารน�ำไปถ่ายทอดให้พนักงานทราบอยา่ งทัว่ ถึง นอกจากนีค้ ณะกรรมการไดม้ ีการ
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ก�ำกับดูแลให้บริษัทฯ คงไวซ้ ่ึงคา่ นิยมทีส่ ะทอ้ นถึงคุณลักษณะของการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี เช่น ความรับผิด
ชอบในผลการกระท�ำ (accountability) ความเทีย่ งธรรม (integrity) ความโปร่งใส (transparency) ความ
เอาใจใส่ (due consideration of social and environmental responsibilities) เป็ นตน้
2.2 คณะกรรมการไดก้ �ำกับดูแลให้มัน่ ใจวา่ วัตถุประสงคแ์ ละเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธใ์ นระยะ
เวลาปานกลางและ/หรือประจ�ำปี ของบริษัทฯ สอดคลอ้ งกับการบรรลุวัตถุประสงคแ์ ละเป้าหมายหลักของบ
ริษัทฯ และไดม้ ีการน�ำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อยา่ งเหมาะสม ปลอดภัยโดย
(1) คณะกรรมการไดก้ �ำหนดให้มีการจัดท�ำกลยุทธแ์ ละแผนงานประจ�ำปี ซ่ึงสอดคลอ้ งกับ
วัตถุประสงคแ์ ละเป้าหมายหลักของบริษัทฯ โดยค�ำนึงถึงปั จจัยแวดลอ้ ม ณ ขณะนัน้ ตลอด
จนโอกาสและความเสีย่ งทีย่ อมรับไดแ้ ละไดใ้ ห้มีการจัดท�ำหรือทบทวนวัตถุประสงค์ เป้า
หมาย และกลยุทธอ์ ยา่ งสม่�ำเสมอ
(2) ในการก�ำหนดกลยุทธแ์ ละแผนงานประจ�ำปี คณะกรรมการไดก้ �ำกับดูแลให้มีการวิเคราะห์
สภาพแวดลอ้ มและปั จจัยความเสีย่ งตา่ ง ๆ ทีอ่ าจมีผลกระทบตอ่ ผูม้ ีสว่ นไดเ้ สียทีเ่ กีย่ วขอ้ ง
ตลอดสาย (value chain) รวมทัง้ ปั จจัยตา่ งๆ ทีอ่ าจมีผลตอ่ การบรรลุเป้าหมายหลักของ
บริษัทฯ โดย
(2.1) ระบุวิธีการ กระบวนการ ช่องทางการมีสว่ นร่วมหรือช่องทางการสื่อสารระหวา่ งผู้
มีสว่ นไดเ้ สียกับบริษัทฯ ไวช้ ัดเจน เพื่อให้บริษัทฯ สามารถเขา้ ถึงและไดร้ ับขอ้ มูล
ประเด็นหรือความตอ้ งการของผูม้ ีสว่ นไดเ้ สียแตล่ ะกลุม่ ไดอ้ ยา่ งถูกตอ้ งใกลเ้ คียง
มากทีส่ ุด
(2.2) ระบุผมู้ ีสว่ นไดเ้ สียทีเ่ กีย่ วขอ้ งกับบริษัทฯ ทัง้ ภายในและภายนอก ทัง้ ทีเ่ ป็ นตัวบุคคล
กลุม่ บุคคล หนว่ ยงานองคก์ ร เช่น พนักงาน ผูล้ งทุน ลูกคา้ คูค่ า้ ชุมชน สังคม สิง่
แวดลอ้ มหนว่ ยงานราชการ หนว่ ยงานก�ำกับดูแล เป็ นตน้
(2.3) ระบุประเด็นและความคาดหวังของผูม้ ีสว่ นไดเ้ สีย เพื่อน�ำไปวิเคราะห์และจัดระดับ
ประเด็นดังกลา่ วตามความส�ำคัญและผลกระทบทีจ่ ะเกิดขึ้นตอ่ ทัง้ บริษัทฯ เพื่อเลือก
เรื่องส�ำคัญทีจ่ ะเป็ นการสร้างคุณคา่ ร่วมกับผูม้ ีสว่ นไดเ้ สียมาด�ำเนินการให้เกิดผล
(3) ในการก�ำหนดกลยุทธ์ คณะกรรมการไดก้ �ำกับดูแลให้มีการสง่ เสริมการสร้างนวัตกรรมและ
น�ำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างความสามารถในการแขง่ ขันและตอบสนอง
ความตอ้ งการของผูม้ ีสว่ นไดเ้ สีย โดยยังคงอยูบ่ นพื้นฐานของความรับผิดชอบตอ่ สังคมและ
สิง่ แวดลอ้ ม
(4) ก�ำกับดูแลให้มีการก�ำหนดเป้าหมายอยา่ งเหมาะสมกับสภาพแวดลอ้ มทางธุรกิจและ
ศักยภาพของบริษัทฯ ทัง้ ทีเ่ ป็ นเป้าหมายทีเ่ ป็ นตัวเงินและไมใ่ ช่ตัวเงิน นอกจากนีย้ ังได้
สื่อสารถึงความเสีย่ งของการตัง้ เป้าหมายทีอ่ าจน�ำไปสูก่ ารประพฤติทผี่ ิดกฎหมาย หรือ
ขาดจริยธรรม (unethical conduct)
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(5) ก�ำกับดูแลให้มีการถ่ายทอดวัตถุประสงคแ์ ละเป้าหมายผา่ นกลยุทธแ์ ละแผนงานให้ทวั่ ทัง้
บริษัทฯ โดยให้ผูบ้ ริหารถ่ายทอดให้พนักงานผา่ นเวทีการสัมมนา ฝึ กอบรม หรือกิจกรรม
สง่ เสริมความสัมพันธร์ ะหวา่ งผูบ้ ริหารและพนักงาน
(6) ก�ำกับดูแลให้มีการจัดสรรทรัพยากรและการควบคุมการด�ำเนินงานทีเ่ หมาะสมและติดตาม
การด�ำเนินการตามกลยุทธแ์ ละแผนงานประจ�ำปี โดยอาจจัดให้มีผหู้ นา้ ทีร่ ับผิดชอบดูแล
และติดตามผลการด�ำเนินงาน

หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการทีม่ ีประสิทธิผล (Strengthen Board Effectiveness)
3.1 คณะกรรมการไดก้ �ำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ทัง้ ในเรื่องขนาดองคป์ ระกอบ
สัดสว่ นกรรมการทีเ่ ป็ นอิสระ ทีเ่ หมาะสมและจ�ำเป็ นตอ่ การน�ำพาบริษัทฯ เพื่อบรรลุวัตถุประสงคแ์ ละเป้า
หมายหลักทีก่ �ำหนดไว้
(1) โครงสร้างคณะกรรมการ
		 คณะกรรมการบริษัทประกอบดว้ ยบุคคลซึ่งเป็ นผูม้ ีความรู้ความสามารถและ
ประสบการณท์ สี่ ามารถเอื้อ ประโยชนใ์ ห้กับบริษัทฯ โดยเป็ นผูม้ ีบทบาทส�ำคัญในการก�ำหนด
นโยบายและภาพรวมของบริษัทฯ ตลอดจนมีบทบาท ส�ำคัญในการก�ำกับดูแลตรวจสอบและ
ประเมินผลการด�ำเนินงานให้เป็ นไปตามแผนทีว่ างไว้
		 ปั จจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจ�ำนวน 11 ทา่ น ประกอบดว้ ยกรรมการบริษัททีเ่ ป็ น
ผูบ้ ริหารจ�ำนวน 4 ทา่ น และกรรมการบริษัททีไ่ มเ่ ป็ นผูบ้ ริหารจ�ำนวน 7 ทา่ น โดยมีกรรมการ
ทีม่ ีคุณสมบัติเป็ นอิสระ 5 ทา่ น ซึ่งคิดเป็ นจ�ำนวน 1 ใน 2 ของจ�ำนวนกรรมการบริษัท อันจะ
ท�ำให้เกิดการถ่วงดุลในการพิจารณาและออกเสียงในเรื่องตา่ ง ๆ อยา่ งเหมาะสม ทัง้ นีค้ ณะ
กรรมการบริษัทมีวาระการด�ำรงต�ำแหนง่ คราวละไมเ่ กิน 3 ปี ตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วขอ้ งก�ำหนด
โดยกรรมการอิสระจะมีวาระการด�ำรงต�ำแหนง่ ตอ่ เนื่องไมเ่ กิน 9 ปี เวน้ แตม่ ีเหตุผลและความ
จ�ำเป็ นตามทีค่ ณะกรรมการเห็นสมควร นอกจากนีก้ รรมการและผูบ้ ริหารของบริษัทฯ สามารถ
เขา้ ด�ำรงต�ำแหนง่ กรรมการหรือผูบ้ ริหารของบริษัทในเครือหรือบริษัทอื่นได้ แตต่ อ้ งเป็ นไปตาม
ขอ้ ก�ำหนดของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพยแ์ ละตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพยแ์ ละตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพยแ์ ห่ง
ประเทศไทย และหนว่ ยงานทีเ่ กีย่ วขอ้ งโดยจะตอ้ งแจ้งตอ่ ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษัทให้รับ
ทราบดว้ ย
		 คณะกรรมการไดเ้ ปิ ดเผยนโยบายในการก�ำหนดองคป์ ระกอบของคณะกรรมการทีม่ ี
ความหลากหลาย และขอ้ มูลกรรมการ อาทิ อายุ เพศ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ สัดสว่ น
การถือหุ้น จ�ำนวนปี ทีด่ �ำรงต�ำแหนง่ กรรมการ และการด�ำรงต�ำแหนง่ กรรมการในบริษัทจด
ทะเบียนอื่น ในรายงานประจ�ำปี
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(2) คณะกรรมการชุดยอ่ ย
(2.1) คณะกรรมการบริหาร ประกอบดว้ ยกรรมการบริหารจ�ำนวนอยา่ งนอ้ ย 3 ทา่ น
เพื่อท�ำหนา้ ทีช่ ่ วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการบริหารจัดการของบริษัทฯ
ให้เป็ นไปตามนโยบาย แผนงาน ขอ้ บังคับ และค�ำสัง่ ใดๆ และเพื่อให้เรื่องส�ำคัญ
ไดร้ ับการพิจารณารายละเอียดอยา่ งรอบคอบ
(2.2) คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ ยกรรมการตรวจสอบจ�ำนวนอยา่ งนอ้ ย 3
ทา่ น เพื่อท�ำหนา้ ทีช่ ่ วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการก�ำกับดูแลและตรวจ
สอบการบริหารงาน การควบคุมภายในรวมทัง้ การจัดท�ำรายงานทางการเงินเพื่อ
ให้การปฏิบัติงานและการเปิ ดเผยขอ้ มูลของบริษัทฯ เป็ นไปอยา่ งโปร่งใสและนา่
เชื่อถือ
(2.3) คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง ประกอบดว้ ยกรรมการบริหารความเสีย่ งจ�ำนวน
อยา่ งนอ้ ย 3 ทา่ น เพื่อท�ำหนา้ ทีช่ ่ วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการก�ำหนด
นโยบายดา้ นการบริหารความเสีย่ งให้ ครอบคลุมทัง้ องคก์ ร ก�ำกับดูแลให้มีระบบ
หรือกระบวนการบริหารจัดการความเสีย่ งเพื่อลดผลกระทบตอ่ ธุรกิจของบริษัทฯ
อยา่ งเหมาะสม
3.2 คณะกรรมการไดเ้ ลือกบุคคลทีเ่ หมาะสมเป็ นประธานกรรมการ เพื่อดูแลและท�ำให้มนั่ ใจวา่ การ
ด�ำเนินงานของคณะกรรมการเอื้อตอ่ การใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจอยา่ งมีอิสระ
ประธานกรรมการและประธานเจ้าหนา้ ทีบ่ ริหารมีหนา้ ทีค่ วามรับผิดชอบตา่ งกัน คณะกรรมการไดก้ �ำ
หนดอ�ำนาจหนา้ ทีข่ องประธานกรรมการและประธานเจ้าหนา้ ทีบ่ ริหารไวช้ ัดเจน และเพื่อไมใ่ ห้คนใดคนหนึ่งมี
อ�ำนาจโดยไมจ่ �ำกัด จึงไดแ้ ยกบุคคลทีด่ �ำรงต�ำแหนง่ ประธานกรรมการออกจากบุคคลทีด่ �ำรงต�ำแหนง่ ประธาน
เจ้าหนา้ ทีบ่ ริหาร
(1) ประธานกรรมการมีบทบาทเป็ นผูน้ �ำของคณะกรรมการ โดยหนา้ ทีข่ องประธานกรรมการ
อยา่ งนอ้ ยครอบคลุมในเรื่องดังตอ่ ไปนี้
(1.1) ก�ำกับติดตามและดูแลให้มนั่ ใจไดว้ า่ การปฏิบัติหนา้ ทีข่ องคณะกรรมการเป็ นไป
อยา่ งมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงคแ์ ละเป้าหมายหลักขององคก์ ร
(1.2) ดูแลให้มนั่ ใจวา่ กรรมการทุกคนมีสว่ นร่วมในการสง่ เสริมให้เกิดวัฒนธรรม
องคก์ รทีม่ ีจริยธรรม และการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี
(1.3) ก�ำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารือร่วมกับกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่
และมีมาตรการทีด่ ูแลให้เรื่องส�ำคัญไดถ้ ูกบรรจุเป็ นวาระการประชุม
(1.4) จัดสรรเวลาไวอ้ ยา่ งเพียงพอทีฝ่ ่ ายบริหารจะเสนอเรื่องและมากพอทีค่ ณะ
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กรรมการจะอภิปรายประเด็นส�ำคัญกันอยา่ งรอบคอบโดยทัว่ กัน ร่วมกับการสง่
เสริมให้คณะกรรมการมีการใช้ดุลยพินิจทีร่ อบคอบให้ความเห็นไดอ้ ยา่ งอิสระ
(1.5) การเสริมสร้างความสัมพันธอ์ ันดีระหวา่ งคณะกรรมการทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหารและคณะ
กรรมการทีไ่ มเ่ ป็ นผูบ้ ริหาร และระหวา่ งคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ
3.3 ก�ำหนดการสรรหาและการคัดเลือกกรรมการให้มีกระบวนการทีโ่ ปร่งใสและชัดเจน รวมถึงมี
นโยบายก�ำหนดวา่ บุคคลทีจ่ ะไดร้ ับการแตง่ ตัง้ ให้ด�ำรงต�ำแหนง่ จะตอ้ งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามทีก่ ฎหมาย
ก�ำหนด และมีความรู้ความสามารถรวมถึงประสบการณท์ �ำงานทีเ่ หมาะสมกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
3.4 คณะกรรมการไดม้ ีการพิจารณาโครงสร้างและอัตราคา่ ตอบแทนทีม่ ีความเหมาะสมกับความ
รับผิดชอบและจูงใจให้คณะกรรมการน�ำพาองคก์ รให้ด�ำเนินงานตามเป้าหมายทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาวโดย
(1) คา่ ตอบแทนของคณะกรรมการตอ้ งสอดคลอ้ งกับกลยุทธแ์ ละเป้าหมายระยะยาวของ บริษัทฯ
ประสบการณ์ ภาระหนา้ ที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (accountability and
responsibility) รวมถึงประโยชนท์ คี่ าดวา่ จะไดร้ ับจากคณะกรรมการแตล่ ะคน กรรมการที่
ไดร้ ับมอบหมายหนา้ ทีแ่ ละความรับผิดชอบเพิม่ ขึ้น เช่น คณะกรรมการเป็ นสมาชิกของคณะ
กรรมการชุดยอ่ ยจะไดร้ ับการพิจารณาคา่ ตอบแทนเพิม่ ขึ้นอยา่ งเหมาะสม ทัง้ นีอ้ ยูใ่ นลักษณะ
ทีเ่ ปรียบเทียบไดก้ ับระดับทีป่ ฏิบัติอยูใ่ นอุตสาหกรรม
(2) ผูถ้ ือหุ้นเป็ นผูอ้ นุมัติโครงสร้างและอัตราคา่ ตอบแทนคณะกรรมการ ทัง้ รูปแบบทีเ่ ป็ นตัวเงิน
และไมใ่ ช่ตัวเงิน โดยคณะกรรมการไดพ้ ิจารณาคา่ ตอบแทนแตล่ ะรูปแบบให้มีความเหมาะ
สม ทัง้ คา่ ตอบแทนในอัตราคงที่ (เช่น คา่ ตอบแทนประจ�ำ เบีย้ ประชุม) และคา่ ตอบแทนตาม
ผลด�ำเนินงานของบริษัทฯ (เช่น โบนัส บ�ำเหน็จ) ซึ่งเชื่อมโยงกับมูลคา่ ทีบ่ ริษัทฯ สร้างให้กับ
ผูถ้ ือหุ้น โดยไมอ่ ยูใ่ นระดับทีส่ ูงเกินไปจนท�ำให้เกิดการมุง่ เนน้ แตผ่ ลประกอบการระยะสัน้
3.5 คณะกรรมการก�ำกับดูแลให้กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนา้ ทีแ่ ละจัดสรร
เวลาอยา่ งเพียงพอ
(1) คณะกรรมการไดก้ �ำหนดนโยบายป้องกันเกีย่ วกับความขัดแยง้ ทางผลประโยชนบ์ นหลักการ
ทีว่ า่ การตัดสินใจใดๆ ในการด�ำเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะตอ้ งเป็ นไปพื่อประโยชนส์ ูงสุดของ
บริษัทและผูถ้ ือหุ้นของบริษัทฯ และควรหลีกเลีย่ งการกระท�ำทีก่ อ่ ให้เกิดความขัดแยง้ ทางผล
ประโยชน์ โดยก�ำหนดให้ผทู้ ีม่ ีสว่ นเกีย่ วขอ้ งหรือมีสว่ นไดเ้ สียกับรายการทีพ่ ิจารณาตอ้ งแจ้ง
ให้บริษัทฯ ทราบถึงความสัมพันธห์ รือการมีสว่ นไดเ้ สียของตนในรายการดังกลา่ ว และตอ้ ง
ไมเ่ ขา้ ร่วมในการพิจารณา รวมถึงไมม่ ีอ�ำนาจในการอนุมัติธุรกรรมนัน้ ๆ
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(2) กรรมการแตล่ ะคนตอ้ งเขา้ ร่วมประชุมไมน่ อ้ ยกวา่ ร้อยละ 75 ของจ�ำนวนการประชุมคณะ
กรรมการบริษัททัง้ หมดทีไ่ ดจ้ ัดขึ้นในรอบปี
3.6 คณะกรรมการไดก้ �ำหนดกรอบและกลไกในการก�ำกับดูแลนโยบายและการด�ำเนินงานของบริษัท
ยอ่ ยและกิจการอื่นทีบ่ ริษัทฯ ไปลงทุนอยา่ งมีนัยส�ำคัญ โดยคณะกรรมการไดก้ �ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแลการ
ด�ำเนินงานของบริษัทยอ่ ยและบริษัทร่วมเพื่อให้บริษัทฯ สามารถควบคุมดูแลกิจการไดเ้ สมือนเป็ นหนว่ ยงานหนึ่ง
ของบริษัทฯ และ/หรือสามารถตรวจสอบดูแลการด�ำเนินกิจการของบริษัทร่วมไดอ้ ยา่ งมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ
จึงก�ำหนดให้การเสนอชื่อและการใช้สิทธิออกเสียงในการแตง่ ตัง้ บุคคลเป็ นกรรมการในบริษัทยอ่ ยและบริษัท
ร่วมจะตอ้ งไดร้ ับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทกอ่ น โดยบุคคลทีไ่ ดร้ ับแตง่ ตัง้ ให้เป็ นกรรมการในบริษัทยอ่ ย
หรือบริษัทร่วม มีหนา้ ทีด่ �ำเนินการเพื่อประโยชนท์ ดี่ ีทสี่ ุดของบริษัทยอ่ ยหรือบริษัทฯ ร่วมนัน้ ๆ (ไมใ่ ช่ตอ่ บริษัทฯ)
และบริษัทฯ ไดก้ �ำหนดให้บุคคลทีไ่ ดร้ ับแตง่ ตัง้ นัน้ ตอ้ งไดร้ ับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทกอ่ นทีจ่ ะไปลงมติ
หรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องส�ำคัญในระดับเดียวกับทีต่ อ้ งไดร้ ับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหากเป็ นการ
ด�ำเนินการโดยบริษัทฯ เอง ทัง้ นีก้ ารสง่ กรรมการเพื่อเป็ นตัวแทนในบริษัทยอ่ ยหรือบริษัทร่วมดังกลา่ วเป็ นไป
ตามสัดสว่ นการถือหุ้นของบริษัทฯ และ/หรือขอ้ ตกลงระหวา่ งผูถ้ ือหุ้นในบริษัทยอ่ ยหรือบริษัทร่วมดังกลา่ ว
นอกจากนี้ ในกรณีเป็ นบริษัทยอ่ ย บริษัทฯ ก�ำหนดระเบียบให้บุคคลทีไ่ ดร้ ับแตง่ ตัง้ จากบริษัทฯ นัน้ ตอ้ ง
ดูแลให้บริษัทยอ่ ยมีขอ้ บังคับในเรื่องการท�ำรายการเกีย่ วโยง การไดม้ าหรือจ�ำหนา่ ยไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการ
ท�ำรายการส�ำคัญอันใดของบริษัทฯ ดังกลา่ วให้ครบถ้วนถูกตอ้ ง และใช้หลักเกณฑท์ เี่ กีย่ วขอ้ งกับการเปิ ดเผย
ขอ้ มูลและการท�ำรายการขา้ งตน้ ในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑข์ องบริษัทฯ รวมถึงตอ้ งก�ำกับดูแลให้มีระบบการ
ควบคุมภายในทีเ่ หมาะสมรัดกุมเพียงพอและการท�ำรายการตา่ งๆ เป็ นไปอยา่ งถูกตอ้ งตามกฏหมาย นอกจากนี้
ไดก้ �ำหนดให้มีการจัดเก็บขอ้ มูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทยอ่ ยให้บริษัทฯ สามารถตรวจสอบ และรวบรวม
มาจัดท�ำงบการเงินรวมไดท้ ันก�ำหนดดว้ ย
3.7 คณะกรรมการสง่ เสริมและอ�ำนวยความสะดวกให้มีการฝึ กอบรมและให้ความรู้แกผ่ เู้ กีย่ วขอ้ งใน
ระบบการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผูบ้ ริหาร และเลขานุการบริษัท
เป็ นตน้ เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอยา่ งตอ่ เนื่อง การฝึ กอบรมและการให้ความรู้อาจกระท�ำเป็ นการ
ภายในบริษัทฯ หรือใช้บริการของสถาบันภายนอกก็ได้ ซึ่งเปิ ดเผยขอ้ มูลการฝึ กอบรมและพัฒนาความรู้อยา่ ง
ตอ่ เนื่องของคณะกรรมการในรายงานประจ�ำปี
ในกรณีทมี่ ีการเปลีย่ นแปลงกรรมการหรือมีกรรมการเขา้ ใหม่ ฝ่ายจัดการจะจัดให้มีเอกสารและขอ้ มูล
ทีเ่ ป็ นประโยชนต์ อ่ การปฏิบัติหนา้ ทีข่ องกรรมการเขา้ ใหม่ รวมถึงจัดให้มีการแนะน�ำลักษณะธุรกิจ และแนวทาง
การด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้แกก่ รรมการใหม่
3.8 คณะกรรมการไดก้ �ำกับดูแลการด�ำเนินงานของคณะกรรมการ ให้เป็ นไปดว้ ยความเรียบร้อย
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สามารถเขา้ ถึงขอ้ มูลทีจ่ �ำเป็ น และมีเลขานุการบริษัทฯ ทีม่ ีความรู้และประสบการณท์ จี่ �ำเป็ นและเหมาะสมตอ่
การสนับสนุนการด�ำเนินงานของคณะกรรมการโดย
(1) บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอยา่ งนอ้ ยทุกไตรมาส และมีการประชุมพิเศษ
เพิม่ ตามความจ�ำเป็ น โดยมีการก�ำหนดวาระประชุมชัดเจนลว่ งหนา้ และมีวาระพิจารณาติดตาม
ผลการด�ำเนินงานเป็ นประจ�ำ
(2) บริษัทฯ จะจัดสง่ หนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการ
ประชุมให้กรรมการทุกทา่ นลว่ งหนา้ ไมน่ อ้ ยกวา่ 7 วันกอ่ นวันประชุม เพื่อให้คณะกรรมการได้
มีเวลาศึกษาขอ้ มูลอยา่ งเพียงพอกอ่ นเขา้ ร่วมประชุม เวน้ แตก่ รณีมีเหตุจ�ำเป็ นเร่งดว่ น
(3) คณะกรรมการไดก้ �ำหนดคุณสมบัติและประสบการณข์ องเลขานุการบริษัททีเ่ หมาะสมทีจ่ ะปฏิบัติ
หนา้ ทีใ่ นการให้ค�ำแนะน�ำเกีย่ วกับดา้ นกฎหมายและกฎเกณฑต์ า่ งๆ ทีค่ ณะกรรมการจะตอ้ ง
ทราบ ดูแลการจัดการเอกสารการประชุมคณะกรรมการ เอกสารส�ำคัญตา่ งๆ และกิจกรรม
ของคณะกรรมการรวมทัง้ ประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ นอกจากนี้ คณะ
กรรมการไดเ้ ปิ ดเผยคุณสมบัติและประสบการณข์ องเลขานุการบริษัทในรายงานประจ�ำปี ของ
บริษัท
(4) เลขานุการบริษัทฯ ไดร้ ับการฝึ กอบรมและพัฒนาความรู้อยา่ งตอ่ เนื่องซึ่งเป็ นประโยชนต์ อ่ การ
ปฏิบัติหนา้ ทีจ่ ากหนว่ ยงานทีเ่ กีย่ วขอ้ งอยา่ งสม่�ำเสมอ

หลักเกณฑ์ 4 สรรหาและพัฒนาผูบ้ ริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร (Ensure Effective CEO
and People Management)
ในการสรรหาผูบ้ ริหารของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายก�ำหนดวา่ บุคคลทีจ่ ะไดร้ ับการแตง่
ตัง้ ให้ด�ำรงต�ำแหนง่ ผูบ้ ริหารของบริษัทฯ จะตอ้ งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด และมีความรู้ความ
สามารถรวมถึงประสบการณท์ �ำงานทีเ่ หมาะสมกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทมีนโยบาย
สง่ เสริมและอ�ำนวยความสะดวกให้มีการฝึ กอบรมและให้ความรู้แกผ่ เู้ กีย่ วขอ้ งในระบบการก�ำกับดูแลกิจการขอ
งบริษัทฯ เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผูบ้ ริหาร และเลขานุการบริษัท เป็ นตน้ เพื่อให้มีการปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานอยา่ งตอ่ เนื่อง การฝึ กอบรมและให้ความรู้ซ่งึ เป็ นการภายในบริษัทฯ หรือใช้บริการของสถาบันภายนอก
ก็ได้
คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการหมุนเปลีย่ นงานทีไ่ ดร้ ับมอบหมายตามความถนัดของผูบ้ ริหารและ
พนักงาน โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของงานและเวลาเป็ นหลัก โดยประธานเจ้าหนา้ ทีบ่ ริหารและประธาน
เจ้าหนา้ ทีบ่ ริหารฝ่ายการเงิน จะก�ำหนดช่วงเวลาและพิจารณาผลการปฏิบัติงานดังกลา่ วเพื่อเป็ นแผนพัฒนาและ
สืบทอดงานของบริษัทฯ ทัง้ นี้ เพื่อพัฒนาผูบ้ ริหารและพนักงานให้มีความรู้ความสามารถในการท�ำงานมากขึ้น
และให้สามารถท�ำงานแทนกันได้
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4.1 การสรรหาและพัฒนากรรมการผูจ้ ัดการใหญแ่ ละผูบ้ ริหารระดับสูง
ตามมติทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2558 มีมติก�ำหนด ขอบเขต
หนา้ ที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหนา้ ทีบ่ ริหาร โดยประธานเจ้าหนา้ ทีบ่ ริหารมีอ�ำนาจในการจ้าง แตง่ ตัง้
โยกยา้ ย ปลดออกและเลิกจ้างพนักงานบริษัทในต�ำแหนง่ ทีต่่ �ำกวา่ ประธานเจ้าหนา้ ทีบ่ ริหาร และมีอ�ำนาจก�ำหนด
อัตราคา่ จ้าง คา่ ตอบแทนบ�ำเหน็จรางวัล เงินโบนัส และปรับขึ้นเงินเดือนส�ำหรับพนักงานบริษัทในต�ำแหนง่ ที่
ต่�ำกวา่ ประธานเจ้าหนา้ ทีบ่ ริหาร ภายใตก้ รอบ และนโยบายทีค่ ณะกรรมการบริหารก�ำหนดไวแ้ ละ/หรือตามที่
ก�ำหนดไวใ้ นอ�ำนาจอนุมัติ (Authority Limits)
นอกจากนี้ ตามมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2559 ไดม้ ีมติ
เพิม่ ขอบเขตหนา้ ทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารในการพิจารณาสรรหาและคัดเลือกผูท้ มี่ ีความ
เหมาะสมเพื่อด�ำรงต�ำแหนง่ ประธานเจ้าหนา้ ทีบ่ ริหารของบริษัท เพื่อเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
แตง่ ตัง้ ตอ่ ไป โดยบุคคลดังกลา่ วจะตอ้ งมีความเหมาะสมในดา้ นความรู้ ประสบการณ์ และความเชีย่ วชาญ และ
เป็ นผูท้ มี่ ีคุณสมบัติครบถ้วนตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัทเกีย่ วกับการสรรหาผูบ้ ริหารดว้ ย
ทัง้ นี้ บุคคลทีไ่ ดร้ ับการแตง่ ตัง้ ให้ด�ำรงต�ำแหนง่ ผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษัทฯ จะตอ้ งมีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามมาตรา 68 แห่ง พรบ. บริษัทมหาชนจ�ำกัด และตอ้ งไมม่ ีลักษณะตอ้ งห้ามตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับ
หลักทรัพยแ์ ละตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 8/2553 เรื่อง การก�ำหนดลักษณะขาดความนา่ ไวว้ างใจของกรรมการและ
ผูบ้ ริหารของบริษัทฯ (รวมทัง้ ทีไ่ ดม้ ีการแกไ้ ขเพิม่ เติม) รวมทัง้ ตอ้ งมีความรู้ความสามารถ รวมถึงประสบการณ์
การท�ำงานทีเ่ หมาะสมกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ดว้ ย
4.2 คณะกรรมการไดก้ �ำหนดโครงสร้างคา่ ตอบแทนทีเ่ ป็ นเครื่องจูงใจให้ประธานเจ้าหนา้ ทีบ่ ริหาร ผู้
บริหาร-ระดับสูงและบุคลากรอื่นๆ ทุกระดับปฏิบัติงานให้สอดคลอ้ งกับวัตถุประสงคเ์ ป้าหมายหลักของ บริษัทฯ
และสอดคลอ้ งกับผลประโยชนข์ องบริษัทฯ ในระยะยาวซึ่งรวมถึง
(1) การพิจารณาความเหมาะสมของสัดสว่ นคา่ ตอบแทนทีเ่ ป็ นเงินเดือน ผลการด�ำเนินงาน
งานระยะสัน้ เช่น โบนัส และผลการด�ำเนินงานระยะยาว เป็ นตน้
(2) การก�ำหนดนโยบายเกีย่ วกับการจ่ายคา่ ตอบแทน ควรค�ำนึงถึงปั จจัย เช่น ระดับคา่
ตอบแทนสูงกวา่ หรือเทา่ กับระดับอุตสาหกรรมโดยประมาณ ผลการด�ำเนินงานของกิจการ
เป็ นตน้
4.3 คณะกรรมการไดก้ �ำหนดให้มีนโยบายพัฒนาบุคลากรให้มีจ�ำนวน ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์
และแรงจูงใจทีเ่ หมาะสม ซึ่งไดเ้ ปิ ดเผยในแบบแสดงรายการขอ้ มูลประจ�ำปี (แบบ 56-1)
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5.1 คณะกรรมการไดก้ �ำกับดูแลให้บริษัทฯ ประกอบธุรกิจอยา่ งมีจริยธรรมมีความรับผิดชอบตอ่ สังคม
และสิง่ แวดลอ้ ม ไมล่ ะเมิดสิทธิของผูม้ ีสว่ นไดเ้ สีย เพื่อให้ทุกสว่ นในบริษัทฯ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย
หลักทีเ่ ป็ นไปดว้ ยความยัง่ ยืน ซึ่งบริษัทฯ ไดใ้ ห้ความส�ำคัญตอ่ สิทธิของผูม้ ีสว่ นไดเ้ สียทุกกลุม่ ไมว่ า่ จะเป็ นผูม้ ี
สว่ นไดเ้ สียภายใน ไดแ้ ก่ ผูถ้ ือหุ้นและพนักงานของบริษัทฯ หรือผูม้ ีสว่ นไดเ้ สียภายนอก เช่น คูค่ า้ ลูกคา้ เป็ นตน้
โดยบริษัทฯ ตระหนักดีวา่ การสนับสนุนและการรับฟั งขอ้ คิดเห็นจากผูม้ ีสว่ นไดเ้ สียทุกกลุม่ จะเป็ นประโยชนใ์ น
การด�ำเนินการและการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ ดังนัน้ บริษัทฯจะปฏิบัติตามกฎหมายและขอ้ ก�ำหนดทีเ่ กีย่ วขอ้ ง
เพื่อให้สิทธิของผูม้ ีสว่ นไดเ้ สียดังกลา่ วไดร้ ับการดูแลอยา่ งดี นอกจากนีใ้ นการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท บริษัทฯ
ไดค้ �ำนึงถึงสิทธิของผูม้ ีสว่ นไดเ้ สียทุกฝ่าย ตามแนวทางดังตอ่ ไปนี้
ผูถ้ ือหุ้น : บริษัทฯ จะด�ำเนินธุรกิจดว้ ยความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ โดยมุง่ มัน่ ทีจ่ ะสร้างผลการด�ำเนิน
งานทีด่ ีและการเจริญเติบโตทีม่ นั่ คง เพื่อให้เกิดประโยชนส์ ูงสุดแกผ่ ูถ้ ือหุ้นในระยะยาว รวมทัง้ การเปิ ดเผยขอ้ มูล
ดว้ ยความโปร่งใสและเชื่อถือไดต้ อ่ ผูถ้ ือหุ้น
พนักงาน : บริษัทฯ จะปฏิบัติตอ่ พนักงานทุกรายอยา่ งเทา่ เทียม เป็ นธรรม และให้ผลตอบแทนทีเ่ หมาะ
สมนอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความส�ำคัญตอ่ การพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถและศักยภาพของพนักงาน
อยา่ งสม่�ำเสมอ เช่น การจัดอบรม การสัมมนา และการฝึ กอบรม โดยให้โอกาสอยา่ งทัว่ ถึงกับพนักงานทุกคน
และพยายามสร้างแรงจูงใจให้พนักงานทีม่ ีความรู้ความสามารถสูงให้คงอยูก่ ับบริษัทฯ เพื่อพัฒนาบริษัทฯ ตอ่
ไป อีกทัง้ ยังไดก้ �ำหนดแนวทางในการตอ่ ตา้ นการทุจริตคอรัปชัน่ รวมทัง้ ปลูกฝั งให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตาม
กฎหมายและระเบียบขอ้ บังคับทีเ่ กีย่ วขอ้ ง เช่น การห้ามใช้ขอ้ มูลภายในอยา่ งเคร่งครัดเป็ นตน้
คูค่ า้ : บริษัทฯ มีกระบวนการในการคัดเลือกคูค่ า้ โดยการให้คคู่ า้ แขง่ ขันบนขอ้ มูลทีเ่ ทา่ เทียมกัน และคัด
เลือกคูค่ า้ ดว้ ยความยุติธรรมภายใตห้ ลักเกณฑใ์ นการประเมินและคัดเลือกคูค่ า้ ของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ
ยังไดจ้ ัดท�ำรูปแบบสัญญาทีเ่ หมาะสมและเป็ นธรรมแกค่ สู่ ัญญาทุกฝ่าย และจัดให้มีระบบติดตามเพื่อให้มนั่ ใจวา่
ไดม้ ีการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาอยา่ งครบถ้วน วางกระบวนการทีส่ ามารถป้องกันการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในทุกขัน้ ตอนของกระบวนการจัดหา โดยบริษัทฯ ซื้อสินคา้ จากคูค่ า้ ตามเงื่อนไขทางการคา้ ตลอดจนปฏิบัติ
ตามสัญญาตอ่ คูค่ า้ อยา่ งเคร่งครัด
ลูกคา้ : บริษัทฯ รับผิดชอบตอ่ ลูกคา้ โดยการรักษาคุณภาพและมาตรฐานของบริการ รวมถึงการตอบ
สนองตอ่ ความตอ้ งการของลูกคา้ ให้ครบถ้วนและครอบคลุมให้มากทีส่ ุด เพื่อมุง่ เนน้ การสร้างความพึงพอใจให้
แกล่ ูกคา้ ในระยะยาว
เจ้าหนี้ : บริษัทฯ จะปฏิบัติตามเงื่อนไขตา่ งๆ ตามสัญญาทีม่ ีตอ่ เจ้าหนีเ้ ป็ นส�ำคัญ รวมทัง้ การช�ำระคืน
เงินตน้ ดอกเบีย้ และการดูแลหลักประกันตา่ งๆ ภายใตส้ ัญญาทีเ่ กีย่ วขอ้ ง
คูแ่ ขง่ : บริษัทฯ ประพฤติตามกรอบการแขง่ ขันทีด่ ี มีจรรยาบรรณและอยูใ่ นกรอบของกฎหมาย รวม
ทัง้ สนับสนุนและสง่ เสริมนโยบายการแขง่ ขันอยา่ งเสรีและเป็ นธรรม
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สังคมและสว่ นรวม : บริษัทฯ ใสใ่ จและให้ความส�ำคัญตอ่ ความปลอดภัยตอ่ สังคม สิง่ แวดลอ้ มและ
คุณภาพชีวิตของผูค้ นทีม่ ีสว่ นเกีย่ วขอ้ งกับการด�ำเนินงานของบริษัทฯ และสง่ เสริมให้พนักงานของบริษัทฯ มี
จิตส�ำนึกและความรับผิดชอบตอ่ สิง่ แวดลอ้ มและสังคม รวมทัง้ จัดให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบขอ้
บังคับตา่ งๆ ทีเ่ กีย่ วขอ้ งอยา่ งเคร่งครัด นอกจากนี้ บริษัทฯพยายามเขา้ ไปมีสว่ นร่วมในกิจกรรมตา่ งๆ ทีเ่ ป็ นการ
สร้างและรักษาไวซ้ ่งึ สิง่ แวดลอ้ มและสังคม
นอกจากนี้ ผูม้ ีสว่ นไดเ้ สียสามารถสอบถามรายละเอียด แจ้งขอ้ ร้องเรียน หรือเบาะแสการกระท�ำผิดทาง
กฎหมายความไมถ่ ูกตอ้ งของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในทีบ่ กพร่อง หรือการผิดจรรยาบรรณธุรกิจ
ของบริษัทฯ ผา่ นกรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯหรือช่องทางอื่นๆ ทีบ่ ริษัทฯก�ำหนดให้
ทัง้ นี้ ขอ้ มูลร้องเรียนและเบาะแสทีแ่ จ้งมายังบริษัทฯ จะถูกเก็บไวเ้ ป็ นความลับ โดยกรรมการอิสระหรือกรรมการ
ตรวจสอบจะด�ำเนินการสัง่ ตรวจสอบขอ้ มูลและหาแนวทางแกไ้ ข (หากมี) และจะรายงานตอ่ คณะกรรมการบริษัท
ตอ่ ไป
5.2 คณะกรรมการจัดให้มีกรอบการก�ำกับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์
กรทีส่ อดคลอ้ งกับความตอ้ งการของบริษัทฯ ทัง้ ดูแลให้มีการน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิม่ โอกาส
ทางธุรกิจและพัฒนาการด�ำเนินงาน รวมถึงการบริหารความเสีย่ งดา้ นเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนีค้ ณะ
กรรมการยังก�ำกับให้ฝ่ายจัดการก�ำหนดนโยบายและมาตรการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
รวมถึงก�ำหนดวิธีการสื่อสารให้กับผูใ้ ช้งาน เพื่อให้บริษัทฯ สามารถบรรลุวัตถุประสงคแ์ ละเป้าหมายหลักได้

หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสีย่ งและการควบคุมภายในทีเ่ หมาะสม (Strengthen
Effective Risk Management and Internal Control)
6.1 คณะกรรมการไดต้ ระหนักถึงความส�ำคัญของการบริหารความเสีย่ ง เนื่องจากเห็นวา่ การบริหาร
ความเสีย่ งถือเป็ นรากฐานส�ำคัญของการบริหารธุรกิจ โดยกระบวนการบริหารความเสีย่ งไมว่ า่ จะเป็ นการระบุ
ความเสีย่ ง การประเมินความเสีย่ ง ตลอดจนการควบคุมดูแลและทบทวนความเสีย่ งเป็ นประจ�ำถือเป็ นการบริหาร
เชิงรุกทีบ่ ริษัทฯ ตอ้ งท�ำและน�ำมาปฏิบัติอยา่ งสม่�ำเสมอ
คณะกรรมการความเสีย่ งปฏิบัติงานโดยตระหนักถึงขอบเขตหนา้ ทีต่ ามทีร่ ะบุไวใ้ นกฎบัตรคณะกรรมการ
บริหารความเสีย่ งและทีไ่ ดร้ ับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ภายใตก้ ารก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ีรวมถึงการ
ควบคุมภายในทีเ่ พียงพอและเหมาะสมกับธุรกิจ กับทัง้ มีการติดตามความเสีย่ งอยา่ งใกลช้ ิด ซึ่งเป็ นสว่ นทีท่ �ำให้
บริษัทฯ สามารถบรรลุวัตถุประสงคใ์ นการด�ำเนินตามแผนธุรกิจทีก่ �ำหนดไวไ้ ด้ ตลอดจนสามารถสร้างมูลคา่
เพิม่ ให้บริษัทฯ เพื่อสง่ มอบให้แกท่ งั้ ผูถ้ ือหุ้นและผูท้ มี่ ีสว่ นไดเ้ สียของบริษัทฯ ไดอ้ ยา่ งยัง่ ยืน โดยการบริหารความ
เสีย่ งจะประกอบดว้ ยความเสีย่ งดา้ นกลยุทธ์ ความเสีย่ งดา้ นการปฏิบัติการ ความเสีย่ งดา้ นการเงิน และความ
เสีย่ งจากการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ซึ่งการบริหารความเสีย่ งเป็ นหนา้ ทีข่ องผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคน ทีต่ อ้ ง
สามารถระบุความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน และสามารถควบคุมหรือจัดการความเสีย่ งดังกลา่ วให้อยู่
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ในระดับทีย่ อมรับได้
ปั จจุบันบริษัทฯ ไดม้ ีการบริหารและจัดการความเสีย่ งดา้ นตา่ งๆ โดยใช้การก�ำกับดูแลทีด่ ี (Good Cor
porate Governance : GCG ) มาตรการตอ่ ตา้ นการทุจริตคอร์รัปชัน่ ระบบการควบคุมภายใน ระบบประเมินผลการด�ำเนินงาน ดัชนีวัดผลการด�ำเนินงาน (Key Performance Indicators : KPIs) การด�ำเนินงานตามนโยบาย
คุณภาพตามมาตรฐานตา่ ง ๆ อาทิ มาตรฐาน ISO 9001:2015
การประเมินความเสีย่ งเป็ นกระบวนการทีป่ ระกอบดว้ ย การวิเคราะห์ การประเมิน การระบุและการจัด
ระดับความเสีย่ ง ทีม่ ีผลกระทบตอ่ การบรรลุวัตถุประสงคข์ องการด�ำเนินงานของบริษัทฯ โดยไดพ้ ิจารณาปั จจัย
ทัง้ ภายนอกและภายในทีอ่ าจสง่ ผลให้บริษัทฯ ไมส่ ามารถบรรลุวัตถุประสงคท์ กี่ �ำหนดไว้ ซึ่งบริษัทฯ ไดก้ �ำหนด
เกณฑก์ ารประเมินความเสีย่ งไว้ ไดแ้ ก่ ระดับโอกาสทีจ่ ะเกิดความเสีย่ ง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบ (Impact) ซึ่งสามารถก�ำหนดเกณฑไ์ ดท้ งั้ เกณฑเ์ ชิงปริมาณและเชิงคุณภาพโดยใช้เป็ นพื้นฐานในการ
ประเมินความเสีย่ งตา่ งๆ
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งบริษัทฯ จะให้ฝ่ายทีร่ ับผิดชอบความเสีย่ งแตล่ ะเรื่องรายงานสถานะความ
เสีย่ ง รวมถึงให้ฝ่ายทีเ่ กีย่ วขอ้ งวิเคราะห์และติดตามการเปลีย่ นแปลงของสภาพแวดลอ้ มทัง้ ภายในและภายนอก
รวมถึงการเปลีย่ นแปลงในความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึ้น ซึ่งอาจสง่ ผลให้ตอ้ งมีการทบทวนจัดการความเสีย่ งและการ
จัดล�ำดับความส�ำคัญ รวมถึงอาจน�ำไปใช้ในการทบทวนนโยบายการบริหารความเสีย่ งซึ่งจะมีการทบทวนอยา่ ง
นอ้ ยปี ละ 1 ครัง้
6.2 คณะกรรมการไดจ้ ัดตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบทีส่ ามารถปฏิบัติหนา้ ทีไ่ ดอ้ ยา่ งมีประสิทธิภาพและ
อิสระโดย
(1) คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ ยกรรมการอิสระของบริษัทอยา่ งนอ้ ย 3 คน โดยมีกรรมการ
อยา่ งนอ้ ย 1 คน เป็ นผูม้ ีความรู้และประสบการณใ์ นการสอบทานความนา่ เชื่อถือของงบการ
เงิน
(2) คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นคณะกรรมการอิสระทีจ่ ัดตัง้ ขึ้นเพื่อช่วยสนับสนุนคณะกรรมการ
บริษัทในการก�ำกับดูแลและตรวจสอบการบริหารงาน การควบคุมภายใน และการปฏิบัติตาม
กฎหมายทีเ่ กีย่ วขอ้ ง รวมทัง้ การจัดท�ำรายงานทางการเงิน เพื่อให้การปฏิบัติงานและการเปิ ด
เผยขอ้ มูลของบริษัทฯ เป็ นไปอยา่ งโปร่งใสและนา่ เชื่อถือ โดยมีอ�ำนาจ หนา้ ที่ และความรับ
ผิดชอบทีส่ �ำคัญ ซึ่งก�ำหนดอยูใ่ นกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งไดร้ ับการอนุมัติตาม
มติของทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 3/2558 วันที่ 2 มีนาคม 2558 ดังนี้
(2.1) สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอยา่ งถูกตอ้ งและเปิ ดเผยขอ้ มูลอยา่ ง
เพียงพอ
(2.2) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายใน (Internal control) และระบบการ
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(2.3)

(2.4)

(2.5)

(2.6)
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ตรวจสอบภายใน (Internal audit) ทีม่ ีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และ
พิจารณาความเป็ นอิสระของหนว่ ยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบ
ในการพิจารณาแตง่ ตัง้ โยกยา้ ย เลิกจ้างหัวหนา้ หนว่ ยงานตรวจสอบภายใน หรือ
หนว่ ยงานอื่นใดทีร่ ับผิดชอบเกีย่ วกับการตรวจสอบภายใน
สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายวา่ ดว้ ยหลักทรัพยแ์ ละตลาดหลักทรัพย์
ขอ้ ก�ำหนดของตลาดหลักทรัพยแ์ ห่งประเทศไทย และกฎหมายทีเ่ กีย่ วขอ้ งกับธุรกิจ
ของบริษัทฯ
พิจารณา คัดเลือก เสนอแตง่ ตัง้ บุคคลซึ่งมีความเป็ นอิสระเพื่อท�ำหนา้ ทีเ่ ป็ นผูส้ อบ
บัญชีของบริษัทฯ และเสนอคา่ ตอบแทนของบุคคลดังกลา่ ว รวมทัง้ เขา้ ร่วมประชุม
กับผูส้ อบบัญชีโดยไมม่ ีฝ่ายจัดการเขา้ ร่วมประชุมดว้ ยอยา่ งนอ้ ยปี ละ 1 ครัง้
พิจารณารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน หรือรายการทีอ่ าจจะมีความขัดแยง้ ทางผล
ประโยชนใ์ ห้เป็ นไปตามกฎหมายวา่ ดว้ ยหลักทรัพยแ์ ละตลาดหลักทรัพย์ รวมทัง้
ประกาศและขอ้ ก�ำหนดของตลาดหลักทรัพยแ์ ห่งประเทศไทย/กฎหมายทีเ่ กีย่ วขอ้ ง
ทัง้ นี้ เพื่อให้มนั่ ใจวา่ รายการดังกลา่ วมีความสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชนส์ ูงสุด
ตอ่ บริษัทฯ
จัดท�ำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไวใ้ นรายงานประจ�ำปี ของ
บริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกลา่ วตอ้ งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ
ตอ้ งประกอบดว้ ยขอ้ มูลอยา่ งนอ้ ยดังตอ่ ไปนี้
(ก) ความเห็นเกีย่ วกับความถูกตอ้ ง ครบถ้วน เป็ นทีเ่ ชื่อถือไดข้ องรายงาน
ทางการเงินของบริษัทฯ
(ข) ความเห็นเกีย่ วกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
(ค) ความเห็นเกีย่ วกับการปฏิบัติตามกฎหมายวา่ ดว้ ยหลักทรัพยแ์ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ ขอ้ ก�ำหนดของตลาดหลักทรัพยแ์ ห่งประเทศไทย หรือ
กฎหมายทีเ่ กีย่ วขอ้ งกับธุรกิจของบริษัทฯ
(ง) ความเห็นเกีย่ วกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
(จ) ความเห็นเกีย่ วกับรายการทีอ่ าจมีความขัดแยง้ ทางผลประโยชน์
(ฉ) จ�ำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ ร่วมประชุมของ
กรรมการตรวจสอบแตล่ ะทา่ น
(ช) ความเห็นหรือขอ้ สังเกตโดยรวมทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบไดร้ ับจากการ
ปฏิบัติหนา้ ทีต่ ามกฎบัตร (Charter)
(ซ) รายการอื่นใดทีเ่ ห็นวา่ ผูถ้ ือหุ้นของบริษัทฯ และผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทราบภาย
ใตข้ อบเขตหนา้ ทีแ่ ละความรับผิดชอบทีไ่ ดร้ ับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัทฯ

(2.7) ทบทวนและเสนอแกไ้ ขขอบเขตอ�ำนาจ หนา้ ทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการตรวจสอบให้สอดคลอ้ งกับสภาวการณ์
(2.8) ตรวจสอบและสอบสวนผูท้ เี่ กีย่ วขอ้ งภายใตอ้ �ำนาจหนา้ ทีข่ องคณะกรรมการตรวจ
สอบ และมีอ�ำนาจใน การวา่ จ้างหรือน�ำผูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะดา้ นมาช่วยงานตรวจ
สอบและสอบสวน
(2.9) หากพบหรือมีขอ้ สงสัยวา่ มีรายการหรือการกระท�ำดังตอ่ ไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบ
อยา่ งมีนัยส�ำคัญตอ่ ฐานะทางการเงินและผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะ
กรรมการตรวจสอบรายงานตอ่ คณะกรรมการบริษัทเพื่อด�ำเนินการปรับปรุงแกไ้ ข
ภายในเวลาทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
(ก) รายการทีเ่ กิดความขัดแยง้ ทางผลประโยชน์
(ข) การทุจริตหรือมีสงิ่ ผิดปกติหรือมีความบกพร่องทีส่ �ำคัญในระบบควบคุม
ภายใน
(ค) การฝ่าฝื นกฎหมายวา่ ดว้ ยหลักทรัพยแ์ ละตลาดหลักทรัพย์ ขอ้ ก�ำหนดของ
ตลาดหลักทรัพยแ์ ห่งประเทศไทย หรือ กฎหมายทีเ่ กีย่ วขอ้ งกับธุรกิจของ
บริษัทฯ
หากคณะกรรมการบริษัทหรือผูบ้ ริหารไมด่ �ำเนินการให้มีการปรับปรุงแกไ้ ข
ภายในเวลาขา้ งตน้ กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานวา่ มีรายการ
หรือการกระท�ำตามขา้ งตน้ ตอ่ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพยแ์ ละตลาด
หลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพยแ์ ห่งประเทศไทย
(2.10) ให้ความเห็นตอ่ ฝ่ายจัดการเกีย่ วกับการแตง่ ตัง้ เลิกจ้าง ผลการด�ำเนินงาน งบ
ประมาณ และอัตราของฝ่ายตรวจสอบภายใน
(2.11) จัดท�ำรายงานการด�ำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบตอ่ คณะกรรมการบริษัท
อยา่ งนอ้ ยปี ละ 1 ครัง้
(2.12) สอบทานและให้ความเห็นในรายงานผลการประเมินการก�ำกับดูแลกิจการและ
ความรับผิดชอบตอ่ สังคม และการตอ่ ตา้ นการคอร์รัปชัน่ ประจ�ำปี ซึ่งไดจ้ ัดท�ำโดย
คณะกรรมการชุดยอ่ ยทีไ่ ดร้ ับมอบหมาย
(2.13) ปฏิบัติการอื่นใดตามทีค่ ณะกรรมการบริษัทมอบหมายดว้ ยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
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กรรมการตรวจสอบตอ้ งมีคุณสมบัติเพิม่ เติมดังนี้
(1) ถือหุ้นไมเ่ กินร้อยละ 1 ของจ�ำนวนหุ้นทีม่ ีสิทธิออกเสียงทัง้ หมดในบริษัทฯ บริษัทใหญ่
บริษัทยอ่ ย บริษัทร่วมผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรือผูมีอ�ำนาจควบคุมบริษัท ทัง้ นีโ้ ดยให้นับรวมหุ้นทีถ่ ือ
โดยผูท้ เี่ กีย่ วขอ้ งดว้ ย
(2) ไมเ่ ป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการทีม่ ีสว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาทีไ่ ดเ้ งิน
เดือนประจ�ำ หรือผูม้ ีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ ยล�ำดับ
เดียวกัน ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรือของผูม้ ีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ เวน้ แตจ่ ะไดพ้ น้ จากการมีลักษณะ
ดังกลา่ วมาแลว้ ไมน่ อ้ ยกวา่ สองปี กอ่ นเขา้ ด�ำรงต�ำแหนง่ เป็ นกรรมการตรวจสอบ
(3) ไมม่ ีหรือเคยมีความสัมพันธท์ างธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ ย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุ้น
รายใหญ่ หรือผูม้ ีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะทีอ่ าจจะเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณ
อยา่ งอิสระของตน รวมทัง้ ไมเ่ ป็ นหรือเคยเป็ นผูถ้ ือหุ้นทีม่ ีนัย หรือผูม้ ีอ�ำนาจควบคุมของผูท้ มี่ ีความ
สัมพันธท์ างธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ ย ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรือผูม้ ีอ�ำนาจควบคุมของบ
ริษัทฯ เวน้ แตจ่ ะไดพ้ น้ จากการมีลักษณะดังกลา่ วมาแลว้ ไมน่ อ้ ยกวา่ สองปี อีกทัง้ ไมม่ ีผลประโยชน์
หรือสว่ นไดเ้ สียไมว่ า่ ทางตรงหรือทางอ้อมทัง้ ในดา้ นการเงินและการบริหารงานของบริษัทฯ บริษัท
ในเครือบริษัทร่วม หรือบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแยง้ ในลักษณะทีจ่ ะท�ำให้ขาดความเป็ นอิสระ
(4) ไมม่ ีความสัมพันธท์ างสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะทีเ่ ป็ น
บิดามารดา คูส่ มรสพีน่ อ้ งและบุตร รวมทัง้ คูส่ มรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผูบ้ ริหาร ผูถ้ ือหุ้น
รายใหญข่ องบริษัทฯ ผูม้ ีอ�ำนาจควบคุม หรือบุคคลทีจ่ ะไดร้ ับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการหรือผูม้ ี
อ�ำนาจควบคุมของ บริษัทฯ และบริษัทยอ่ ย
(5) ไมเ่ ป็ นกรรมการทีไ่ ดร้ ับการแตง่ ตัง้ ขึ้นเพื่อเป็ นตัวแทนรักษาผลประโยชนข์ องกรรมการ
บริษัท ผูถ้ ือหุ้นรายใหญห่ รือผูถ้ ือหุ้นซึ่งเป็ นผูท้ เี่ กีย่ วขอ้ งกับผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ นอกจากนีแ้ ลว้ ยังตอ้ ง
สามารถแสดงความเห็นหรือรายงานไดอ้ ยา่ งมีอิสระตามภารกิจทีไ่ ดร้ ับมอบหมายโดยไมค่ �ำนึงถึง
ผลประโยชนใ์ ดๆ ทีจ่ ะมาบีบบังคับให้ไมส่ ามารถแสดงความเห็นไดต้ ามทีพ่ ึงจะเป็ น
(6) ไมเ่ ป็ นหรือเคยเป็ นผูต้ รวจสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ ย บริษัทร่วม ผูถ้ ือ
หุ้นรายใหญ่ ผูม้ ีอ�ำนาจควบคุม หรือนิติบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแยง้ และไมเ่ ป็ นผูถ้ ือหุ้นทีม่ ีนัย ผูม้ ี
อ�ำนาจควบคุม หรือหุ้นสว่ นผูจ้ ัดการของส�ำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผสู้ อบบัญชีบริษัท บริษัทใหญ่
บริษัทยอ่ ย บริษัทร่วม หรือผูม้ ีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯสังกัดอยูเ่ วน้ แตจ่ ะไดพ้ น้ จากการมีลักษณะ
ดังกลา่ วมาแลว้ ไมน่ อ้ ยกวา่ สองปี กอ่ นเขา้ ด�ำรงต�ำแหนง่ เป็ นกรรมการตรวจสอบ
(7) ไมเ่ ป็ นหรือเคยเป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็ นทีป่ รึกษากฎหมาย
หรือทีป่ รึกษาทางการเงิน ซึ่งไดร้ ับคา่ บริการเกินกวา่ 2 ลา้ นบาทตอ่ ปี จากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัท
ยอ่ ย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุ้นรายใหญผ่ มู้ ีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ และนิติบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแยง้
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ทัง้ นีใ้ นกรณีทผี่ ูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพเป็ นนิติบุคคลให้รวมถึงการเป็ นผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่ง
ไมใ่ ช่กรรมการอิสระ ผูบ้ ริหาร หรือหุ้นสว่ นผูจ้ ัดการของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนัน้ เวน้ แตจ่ ะไดพ้ น้
จากการมีลักษณะดังกลา่ วมาแลว้ ไมน่ อ้ ยกวา่ สองปี กอ่ นเขา้ ด�ำรงต�ำแหนง่ เป็ นกรรมการตรวจสอบ
(8) ไมป่ ระกอบกิจการทีม่ ีสภาพอยา่ งเดียวกันและเป็ นการแขง่ ขันทีม่ ีนัยกับบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ ย
หรือไมเ่ ป็ นหุ้นสว่ นทีม่ ีนัยในห้างหุ้นสว่ น หรือเป็ นกรรมการทีม่ ีสว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่
ปรึกษาทีร่ ับเงินเดือนประจ�ำ หรือถือหุ้นร้อยละหนึ่งของจ�ำนวนหุ้นทีม่ ีสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัท
ยอ่ ยอื่น ซึ่งประกอบกิจการทีม่ ีสภาพอยา่ งเดียวกันและเป็ นการแบง่ ปั นทีม่ ีนัยกับกิจการของบริษัทฯ
หรือบริษัทยอ่ ย
(9) คณะกรรมการตรวจสอบตอ้ งเป็ นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามคุณสมบัติทสี่ �ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพยแ์ ละตลาดหลักทรัพยก์ �ำหนด
6.3 บริษัทฯ มีนโยบายขจัดปั ญหาความขัดแยง้ ทางผลประโยชนอ์ ยา่ งรอบคอบ ดว้ ยความซื่อสัตยส์ ุจริต
มีเหตุผลและเป็ นอิสระภายใตก้ รอบจริยธรรมทีด่ ี เพื่อผลประโยชนข์ องบริษัทฯ เป็ นส�ำคัญ โดยก�ำหนดให้ผทู้ ีม่ ี
สว่ นเกีย่ วขอ้ งหรือเกีย่ วโยงกับรายการทีพ่ ิจารณาเปิ ดเผยขอ้ มูลเกีย่ วกับสว่ นไดเ้ สียของตนและผูท้ เี่ กีย่ วขอ้ งให้
บริษัทฯ ทราบ และตอ้ งไมเ่ ขา้ ร่วมการพิจารณา รวมถึงไมม่ ีอ�ำนาจอนุมัติในรายการดังกลา่ ว
บริษัทฯ มีนโยบายในการท�ำรายการเกีย่ วโยงกัน และรายการทีม่ ีความขัดแยง้ ทางผลประโยชนท์ สี่ อดคลอ้ ง
กับกฎหมาย ตลอดจนขอ้ บังคับของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพยแ์ ละตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพยแ์ ละตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพยแ์ ห่งประเทศไทย รวม
ทัง้ จะเปิ ดเผยรายการดังกลา่ วไวใ้ นรายงานประจ�ำปี และแบบแสดงรายการขอ้ มูลประจ�ำปี (แบบ 56-1)
คณะกรรมการมีขอ้ ก�ำหนดให้กรรมการรายงานการมีส่วนได้เสียอยา่ งนอ้ ยกอ่ นการพิจารณาวาระการประชุม
คณะกรรมการ และบันทึกไวใ้ นรายงานการประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการควรดูแลให้กรรมการทีม่ ีสว่ น
ไดเ้ สียอยา่ งมีนัยส�ำคัญในลักษณะทีอ่ าจท�ำให้กรรมการรายดังกลา่ วไมส่ ามารถให้ความเห็นไดอ้ ยา่ งอิสระ งด
เวน้ จากการมีสว่ นร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระนัน้

หลักปฏิบัติ 7 รักษาความนา่ เชื่อถือทางการเงินและการเปิ ดเผยขอ้ มูล (Ensure Disclosure and
Financial Integrity)
7.1 คณะกรรมการก�ำกับดูแลให้มีระบบการจัดท�ำรายงานทางการเงินและการเปิ ดเผยขอ้ มูลส�ำคัญ
ตา่ งๆ ถูกตอ้ ง เพียงพอ ทันเวลา เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติทเี่ กีย่ วขอ้ ง
(1) คณะกรรมการก�ำกับดูแลให้บุคลากรทีเ่ กีย่ วขอ้ งกับการจัดท�ำและเปิ ดเผยขอ้ มูล มีความรู้
ทักษะ และประสบการณท์ เี่ หมาะสมกับหนา้ ทีค่ วามรับผิดชอบ และมีจ�ำนวนเพียงพอ โดย
บุคลากรดังกลา่ วหมายรวมถึงผูบ้ ริหารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน ผูจ้ ัดท�ำบัญชี ผู้

92

ตรวจสอบภายใน เลขานุการบริษัท และนักลงทุนสัมพันธ์
(2) คณะกรรมการบริษัทให้ความส�ำคัญตอ่ การเปิ ดเผยขอ้ มูลทีม่ ีความถูกตอ้ งครบถ้วนเพียงพอ
โปร่งใส และทันเวลา ทัง้ ขอ้ มูลทางการเงินและขอ้ มูลทัว่ ไป ตลอดจนขอ้ มูลอื่นทีม่ ีผลหรืออาจ
มีผลตอ่ ราคาหลักทรัพยข์ องบริษัทฯ ซึ่งลว้ นมีผลตอ่ กระบวนการตัดสินใจของผูล้ งทุนและผู้
มีสว่ นไดเ้ สียของบริษัท โดยบริษัทฯ จะเปิ ดเผยขอ้ มูลดังกลา่ วตามหลักเกณฑข์ องส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนและ
ตลาดหลักทรัพยแ์ ห่งประเทศไทย
(3) บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญตอ่ งบการเงินของบริษัทฯ และสารสนเทศทางการเงินทีป่ รากฏในราย
งานประจ�ำปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็ นผูส้ อบทานคุณภาพของรายงานทางการเงิน
และระบบควบคุมภายในรวมถึงการเปิ ดเผยขอ้ มูลส�ำคัญอยา่ งเพียงพอในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินและรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ และจะจัดให้มีรายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการตอ่ รายงานทางการเงินแสดงควบคูก่ ับรายงานของผูส้ อบบัญชีในรายงาน
ประจ�ำปี
(4) ในการให้ความเห็นชอบการเปิ ดเผยขอ้ มูล คณะกรรมการไดค้ �ำนึงถึงปั จจัยทีเ่ กีย่ วขอ้ งโดย
ในกรณีทีเ่ ป็ นรายงานทางการเงินจะพิจารณาปั จจัยอยา่ งนอ้ ยดังตอ่ ไปนีด้ ว้ ย
(4.1) ผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
(4.2) ความเห็นของผูส้ อบบัญชีในรายงานทางการเงิน และขอ้ สังเกตของผูส้ อบบัญชีเกีย่ ว
กับระบบควบคุมภายใน รวมทัง้ ขอ้ สังเกตของผูส้ อบบัญชีผา่ นการสื่อสารในช่อง
ทางอื่นๆ (ถ้ามี)
(4.3) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
(4.4) ความสอดคลอ้ งกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธแ์ ละนโยบายของบริษัท
(5) คณะกรรมการก�ำกับให้การเปิ ดเผยขอ้ มูล ซึ่งรวมถึงงบการเงิน รายงานประจ�ำปี แบบ 56-1
สามารถสะทอ้ นฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงานอยา่ งเพียงพอ รวมทัง้ สนับสนุนให้บริษัทฯ
จัดท�ำค�ำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (management discussion and analysis
หรือ MD&A) เพื่อประกอบการเปิ ดเผยงบการเงินทุกไตรมาส ทัง้ นีเ้ พื่อให้นักลงทุนไดร้ ับทราบ
ขอ้ มูลและเขา้ ใจการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ
ในแตล่ ะไตรมาสไดด้ ียงิ่ ขึ้น นอกจากขอ้ มูลตัวเลขในงบการเงินเพียงอยา่ งเดียว
7.2 คณะกรรมการไดต้ ิดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคลอ่ งทางการเงินและความสามารถใน
การช�ำระหนีโ้ ดย
(1) คณะกรรมการก�ำหนดให้ฝ่ายจัดการมีการติดตามและประเมินฐานะทางการเงินของบริษัทฯ
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และมีการรายงานตอ่ คณะกรรมการอยา่ งสม่�ำเสมอ โดยคณะกรรมการและฝ่ายจัดการจะ
ร่วมกันหาทางแกไ้ ขโดยเร็วหากเริม่ มีสัญญาณบง่ ชีถ้ ึงปั ญหาสภาพคลอ่ งทางการเงินและ
ความสามารถในการช�ำระหนี้
(2) ในการอนุมัติการท�ำรายการใด ๆ หรือการเสนอความเห็นให้ทปี่ ระชุมผูถ้ ือหุ้นอนุมัติ
คณะกรรมการจะตอ้ งพิจารณาอยา่ งถีถ่ ้วนและตอ้ งมัน่ ใจวา่ การท�ำรายการดังกลา่ วจะไม่
กระทบตอ่ ความตอ่ เนื่องในการด�ำเนินกิจการสภาพคลอ่ งทางการเงิน หรือความสามารถ
ในการช�ำระหนี้
7.3 บริษัทฯ ไดแ้ ตง่ ตัง้ นาย พงศไ์ ท ตันติสุนทรเป็ นเจ้าหนา้ ทีฝ่ ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor
Relations) เพื่อท�ำหนา้ ทีต่ ิดตอ่ สื่อสารกับนักลงทุนหรือผูถ้ ือหุ้น โดยบริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมเพื่อ
วิเคราะห์ผลการด�ำเนินงานเป็ นประจ�ำ รวมทัง้ จะเผยแพร่ขอ้ มูลของบริษัทฯ ขอ้ มูลทางการเงินและขอ้ มูล
ทัว่ ไปของบริษัทฯ ให้แกผ่ ูถ้ ือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทจัดอันดับความนา่ เชื่อถือ และหนว่ ย
งานรัฐทีเ่ กีย่ วขอ้ งรับทราบผา่ นช่องทางตา่ งๆ กลา่ วคือ การรายงานตอ่ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ
ตลาดหลักทรัพยแ์ ละตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพยแ์ ห่งประเทศไทย และเว็บไซตข์ องบริษัทฯ นอกจาก
นี้ บริษัทฯ ยังให้ความส�ำคัญในการเปิ ดเผยขอ้ มูลอยา่ งสม่�ำเสมอทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้
ถือหุ้นไดร้ ับขา่ วสารเป็ นประจ�ำผา่ นทางเว็บไซตข์ องบริษัทฯ โดยขอ้ มูลทีอ่ ยูบ่ นเว็บไซตข์ องบริษัทฯ จะมี
การปรับปรุงให้ทันสมัยอยูเ่ สมอ ซึ่งขอ้ มูลดังกลา่ วรวมถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ งบการเงิน ขา่ วประชาสัมพันธ์
รายงานประจ�ำปี โครงสร้างบริษัทและผูบ้ ริหาร ตลอดจนโครงสร้างการถือหุ้นและผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หนังสือ
เชิญประชุม เอกสารทางทะเบียนของบริษัทฯ กฎบัตรตา่ งๆ เป็ นตน้

หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีสว่ นร่วมและการสื่อสารกับผูถ้ ือหุ้น (Ensure Engagement and
Communication with Shareholders)
8.1 บริษัทฯ ตระหนักและให้ความส�ำคัญในสิทธิขนั้ พื้นฐานตา่ ง ๆ ของผูถ้ ือหุ้น ทัง้ ในฐานะของ
นักลงทุนในหลักทรัพยแ์ ละเจ้าของบริษัท เช่น สิทธิในการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพยท์ ตี่ นถืออยู่ สิทธิในการ
ทีจ่ ะไดร้ ับสว่ นแบง่ ผลก�ำไรจากบริษัทฯ สิทธิในการไดร้ ับขอ้ มูลอยา่ งเพียงพอ สิทธิตา่ ง ๆ ในการประชุมผู้
ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องส�ำคัญของบริษัทฯ เช่น การจัดสรร
เงินปั นผล การแตง่ ตัง้ หรือถอดถอนกรรมการ การแตง่ ตัง้ ผูส้ อบบัญชี การอนุมัติธุรกรรมทีส่ �ำคัญและมีผล
ตอ่ ทิศทางในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการแกไ้ ขหนังสือบริคณห์สนธิและขอ้ บังคับของบริษัทฯ
เป็ นตน้
(1) บริษัทฯ จะแจ้งก�ำหนดการประชุมผูถ้ ือหุ้นรวมทัง้ วาระการประชุมทีเ่ กีย่ วขอ้ งตอ่
ตลาดหลักทรัพยแ์ ห่งประเทศไทย และเผยแพร่ก�ำหนดการประชุมดังกลา่ วผา่ นทาง
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เว็บไซตข์ องบริษัทฯ รวมทัง้ จะจัดท�ำและเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมทัง้ ฉบับภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษบนเว็บไซตข์ องบริษัทฯ เช่นกัน
(2) บริษัทฯ จะอ�ำนวยความสะดวกให้ผถู้ ือหุ้นรายยอ่ ยสามารถเสนอชื่อกรรมการหรือเสนอ
วาระเพิม่ เติมไดก้ อนวันประชุมผูถ้ ือหุ้นโดยบริษัทฯ จะก�ำหนดหลักเกณฑท์ ชี่ ัดเจนเป็ นการ
ลว่ งหนา้ เกีย่ วกับวิธีการทีใ่ ห้ผถู้ ือหุ้นรายยอ่ ยจะเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้ ด�ำรงต�ำแหนง่
กรรมการรวมทัง้ หลักเกณฑเ์ พื่อพิจารณาวา่ บริษัทฯ จะเพิม่ วาระการประชุมทีผ่ ถู้ ือหุ้นราย
ยอ่ ยเสนอหรือไม่
(3) ในการด�ำเนินการประชุมผูถ้ ือหุ้นแตล่ ะครัง้ บริษัทฯ จะให้โอกาสแกผ่ ถู้ ือหุ้นทุกรายอยา่ งเทา่
เทียมกันโดยกอ่ นเริม่ การประชุมประธานในทีป่ ระชุมจะชีแ้ จงวิธีการใช้สิทธิออกเสียงและวิธี
นับคะแนนเสียงของผูถ้ ือหุ้นทีต่ อ้ งลงมติในแตล่ ะวาระและยังเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุ้นและผูร้ ับ
มอบฉันทะทีเ่ ขา้ ร่วมประชุมทุกรายสามารถแสดงความคิดเห็ นขอ้ เสนอแนะรวมทัง้ ซักถาม
ในแตล่ ะวาระโดยใช้เวลาอยา่ งเหมาะสม และเพียงพอ โดยประธานในทีป่ ระชุมจะด�ำเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระทีก่ �ำหนดไว้ รวมทัง้ จะมิให้ผบู้ ริหารเพิม่ วาระการประชุมทีไ่ มแ่ จ้งให้
ผูถ้ ือหุ้นทราบลว่ งหนา้ โดยไมจ่ �ำเป็ น โดยเฉพาะวาระทีม่ ีความส�ำคัญซึ่งผูถ้ ือหุ้นตอ้ งใช้เวลา
ในการศึกษาขอ้ มูลกอ่ นการตัดสินใจ
(4) ในวาระเลือกตัง้ กรรมการบริษัทฯ จะสนับสนุนให้มีการเลือกตัง้ เป็ นรายคน
(4.1) บริษัทฯ จะจัดสง่ หนังสือเชิญประชุมพร้อมทัง้ ขอ้ มูลประกอบการประชุมตามวาระตา่ งๆ
ให้ผถู้ ือหุ้นรับทราบลว่ งหนา้ กอ่ นวันประชุมไมน่ อ้ ยกวา่ 7 วัน หรือระยะเวลาอื่นใดตามที่
กฎหมายหรือกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วขอ้ งประกาศก�ำหนด โดยในแตล่ ะวาระการประชุมจะมี
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทประกอบ รวมทัง้ ขอ้ มูลประกอบการประชุมทีเ่ พียงพอ
เพื่อให้ผูถ้ ือหุ้นไดม้ ีเวลาในการศึกษาขอ้ มูลลว่ งหนา้ กอ่ นวันประชุม นอกจากนี้ บริษัทฯ
จะน�ำขอ้ มูลดังกลา่ วเผยแพร่ลงในเว็บไซตข์ องบริษัทกอ่ นวันประชุมผูถ้ ือหุ้นดว้ ย
(4.2) กอ่ นวันประชุมผูถ้ ือหุ้น บริษัทฯ จะเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุ้นสามารถสง่ ความเห็น ขอ้ เสนอ
แนะ หรือขอ้ ซักถามไดล้ ว่ งหนา้ กอ่ นวันประชุมตามหลักเกณฑท์ บี่ ริษัทฯ ก�ำหนด โดย
บริษัทฯ จะเผยแพร่หลักเกณฑด์ ังกลา่ วผา่ นทางเว็บไซตข์ องบริษัทฯ
(4.3) ในกรณีทผี่ ูถ้ ือหุ้นไมส่ ามารถเขา้ ร่วมประชุมดว้ ยตัวเอง บริษัทฯ จะเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือ
หุ้น สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่นใดเขา้ ร่วมประชุมแทนได้ โดยใช้
หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดตามทีบ่ ริษัทฯ ไดจ้ ัดสง่ ไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม
(4.4) ในการประชุมผูถ้ ือหุ้น บริษัทฯ จะเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุ้นทุกรายมีสิทธิอยา่ งเทา่ เทียม
กันในการแสดงความคิดเห็น ขอ้ เสนอแนะหรือตัง้ ค�ำถามในวาระตา่ ง ๆ ทีเ่ กีย่ วขอ้ งได้
อยา่ งอิสระกอ่ นการลงมติในวาระใด ๆ และจะมีกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษัทฯ ที่
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เกีย่ วขอ้ งเขา้ ร่วมในการประชุมผูถ้ ือหุ้นเพื่อตอบค�ำถามในทีป่ ระชุม
(4.5) บริษัทฯ จะจัดให้มีบุคลากรทีเ่ ป็ นอิสระท�ำหนา้ ทีช่ ่ วยในการตรวจนับคะแนนเสียงใน
แตล่ ะวาระ
(4.6) ภายหลังการประชุมผูถ้ ือหุ้นแลว้ เสร็จบริษัทฯ จะจัดท�ำรายงานการประชุมทีบ่ ันทึก
ขอ้ มูลอยา่ งถูกต้องและครบถ้วนในสาระส�ำคัญรวมทัง้ จะมีการบันทึกประเด็นขอ้ ซัก
ถามความคิดเห็นและขอ้ เสนอแนะทีส่ �ำคัญไว้ ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผถู้ ือหุ้น
สามารถตรวจสอบได้ นอกจากนีบ้ ริษัทฯ จะน�ำผลการลงคะแนนในแตล่ ะวาระรวม
ทัง้ รายงานการประชุมเผยแพร่บนเว็บไซตข์ องบริษัทฯ เพื่อให้ผถ้ ือหุ้นไดพ้ ิจารณา
8.2 คณะกรรมการไดก้ �ำหนดให้การด�ำเนินการในวันประชุมผูถ้ ือหุ้นเป็ นไปดว้ ยความเรียบร้อย
โปร่งใสมีประสิทธิภาพ และเอื้อให้ผถู้ ือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน
(1) ในการจัดประชุมผูถ้ ือหุ้น บริษัทฯ จะใช้สถานทีซ่ ่งึ สะดวกแกก่ ารเดินทาง โดยจะแนบแผนที่
ซึ่งแสดงสถานทีจ่ ัดการประชุมผูถ้ ือหุ้นไวใ้ นหนังสือเชิญประชุม รวมถึงเลือกวันเวลาที่
เหมาะสม และจัดสรรเวลาในการประชุมอยา่ งเพียงพอ ทัง้ นีเ้ พื่อให้เป็ นไปตามนโยบายที่
จะอ�ำนวยความสะดวกให้แกผ่ ถู้ ือหุ้นของบริษัท
(2) บริษัทฯ จะสนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ เพื่อความโปร่งใสและตรวจ
สอบไดใ้ นการนับผลการลงคะแนน
8.3 คณะกรรมการไดด้ ูแลให้มีการเปิ ดเผยมติทปี่ ระชุมและการจัดท�ำรายงานการประชุมผูถ้ ือหุ้น
เป็ นไปอยา่ งถูกตอ้ งและครบถ้วน โดยคณะกรรมการไดด้ ูแลให้การจัดสง่ ส�ำเนารายงานการประชุมผูถ้ ือหุ้น
ให้ตลาดหลักทรัพยแ์ ห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผูถ้ ือหุ้น
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ปัจจัยเสี่ยง
จากลักษณะธุรกิจของบริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน) ปั จจัยความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึ้น หรือผล
กระทบทีอ่ าจจะมีตอ่ ผลด�ำเนินงานในอนาคตมีดังนี้

ความเสีย่ งในการประกอบธุรกิจ
ความเสีย่ งจากการพึ่งพิงลูกคา้ รายใหญห่ รือนอ้ ยราย
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจเป็ นผูใ้ ห้บริการและผูด้ �ำเนินงานดา้ นการท�ำเหมืองแร่ ซึ่งเป็ นธุรกิจทีม่ ีกลุม่ ลูกคา้
จ�ำกัด ณ ปั จจุบัน บริษัทฯ ไดใ้ ห้บริการขุดขนดินและถ่านหิน เหมืองแมเ่ มาะ โครงการแมเ่ มาะ 8 และให้บริการ
ขุด – ขนดิน ขุดและคัดแยก และขนถ่านลิกไนตท์ ี่ เมืองหงสา โครงการหงสา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว
อยา่ งไรก็ดี บริษัทฯ ไดพ้ ยายามหาแหลง่ สัมปทานอื่นโดยการเขา้ ร่วมประมูลงานให้บริการท�ำเหมืองกับ
กลุม่ ลูกคา้ รายอื่นทัง้ ภายในและภายนอกประเทศ ซึ่งในระหวา่ งปี 2562 บริษัทฯ ไดล้ งนามในบันทึกขอ้ ตกลง
กับบริษัทแห่งหนึ่งในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเพื่อร่วมด�ำเนินการพัฒนาโครงการเหมืองถ่านหิน เมือง
กก๊ และโรงไฟฟ้า
บริษัทฯ มีความตัง้ ใจทีจ่ ะสร้างความมัน่ คงและยัง่ ยืนให้กับผูถ้ ือหุ้นตอ่ ไป โดยบริษัทฯ มีแผนการขยาย
ธุรกิจการลงทุนในการผลิตแร่ดิบประเภทอื่น ๆ เช่น ดีบุก ทองค�ำ รวมถึงกิจการผลิตไฟฟ้าพลังงานทางเลือกใน
อนาคต เป็ นตน้ ซึ่งแมก้ ารชนะการประมูลของบริษัทฯ จะยังไมม่ ากแตก่ ็จะช่วยลดความเสีย่ งของการพึ่งพิงราย
ไดจ้ ากลูกคา้ นอ้ ยรายทีม่ ีอยู่

ความเสีย่ งจากการผันผวนของตน้ ทุนการผลิตทีส่ �ำคัญ
สัญญารับจ้างทัง้ หมดของบริษัทฯ จะเป็ นในลักษณะทีม่ ีการก�ำหนดราคาตอ่ หนว่ ยทีแ่ นน่ อน หากตน้ ทุน
การผลิตสูงกวา่ ทีป่ ระมาณการไว้ บริษัทฯ ตอ้ งรับความเสีย่ งจากก�ำไรลดลงหรืออาจขาดทุน ซึ่งอาจเป็ นผลจาก
(1) สภาพหนา้ งานการผลิตไมเ่ ป็ นไปตามทีค่ าดการณไ์ ว้ เช่น ชัน้ หินหนากวา่ ทีป่ ระเมินไว้ ท�ำให้ตอ้ งใช้วัตถุระเบิด
มากขึ้น หรือ (2) ราคาวัตถุดิบทีเ่ พิม่ สูงขื้น เช่น นํ้ามน ซึ่งเครื่องจักรบางสว่ นใช้นํ้ามันในการด�ำเนินงาน คา่ อะไหล่
เครื่องจักร และคา่ จ้างผูร้ ับเหมา เป็ นตน้
ทัง้ นีส้ ัญญาบางฉบับมีขอ้ ก�ำหนดเกีย่ วกับสูตรทีใ่ ช้ในการปรับราคา เพื่อรองรับความผันผวนของราคา
ตน้ ทุนการผลิต แตส่ ูตรดังกลา่ วอาจไมค่ รอบคลุมราคาทีเ่ พิม่ สูงขึ้นทัง้ หมด ท�ำให้บริษัทฯ ยังตอ้ งรับภาระจากคา่
ใช้จ่ายทีเ่ พิม่ ขึ้นบางสว่ น
อยา่ งไรก็ดี บริษัทฯ ไดต้ ระหนักถึงปั ญหาดังกลา่ วเสมอมาจึงปรับวิธีการจัดการโดย
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1) ไดพ้ ิจารณาสูตรทีใ่ ช้ในการปรับราคาส�ำหรับโครงการใหมเ่ พื่อให้ครอบคลุมราคาทีค่ าดจะสูงขึ้น
ในอนาคตมากทีส่ ุด
2) จัดท�ำแผนงบประมาณเพื่อใช้ในการควบคุมตน้ ทุนการผลิต โดยแผนดังกลา่ วเป็ นการตกลงร่วม
กันระหวา่ งฝ่ายควบคุมงบประมาณและฝ่ายปฏิบัติหนา้ งานซึ่งจะถูกอนุมัติโดยฝ่ายบริหาร ตน้ ทุนการผลิตจะ
ถูกน�ำมาพิจารณาและสอบทานอยา่ งสม่�ำเสมอ
3) เพิม่ การประมูลงานจ้างเพื่อลดตน้ ทุน
4) ลดการจ้างผูร้ ับเหมาช่วงหรือผูร้ ับจ้างทีไ่ มม่ ีประสิทธิภาพและด�ำเนินการบริหารงานดว้ ยบุคลากร
ของบริษัทฯ ทีม่ ีความพร้อมมากขึ้น
5) นอกจากนีบ้ ริษัทฯ ไดเ้ ปลีย่ นวิธีการบริหารจัดการระบบคลังพัสดุและจัดซื้อเป็ นเชิงรุกมากขึ้น
ความเสีย่ งจากปริมาณการด�ำเนินงานขุดและขนดินและถ่านหินตํ่ากวา่ เป้าหมายการท�ำงานทีว่ างไว้
กอ่ นเริม่ ด�ำเนินงานทุกโครงการ บริษัทฯ จะวางแผนการด�ำเนินงานเป็ นรายเดือน และวางเป้าหมายปริมาณดิน
หรือถ่านหินทีจ่ ะสามารถขุดหรือขนไดเ้ พื่อใช้ในการติดตามปริมาณขุดขนจริง อยา่ งไรก็ดี การด�ำเนินงานอาจไม่
เป็ นไปตามแผน เนื่องจากสภาพเครื่องจักรทีม่ ีอายุการใช้งานมาก เครื่องจักรเสื่อมมากกวา่ ทีค่ าดการณไ์ ว้ การ
ควบคุมการผลิต ณ หนา้ งาน การบริหารเครื่องจักรไมเ่ ป็ นไปตามแผน หรือปั จจัยภายนอกอื่นๆ ทีไ่ มส่ ามารถ
ควบคุมได้ เช่น สภาพอากาศ สภาพเหมืองเมื่อขุดจริง ภัยพิบัติจากธรรมชาติ รวมถึงการท�ำงานทีล่ า่ ช้าหรือผิด
พลาดของผูร้ ับเหมารายอื่นๆ ทีอ่ ยูใ่ นพื้นทีก่ ารท�ำงานเดียวกับบริษัทหรือมีกระบวนการท�ำงานซึ่งสง่ ผลกระทบ
ตอ่ เนื่องมาถึงการผลิตของบริษัท
ทัง้ นี้ หากบริษัทฯ ไมส่ ามารถด�ำเนินงานให้เสร็จตามก�ำหนดเวลาในสัญญา บริษัทฯ จะตอ้ งชดใช้คา่
เสียหายจากการผิดสัญญา ซึ่งปกติอยูท่ อี่ ัตราร้อยละ 0.1 ของมูลคา่ งานทีค่ งคา้ งอยู่ นับจากวันทีส่ นิ้ สุดสัญญา
จนถึงวันทีบ่ ริษัทฯ ท�ำงานเสร็จหรือแกไ้ ขงานให้สมบูรณ์ ซึ่งทีผ่ า่ นมาบริษัทฯ ไดต้ ระหนักถึงปั ญหาดังกลา่ วและ
ไดก้ �ำหนดให้มีมาตรการในการลดความคลาดเคลื่อนระหวา่ งปริมาณงานจริงและปริมาณงานตามแผน โดย
วิเคราะห์ความสามารถในการผลิตจริงของเครื่องจักรให้สอดคลอ้ งกับหนา้ งานจริง ออกแบบระบบการท�ำงาน
ทีย่ ืดหยุน่ ให้รองรับกับสถานการณต์ า่ งๆ วางแผนการด�ำเนินงานทีห่ นา้ งานอยา่ งรอบคอบ ด�ำเนินการบ�ำรุง
รักษาทางวิง่ Haul Road ในบอ่ เหมืองท�ำให้ลดปั ญหา อุปสรรคในช่วงหนา้ ฝน นอกจากนีบ้ ริษัทฯ ไดก้ �ำหนด
ให้มีการติดตามผลการปฏิบัติงานโดยทีมวิศวกรและผูป้ ฏิบัติงานทีม่ ีความช�ำนาญ รวมถึงในช่วงระหวา่ งปี
2562 –2563 บริษัทฯ ไดต้ ัดสินใจจัดโครงสร้างการบริหารหนา้ งานใหม่ ซึ่งสามารถท�ำให้เห็นถึงปั ญหาการ
ด�ำเนิน งานทีเ่ กิดขึ้นและสามารถแกไ้ ขไดท้ ันทว่ งทีอยา่ งเป็ นระบบ และก�ำหนดให้มีการประชุมเพื่อติดตามผล
การปฏิบัติงานอยา่ งสม่�ำเสมอ และประเมินสถานการณท์ อี่ าจมีผลกระทบตอ่ การท�ำงานของบริษัทฯ เพื่อหารือ
กับผูว้ า่ จ้าง
อยา่ งไรก็ดีบริษัทฯ ไมเ่ คยท�ำงานลา่ ช้ากวา่ แผนอยา่ งมีนัยส�ำคัญและไมเ่ คยถูกปรับจากการด�ำเนินงาน
ทีล่ า่ ช้า
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ความเสีย่ งจากการจัดหาเครื่องจักรและแรงงานให้เพียงพอและเต็มประสิทธิภาพ
การให้บริการขุดขนดินและถ่านหินจ�ำเป็ นตอ้ งอาศัยเครื่องจักรและแรงงานในการด�ำเนินการ ซึ่งความ
พร้อมและความสมบูรณข์ องเครื่องจักรและแรงงานเป็ นสว่ นส�ำคัญในการให้บริการทีม่ ีคุณภาพและตอ่ เนื่อง หาก
เครื่องจักร หรือแรงงานไมเ่ พียงพอตอ่ การให้บริการ รวมถึงหากไมส่ ามารถจัดหาหรือพัฒนาบุคลากรทีม่ ีความ
เชีย่ วชาญและประสบการณใ์ นต�ำแหนง่ งานทีส่ �ำคัญไดท้ ัน อาจสง่ ผลให้บริษัทฯ สง่ มอบงานลา่ ช้ากวา่ ทีก่ �ำหนด
ตามสัญญา หรือท�ำงานโดยขาดประสิทธิภาพ
อยา่ งไรก็ดี บริษัทฯ ไดต้ ระหนักถึงความเสีย่ งดังกลา่ ว จึงไดว้ างแผนการซ่อมบ�ำรุงเครื่องจักรซึ่งเป็ นแผนการ
ซ่อมบ�ำรุงเชิงป้องกันและเชิงบ�ำรุงรักษา รวมถึงไดม้ ีการจัดหาและพัฒนาบุคลากรทีม่ ีความรู้ความเชีย่ วชาญให้
สอดคลอ้ งกับแผนการด�ำเนินงานไดท้ ัน ตลอดจนการปรับเปลีย่ นแผนการดังกลา่ วอยา่ งสมํ่าเสมอให้เหมาะสม
กับเหตุการณเ์ ฉพาะหนา้ และการด�ำเนินงานจริงเพื่อให้บริษัทฯ สามารถประมาณการและควบคุมปริมาณการสง่
มอบให้เป็ นไปตามทีส่ ัญญาจัดจ้างก�ำหนด
ภายหลังทีโ่ ครงการแมเ่ มาะ 7 ด�ำเนินงานเสร็จสิน้ ตามสัญญาบริษัทฯ ไดบ้ ริหารจัดการเครื่องจักรและ
ก�ำลังคนใหม่ ท�ำให้มีความคลอ่ งตัวเครื่องจักรและงแรงงานด�ำเนินงานไดเ้ ต็มประสิทธิภาพมากขึ้น

ความเสีย่ งเรื่องผลกระทบตอ่ สิง่ แวดลอ้ ม
ตามนโยบายและแผนการด�ำเนินงานเกีย่ วกับธุรกิจเหมืองของ กฟผ. ระบุให้ “ผูร้ ับจ้างตอ้ งปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและแกไ้ ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดลอ้ ม (EIA) รวมถึงเงื่อนไขหรือขอ้ ก�ำหนดทีส่ ว่ นราชการก�ำหนดหรือก�ำ
หนดเพิม่ เติม เช่น เงื่อนไขหนังสือแนบทา้ ยอนุญาต เงื่อนไขในการออกประทานบัตร และมาตรการป้องกันตาม
แผนผังโครงการท�ำเหมืองแร่ เป็ นตน้ ” ดังนัน้ ในสัญญาจัดจ้างการขุดขนดิน และ/หรือ ถ่านหินผา่ นกิจการร่วม
คา้ ไอทีดี – เอสคิว และสัญญาจัดจ้างทีบ่ ริษัทฯ เขา้ ท�ำโดยตรงกับ กฟผ. ส�ำหรับโครงการ 8 รวมถึงโครงการ
หงสา ซึ่งบริษัท หงสาพาวเวอร์ จ�ำกัด (HPC) ไดใ้ ช้มาตรการควบคุมสิง่ แวดลอ้ มเขม้ งวดเช่นเดียวกับที่ กฟผ. ท�ำ
ไว้ นอกจากนีไ้ ดก้ �ำหนดให้บริษัทฯ ตอ้ งปฏิบัติตามเกณฑม์ าตรฐานสิง่ แวดลอ้ ม เช่น การฉีดพรมนํ้าทีห่ นา้ งานดิน
กอ่ นการขุดในช่วงแลง้ การติดตัง้ ระบบฉีดพรมนํ้าหนา้ ระบบเครื่องโม่ เครื่องตักและสายพาน เพื่อรักษาคุณภาพ
อากาศ ขอ้ ก�ำหนดในการเจาะรูระเบิดเพื่อไมใ่ ห้เกิดการสัน่ สะเทือนทีเ่ กินคา่ มาตรฐาน และการจัดท�ำกองดินให้
อยูใ่ นสภาพทีล่ ดการพังทลายของดินและลดการปนเปื้ อนสูแ่ หลง่ นํ้า เป็ นตน้
บริษัทฯ ไดด้ �ำเนินการตามมาตรฐานทีผ่ ูว้ า่ จ้างและตามมาตรการป้องกันและแกไ้ ขผลกระทบสิง่ แวดลอ้ ม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดลอ้ ม ตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดลอ้ ม (EIA)
ทีก่ �ำหนดไวอ้ ยา่ งเคร่งครัดและมีการตรวจสอบคา่ มาตรฐานอยา่ งสมํ่าเสมอ โดยการด�ำเนินงานของบริษัทฯ จะ
เกีย่ วขอ้ งกับการเปิ ดหนา้ ดิน ขุดขนดินและถ่านหินเทา่ นัน้ ซึ่งไมไ่ ดเ้ กีย่ วขอ้ งกับกระบวนการหลักของการผลิต
ไฟฟ้า เช่น กระบวนการเผาไหม้ กระบวนการก�ำจัดซากเชื้อเพลิง เป็ นตน้ นอกจากนี้ พื้นทีด่ �ำเนินงานของบริษัทฯ
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ถูกจัดสรรให้เปิ ดพื้นทีเ่ ปิ ดกวา้ งและห่างไกลจากแหลง่ ชุมชน ดังนัน้ บริษัทฯ จึงมีความเสีย่ งนอ้ ยมากทัง้ ในเรื่อง
ผลกระทบตอ่ สิง่ แวดลอ้ มและผลกระทบตอ่ ชุมชนรอบขา้ ง
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเขา้ ร่วมกับ กฟผ. ในโครงการเพื่อชุมชนในบริเวณรอบเหมืองแมเ่ มาะอยา่ งสมํ่า
เสมอเพื่อสื่อสาร ท�ำความเขา้ ใจ และสร้างความสัมพันธท์ ดี่ ีกับชุมชน

ความเสีย่ งในการจัดหาบุคลากรทีม่ ีประสบการณแ์ ละเฉพาะทาง
การให้บริการขุดขนดินและถ่านหินจ�ำเป็ นตอ้ งอาศัยเครื่องจักรและแรงงานในการด�ำเนินการ ซึ่งความ
พร้อมและความสมบูรณข์ องเครื่องจักรและแรงงานเป็ นส่วนส�ำคัญในการให้บริการที่มีคุณภาพและต่อเนื่อง
หากเครื่องจักร หรือแรงงานไมเ่ พียงพอตอ่ การให้บริการ รวมถึงหากไมส่ ามารถจัดหาหรือพัฒนาบุคลากรทีม่ ี
ความเชีย่ วชาญและประสบการณใ์ นต�ำแหนง่ งานทีส่ �ำคัญไดท้ ัน อาจสง่ ผลให้บริษัทฯ สง่ มอบงานตามทีส่ ัญญา
จ้างก�ำหนดลา่ ช้าและอาจตอ้ งเสียคา่ ปรับในกรณีดังกลา่ ว
อยา่ งไรก็ดี บริษัทฯ ไดต้ ระหนักถึงความเสีย่ งดังกลา่ ว จึงไดว้ างแผนจัดหาและพัฒนาบุคลากรทีม่ ีความรู้
ความเชีย่ วชาญให้สอดคลอ้ งกับแผนการด�ำเนินงานไดท้ ัน ตลอดจนการปรับเปลีย่ นแผนการดังกลา่ วอยา่ งสมํ่า
เสมอให้เหมาะสมกับเหตุการณเ์ ฉพาะหนา้ และการด�ำเนินงานจริงเพื่อให้บริษัทฯ สามารถประมาณการและควบคุม
ปริมาณการสง่ มอบให้เป็ นไปตามทีส่ ัญญาจัดจ้างก�ำหนด
นอกจากนี้ ในดา้ นการวางแผนพัฒนาบุคลากรและแรงงาน บริษัทฯ ไดว้ า่ จ้างทีป่ รึกษาทีม่ ีความเชีย่ วชาญ
ดา้ นการพัฒนาบุคลากร มาออกแบบและวางแผนส�ำหรับการจัดระบบแผน Career Path และระบบ Succession
Nominee แผนการพัฒนาบุคลากรในระดับทีส่ �ำคัญ รวมถึงแผนพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร เพื่อ
ให้บุคลากรเห็นการเติบโตในสายอาชีพระหวา่ งท�ำงาน สามารถก�ำหนดเป้าหมายไดช้ ัดเจน มีการพัฒนาความ
รู้ความสามารถอยา่ งตอ่ เนื่อง สามารถดึงศักยภาพของตนเองมาใช้ไดอ้ ยา่ งมีประสิทธิผล และสามารถวางแผน
พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในกลุม่ งานทีส่ �ำคัญของบริษัทฯ เพื่อเตรียมความพร้อมทีจ่ ะปฏิบัติงานใน
ต�ำแหนง่ งานทีส่ ูงขึ้น หรือรองรับต�ำแหนง่ งานทดแทนตอ่ ไป

ความเสีย่ งดา้ นการเงิน
ความเสีย่ งดา้ นสภาพคลอ่ งและความสามารถในการช�ำระหนี้
ธุรกิจของบริษัทฯ มีลักษณะเป็ นโครงการๆ และมี Nature of business ทีจ่ ะตอ้ งลงทุนในเครื่องจักร
อุปกรณแ์ ละการเตรียมงาน เป็ นจ�ำนวนเงินสูงมากในช่วง 2-3 ปี แรกของโครงการ (Capital Intensive Business)
เนื่องจากโครงการเหมืองแมเ่ มาะ 8 (มูลคา่ โครงการ 22,871 ลา้ นบาท ช่วงปี 2559-2568) และโครงการเหมือง
หงสา (มูลคา่ โครงการสัญญาแรก 11,742 ลา้ นบาท ช่วงปี 2558-2569) เป็ นโครงการทีม่ ีขนาดใหญม่ าก ท�ำ
ให้บริษัทฯ การใช้เงินทุนในสว่ นเงินทุนภายในของบริษัทไลเ่ ลีย่ กันในช่วง 2-3 ปี แรกของโครงการ จึงสง่ ผลให้
มีสภาพคลอ่ งคอ่ นขา้ งต่�ำ อาจท�ำให้เกิดความกังวลในเรื่องความสามารถในการช�ำระหนีข้ องบริษัท
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ความเสีย่ งดา้ นนีไ้ มไ่ ดก้ ระทบตอ่ ความสามารถในการช�ำระเงินตน้ และดอกเบีย้ ตามสัญญาเงินกูแ้ ละหุ้น
กู้ ส�ำหรับเงินกูจ้ ากธนาคารพาณิชย์ บริษัทไดม้ ีการโอนสิทธิการรับเงินคา่ งานให้กับธนาคารแลว้ ธนาคารจะตัด
ช�ำระคา่ งวดตามก�ำหนด (การช�ำระหนีจ้ ะเป็ น % ของรายได้ โดยตารางการผอ่ นช�ำระหนีข้ องธนาคารพาณิชยใ์ น
แตล่ ะงวดอยูใ่ นระดับทีเ่ หมาะสม ไมก่ ระทบกับการบริหารสภาพคลอ่ งของบริษัทแตอ่ ยา่ งใด)
ในสว่ นของภาระหนีอ้ ่นื ๆ รวมถึงหุ้นกู้ และคา่ ใช้จ่ายตา่ งๆ ของบริษัท บริษัทฯ มีด�ำเนินมาตรการป้องกัน
ในช่วงทีม่ ีการลงทุนสูง โดย
		
1) การติดตามแผนการลงทุนและควบคุมแผนใช้จ่ายเงินอยา่ งใกลช้ ิด
		
2) จัดท�ำและบริหารระยะเวลาการช�ำระเงิน ช�ำระหนี้ และการรับเงินให้มีประสิทธิภาพสูงสุด หรือ
		
3) การขายเครื่องจักรทีจ่ ะเสร็จสิน้ จากงานโครงการอื่นๆ ซึ่งไมม่ ีความจ�ำเป็ นตอ้ งใช้แลว้ เนื่อง
จากบริษัทฯ ใช้เครื่องจักรคุณภาพสูงและดูแลบ�ำรุงรักษาตามมาตรฐาน ดังนัน้ จึงยังเป็ นทีส่ นใจของผูป้ ระกอบ
ทีใ่ ช้สินคา้ มือสอง
		
4) มีวงเงิน Working Capital จากธนาคารพาณิชยท์ ยี่ ังไมไ่ ดเ้ บิกใช้ส�ำรองไว้
ทีผ่ า่ นมาจนถึงสิน้ ปี 2563 บริษัทช�ำระดอกเบีย้ และเงินตน้ ตรงตามก�ำหนดทัง้ เงินกูข้ องธนาคารพาณิชย์
และของหุ้นกูโ้ ดยตลอด เนื่องจากบริษัทไดล้ งทุนในดา้ นเครื่องจักรหลักของโครงการแมเ่ มาะ 8 และหงสาเสร็จ
สิน้ แลว้ ตัง้ แตต่ น้ ปี 2562 ดังนัน้ แนวโนม้ ภาระหนีใ้ นปี ตอ่ ไปจะทะยอยลดลงตามล�ำดับ ยกเวน้ ไดง้ านใหมเ่ พิม่
เติมในอนาคต

ความเสีย่ งจากการผิดเงื่อนไขสัญญาเงินกู้
ตามทีใ่ นสัญญาเงินกูท้ บี่ ริษัทฯ ไดต้ กลงกับธนาคารพาณิชยส์ �ำหรับโครงการทีบ่ ริษัทฯ ด�ำเนินงาน มีการ
ระบุเงื่อนไขวา่ ดว้ ยการด�ำรงอัตราสว่ นทางการเงิน เช่น อัตราสว่ นหนีส้ ินทีม่ ีภาระดอกเบีย้ ตอ่ ทุน อัตราสว่ นความ
สามารถในการช�ำระหนี้ เป็ นตน้ ส�ำหรับหุ้นกู้ บริษัทมีการก�ำหนดเงื่อนไขการด�ำรงอัตราสว่ นทางการเงินของหุ้น
กูเ้ ช่นกัน จึงมีความเสีย่ งทีอ่ าจไมส่ ามารถด�ำรงอัตราสว่ นทางการเงินได้ หากบริษัทฯ มีสัดสว่ นหนีส้ ินทีม่ ีภาระ
ดอกเบีย้ เกินกวา่ ทุน หรือก�ำไรนอ้ ยเกินกวา่ ภาระหนีใ้ นช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง
เมื่อพิจารณารายโครงการ บริษัทไดด้ �ำเนินงานในโครงการแมเ่ มาะ 7 ในนามกิจการร่วมคา้ ITD-SQ แลว้
เสร็จเมื่อเดือนเมษายน 2563 โดยไดม้ ีการช�ำระคืนเงินกูจ้ ากธนาคารครบทัง้ จ�ำนวนกอ่ นแลว้ ในเดือนธันวาคม ปี
2560
เงินดังนี้

ในขณะที่ โครงการแมเ่ มาะ 8 และโครงการหงสา ธนาคารไดก้ �ำหนดให้บริษัทฯ ด�ำรงอัตราสว่ นทางการ
- Debt Service Coverage Ratio (DSCR) ไวใ้ นอัตราไมต่ ํ่ากวา่ : 1.2:1
- อัตราสว่ นหนีส้ ินทีม่ ีภาระดอกเบีย้ ตอ่ ก�ำไรกอ่ นคา่ ใช้จ่ายดอกเบีย้ ภาษี คา่ เสื่อมราคาและตัด
จ�ำหนา่ ย (IBD/EBITDA) ไวใ้ นอัตราไมเ่ กิน : 4:1 และ
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- อัตราสว่ นหนีส้ ินทีม่ ีภาระดอกเบีย้ ตอ่ ทุนไวใ้ นอัตราสว่ นไมเ่ กิน (IBD/Equity) : 2:1
ส�ำหรับหุ้นกูข้ องบริษัท มีการก�ำหนดเงื่อนไขการด�ำรงอัตราสว่ นทางการเงินตามขอ้ ก�ำหนดสิทธิและราย
ละเอียดดังนี้
หุ้นกู้ SQ

มูลค่าหุ้นกู้ที่ออก
และคงเหลือ

วันออกหุ้นกู้

SQ216A

300.00

28 มิถุนายน 2561

(ล้านบาท)

เงื่อนไขการด�ำรงอัตราส่วนทางการเงิน
ในข้อก�ำหนดสิทธิของหุ้นกู้
1) IBD to Equity : 3.5: 1

IBD to Equity : 3.5: 1 หรือในอัตราส่วน
SQ226A

700.00

19 มิถุนายน 2562

ที่สถาบันการเงินก�ำหนดหรือยกเว้นการ
ก�ำหนด โดยค�ำนวณจากงบการเงินรวม
ประจ�ำปีบัญชีนั้นๆ
IBD to Equity : 3.5: 1 ทั้งนี้ในกรณีท่ผ
ี ู้
ออกหุ้นกู้ได้รับการผ่อนผันการด�ำรง

SQ230A

300.00

28 ตุลาคม 2563

อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วน
ของผู้ถือหุ้น (IBD) จากสถาบันการเงิน
ให้ถือว่าผู้ออกหุ้นกู้ได้รับการผ่อนผันการ
ด�ำรงอัตราส่วนตามข้อก�ำหนดสิทธิ์น้ด
ี ้วย

หมายเหตุ
1) บริษัทได้เสนอผู้ถือหุ้นกู้รุ่น SQ216A ที่ออกในปี 2561 ให้ผ่อนผันการด�ำรงอัตราส่วนทางการเงินดังนี้ “ส�ำหรับ
ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผู้ออกหุ้นกู้จะด�ำรงอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้
(Interest Bearing Debt to Equity Ratio) ในอัตราส่วนไม่เกิน 4.0 : 1 (สี่จุดศูนย์ต่อหนึ่ง) ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม
2562 และส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จะด�ำรงอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของผู้ออก
หุ้นกู้ (Interest Bearing Debt to Equity Ratio) ไม่เกิน 3.5 : 1 (สามจุดห้าต่อหนึ่ง) หรือในอัตราส่วนที่สถาบันการเงินก�ำหนด
หรือยกเว้นการก�ำหนด โดยค�ำนวณจากงบการเงินรวมประจ�ำปีบัญชีนั้นๆ ที่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของผู้
ออกหุ้นกู้แล้ว” โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติอนุมัติแล้วในเดือนกุมภาพั นธ์ 2562
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จากขอ้ เท็จจริงทีป่ รากฏเป็ นขา่ ว ในปี 2561 มีเหตุการณฝ์ นตกหนักเกิดดินสไลดท์ เี่ หมืองแมเ่ มาะ ท�ำให้
ระบบสายพานของโครงการแมเ่ มาะ 8 ของบริษัทไดผ้ ลกระทบ ระบบสานพานไมส่ ามารถด�ำเนินงานไดป้ ระมาณ
8 เดือน เมื่อซ่อมแซมแลว้ เสร็จก�ำลังการผลิตจะคอ่ ยๆ ปรับสูงขึ้น ดังนัน้ จึงเกิดผลกระทบตอ่ ผลการด�ำเนิน
งานของบริษัทในปี 2561 อยา่ งรุนแรง และกระทบแตใ่ นระดับทีล่ ดลงในตน้ ปี 2562 แตเ่ นื่องจากเหตุการณ์
ดินสไลดน์ มี้ ิไดเ้ ป็ นความบกพร่องของบริษัท ประกอบกับบริษัทเป็ นผูร้ ับเหมาทีด่ ีมาตลอด 37 ปี กับการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและเป็ นลูกคา้ ทีด่ ีของสถาบันการเงินมาโดยตลอด ดังนัน้ ทางธนาคารพาณิชยท์ ีเ่ ป็ น
ผูส้ นับสนุนทางการเงินของบริษัทจึงไดผ้ อ่ นผันการด�ำรงอัตราสว่ นทางการเงินทีก่ ลา่ วถึงขา้ งตน้ ในสัญญาเงินกู้
ส�ำหรับงบการเงินประจ�ำปี 2561 2562 และ 2563 อีกทัง้ ยังสง่ ผลท�ำให้เงื่อนไขการด�ำรงอัตราสว่ นทางการเงิน
ในขอ้ ก�ำหนดสิทธิของหุ้นกู้ ถูกผอ่ นผันไปดว้ ยตามเงื่อนไขในขอ้ ก�ำหนดสิทธิ
อัตราส่วนทางการเงิน

หน่วย

งบการเงินรวม
ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio)

เท่า

4.53

4.13

3.15

อัตราส่วนหนี้สิน ที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
(IBD to EQUITY)

เท่า

3.68

3.59

2.85

อัตราส่วนหนี้สิน ที่มีภาระดอกเบี้ยต่อ (IBD to EBITDA)

เท่า

8.82

4.94

4.15

อัตราส่วนความสามารถในการช�ำระหนี้ (DSCR)

เท่า

0.68

0.74

1.20

ความเสีย่ งอื่นๆ
ความเสีย่ งในการแพร่กระจายของโรคระบาด
จากสถานการณท์ ที่ วั่ โลกประสบปั ญหาโรคระบาด Covid-19 ซึ่งท�ำให้ประชาชนและบริษัทฯ ทุกแห่ง
ทัว่ โลกไดร้ ับผลกระทบจากเหตุการณด์ ังกลา่ วอยา่ งรุนแรง ไมว่ า่ จะเป็ นการปิ ดกิจการเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ
ซบเซา การหยุดชะงักการท�ำงานของแรงงาน การเลิกจ้าง ซึ่งบริษัทฯ ไดพ้ ิจารณาและไดต้ ระหนักถึงเหตุการณ์
ดังกลา่ ว โดยไดก้ �ำหนดมาตรฐานการป้องกันดังนี้
(1) บริษัทฯ ไดอ้ อกประกาศค�ำสัง่ การดูแลตนเองและการกักตัวเพื่อรับผิดชอบตอ่ ตนเองและสังคมใน
กรณีทพี่ นักงานเดินทางไปในประเทศกลุม่ เสีย่ ง
(2) รณรงคใ์ ห้พนักงานปฏิบัติตนดา้ นสุขลักษณะตามทีก่ รมสาธารณสุขประกาศอยา่ งเคร่งครัด
(3) รณรงคแ์ ละให้ความรู้กับพนักงานเพื่อให้พนักงานตระหนักถึงความส�ำคัญของการแจ้งขอ้ มูลจริงกับ
ทางบริษัทฯ ในกรณีทีค่ ิดวา่ ตนเองอยูใ่ นกลุม่ เสีย่ ง
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(4) จัดทีมแพทยเ์ พื่อวัดไขแ้ ละซักประวัติพนักงานกรณีทพี่ นักงานของโครงการหงสาเดินทางกลับจาก
ภูมิล�ำเนาเขา้ มาท�ำงานในโครงการหงสา นอกจากนีบ้ ริษัทฯ ไดต้ ิดตามสถานการณอ์ ยา่ งใกลช้ ิดและไดว้ างแผน
ส�ำหรับสถานการณข์ นั้ รุนแรงไวโ้ ดยการวางแผนอัตราก�ำลังคน เพื่อให้การทดแทนพนักงานสามารถท�ำไดอ้ ยา่ ง
ทันทว่ งที รวมถึงแนวทางการแกไ้ ขกรณีทมี่ ีการแพร่ระบาดของพนักงานในเหมือง
ผลจากการใช้มาตรการของบริษัทฯ ทีเ่ ขม้ งวดจนถึงปั จจุบัน ท�ำให้บริษัทฯ ไมพ่ บผูต้ ิดโรค และท�ำให้
บริษัทฯ ยังคงท�ำงานไดต้ ามปกติในแบบ New Normal
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ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกีย่ วกับความเพียงพอ
และความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัท

การควบคุม
ภายในและการ
บริหารจัดการ
ความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทฯ และผูบ้ ริหารของบริษัทฯ ให้ความส�ำคัญตอ่ การควบคุมภายในอยา่ งตอ่ เนื่อง
ด้วยตระหนักว่าระบบการควบคุมภายในเป็ นกลไกส�ำคัญที่จะสร้างความมัน่ ใจต่อฝ่ายบริหารในการช่วยลด
ความเสีย่ งทางธุรกิจ ช่วยให้การด�ำเนินธุรกิจมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีการจัดสรรทรัพยากรอยา่ ง
เหมาะสม และบรรลุเป้าหมายตามทีต่ งั้ ไว้ ตลอดจนมีการประเมินผลการควบคุมภายในอยา่ งนอ้ ยปี ละครัง้
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดก้ �ำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ ท�ำหนา้ ทีใ่ นการก�ำกับดูแลให้ระบบการ
ควบคุมภายในและระบบการบริหารจัดการความเสีย่ ง ของบริษัทฯ มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมถึง
การดูแลให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามขอ้ ก�ำหนด และกฎหมายทีเ่ กีย่ วขอ้ ง การดูแลมิให้เกิดความขัดแยง้ ทางผล
ประโยชน์ การท�ำรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน การดูแลรักษาและการใช้ทรัพยส์ ิน เพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบ โดยบริษัทฯ ไดจ้ ัดให้มีกลไกการตรวจสอบ และถ่วงดุล โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในซึ่งมีความเป็ น
อิสระท�ำหนา้ ทีใ่ นการตรวจสอบ ประเมินประสิทธิภาพ และความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและระบบ
การบริหารจัดการความเสีย่ ง ในการปฏิบัติงานของทุกหนว่ ยงานทัง้ ของบริษัทฯ โดยน�ำกรอบแนวทางของระบบ
การควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the
Tread way Commission) และกรอบการบริหารความเสีย่ งทัว่ ทัง้ องคก์ ร (Enterprise Risk Management)
มาประยุกตใ์ ช้ให้การควบคุมภายในและการบริหารความเสีย่ งให้มีความสมบูรณม์ ากยิง่ ขึ้น เพื่อให้การด�ำเนิน
งานดา้ นตา่ งๆ ของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากทีส่ ุด
นอกจากนีค้ ณะกรรมการบริษัทฯ ไดก้ �ำหนดให้มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
เป็ นประจ�ำทุกปี ตามแนวทางของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพยแ์ ละตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยใน
การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 บริษัทฯ ไดม้ ีการทบทวนแบบประเมิน
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ตามกรอบการควบคุมภายในของตลาดหลักทรัพยแ์ ห่งประเทศไทย
ทีอ่ ้างอิงจาก COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission)
ทัง้ 5 องคป์ ระกอบ 17 หลักการยอ่ ย ทัง้ นี้ บริษัทฯ ไมพ่ บขอ้ บกพร่องทีม่ ีนัยส�ำคัญตอ่ ระบบการควบคุมภาย
ในของบริษัทฯ

การตรวจสอบภายใน
ฝ่ายตรวจสอบภายในมีความเป็ นอิสระจากฝ่ายบริหาร โดยในระหวา่ งปี 2563 บริษัทฯ ไดว้ า่ จ้าง บริษัท
ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จ�ำกัด เขา้ มาท�ำหนา้ ทีต่ รวจสอบภายในร่วมกับฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งไดท้ �ำการ
ตรวจและประเมินการปฏิบัติตามระเบียบและคูม่ ือการปฏิบัติงานที่จัดท�ำขึ้นภายใต้หลักจรรยาบรรณในการ
ด�ำเนินธุรกิจ, นโยบายเกีย่ วกับการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี และนโยบายเกีย่ วกับการป้องกันความขัดแยง้ ทางผล
ประโยชน์ ซึ่งไดจ้ ัดท�ำรายงานผลการตรวจสอบและรายงานตรงตอ่ คณะกรรมการตรวจสอบในดา้ นการปฏิบัติ
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งานตรวจสอบภายใน และรายงานตอ่ ประธานเจ้าหนา้ ทีบ่ ริหารในดา้ นงานบริหารหนว่ ยงาน ฝ่ายตรวจสอบภายใน
และบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ มีหนา้ ทีป่ ระเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน
และประเมินความเสีย่ งในขัน้ ตอนการปฏิบัติงาน รวมทัง้ เป็ นทีป่ รึกษาเพื่อสนับสนุนให้ฝ่ายตา่ ง ๆ สามารถบรรลุ
วัตถุประสงคแ์ ละเป้าหมายทางธุรกิจ
หัวหนา้ หนว่ ยงานตรวจสอบภายใน ปฏิบัติหนา้ ทีเ่ ป็ นเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อสนับ
สนุนให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถด�ำเนินการตามทีค่ ณะกรรมการบริษัทไดม้ อบหมายให้ และเป็ นทีป่ รึกษา
เพื่อให้ค�ำแนะน�ำแกบ่ ริษัทในดา้ นตา่ งๆ เช่น ดา้ นการควบคุมภายใน ดา้ นการบริหารความเสีย่ ง ดา้ นความปลอดภัย
ของระบบสารสนเทศ เป็ นตน้
ทัง้ นีฝ้ ่ ายตรวจสอบภายในไดด้ �ำเนินการตรวจสอบระบบควบคุมภายในอยา่ งสม่�ำเสมอ ตามแผนงานการ
ตรวจสอบประจ�ำปี และรายงานผลการตรวจสอบแกค่ ณะกรรมการตรวจสอบ ณ ปั จจุบัน ยังไมพ่ บขอ้ บกพร่อง
ทีเ่ ป็ นสาระส�ำคัญ แตไ่ ดใ้ ห้ความเห็นในการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในบางจุดทีไ่ ดต้ รวจพบรวมถึงไดใ้ ห้
ค�ำแนะน�ำทีเ่ หมาะสมเพื่อให้ฝ่ายตา่ ง ๆ น�ำไปปรับปรุงกระบวนการท�ำงาน โดยฝ่ายตรวสอบภายในของบริษัทฯ
มีหนา้ ทีส่ อบทานเพื่อให้มัน่ ใจวา่ การปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินทีส่ �ำคัญของบริษัทฯ ไดด้ �ำเนินการ
อยา่ งมีประสิทธิภาพและเป็ นไปตามกฎหมายภายใตแ้ นวทางทีก่ �ำหนด

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
ทัง้ นี้ ทุกไตรมาสในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบไดป้ ระเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายในของบริษัทฯ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกีย่ วกับการควบคุมภายในเป็ นไปในทางเดียว กับ
คณะกรรมการบริษัทและผูส้ อบบัญชี (อ้างอิงในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจ�ำปี เอกสารแนบ 5.1 :
รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ) โดยทัง้ คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบและผูส้ อบบัญชีมี
ความเห็นสอดคลอ้ งกันวา่ การควบคุมภายในของบริษัทฯ ไมพ่ บขอ้ บกพร่องในสว่ นทีเ่ ป็ นสาระสาคัญของระบบ
การควบคุมภายในทีจ่ ะมีผลกระทบอยา่ งเป็ นสาระสาคัญ
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การด�ำเนินงานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
(Occupational Health, Safety and Environment Operations)

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน) ให้ความส�ำคัญอยา่ งสูงสุดตอ่ ดา้ นอาชีวอนามัย ความปลอดภัย
และสิง่ แวดลอ้ ม บริษัทฯ มีการก�ำหนดกฎระเบียบ วิธีการด�ำเนินงาน ขัน้ ตอนการตอบสนองและการรายงานเหตุ
ฉุกเฉินในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็ นการป้องกันอุบัติเหตุทอี่ าจจะเกิดขึ้น หรือเพื่อรองรับเหตุการณฉ์ ุกเฉินตา่ งๆ
รวมถึงการให้บริษัทฯเติบโตอยา่ งมัน่ คงทัง้ ภายในและภายนอกประเทศ โดยการสร้างความนา่ เชื่อถือตอ่ ผูม้ ีสว่ น
ไดเ้ สียทัง้ ทางดา้ นเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดลอ้ ม

ทัง้ นีบ้ ริษัทฯไดม้ ีการบริหารจัดการดา้ นอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิง่ แวดลอ้ ม ในกระบวนการ
ด�ำเนินงาน (Process Safety) เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากกระบวนการด�ำเนินงาน โดยด�ำเนินการตรวจสอบ และ
จัดอบรมการป้องกันอันตรายในดา้ นตา่ งๆ
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ดา้ นอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิง่ แวดลอ้ ม
การรักษาคุณภาพสิง่ แวดลอ้ ม จากการทีโ่ รงไฟฟ้าแมเ่ มาะใช้ถ่านลิกไนตใ์ นการผลิตไฟฟ้า ทางบริษัทฯ
และ กฟผ. ได้ ตระหนักถึงปั ญหาทีอ่ าจสง่ ผลกระทบตอ่ สิง่ แวดลอ้ มทัง้ ทางดิน ทางน้�ำ และทางอากาศ รวมถึง
ความเป็ นอยูข่ องชุมชนโดยรอบ ทางบริษัทฯและ กฟผ. จึงไดม้ งุ่ เนน้ ในการส�ำรวจและศึกษาทางนิเวศวิทยา กอ่ น
ตัดสินใจด�ำเนินการกอ่ สร้าง โรงไฟฟ้า ซึ่งกลา่ วไดว้ า่ ในบรรดา โครงการตา่ งๆ ที่ กฟผ. ด�ำเนินการมา โรงไฟฟ้า
แมเ่ มาะไดร้ ับการส�ำรวจ ศึกษาและแกไ้ ขทางนิเวศวิทยาและสิง่ แวดลอ้ มมากทีส่ ุด บริษัทฯไดด้ �ำเนินการภายใต้
กฎระเบียบและนโยบายของ กฟผ.อยา่ งเคร่งครัดในเรื่องการจัดการดา้ นอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิง่
แวดลอ้ ม เพื่อให้สอดคลอ้ งกับแผนการท�ำงานของ กฟผ.
ซึ่งทาง กฟผ. ไดก้ �ำหนดมาตรการในการดูแลและรักษาคุณภาพดา้ นอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และ
สิง่ แวดลอ้ ม ซึ่งบริษัทไดป้ ฏิบัติตามเป็ นสว่ นหนึ่งของแผนงานมีดังนี้
1. ติดตัง้ เครื่องดักจับฝุ่นทีโ่ รงไฟฟ้า ซึ่งมีประสิทธิภาพระหวา่ งร้อยละ 89.5-99.7 เพื่อกรองฝุ่นจากการ
เผาไหมถ้ ่านลิกไนต์ กอ่ นทีจ่ ะระบายอากาศทางปลอ่ งควัน
2. ติดตัง้ จุดตรวจวัดคา่ ความเขม้ ขน้ ของกา๊ ซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ไวต้ ามหมูบ่ า้ นตา่ งๆ รวม 12 จุด จาก จุด
ตรวจวัดเครื่องจะรายงานผลเขา้ สูห่ ้องควบคุมในโรงไฟฟ้า และยังรายงานเป็ นระบบออนไลนไ์ ปยัง โรงพยาบาล
แมเ่ มาะและกรมควบคุมมลพิษอีกดว้ ยหากพบวา่ มีคา่ ความเขม้ ของกา๊ ซซัลเฟอร์ได ออกไซดเ์ กินมาตรฐาน กฟผ.
จะลดการเดินเครื่องลงทันที
3. ฉีดพน่ น้�ำบนถนนเป็ นประจ�ำ เพื่อลดฝุ่น และพรมน้�ำลงบนวัสดุทมี่ ีการฟุ้งกระจายขณะขนถ่าย
4. น้�ำจากกระบวนการผลิตในโรงไฟฟ้าจะผา่ นขบวนการบ�ำบัดทางชีวภาพ โดย กฟผ. ขุดบอ่ พักน้�ำ เป็ น
ระยะๆ เพื่อให้สารแขวนลอยตะกอน รวมทัง้ ปลูกพืชดูดซับสารละลายทีเ่ จือปนมาในนา้ เติม อากาศในน้�ำ และ
ตรวจสอบคุณภาพน้�ำอยา่ งสม่�ำเสมอ
5. ตรวจวัดแหลง่ ก�ำเนิดเสียงภายในโรงไฟฟ้า ซึ่งเกิดจากการเดินเครื่องก�ำเนิดไฟฟ้า และบริเวณ ใกล้
เคียงโรงไฟฟ้าเพื่อควบคุมให้อยูใ่ นระดับทีเ่ ป็ นมาตรฐาน
6. นอกจากนี้ ยังไดท้ �ำการติดตัง้ เครื่องก�ำจัดกา๊ ซซัลเฟอร์ไดออกไซดท์ โี่ รงไฟฟ้าเครื่องที่ 4-13 ซึ่ง สามารถ
ก�ำจัดกา๊ ซฯ ไดถ้ ึงร้อยละ 95 เพื่อเป็ นหลักประกันในคุณภาพอากาศทีด่ ียงิ่ ขึ้น
บริษัทฯ ไดด้ �ำเนินการจัดการดา้ นชีวอนามัยและความปลอดภัย และสิง่ แวดลอ้ มทัง้ ภายในส�ำนักงานและ
ในสว่ นของการปฏิบัติงานเหมือง เพื่อป้องกันอันตรายทีอ่ าจเกิดขึ้นจากการด�ำเนินงาน โดยบริษัทฯ ไดม้ ีการจัด
อบรม การตรวจวัดและจัดเก็บขอ้ มูลทัง้ พนักงาน ผูร้ ับเหมาและบุคคลทีเ่ กีย่ วขอ้ งในดา้ นตา่ งๆ เพื่อใช้ป้องกัน
ควบคุม และประเมินผลความเสีย่ งในการด�ำเนินงาน ดา้ นอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิง่ แวดลอ้ ม ดังนี้
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การอบรมความปลอดภัยในการท�ำงาน ส�ำหรับพนักงานเขา้ งานใหม่
การจัดอบรมเรื่องความปลอดภัยในการท�ำงาน ส�ำหรับพนักงานเขา้ งานใหม่ ถือเป็ นสิง่ ส�ำคัญในการ
เริม่ การท�ำงาน ท�ำให้พนักงานทุกคนไดเ้ รียนรู้กฎระเบียบ ขัน้ ตอน และวิธีการท�ำงาน ตา่ งๆในการท�ำงาน การ
ใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ หรือเครื่องจักร ให้มีความปลอดภัยมากทีส่ ุด เพื่อลดอันตราย และอุบัตืเหตุทอี่ าจจะเกิด
ขึ้นได้

การตรวจวัดระดับเสียง
การวัดระดับเสียงในสถานประกอบการ เพื่อทีจ่ ะลดปั ญหามลพิษทางเสียงทีแ่ หลง่ ก�ำเนิดให้กับผูป้ ฏิบัติ
งาน โดยการตรวจสอบสถานทีป่ ฏิบัติงาน และปรับปรุงแกไ้ ขแหลง่ ก�ำเนิดของเสียง เพื่อควบคุม และป้องกัน
ระดับเสียงทีเ่ กินมาตรฐาน ทีเ่ ป็ นอันตรายตอ่ ผูป้ ฏิบัติงาน รวมถึงความปลอดภัยของผูป้ ฏิบัติงานและชุมชนโดย
รอบสถานประกอบการ

การตรวจวัดความร้อน

การวัดความร้อน เป็ นการวัดความร้อนตามกฎเกณฑท์ กี่ ฎหมายก�ำหนด โดยสถานทีว่ ัดจะเป็ นบริเวณ
สถานประกอบการ อาคารส�ำนักงาน คลังเก็บสินคา้ และสถานทีอ่ ่นื ๆ เพื่อตรวจสอบความร้อนทีเ่ กิดขึ้นในระหวา่ ง
การปฏิบัติงาน และท�ำให้เกิดความปลอดภัยตอ่ ผูป้ ฏิบัติงาน สถานประกอบการ ชุมชน และ สิง่ แวดลอ้ มโดยรอบ
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การตรวจวัดคา่ ฝุ่นละออง
การวัดคา่ ฝุ่นละออง ในสถานประกอบการทัง้ ภายในและภายนอก เป็ นการตรวจสอบวัดคา่ ตามมาตรฐาน
เพื่อความปลอดภัยของผูป้ ฏิบัติงานในสถานทีน่ นั้ ๆ กรณีคา่ ละอองฝุ่นเกินมาตรฐานจะสง่ ผลกระทบตอ่ สุขภาพ
ร่างการของผูป้ ฏิบัติงาน บริษัทฯ จะด�ำเนินการแกไ้ ข และควบคุมให้อยูใ่ นเกณฑท์ ปี่ ลอดภัย เพื่อการด�ำเนินงาน
ทีม่ ีประสิทธิภาพ

การตรวจสอบวัดสารเสพติด
การตรวจสารเสพติดจากผูป้ ฏิบัติงาน ผูร้ ับเหมา และผูท้ เี่ กีย่ วขอ้ ง โดยเป็ นการสุม่ ตรวจสารเสพติด
จากพนักงานทัง้ หมด เพื่อเป็ นการสร้างความปลอดภัยในการท�ำงาน และเป็ นการร่วมตอ่ ตา้ นยาเสพติดในสถาน
ประกอบการ รวมถึงการควบคุม และป้องการการกระท�ำความผิดตอ่ ขอ้ บังคับของบริษัทฯ ตลอดจนกฎหมายที่
เกีย่ วขอ้ ง

การตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์
การตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ เป็ นการตรวจวัดขณะทีผ่ ูป้ ฏิบัติงานก�ำลังปฏิบัติงาน เพื่อเป็ นการป้องกัน
ผูท้ ีก่ ระท�ำความผิด และสามารถควบคุม ตรวจสอบ ผูป้ ฏิบัติงานได้ รวมถึงการลดการเกิดอุบัติเหตุจากการ
ด�ำเนินงาน ท�ำให้การด�ำเนินงานเป็ นไปอยา่ งมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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นอกจากการตรวจวัดขา้ งตน้ แลว้ บริษัทฯไดม้ ีการฝึ กซ้อมการดับเพลิง และการป้องกันการเกิดเพลิงไหม้
รวมถึงการปฐมพยาบาลเบื้องตน้ เพื่อความปลอดภัยของพนักงานและผูท้ เี่ กีย่ วขอ้ ง ซึ่งเป็ นการสร้างความเชื่อ
มัน่ ให้แกช่ ุมชนรอบขา้ ง และสถานประกอบการของบริษัทฯ
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นโยบายการต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปชั่น
(Anti-Corruption Policy)
บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน) ไดต้ ระหนักถึงความส�ำคัญของการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี ภายใต้
กรอบการบริหารจัดการอยา่ งมีจริยธรรม มีความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และสามารถตรวจสอบได้ บริษัทฯ ได้ ปฏิบัติ
ตามกฎหมาย รวมถึงการป้องกันและตอ่ ตา้ นการทุจริต คอร์รัปชัน่ โดยเฉพาะการด�ำเนินงานทีเ่ กีย่ วขอ้ งหรือสุม่
เสีย่ งตอ่ การทุจริต คอร์รัปชัน่ ภายในบริษัทฯ ไมว่ า่ จะเป็ นทางตรงหรือทางอ้อม บริษัทฯ ไดก้ �ำหนดนโยบายดา้ น
การตอ่ ตา้ นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ ไว้ ดังนี้

นโยบาย
บริษัทฯ มีการก�ำหนดนโยบายการตอ่ ตา้ นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ ในทุกรูปแบบไมว่ า่ จะเป็ นทางตรง
หรือทางอ้อม เพื่อให้มัน่ ใจวา่ การด�ำเนินงานของบริษัทฯ เป็ นไปตามแนวปฏิบัติทยี่ ึดหลัก คุณธรรม จริยธรรม
มีความโปร่งใส และยึดมัน่ ในการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี โดยบริษัทไดด้ �ำเนินการสง่ เสริมเรื่องการตอ่ ตา้ นการ
ทุจริตและคอร์รัปชัน่ เพื่อสร้างความตระหนัก และความรับผิดชอบร่วมกันในการไมเ่ ขา้ ไปเกีย่ วขอ้ งกับการทุจริต
คอร์รัปชัน่ อาทิเช่น การให้หรือรับสินบนกับเจ้าหนา้ ทีข่ องภาครัฐหรือภาคเอกชน โดยบริษัทฯ ไดก้ �ำหนดโครงสร้าง
องคก์ รให้มีการแบง่ หนา้ ทีค่ วามรับผิดชอบ กระบวนการท�ำงาน และสายการบังคับบัญชาในแตล่ ะหนว่ ยงานให้มี
ความชัดเจน เพื่อให้มีการถ่วงดุลอ�ำนาจและมีความรัดกุมในการตรวจสอบระหวา่ งกันอยา่ งเหมาะสม นอกจาก
นี้ บริษัทฯ ยังไดก้ �ำหนดแนวทางการปฏิบัติให้แกก่ รรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ ย
ดังนี้
แนวทางปฏิบัติ
1. ห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ด�ำเนินการหรือยอมรับการทุจริตคอร์รัปชัน่ ใน
ทุกรูปแบบทัง้ ทางตรงหรือทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกหนว่ ยงานทีเ่ กีย่ วขอ้ ง และให้มีการสอบทานการปฏิบัติ
ตามนโยบายตอ่ ตา้ นการทุจริตคอร์รัปชัน่ นีอ้ ยา่ งสม่�ำเสมอ
2. กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษัทฯ มีหนา้ ทีต่ อ้ งรายงานให้บริษัทฯ ทราบถึงการกระท�ำที่
เขา้ ขา่ ยการทุจริตคอร์รัปชัน่ ทีเ่ กีย่ วขอ้ งกับบริษัทฯ โดยแจ้งตอ่ ผูบ้ ังคับบัญชา หรือบุคคลทีร่ ับผิดชอบ และให้
ความร่วมมือในการตรวจสอบขอ้ เท็จจริงตา่ ง ๆ
3. บริษัทฯ จะให้ความเป็ นธรรม และคุม้ ครองผูร้ ้องเรียนทีแ่ จ้งเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน่ รวมทัง้ บุคคล
ทีใ่ ห้ความร่วมมือในการรายงานและในกระบวนการสอบสวนการทุจริตคอร์รัปชัน่
4. คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และฝ่ายจัดการตอ้ งปฏิบัติตนเป็ นแบบอยา่ งในการตอ่ ตา้ น
การทุจริตคอร์รัปชัน่ และมีหนา้ ทีใ่ นการให้การสง่ เสริมและสนับสนุนนโยบายตอ่ ตา้ นการทุจริตคอร์รัปชัน่ เพื่อ
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สื่อสารไปยังพนักงานและผูท้ เี่ กีย่ วขอ้ งทุกฝ่าย รวมทัง้ ทบทวนความเหมาะสมของนโยบายและมาตรการตา่ ง ๆ
เพื่อให้เหมาะสมกับการเปลีย่ นแปลงของสภาพธุรกิจ ระเบียบ ขอ้ บังคับ และขอ้ ก�ำหนดของกฎหมาย
5. ผูท้ กี่ ระท�ำการทุจริตคอร์รัปชัน่ จะตอ้ งไดร้ ับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบทีบ่ ริษัทฯ ก�ำหนด
ไว้ และอาจไดร้ ับโทษตามกฎหมาย หากการกระท�ำนัน้ ผิดกฎหมาย
6. บริษัทฯ จัดให้มีการฝึ กอบรมและการเผยแพร่ความรู้ให้แกก่ รรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานของ บริษัทฯ
ให้ มีความเขา้ ใจในการปฏิบัติตามนโยบายการตอ่ ตา้ นการทุจริตคอร์รัปชัน่ และสง่ เสริมดา้ นคุณธรรม ความ
ซื่อสัตยค์ วามรับผิดชอบ และภาระหนา้ ทีข่ องตน
7. บริษัทฯ สนับสนุนให้คสู่ ัญญา คูค่ า้ หรือบุคคลอื่นทีต่ อ้ งปฏิบัติหนา้ ทีท่ เี่ กีย่ วขอ้ งกับบริษัทฯ รายงาน
การละเมิดนโยบายตอ่ ตา้ นการทุจริตคอร์รัปชัน่ ของบริษัท
8. บริษัทฯ มีนโยบายในการสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนต�ำแหนง่ การฝึ กอบรม
การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการก�ำหนดคา่ ตอบแทนของพนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ อยา่ งเป็ นธรรม
และเพียงพอ เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน่ ภายในองคก์ ร และเป็ นการสร้างหลักประกันให้แกพ่ นักงานและ
ลูกจ้างของบริษัทฯ
9. เพื่อความชัดเจนในการด�ำเนินการในเรื่องทีม่ ีความเสีย่ งสูงกับการเกิดการทุจริตคอร์รัปชัน่ ในเรื่อง
ดังตอ่ ไปนี้ ให้กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานของบริษัทฯ ตอ้ งปฏิบัติดว้ ยความระมัดระวัง และตรวจสอบให้
แนช่ ัด
9.1. การให้ มอบหรือรับของก�ำนัล และการเลีย้ งรับรองจะตอ้ งเป็ นไปอยา่ งโปร่งใส ถูกตอ้ งตามกฎหมาย
เป็ นตามธรรมเนียมทางการคา้ ปกติหรือประเพณีนิยมในมูลคา่ ทีเ่ หมาะสม
9.2. การให้หรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนตอ้ งเป็ นไปอยา่ งโปร่งใส และถูกตอ้ งตามกฎหมาย
โดยตอ้ งมัน่ ใจวา่ การให้หรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนดังกลา่ วไมไ่ ดเ้ ป็ นการอ�ำพรางการ
ติดสินบน
9.3. ในการด�ำเนินกิจการ การติดตอ่ การเจรจา การประมูล และการด�ำเนินการอื่น ๆ กับหนว่ ยงาน
ภาครัฐหรือเอกชนจะตอ้ งเป็ นไปอยา่ งโปร่งใส และถูกตอ้ งตามกฎหมาย นอกจากนี้ กรรมการ
บริษัท ผูบ้ ริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ จะตอ้ งไมใ่ ห้หรือรับสินบนในทุกขัน้ ตอนของ
การด�ำเนินกิจการ
นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดเ้ ปิ ดช่องทางการแจ้งขอ้ ร้องเรียน ขอ้ คิดเห็น หรือขอ้ เสนอแนะ จากผูม้ ีสว่ นไดเ้ สีย
ทีไ่ ดร้ ับผลกระทบ และการแจ้งเบาะแสการกระท�ำผิดทางกฎหมาย หรือ ไมป่ ฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ รวม
ถึงพฤติกรรมทีส่ อ่ ถึงการทุจริต การกระท�ำทีเ่ ขา้ ขา่ ยคอร์รัปชัน่ ทีเ่ กีย่ วขอ้ งกับการด�ำเนินธุรกิจ โปรดแจ้งผา่ น
ช่องทางการสื่อสารของบริษัทฯ เพื่อทางบริษัทฯ จะท�ำการสืบสวนขอ้ เท็จจริงและน�ำขอ้ ร้องเรียน หรือให้ค�ำ
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เสนอแนะอันเป็ นประโยชนเ์ พื่อน�ำไปปรับปรุงและสร้างมูลคา่ ให้กับบริษัทฯ ได้ ช่องทางการติดตอ่ เพื่อแจ้งขอ้
ร้องเรียน ดังนี้
- บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน)
47/10 ซอยอมรพันธ์ 4 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
- ติดตอ่ ผา่ นเว็บไซตข์ องบริษัทฯ www.sahakol.com
ทีห่ ัวขอ้ “ติดตอ่ เรา” เพื่อเขียน E-mail มายังบริษัทฯ
- จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ :

sq_audit@sahakol.com
surapol@sahakol.com

ขัน้ ตอนการตรวจสอบ
บริษัทฯ จะด�ำเนินการตรวจสอบขอ้ เท็จจริงหรือขอ้ ร้องเรียนทีไ่ ดร้ ับผา่ นช่องทางการสื่อสารของบ
ริษัทฯ โดยแจ้งผา่ นคณะกรรมการตรวจสอบ เลขานุการบริษัท หรือผา่ นช่องทางอื่นๆ คณะกรรมการตรวจ
สอบจะด�ำเนินการตรวจสอบและน�ำขอ้ ร้องเรียนหารือร่วมกันโดยเรียงล�ำดับความส�ำคัญของขอ้ ร้องเรียนดัง
กลา่ ว ภายใน 5 ท�ำการ และท�ำการแจ้งตอ่ คณะกรรมการบริษัทให้ทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
เพื่อหาแนวทางการแกไ้ ขให้ทันถ่วงที รวมถึงจะไดก้ �ำหนดวิธีการป้องกันตอ่ ไป เมื่อสรุปแนวทางและวิธีการ
ด�ำเนินการเรียบร้อยแลว้ ก็จะสง่ เรื่องให้กรรมการผูจ้ ัดการด�ำเนินการตามแนวทางการแกไ้ ขเรื่องดังกลา่ ว
ตอ่ ไป กรรมการผูจ้ ัดการด�ำเนินการติดตามผลหลังจากการแกไ้ ขปั ญหา และรายงานให้กรรมการตรวจสอบ
ภายใน 7 ท�ำการ

บทลงโทษ
บริษัทฯ ไดก้ �ำหนดบทลงโทษกับผูท้ ฝี่ ่ าฝื นการปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทฯ รวมถึงผูบ้ ังคับบัญชา
โดยตรงทีเ่ พิกเชยตอ่ การกระท�ำความผิดหรือรับทราบวา่ มีการกระท�ำความผิด แตไ่ มด่ �ำเนินการจัดการให้
ถูกตอ้ ง ซึ่งบริษัทมีบทลงโทษตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วขอ้ ง ตลอดจนการลงโทษทางวินัยจนถึงขัน้ ให้ออกจาก
งาน โดยบุคลากรของบริษัทฯ ทุกคน ตัง้ แตก่ รรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษัทฯ จะตอ้ งปฏิบัติตาม
นโยบายฉบับนี้ การไมร่ ้ไู มท่ ราบนโยบายหรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วขอ้ ง ไมส่ ามารถน�ำมาเป็ นขอ้ อ้างในการไม่
ปฏิบัติตามได้
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ความรับผิด
ชอบต่อสังคม

ความรับผิดชอบตอ่ สังคม

(Corporate Social Responsibilities: CSR)
บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน) มีนโยบายและการด�ำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ ย ที่
แสดงถึงความรับผิดชอบตอ่ สังคม สิง่ แวดลอ้ ม เพื่อความยัง่ ยืนของกิจการ ผูม้ ีสว่ นไดเ้ สีย และสังคมโดยรวม และ
เป็ นสว่ นหนึ่งในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
นโยบายภาพรวม

นโยบายภาพรวม
บริษัทฯ มีเจตนารมณท์ จี่ ะด�ำเนินธุรกิจ ให้เจริญเติบโตบนพื้นฐานของธรรมาภิบาลและการดูแลอยา่ ง
ยัง่ ยืน รวมทัง้ ค�ำนึงถึงผลประโยชนข์ องผูม้ ีสว่ นไดเ้ สียทุกกลุม่ เป็ นส�ำคัญ ทัง้ นี้ เพื่อมุง่ หวังให้ภาคอุตสาหกรรม
อยูร่ ่วมกับชุมชนและสังคมไดอ้ ยา่ งเป็ นสุข และพัฒนายกระดับความเจริญกา้ วหนา้ ไปพร้อมๆ กัน เพื่อให้เป็ น
ไปตามเจตนารมณแ์ ละแนวคิดดังกลา่ วขา้ งตน้ จึงไดก้ �ำหนดนโยบายความรับผิดชอบตอ่ สังคมและสิง่ แวดลอ้ ม
การพัฒนาอยา่ งยัง่ ยืน เพื่อให้คณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน ยึดถือเป็ นแนวทางในการปฏิบัติงานโดยแบง่
ออกเป็ น 7 หมวดดังตอ่ ไปนี้

การ
ร่วมพั ฒนา
ชุมชนหรือ
สังคม

การประกอบ
กิจการด้วย
ความเป็น
ธรรม
การต่อต้าน
การทุจริต
คอร์รัปชั่น

การดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อม

ความรับผิดชอบ
ต่อลูกค้า

การปฏิบัติ
ต่อแรงงาน
อย่างเป็น
ธรรม

การเคารพ
สิทธิมนุษยชน

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
5. ความรับผิดชอบต่อลูกค้า
6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
7. การร่วมพั ฒนาชุมชนหรือสังคม
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1. การประกอบกิจการดว้ ยความเป็ นธรรม
บริษัทฯ ยึดมัน่ ทีจ่ ะประกอบธุรกิจดว้ ยความโปร่งใส ซื่อสัตยส์ ุจริต เป็ นธรรม และมีจรรยาบรรณ เพื่อ
เพิม่ ขีดความสามารถในการแขง่ ขันทางการคา้ ตามหลักจริยธรรมในการประกอบการคา้ กฎหมาย และหลักการ
แขง่ ขันทางการคา้ อยา่ งเสมอภาค รวมถึงปฏิเสธพฤติกรรมใด ๆ ทีข่ ัดตอ่ ความเป็ นธรรมในการแขง่ ขัน เช่น การ
แสวงหาขอ้ มูลทีค่ วามเป็ นความลับของคูแ่ ขง่ ทางการคา้ การเรียก รับ และไมใ่ ห้ผลประโยชนใ์ ดๆ ทีไ่ มส่ ุจริตใน
ทางการคา้ เป็ นตน้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดเ้ คารพตอ่ สิทธิในทรัพยส์ ินทางปั ญญาของผูอ้ ่นื

2. การตอ่ ตา้ นการทุจริตคอร์รัปชัน่
บริษัทฯ มีการก�ำหนดนโยบายการป้องกันและตอ่ ตา้ นการทุจริตคอร์รัปชัน่ รวมถึงก�ำหนดโครงสร้าง
องคก์ รให้มีการแบง่ หนา้ ทีค่ วามรับผิดชอบ กระบวนการท�ำงาน และสายการบังคับบัญชาในแตล่ ะหนว่ ยงานให้
มีความชัดเจน เพื่อให้มีการถ่วงดุลอ�ำนาจและมีความรัดกุมในการตรวจสอบระหวา่ งกันอยา่ งเหมาะสม นอกจาก
นี้ บริษัทฯ ยังไดก้ �ำหนดแนวทางการปฏิบัติให้แกก่ รรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ ย
นอกจากนี้ บริษัทฯไดเ้ ปิ ดช่องทางการแจ้งขอ้ ร้องเรียน ขอ้ คิดเห็นหรือขอ้ เสนอแนะจากผูม้ ีสว่ นไดเ้ สีย
ทีไ่ ดร้ ับผล กระทบ และการแจ้งเบาะแสการกระท�ำผิดทางกฎหมาย ไมป่ ฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ รวมถึง
พฤติกรรมทีส่ อ่ ถึงการทุจริต การกระท�ำทีเ่ ขา้ ขา่ ยคอร์รัปชัน่ ทีเ่ กีย่ วขอ้ งกับการด�ำเนินธุรกิจ โปรดแจ้งผา่ นช่อง
ทางการสื่อสารของบริษัทฯ เพื่อทางบริษัทฯ จะท�ำการสืบสวนขอ้ เท็จจริงและน�ำขอ้ เสนอแนะอันเป็ นประโยชน์
ไปปรับปรุงและสร้างมูลคา่ เพิม่ ให้กับบริษัทฯ ได้
ช่องทางการติดตอ่ เพื่อแจ้งขอ้ ร้องเรียน ดังนี้
1. พนักงานสามารถสง่ ขอ้ เสนอแนะหรือขอ้ ร้องเรียนไปยังบุคคล/หนว่ ยงานดังตอ่ ไปนี้
- หัวหนา้ หนว่ ยงานทีพ่ นักงานคนดังกลา่ วสังกัดอยู่
- กลอ่ งรับความคิดเห็น
2. ผูม้ ีสว่ นไดเ้ สียอื่นสามารถสง่ ขอ้ เสนอแนะหรือขอ้ ร้องเรียนไปที่
- บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน)
47/10 ซอยอมรพันธ์ 4 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
- ติดตอ่ ผา่ นเว็บไซตข์ องบริษัทฯ www.sahakol.com
ทีห่ ัวขอ้ “ติดตอ่ เรา” เพื่อเขียน E-mail มายังบริษัทฯ
- จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ :

sq_audit@sahakol.com
surapol@sahakol.com
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3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริษัทฯ มีนโยบายตอ่ ตา้ นการกระท�ำอันเป็ นการละเมิดสิทธิมนุษยชน และพร้อมสนับสนุนการปกป้อง
สิทธิมนุษยชน โดยการปฏิบัติตอ่ ผูท้ มี่ ีสว่ นเกีย่ วขอ้ งไมว่ า่ จะเป็ นพนักงาน ชุมชน และสังคมรอบขา้ งดว้ ยความ
เคารพในคุณคา่ ของความเป็ นมนุษย์ ค�ำนึงถึงความเสมอภาคและเสรีภาพทีเ่ ทา่ เทียมกัน ไมล่ ะเมิดสิทธิขนั้ พื้น
ฐาน และไมเ่ ลือกปฏิบัติไมว่ า่ จะเป็ นในเรื่องของเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ภาษา สีผิว เพศ อายุ การศึกษา สภาวะ
ทางร่างกาย หรือสถานะทางสังคม รวมถึงจัดให้มีการดูแลไมใ่ ห้ธุรกิจของ บริษัทฯ เขา้ ไปมีสว่ นเกีย่ วขอ้ งกับการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น การใช้แรงงานเด็ก และการคุกคามทางเพศ เป็ นตน้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดส้ ง่ เสริมให้
มีการเฝ้าระวังการปฏิบัติตามขอ้ ก�ำหนดดา้ นสิทธิมนุษยชน โดยจัดให้มีสว่ นร่วมในการแสดงความคิดเห็น และ
ช่องทางในการร้องเรียนส�ำหรับผูท้ ไี่ ดร้ ับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิอันเกิดจากการด�ำเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ และด�ำเนินการเยียวยาตามสมควร
ทัง้ นี้ เพื่อให้การเคารพสิทธิมนุษยชนเป็ นไปอยา่ งมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ไดด้ �ำเนินการสร้างองคค์ วาม
รู้ดา้ นสิทธิมนุษยชนและปลูกจิตส�ำนึกให้บุคลากรของบริษัทฯปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน
4. การปฏิบัติตอ่ แรงงานอยา่ งเป็ นธรรม
บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�ำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการปฏิบัติตอ่ แรงงานอยา่ งเป็ น
ธรรม โดยให้การดูแล คุม้ ครอง และจัดสรรสวัสดิการอยา่ งเหมาะสมให้กับพนักงานทุกคนอยา่ งเทา่ เทียมกัน
เพราะพนักงานเป็ นปั จจัยส�ำคัญตอ่ ความกา้ วหนา้ และการเจริญเติบโตของบริษัทฯ บริษัทมีการสนับสนุนใน
การพัฒนาบุคลากรในดา้ นความรู้ความสามารถ โดยให้พนักงานสามารถเขา้ อบรมเพิม่ ความรู้ความสามารถ
ได้ อันเป็ นปั จจัยทีจ่ ะช่วยเพิม่ มูลคา่ ของกิจการและเสริมสร้างความสามารถในการแขง่ ขันและการเจริญเติบโต
อยา่ งยัง่ ยืนของบริษัทในอนาคต ทัง้ นี้ บริษัทฯ ไดก้ �ำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ ดังนี้
1. เคารพสิทธิของพนักงานตามหลักสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน
2. จัดให้มีกระบวนการจ้างงาน และเงื่อนไขการจ้างงานเป็ นธรรม รวมถึงการก�ำหนดคา่ ตอบแทน และ
การพิจารณาผลงานความดีความชอบภายใตก้ ระบวนการประเมินผลการท�ำงานทีเ่ ป็ นธรรม
3. สง่ เสริมการพัฒนาบุคลากร โดยจัดให้มีการจัดอบรม สัมมนา ฝึ กอบรม รวมถึงสง่ บุคลากรเขา้ ร่วม
สัมมนา และฝึ กอบรมวิชาการดา้ นตา่ ง ๆ ทีเ่ กีย่ วขอ้ งเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถศักยภาพของบุคลากร รวม
ถึงปลูกฝั งทัศนคติทดี่ ี มีคุณธรรม จริยธรรม และการท�ำงานเป็ นทีมแกบ่ ุคลากร
4. จัดให้มีสวัสดิการดา้ นตา่ ง ๆ ส�ำหรับพนักงานตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด เช่น ประกันสังคม เป็ นตน้ และ
นอกเหนือจากทีก่ ฎหมายก�ำหนด เช่น กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ ประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุ เป็ นตน้ รวม
ถึงการให้เงินช่วยเหลือประเภทตา่ ง ๆ แกพ่ นักงาน เช่น ทุนการศึกษาแกบ่ ุตร และเงินช่วยฌาปนกิจ เป็ นตน้
5. จัดให้มีบริการตรวจสุขภาพประจ�ำปี แกบ่ ุคลากรทุกระดับชัน้ ของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากปั จจัยความ
เสีย่ งตามระดับ อายุ เพศ และสภาพแวดลอ้ มในการท�ำงานของแตล่ ะบุคคล
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6. ด�ำเนินการให้พนักงานปฏิบัติงานไดอ้ ยา่ งปลอดภัย และมีสุขอนามัยในสถานทีท่ �ำงานทีด่ ี โดยจัดให้
มีมาตรการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และเสริมสร้างให้พนักงานมีจิตส�ำนึกดา้ นความปลอดภัย รวมถึงจัดการ
ฝึ กอบรม และสง่ เสริมให้พนักงานมีสุขอนามัยทีด่ ี และดูแลสถานทีท่ �ำงานให้ถูกสุขลักษณะ มีความปลอดภัย
อยูเ่ สมอ
7. เปิ ดโอกาสให้พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็น หรือร้องเรียนเกีย่ วกับการปฏิบัติอยา่ งไมเ่ ป็ น
ธรรมหรือการกระท�ำทีไ่ มถ่ ูกตอ้ งในบริษัทฯ รวมถึงให้การคุม้ ครองพนักงานทีร่ ายงานเรื่องดังกลา่ ว

5. ความรับผิดชอบตอ่ ลูกคา้
บริษัทฯ มุง่ มัน่ ทีจ่ ะพัฒนาการให้บริการของบริษัทเพื่อความพึงพอใจและมัน่ ใจของลูกคา้ และยึดมัน่ ใน
การปฏิบัติตอ่ ลูกคา้ ดว้ ยความรับผิดชอบ และความซื่อสัตย์ โดยการจัดหาเครื่องจักรและบ�ำรุงรักษาเครื่องจักร
ให้สามารถปฏิบัติงานไดอ้ ยา่ งมีประสิทธิภาพเพื่อสง่ มอบงานไดต้ ามปริมาณทีก่ �ำหนดกับลูกคา้ และหากมีการ
ปรับปรุงแผนการท�ำงานทีม่ ีความส�ำคัญ จะมีการหารือร่วมกับลูกคา้ โดยค�ำนึงถึงผลประโยชนส์ ูงสุดของลูกคา้
เป็ นหลัก

6. การดูแลรักษาสิง่ แวดลอ้ ม
บริษัทฯ ไดใ้ ห้ความส�ำคัญตอ่ ความรับผิดชอบตอ่ สังคมในการดูแลรักษาสิง่ แวดลอ้ ม เพื่อความยัง่ ยืน
ของสังคมและธุรกิจให้เติบโตกา้ วหนา้ ไปดว้ ยกัน โดยบริษัทฯ ไดจ้ ัดท�ำแผนควบคุมและบริหารจัดการดา้ นสิง่
แวดลอ้ ม การด�ำเนินงานให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วขอ้ งกับการดูแลรักษาสิง่ แวดลอ้ มอยา่ งเคร่งครัด เพื่อ
ป้องกันและลดผลกระทบทีจ่ ะเกิดขึ้นตอ่ สังคมและสิง่ แวดลอ้ ม โดยบริษัท ฯไดต้ ิดตัง้ ระบบหัวฉีดน้�ำให้แกร่ ะบบ
สายพานล�ำเลียง การจัดฝูงรถบรรทุกวิง่ ราดน้�ำและสเปรยน้์ �ำตลอดทัว่ บริเวณพื้นทีป่ ฏิบัติงาน เพื่อลดปริมาณ
ฝุ่นละอองทีเ่ กิดจากการปฏิบัติงาน และด�ำเนินการควบคุมระดับเสียงรบกวนของเครื่องจักรและการระเบิดหนา้
ดิน ไมใ่ ห้รบกวนผูอ้ ยูอ่ าศัยในชุมชน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังตระหนักถึงการควบคุมมลพิษทางน้�ำ โดยไดต้ ิดตัง้
ระบบบ�ำบัดน้�ำเสียตามมาตรฐานของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเพื่อลดการกอ่ มลพิษให้นอ้ ยลงทีส่ ุด
เทา่ ทีจ่ ะเป็ นไปได้
ทัง้ นี้ บริษัทฯ ให้การสนับสนุนและสง่ เสริมกิจกรรมเพื่อสังคมและสิง่ แวดลอ้ มเสมอมา โดยมีการจัดสรร
ทรัพยากรบุคคลและงบประมาณอยา่ งตอ่ เนื่อง มีการเขา้ ร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสิง่ แวดลอ้ มร่วมกับองคก์ ร
ทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
บริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบตอ่ ชุมชนและสังคม จึงมีนโยบายในการเขา้ ร่วมกิจกรรมและโครง
การตา่ งๆ ในการร่วมพัฒนาและช่วยเหลือชุมชนและสังคม เพื่อให้มีความกา้ วหนา้ และเติบโตไปพร้อมๆ กับ
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การด�ำเนินธุรกิจแบบยัง่ ยืนร่วมกัน โดยบริษัทฯไดใ้ ห้การสนับสนุนทางดา้ นการศึกษาแกเ่ ยาวชน โดยการบริจาค
อุปกรณก์ ารเรียนและสนับสนุนทุนการศึกษา การให้ความช่วยเหลือปรับปรุง ซ่อมแซมสถานศึกษา การสนับสนุน
ตอ่ องคก์ รภาครัฐ ไมว่ า่ จะเป็ นการให้เงินสนับสนุนแกส่ ถานีต�ำรวจ เพื่อปรับปรุงสถานที่ และจัดหาอุปกรณต์ า่ งๆ
ส�ำหรับให้บริการประชาชน การสนับสนุนทางดา้ นศาสนา การท�ำนุบ�ำรุงพระพุทธศาสนา รวมถึงการบริจาคเงิน
สนับสนุนแกโ่ รงพยาบาลในการปรับปรุงสถานพยาบาล จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ เพื่อให้เป็ นประโยชนส์ ูงสุดตอ่
ชุมชนและสังคมโดยรวม
ในปี 2563 บริษัทฯ ไดจ้ ัดกิจกรรม และเขา้ ร่วมโครงการเพื่อประโยชนต์ อ่ สังคม และสิง่ แวดลอ้ ม ดังนี้
- สนับสนุนภาครัฐน�ำถุงยังชีพช่วยเหลือชุมชนทีไ่ ดร้ ับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด-19 ที่ อ.แมเ่ มาะ
จ.ล�ำปาง

- เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัทฯ ไดน้ �ำคณะพนักงาน เขา้ ร่วมงานเปิ ดโครงการ เดิน-วิง่ ครัง้ ที่ 1
SQ(HS) พร้อมมอบทุนให้โรงพยาบาล เมืองหงสา เพื่อซื้ออุปกรณก์ ารแพทย์ ในโครงการเดิน่ -วิง่ ครัง้
นี้ เพื่อให้โรงพยาบาลมีอุปกรณก์ ารแพทยเ์ พียงพอตอ่ การรักษาคนเจ็บตอ่ ไป มีผเู้ ขา้ ร่วม 50 คน

- เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 บริษัทฯ น�ำคณะพนักงานเขา้ ร่วมปลูกป่า เนื่องจากวันครบรอบวันเด็กนอ้ ย
สากล และวันปลูกป่าแห่งชาติ ณ ทีภ่ ูทาดหลักเมืองฯ เมืองหงสา แขวงไชยบุรี โดยทา่ นเจ้าเมืองหงสา
พร้อมดว้ ยคณะแกนน�ำและพนักงานทัว่ เมืองเขา้ ร่วมงานนีด้ ว้ ย มีผเู้ ขา้ ร่วม 600 กวา่ คน
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- เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563 บริษัทฯ น�ำคณะพนักงานเขา้ ร่วมปลูกป่า ฉลองวันครบรอบวันเด็กนอ้ ย
สากล และวันปลูกป่าแห่งชาติ ณ ทีป่ ลูกป่าทีฟ่ าร์มแลน บา้ นนาปุ่ง เมืองหงสา แขวงไชยบุรี โดยทา่ น
เจ้าเมืองหงสา พร้อมดว้ ยคณะการนาและพนักงานโครงการไฟฟ้าหงสา ประชาชนทัว่ เมืองเขา้ ร่วมงาน
นีด้ ว้ ย มีผเู้ ขา้ ร่วม 500 กวา่ คน

- เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 บริษัทฯ น�ำคณะพนักงานเขา้ ร่วมสนับสนุนอุปกรณไ์ ฟฟ้าให้ห้องการ
ปกครองเมืองหงสา โดยทา่ นรองเจ้าเมืองและคณะ เป็ นผูร้ ับมอบ เพื่อใช้ในอาคารสานักงานปรกครอง
เมืองหลังใหม่
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- เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 บริษัทฯ ไดม้ อบเงินสนับสนุนกีฬา 4 เมืองเหนือ ทีแ่ ขวงไชยบุรี เพื่อเป็ น
คา่ ใช้จ่ายสมทบในการแขง่ ขันกีฬา กีฬาฟุตซอล เพื่อสานสัมพันธแ์ กนน�ำ ของ 4 เมืองเหนือ แขวงไช
ยะบุรี

- เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2563 บริษัทฯ น�ำคณะพนักงานเขา้ ร่วมงานกฐินสามัคคีประจ�ำปี 2020 ทีว่ ัดบา้ น
จอมแจ้ง เมืองหงสา แขวงไชยบุรี มีผูเ้ ขา้ ร่วม 1,000 กวา่ คน

การด�ำเนินงานเพื่อการพัฒนาอยา่ งยัง่ ยืน
บริษัทฯ ตระหนักถึงการด�ำเนินงานภายใตค้ วามรับผิดชอบตอ่ ชุมชน สังคม และสิง่ แวดลอ้ ม โดยมี นโยบาย
ป้องกันผลกระทบในดา้ นตา่ งๆ การวางแผนและควบคุมการปฏิบัติงานให้อยา่ งมีประสิทธิภาพ สอดคลอ้ งกับ
มาตรฐานสากลรวมไปถึงกฎหมายและระเบียบขอ้ บังคับทีเ่ กีย่ วขอ้ ง เพื่อให้บริษัทฯด�ำเนินธุรกิจไดอ้ ยา่ งยัง่ ยืน
โดยบริษัทฯไดใ้ ห้ความส�ำคัญกับกลุม่ ผูม้ ีสว่ นไดเ้ สีย ไดแ้ ก่ ลูกคา้ ซึ่งมีจ�ำนวนนอ้ ยรายท�ำให้ตอ้ งมีความรับผิด
ชอบในการสง่ มอบงานอยา่ งมีคุณภาพสูงสุด พนักงานปฏิบัติการทีท่ �ำงานอยูก่ ับเครื่องจักร จ�ำนวนมากกวา่ 1,000
คน ทีต่ อ้ งค�ำนึงถึงการรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน รวมทัง้ การปฏิบัติตอ่ พนักงานทุกคนอยา่ งเทา่ เทียม
และเป็ นธรรม นอกจากนีย้ ังให้ความส�ำคัญกับการดูแลชุมชนและสิง่ แวดลอ้ มใกลเ้ คียงพื้นทีป่ ฏิบัติงานทีม่ ีความ
อ่อนไหวตอ่ การด�ำเนินงานของการผลิตกระแสไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหิน โดยบริษัทฯ ไดม้ ีการควบคุม
และประเมินความเสีย่ งดังกลา่ วอยูใ่ นระดับสูง เพื่อไมใ่ ห้เกิดผลกระทบตอ่ สังคม และสิง่ แวดลอ้ ม และเพื่อไมใ่ ห้
เกิดการร้องเรียน การประทว้ งจากชุมชนหรือผิดตอ่ กฎระเบียบราชการทีเ่ กีย่ วขอ้ ง
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ทัง้ นี้ บริษัทฯ ไดด้ �ำเนินการให้บุคลากรภายในองคก์ รตัง้ แตร่ ะดับผูบ้ ริหาร หัวหนา้ งาน และพนักงานใน
สว่ นตา่ งๆ ของบริษัทให้มีการปฏิบัติตามนโยบายความรับผิดชอบตอ่ สังคม และสิง่ แวดลอ้ ม เพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือและน�ำมาซึ่งประโยชนร์ ่วมกันในการบรรลุเป้าหมายการด�ำเนินธุรกิจอยา่ งยัง่ ยืน โดยการประกาศนโยบาย
ความรับผิดชอบตอ่ สังคม และสิง่ แวดลอ้ มผา่ นทางช่องทางการสื่อสารของบริษัทฯ ทัง้ รูปแบบการประชุมระดับ
ผูบ้ ริหาร การประชุมระดับฝ่าย บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบ Intranet และวารสารประชาสัมพันธภ์ ายในบริษัทฯ
พร้อมทัง้ ก�ำหนดอยูใ่ นหัวขอ้ การปฐมนิเทศพนักงานใหมแ่ ละการอบรมพนักงาน เพื่อย้�ำให้ตระหนักถึงความ
ส�ำคัญอยูเ่ สมอ
บริษัทฯ ยังน�ำระบบการประเมินผลมาใช้ในการก�ำกับให้มีการปฏิบัติตามนโยบายความรับผิดชอบทาง
สังคม โดยก�ำหนดเกณฑก์ ารชีว้ ัดผลการด�ำเนินงานทีส่ �ำคัญ (Key Performance Indicators - KPIs) ซึ่งสะทอ้ น
การปฏิบัติตามนโยบายดังกลา่ ว เช่น
1) เป้าหมายการผลิตประจ�ำปี เพื่อให้มนั่ ใจวา่ บริษัทสามารถสง่ มอบงานให้ กฟผ. ไดท้ ันตามปริมาณและ
ระยะเวลาทีก่ �ำหนด
2) การประเมินความพึงพอใจของ กฟผ. ทีม่ ีตอ่ การท�ำงานของบริษัทฯ ตามสัญญาและการด�ำเนินงาน
ของบริษัทฯ เพื่อป้องกันมลภาวะจากฝุ่นทุกไตรมาส
3) เป้าหมายการลดการเกิดอุบัติเหตุในการท�ำงานทัง้ อุบัติเหตุขนาดเล็ก ปานกลางและขนาดใหญท่ กี่ อ่
ให้เกิดการบาดเจ็บของพนักงาน ทัง้ นี้ จะมีกระบวนการติดตามและสรุปผลการด�ำเนินงานตาม KPIs
ทีเ่ กีย่ วขอ้ งกับการป้องกันอุบัติเหตุ เพื่อประกอบการพิจารณาผลการด�ำเนินงานเป็ นประจ�ำทุกปี
อนึ่ง ในการด�ำเนินโครงการขุด-ขนดิน ณ เมืองหงสา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว บริษัท จัดท�ำ
Safety and Environmental Management Plan เพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบัติตามนโยบายความปลอดภัย
สุขภาพอนามัย และสิง่ แวดลอ้ ม ทีก่ �ำหนดโดยบริษัท หงสาเพาเวอร์ จ�ำกัด (ผูว้ า่ จ้าง) โดยเริม่ ปฏิบัติการตามแผน
ตัง้ แตเ่ ริม่ โครงการในปี 2558
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การบริจาคช่วยเหลือสังคมในรูปแบบต่างๆ นอกเหนือจาก
การด�ำเนินธุรกิจปกติ (CSR-after-process)
บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน) ไดต้ ระหนักถึงความส�ำคัญในการพัฒนาองคก์ รควบคูไ่ ปกับ
การพัฒนาความสัมพันธอ์ ันดีกับชุมชน และสังคม โดยมีนโยบายวา่ การด�ำเนินงานของบริษัทจะตอ้ งไมส่ ร้าง
ความเดือดร้อนใดๆ ให้กับชุมชนและสังคมรอบขา้ ง รวมไปถึงตอ้ งให้ความร่วมมือ และช่วยเหลือชุมชน และ
สังคมในการพัฒนาชุมชนให้ดียงิ่ ขึ้น มีการแลกเปลีย่ นความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เพื่อช่วยกันพัฒนาสังคมรอบ
ขา้ ง โดยการสนับสนุน รวมกับทางภาครัฐหรือองคก์ รพัฒนาเอกชน เพื่อเพิม่ ความร่วมมือและใช้ประโยชนจ์ าก
ทรัพยากร ความรู้ และทักษะทีม่ ีให้เกิดประโยชนต์ อ่ สังคมและสิง่ แวดลอ้ ม (CSR After Process)”) โดยกิจกรรม
ทีท่ างบริษัทไดใ้ ห้ความร่วมมือหรือช่วยเหลือกับชุมชน ไดแ้ ก่
- เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2563 บริษัทฯ น�ำคณะพนักงานเขา้ ร่วมมอบ Face Shield และฉากกัน้ ตรวจให้
โรงพยาบาลเมืองหงสา & Clinic HPC เพื่อใช้เขา้ ในการตรวจคนไขใ้ นช่วงการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19

- เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 บริษัทฯ ไดม้ อบชุด PPE ให้โรงพยาบาลใน จ.ล�ำปาง เพื่อร่วมสนับสนุน
“อุปกรณท์ างการแพทย”์ ในการป้องกัน และลดความเสีย่ งในการติดเชื้อโควิด-19 ให้กับแพทยแ์ ละบุคลากร
ทางการแพทย์ บริษัทฯ ไดม้ อบชุด PPE ทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลในพื้นทีจ่ ังหวัดล�ำปาง จ�ำนวน 2
แห่ง ไดแ้ ก่ โรงพยาบาลศูนยล์ �ำปาง และ โรงพยาบาลเกาะคา เพื่อเป็ นเกราะป้องกันโควิด-19 โดยสง่ มอบให้
กับทีมแพทยเ์ พื่อรับมือกลุม่ ผูป้ ่ วยทีอ่ ยูร่ ะหวา่ งการรักษาโควิด-19 ให้เพียงพอ เนื่องจากโรงพยาบาล 2 แห่งนี้
ไดม้ ีผูเ้ ขา้ มาท�ำการรักษา Covid-19 อยู่ บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความจ�ำเป็ นในความปลอดภัยของบุคลากรทางการ
แพทยใ์ นขณะทีต่ อ้ งปฏิบัติหนา้ ทีใ่ นสถานพยาบาลในการดูแลและคัดกรองผูต้ ิดเชื้อ เพื่อเป็ นเกราะป้องกันทีช่ ่ วย
ยกระดับความปลอดภัยและอ�ำนวยความสะดวกให้บุคลากรทางการแพทยไ์ ดป้ ฏิบัติหนา้ ทีไ่ ดอ้ ยา่ งไร้กังวล ลด
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ความเสีย่ งในการติดเชื้อจากผูป้ ่ วย นับเป็ นการสนับสนุนครัง้ ส�ำคัญในการสร้างพลังอันยิง่ ใหญท่ จี่ ะร่วมกันสร้าง
การเปลีย่ นแปลงให้กับสังคมและเราจะผา่ นวิกฤตครัง้ นีไ้ ปดว้ ยกัน

- บริษัทฯ และกลุม่ บริษัททีเ่ ป็ นพันธมิตรในธุรกิจ ร่วมกับ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดล�ำปาง และขา้ ราชการ
“จัดกิจกรรมโครงการช่วยเหลือประชาชนทีไ่ ดร้ ับผลกระทบจากสถานการณก์ ารแพร่ระบาด Covid-19” ในพื้น
ที่ จ.ล�ำปาง โดยเริม่ ตัง้ แตว่ ันที่ 27 เมษายน 2563 ทีผ่ า่ นมา บริษัทฯ ไดส้ นับสนุนอาหาร และถุงยังชีพ 1,000
ถุง รวมมูลคา่ 500,000 บาท ซึ่งภายในถุงยังชีพนัน้ บรรจุของจ�ำเป็ นเพื่อการด�ำรงชีพ อาทิ ขา้ วสาร นม ปลากระ
ป๋อง และบะหมีส่ �ำเร็จรูป ฯลฯ ให้แกผ่ ทู้ ไี่ ดร้ ับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
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ทัง้ นีบ้ ริษัทฯ ไดป้ ระสานงานผา่ นทางนายอ�ำเภอ และ ผูใ้ หญบ่ า้ นในเขตชุมชนใกลเ้ คียงตา่ งๆ ทีม่ ีความ
เดือนร้อน โดยมีทีมงานและผูบ้ ริหารบางสว่ นด�ำเนินการลงพื้นทีไ่ ปแจกถุงยังชีพดว้ ยตัวเอง

ในดา้ นการบริหารจัดการภายใน บริษัทฯ ไดด้ �ำเนินการตามนโยบายตลอดจนค�ำแนะน�ำของภาครัฐ และ
กรมควบคุมโรคอยูเ่ สมอ เพื่อช่วยลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เช่น มีการจัดเตรียมอาหารกลาง
วันให้กับพนักงานรับประทานทีบ่ ริษัทฯ เพื่อหลีกเลีย่ งการพบปะผูอ้ ่นื ในช่วงพักกลางวัน นอกจากนี้ ในสว่ นงานที่
พนักงานสามารถท�ำงานไดโ้ ดยไมจ่ �ำเป็ นตอ้ งเขา้ ส�ำนักงาน บริษัทฯ ไดจ้ ัดให้มีการ WORK FROM HOME เพื่อ
ลดโอกาสทีพ่ นักงานตอ้ งสัมผัสกับผูค้ นจ�ำนวนมากในการใช้บริการรถขนสง่ สาธารณะ ทัง้ นี้ การด�ำเนินกิจการ
ของบริษัทฯนัน้ ยังคงด�ำเนินกิจการตามปกติ และไดป้ ฏิบัติตาม ค�ำสัง่ ประกาศ หรือกฎหมายทีม่ ีการบังคับใช้
ในช่วงเวลานีอ้ ยา่ งเคร่งครัด
- เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 บริษัทฯ ไดแ้ จกเจลแอลกอฮอล์ ให้พนักงานในเหมืองแมเ่ มาะสูภ้ ัย
โควิด-19 บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน) มีมาตรการดูแลพนักงานแจกเจลแอลกอฮอล์ ให้กับพนักงาน
ในเหมืองแมเ่ มาะ ส�ำหรับท�ำความสะอาด ให้มีความปลอดภัย ลดโอกาสติดเชื้อ ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโควิด-19
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รายการระหว่างกัน
-ไมม่ ี-
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การวิเคราะห์และค�ำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)
ค�ำอธิบายผลการด�ำเนินงาน ความสามารถในการท�ำก�ำไร และฐานะทางการเงินนี้ เป็ นค�ำอธิบายการ
เปลีย่ น แปลงทีส่ �ำคัญในงบการเงิน ซึ่งจัดท�ำโดยมีการน�ำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 เรื่อง การ
ร่วมการงาน มาใช้ในการจัดท�ำงบการเงินรวม โดยจะรวมงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ บริษัทยอ่ ยและกิจการที่
ด�ำเนินงานร่วมกัน โดยฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ไดพ้ ิจารณาเนื้อหาทางเศรษฐกิจของขอ้ ตกลงในกิจการร่วมคา้
ITD-SQ ตามตารางดา้ นลา่ ง) แลว้ พบวา่ การร่วมทุนในสัดสว่ นร้อยละ 50 ของสัญญาดังกลา่ ว ถือเป็ นการด�ำเนิน
งานร่วมกัน บริษัทฯ จึงจัดท�ำและน�ำเสนองบการเงินโดยรับรู้สินทรัพย์ หนีส้ ิน รายได้ และคา่ ใช้จ่ายของกิจการ
ร่วมคา้ ทัง้ 2 แห่ง ทีเ่ กีย่ วขอ้ งกับสว่ นไดเ้ สียของบริษัทฯ ในการด�ำเนินงานร่วมกันเป็ นสว่ นหนึ่งของบริษัทฯ
ปั จจุบัน บริษัทฯ มีสว่ นร่วมในการควบคุมในบริษัทดังตอ่ ไปนี้
ชื่อกิจการ

สัดส่วนเงิน
ลงทุน (ร้อยละ)

ลักษณะธุรกิจ

บริษัทย่อย
บริษัท สหกลพาวเวอร์ จ�ำกัด

100

ลงทุนในบริษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจผลิตและจ�ำหน่าย
กระแสไฟฟ้า

กิจการร่วมค้า
กิจการร่วมค้า ไอทีดี – เอสคิว
(ITD-SQ)

ด�ำเนินงานภายใต้สัญญา กับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
50

แห่งประเทศไทย (กฟผ.) ส�ำหรับโครงการเหมือง
แม่เมาะ โครงการที่ 7

ภาพรวมผลการด�ำเนินงานทีผ่ า่ นมา
บริษัทฯ จดทะเบียนกอ่ ตัง้ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2554 โดยประกอบธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจให้บริการ
งานดา้ นการท�ำเหมืองแร่อยา่ งครบวงจร (Mining Service Business) โดยปั จจุบัน เหมืองทีบ่ ริษัทฯ ให้บริการ
ด�ำเนินงาน จะเป็ นการท�ำเหมืองถ่านหินแบบบอ่ เปิ ด (Open Pit Mining) ซึ่งเป็ นการเปิ ดหนา้ ดินเป็ นบอ่ ลึกลง
ไปจนถึงชัน้ ถ่านหิน แลว้ จึงท�ำการขุดถ่านหินออกมาใช้งาน
โครงการในปั จจุบันของบริษัทฯ ด�ำเนินการใน 2 ลักษณะดว้ ยกัน ไดแ้ ก่ (1) โครงการทีม่ ีกิจการร่วมคา้
เป็ นคูส่ ัญญากับลูกคา้ และ (2) โครงการทีบ่ ริษัทฯ เป็ นคูส่ ัญญาโดยตรง
(1) โครงการทีม่ ีกิจการร่วมคา้ เป็ นคูส่ ัญญากับลูกคา้ ไดแ้ ก่ โครงการเหมืองแมเ่ มาะ โครงการ 7 ทีด่ �ำเนิน
การโดยกิจการร่วมคา้ ITD-SQ ทีอ่ �ำเภอแมเ่ มาะ จังหวัดล�ำปาง มีสัญญาจ้างเหมาหลักระหวา่ ง ITD-SQ กับ
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กฟผ. และระยะเวลาด�ำเนินงานเริม่ ตัง้ แตว่ ันที่ 22 ตุลาคม 2551 สิน้ สุดสัญญาวันที่ 30 เมษายน 2563 มูลคา่
โครงการทัง้ หมดตามสัญญากับ กฟผ. ประมาณ 21,906 ลา้ นบาท ซึ่งกิจการร่วมคา้ ด�ำเนินงานขุดขนและรับราย
ไดจ้ าก กฟผ. ภายใตส้ ัญญาดังกลา่ ว โดยมีอัตราคา่ จ้างทีก่ �ำหนดไวแ้ ลว้ ตลอดอายุโครงการตามสัญญา อยา่ งไร
ก็ตาม ในสว่ นงานของบริษัทฯ ภายใตก้ ิจการร่วมคา้ บริษัทฯ ไดท้ �ำสัญญาจ้างเหมาช่วงกับกิจการร่วมคา้ ทัง้ สอง
กิจการ โดยแบง่ งานระหวา่ งผูร้ ่วมคา้ และบริษัทฯ รับเหมาช่วงงานขุด-ขนดังกลา่ วในสว่ นของบริษัทฯ และมีการ
ก�ำหนดอัตราคา่ จ้างเป็ นอัตราคา่ จ้างตอ่ หนว่ ยปริมาณขุดขน โดยจ�ำแนกตามความแตกตา่ งตามเครื่องจักรทีใ่ ช้
ประเภทของดิน หรือความยากงา่ ยในการท�ำงาน ซึ่งส�ำหรับการรับเหมาช่วง บริษัทฯ จะรับผิดชอบคา่ ใช้จ่ายใน
การด�ำเนินงานขุดขน รวมถึง คา่ ใช้จ่ายการบ�ำรุงรักษาเครื่องจักรทีบ่ ริษัทฯ ใช้ในการด�ำเนินงาน คา่ ใช้จ่ายในการ
ปฏิบัติงาน เช่น คา่ น้�ำมัน คา่ วัตถุระเบิด คา่ แรง และคา่ ใช้จ่ายอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วขอ้ ง และอัตราคา่ จ้างของการรับเหมา
ช่วงทีบ่ ริษัทฯ ไดร้ ับ จะต่�ำกวา่ อัตราคา่ จ้างจากสัญญาจ้างเหมาหลักทีก่ ิจการร่วมคา้ ไดร้ ับจาก กฟผ. เนื่องจาก
จะมีการกันเอาสว่ นตา่ งไปใช้เป็ นคา่ ด�ำเนินงานของกิจการร่วมคา้ เอง โดยเป็ นคา่ ใช้จ่ายสว่ นกลางซึ่งรวมถึง คา่
ใช้จ่ายดอกเบีย้ ภาระการช�ำระคืนเงินตน้ เงินกูย้ ืมธนาคาร คา่ บริหารงาน และคา่ ใช้จ่ายอื่นๆ โดยบริษัทฯ มีการ
ท�ำสัญญาจ้างเหมาช่วงตัง้ แตป่ ี 2555 โดยแบง่ งานทีเ่ หลือในโครงการ 7 ระหวา่ งบริษัทฯ และผูร้ ่วมคา้ ในมูลคา่
ใกลเ้ คียงกัน โดยสัญญาจ้างเหมาช่วงระหวา่ งบริษัทฯ และกิจการร่วมคา้ ITD-SQ ส�ำหรับโครงการ 7 มีมูลคา่
4,221 ลา้ นบาท เริม่ ตน้ ตัง้ แต่ 1 มกราคม 2555 จนถึงวันสิน้ สุดโครงการ
ดังนัน้ ในการจัดท�ำงบการเงินของบริษัทฯ รวมถึงการวิเคราะห์และค�ำอธิบายของฝ่ายจัดการในหัวขอ้
นี้ บริษัทฯ จัดท�ำงบการเงินและรับรู้รายไดแ้ ละคา่ ใช้จ่ายจากการด�ำเนินงานของสองโครงการนี้ จาก 2 สว่ นคือ
(1) รายไดแ้ ละคา่ ใช้จ่ายจากการรับรู้สว่ นของบริษัทฯ ในกิจการร่วมคา้ และ (2) รายไดแ้ ละคา่ ใช้จ่ายจากการ
ด�ำเนินงานตามสัญญาจ้างเหมาช่วง
กระบวนการสร้างรายไดข้ องบริษัทฯ สามารถสรุปไดด้ ังนี้

กฟผ.

รายได้ของบริษัทฯ จากการด�ำเนินงาน
โครงการเหมืองแม่เมาะ 7 มาจาก 2 ส่วนคือ

สัญญาจ้างเหมาหลัก

กิจการร่วมค้า

(1) รายได้จากการรับรู้ส่วนของบริษัทฯ ในกิจการ
ร่วมค้า

สัญญาจ้างเหมาช่วง

บริษัทฯ

(2) รายได้จากการรับเหมาช่วง
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(2) โครงการทีบ่ ริษัทฯ เป็ นคูส่ ัญญาโดยตรง ไดแ้ ก่
• โครงการขุดขนดิน เหมืองหงสา ซึ่งบริษัทฯ เขา้ ท�ำสัญญาจ้างเหมาขุด-ขนดินและถ่านหิน ณ เหมือง
หงสา สปป.ลาว กับบริษัท หงสาเพาเวอร์ จ�ำกัด โดยระยะเวลาตามสัญญาเริม่ ตัง้ แตว่ ันที่ 1 มิถุนายน
2558 สิน้ สุดสัญญาวันที่ 31 ธันวาคม 2569 มูลคา่ โครงการทัง้ หมดประมาณ 12,779 ลา้ นบาท เริม่
ด�ำเนินการเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2558
• โครงการเหมืองแมเ่ มาะ 8 บริษัทฯ เขา้ ท�ำสัญญาจ้างเหมาขุด-ขนดินและถ่านทีเ่ หมืองแมเ่ มาะ สัญญา
ที่ 8 กับ กฟผ. เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2558 โดยเป็ นการบริการรับจ้างในการขุดขนดินและถ่านหิน ใน
โครงการ 8 ของเหมืองถ่านหินแมเ่ มาะ ทีอ่ �ำเภอแมเ่ มาะ จังหวัดล�ำปาง ระยะเวลาตามสัญญาเริม่ ตัง้ แต่
วันที่ 1 มกราคม 2559 สิน้ สุดสัญญาวันที่ 31 ธันวาคม 2568 มูลคา่ โครงการทัง้ หมดประมาณ 22,871
ลา้ นบาท โดยบริษัทฯ เริม่ ด�ำเนินงานโครงการเหมืองแมเ่ มาะ 8 ลว่ งหนา้ ตัง้ แตว่ ันที่ 20 พฤศจิกายน
2558 (กอ่ นวันเริม่ ด�ำเนินงานในสัญญา) จึงท�ำให้มีรายไดจ้ ากโครงการเหมืองแมเ่ มาะ 8 ตัง้ แตไ่ ตรมาส
4 ของปี 2558
• โครงการเหมืองหงสา O&M ระบบสายพาน (Operation and Maintenance Services for Waste
Line 2 System and Operation and Maintenance Services for Ash Conveyor System) บริษัทฯ
เขา้ ท�ำสัญญาจ้างเหมาขนดิน-ขีเ้ ถ้า ดว้ ยระบบสายพาน ณ เหมืองหงสา สปป.ลาว กับบริษัท หงสาเพา
เวอร์ จ�ำกัด ระยะเวลาตามสัญญาทัง้ สิน้ 7 ปี เริม่ ตัง้ แตว่ ันที่ 1 มกราคม 2563 สิน้ สุดสัญญาวันที่ 31
ธันวาคม 2569 มูลคา่ โครงการทัง้ หมดประมาณ 2,265 ลา้ นบาท

การวิเคราะห์ผลการด�ำเนินงานและฐานะทางการเงิน
การวิเคราะห์ผลการด�ำเนินงาน
บริษัทด�ำเนินโครงการขุด ขนดินและถ่านหินภายใต้ 3 โครงการหลัก คือโครงการเหมืองแมเ่ มาะ 7
โครงการเหมืองแมเ่ มาะ 8 และโครงการเหมืองหงสา ส�ำหรับโครงการเหมืองแมเ่ มาะ 7 ไดท้ �ำงานแลว้ เสร็จตาม
สัญญาในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 แตบ่ ริษัทเริม่ มีรายไดจ้ ากโครงการเหมืองหงสาในสว่ นงาน Operation and
Maintenance (O&M) ระบบสายพาน ทีบ่ ริษัทรับงานตอ่ จากผูร้ ับเหมารายเดิม โดยในช่วงปี 2563 บริษัทมี
การปรับปรุงระบบสายพานดังกลา่ วอยา่ งตอ่ เนื่องเพื่อให้การท�ำงานในระยะยาวมีประสิทธิภาพสูงสุด
ทัง้ นี้ ส�ำหรับผลการด�ำเนินงานตลอดทัง้ ปี 2563 บริษัทมีรายไดร้ วม 4,776 ลา้ นบาท ใกลเ้ คียงกับปี
2562 แมว้ า่ ในปี 2563 จะมีรายไดจ้ ากโครงการเหมืองแมเ่ มาะ 7 เฉพาะในไตรมาส 1 ก็ตาม แตโ่ ครงการทีย่ ัง
คงด�ำเนินการอยูอ่ ยูโ่ ดยเฉพาะโครงการเหมืองแมเ่ มาะ 8 สามารถด�ำเนินการไดด้ ีกวา่ เป้าหมาย เนื่องจากระบบ
สายพานสามารถท�ำงานไดอ้ ยา่ งเต็มประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งเป็ นผลจากการปรับปรุงระบบสายพาน การปรับ
เปลีย่ นการบริหารจัดการในองคก์ ร รวมถึงการวางแผนบ�ำรุงรักษาทางวิง่ ในบอ่ เหมืองทีท่ �ำให้ไมม่ ีอุปสรรคการ
ท�ำงานในช่วงหนา้ ฝน ในขณะเดียวกัน บริษัทสามารถบริหารจัดการตน้ ทุนการผลิตของทุกโครงการลดลงรวม
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ทัง้ สิน้ 300 ลา้ นบาท โดยเฉพาะตน้ ทุนน้�ำมัน ตน้ ทุนผูร้ ับเหมาและตน้ ทุนวัตถุระเบิด รวมทัง้ มีตน้ ทุนคา่ เสื่อม
ราคาและตน้ ทุนทางการเงินลดลง 82 และ 75 ลา้ นบาท ตามล�ำดับ
ดังนัน้ ในปี 2563 บริษัทมีก�ำไรสุทธิรวมทัง้ สิน้ 241 ลา้ นบาท หรือคิดเป็ น 0.21 บาท ตอ่ หุ้น เปรียบเทียบ
กับช่วงเดียวกันของปี กอ่ นหนา้ แลว้ ทีม่ ีก�ำไรสุทธิ 1 ลา้ นบาท
ส�ำหรับโครงการเมืองกก๊ ในปี 2563 เนื่องจากสถานการณโ์ ควิด 19 ท�ำให้ยังไมส่ ามารถด�ำเนินโครงการ
ได้ จึงไดม้ ีการประเมินทบทวนสถานการณแ์ ละ วิเคราะห์ปัจจัยเสีย่ ง พร้อมกับเตรียมความพร้อมศึกษาความ
เป็ นไดใ้ นการพัฒนาโครงการตอ่ ไปเมื่อสถานการณต์ า่ งๆ เอื้ออ�ำนวย

สรุปภาพรวมผลการด�ำเนินงานงบการเงินรวม
2561

2562

2563

% เพิ่ ม(ลด)
ปี 2563 ปี 2562

รายได้รวม

3,624

4,773

4,776

0.1%

ต้นทุนการให้บริการ (รวมค่าเสื่อมราคา 1 )

3,445

4,040

3,740

(7%)

1,019

1,159

1,077

(7%)

ก�ำไรขั้นต้น (หลังหักค่าเสื่อมราคา)

179

733

1,035

41%

ค่าใช่จ่ายในการบริหาร

311

349

491

41%

EBITDA

912

1,571

1,647

5%

ต้นทุนทางการเงิน

287

389

314

(19%)

ก�ำไรสุทธิ

(285)

1

241

>500%

EBITDA margin (%)

25%

33%

34%

2%

อัตราก�ำไรขั้นต้น (%)

5%

15%

22%

6%

(8%)

0%

5%

5%

หน่วย : ล้านบาท

1

ค่าเสื่อมราคา

อัตราก�ำไรสุทธิ (%)

ผลการด�ำเนินงานในปี 2563 เปรียบเทียบกับปี 2562
ส�ำหรับผลการด�ำเนินงานในปี 2563 บริษัทมีรายไดร้ วม 4,776 ลา้ นบาท เพิม่ ขึ้น 3 ลา้ นบาท หรือเพิม่
ขึ้นร้อยละ 0.1 จากปี 2562 แมว้ า่ ในปี 2563 จะมีรายไดจ้ ากโครงการเหมืองแมเ่ มาะ 7 เฉพาะในไตรมาส 1
เทา่ นัน้ แตโ่ ครงการอื่นสามารถด�ำเนินการไดด้ ีกวา่ เป้าหมาย ดังนี้
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• รายไดท้ เี่ พิม่ ขึ้นของโครงการเหมืองแมเ่ มาะ 8 ทีท่ �ำไดส้ ูงกวา่ แผนงานโดยท�ำงานจากระบบสายพาน
ทีส่ ามารถท�ำงานไดอ้ ยา่ งเต็มประสิทธิภาพเมื่อเทียบจากปี 2562 และมีการปรับเปลีย่ นการบริหาร
จัดการในองคก์ รท�ำให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นรวมถึงการวางแผนบ�ำรุงรักษาทางวิง่ ใน
บอ่ เหมือง อีกทัง้ เครื่องจักรของโครงการเหมืองแมเ่ มาะ 7 ทีเ่ ขา้ มาช่วยเสริมการท�ำงานท�ำให้สามารถ
ท�ำงานให้ดีข้นึ
• รายไดท้ เี่ พิม่ ขึ้นของโครงการเหมืองหงสา จากงานสัญญาใหมแ่ ละงานสว่ นเพิม่ ทีเ่ ริม่ ด�ำเนินการในปี
2563 ซึ่งมีชวั่ โมงการท�ำงานของระบบสายพานเพิม่ ขีน้ ในช่วงปลายปี 2563 จากการปรับปรุงระบบ
สายพานไดต้ ามแผนงาน
หากพิจารณาถึงตน้ ทุนการให้บริการ (รวมคา่ เสื่อมราคา) นัน้ ลดลง 300 ลา้ นบาท หรือลดลงร้อยละ 7
จากปี 2562 การเปลีย่ นแปลงตน้ ทุนทีส่ �ำคัญ ไดแ้ ก่
• ตน้ ทุนคา่ ซ่อมแซมบ�ำรุงรักษา เพิม่ ขึ้นจ�ำนวน 228 ลา้ นบาท หรือเพิม่ ขึ้นร้อยละ 39 จากโครงการ
เหมืองแมเ่ มาะ 8 และโครงการเหมืองหงสามีการปรับปรุงสภาพเครื่องจักรตามรอบชัว่ โมงการท�ำงาน
รวมถึงการปรับปรุงเครื่องจักรของโครงการเหมืองแมเ่ มาะ 7 ทีเ่ ขา้ มาช่วยงาน
• ตน้ ทุนคา่ น้�ำมัน ลดลงจ�ำนวน 186 ลา้ นบาท หรือลดลงร้อยละ 24 จากการเปลีย่ นแปลงชนิดน้�ำมัน
ตามนโยบายบริหารและราคาน้�ำมันทีล่ ดลงตามภาวะตลาดโลก อีกทัง้ การจัดการระบบการท�ำงาน
ของสายพานไดม้ ีประสิทธิภาพเพิม่ ขึ้นสอดคลอ้ งกับการท�ำงานของเครื่องจักรเมื่อเทียบกับปี 2562
• ตน้ ทุนคา่ เช่า เพิม่ ขึ้น 24 ลา้ นบาท หรือเพิม่ ขึ้นร้อยละ 40 จากการเช่าเครื่องจักรช่วยเพื่อมาเร่งด�ำเนิน
การปรับซ่อมแซมสายพานโครงการเหมืองแมเ่ มาะ 8 และรื้อระบบสายพานโครงการเหมืองแมเ่ มาะ
7 ทีส่ นิ้ สุดโครงการ
• ตน้ ทุนคา่ แรงงาน เพิม่ ขึ้น 30 ลา้ นบาท หรือเพิม่ ขึ้นร้อยละ 10 จากการจ้างงานเพิม่ งานสัญญาใหม่
โครงการหงสา ทีเ่ ริม่ ด�ำเนินการในปี 2563
• ตน้ ทุนวัตถุระเบิด ลดลง 62 ลา้ นบาท หรือลดลงร้อยละ 36 จากงานโครงการเหมืองแมเ่ มาะ 7 ทีส่ ิน้
สุดโครงการ และลักษณะของพื้นทีท่ �ำงานของโครงการเหมืองแมเ่ มาะ 8
• ตน้ ทุนผูร้ ับเหมาลดลงจ�ำนวน 143 ลา้ นบาท หรือลดลงร้อยละ 7 จากการจัดแผนการท�ำงานของ
ระบบสายพาน ให้ท�ำงานไดเ้ ต็มประสิทธิภาพ ตน้ ทุนการจ้างผูร้ ับเหมาจึงลดลงจากระยะทางการวิง่
ทีล่ ดลงและยังมีการปรับลดอัตราคา่ จ้างลงตามพื้นทีก่ ารท�ำงาน
• ตน้ ทุนคา่ เสื่อมราคาลดลงจ�ำนวน 82 ลา้ นบาท หรือลดลงร้อยละ 7 เนื่องจากคา่ เสื่อมราคาเครื่องจักร
ลดลงจากการตัดคา่ เสื่อมราคาครบตามอายุของเครื่องจักร
• คา่ ใช้จ่ายในการบริหาร เพิม่ ขึ้น 141 ลา้ นบาท หรือเพิม่ ขึ้นร้อยละ 41 จากการจ่ายชดเชยการเลิกจ้าง
งานตามกฎหมายของพนักงานโครงการเหมืองแมเ่ มาะ 7 เมื่อจบโครงการ การเตรียมความพร้อม
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และศึกษาความเป็ นไปไดใ้ นโครงการใหม่ การเพิม่ คา่ ตอบแทนพิเศษเพื่อเป็ นก�ำลังใจในการท�ำงาน
ให้พนักงานท�ำงานไดเ้ กินเป้าหมาย
• ตน้ ทุนทางการเงิน ลดลง 75 ลา้ นบาท หรือลดลงร้อยละ 19 จากการช�ำระคืนเงินกูร้ ะยะยาวตามราย
ไดท้ ไี่ ดร้ ับ ท�ำให้ภาระหนีเ้ งินกูป้ รับลดลงและการปรับลดอัตราดอกเบีย้ ตามนโยบายของธนาคาร

สรุปตน้ ทุนการให้บริการของบริษัทไดด้ ังนี้
ตน้ ทุนการให้บริการของบริษัท
จ�ำนวน
(ล้านบาท)

รายการ
2561
ต้นทุนการให้บริการ

2562

ร้อยละของรายได้รวมจาก
การให้บริการ (ร้อยละ)
2563

3,445 4,040 3,740

2561

2562

2563

่ นแปลง
การเปลีย
(ร้อยละ)
25622561

25632562

96.58

86.1

79.1

17.3%

-7.4%

ค่าซ่อมแซม

392

585

813

11.0

12.5

17.2

49.2%

39.0%

ค่าน�้ำมันเชื้อเพลิง

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%

ค่าวัตถุระเบิด

91

173

111

2.6

3.7

2.3 90.2%

-36.2%

ค่าน�้ำมันเครื่อง

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%

ค่าเสื่อมราคา

1019

1159

1077

28.6

24.7

22.8

13.7%

-7.1%

ต้นทุนผู้รับเหมาช่วง

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%

ค่าเช่า
ค่าแรงงาน

ค่าส�ำรองไฟฟ้าส่วนเกิน

ต้นทุนอื่นๆ

ตน้ ทุนจากการให้บริการ สว่ นใหญเ่ ป็ นคา่ ซ่อมแซม คา่ น้�ำมันเชื้อเพลิง คา่ แรงงาน และคา่ เสื่อมราคา
โดยตน้ ทุนทีเ่ พิม่ ขึ้นหลักมาจากตน้ ทุนคา่ ซ่อมแซม คา่ แรงงาน ซึ่งเป็ นไปตามรายไดท้ เี่ พิม่ ขึ้น
คา่ ซ่อมแซมเพิม่ ขึ้นตามการใช้เครื่องจักรในการขุดขนซึ่งตอ้ งมีรอบการซ่อมแซมตามก�ำหนดการ Main
tenance Schedule เพื่อให้การใช้งานเป็ นไปตามแผนงาน ทัง้ โครงการเหมืองแมเ่ มาะ 8 และโครงการเหมือ-ง
หงสา
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คา่ น้�ำมันเชื้อเพลิง ในปี 2563 ลดลงเนื่องจาก จากการเปลีย่ นแผนการใช้น้�ำมันจากน้�ำมันดีเซล B7 เป็ น
น้�ำมันดีเซล B10 ตามนโยบายของภาครัฐ อีกทัง้ ตน้ ทุนน้�ำมันลดลงจากราคาน้�ำมันในตลาดโลกทีล่ ดลงและการ
จัดการพื้นทีท่ �ำงานให้เครื่องจักรท�ำงานลงระบบสายพานไดม้ ีประสิทธิภาพเพิม่ ขึ้น
คา่ เสื่อมราคาสว่ นใหญล่ ดลงเนื่องจากเครื่องจักรในโครงการเหมืองแมเ่ มาะ 7 ทีไ่ ดต้ ัดคา่ เสื่อมราคาจน
ครบหลังสิน้ สุดโครงการแลว้
สง่ ผลให้ผลการด�ำเนินงานตลอดทัง้ ปี 2563 นัน้ มีก�ำไรสุทธิ 241 ลา้ นบาท เพิม่ ขึ้นจากผลการด�ำเนิน
งานในปี 2562 ทีม่ ีผลก�ำไรสุทธิ 1 ลา้ นบาท
ผลการด�ำเนินงานรายโครงการ
2561

2562

2563

% เพิ่ ม(ลด)
ปี 2563 ปี 2562

รายได้

848

1,090

223

(80%)

ต้นทุนการให้บริการ (รวมค่าเสื่อมราคา 1 )

1,044

1,146

252

(78%)

324

242

56

(77%)

ก�ำไรขั้นต้น (หลังหักค่าเสื่อมราคา)

(196)

(56)

(29)

49%

อัตราก�ำไรขั้นต้น

(23%)

(5%)

(13%)

(8%)

1,027

1,107

1,203

9%

775

866

963

11%

209

231

243

5%

ก�ำไรขั้นต้น (หลังหักค่าเสื่อมราคา)

252

241

240

(0%)

อัตราก�ำไรขั้นต้น

25%

22%

20%

(2%)

หน่วย : ล้านบาท
โครงการเหมืองแม่เมาะ 7

1

ค่าเสื่อมราคา

โครงการเหมืองหงสา
รายได้
ต้นทุนการให้บริการ (รวมค่าเสื่อมราคา 1 )
1

ค่าเสื่อมราคา

โครงการเหมืองแม่เมาะ 8
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รายได้

1,673

2,461

3,277

33%

ต้นทุนการให้บริการ (รวมค่าเสื่อมราคา 1 )

1,622

2,017

2,522

25%

2561

2562

2563

% เพิ่ ม(ลด)
ปี 2563 ปี 2562

483

681

775

14%

ก�ำไรขั้นต้น (หลังหักค่าเสื่อมราคา)

51

444

756

70%

อัตราก�ำไรขั้นต้น

3%

18%

23%

5%

หน่วย : ล้านบาท
โครงการเหมืองแม่เมาะ 8
1

ค่าเสื่อมราคา

โครงการเหมืองแมเ่ มาะ 7
ส�ำหรับปี 2563 โครงการเหมืองแมเ่ มาะ 7 มีรายไดจ้ ากการขุดขน 223 ลา้ นบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 5
ของรายไดร้ วมในปี 2563 สิน้ สุดโครงการ ซึ่งลดลงร้อยละ80 จากปี 2562 เนื่องจากบริษัทไดท้ �ำงานแลว้ เสร็จ
ตามสัญญาในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 จากนัน้ บริษัทด�ำเนินการสง่ มอบพื้นทีง่ านให้กับทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทยตามเงื่อนไขในสัญญา เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 ส�ำหรับเครื่องจักรบางสว่ นน�ำมาซ่อมแซม
ปรับปรุงเขา้ ใช้งานในโครงการเหมืองแมเ่ มาะ 8 และโครงการเหมืองหงสาตอ่ ไป
โครงการเหมืองหงสา
โครงการหงสามีรายไดจ้ ากการขุดขน 1,203 ลา้ นบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 25 ของรายไดร้ วมในปี 2563
ซึ่งเพิม่ ขึ้น 96 ลา้ นบาทหรือเพิม่ ขึ้นร้อยละ 9 จากปี 2562 ทีม่ ีรายไดจ้ ากการขุดขน 1,107 ลา้ นบาท เนื่องจากมี
รายไดท้ ีเ่ พิม่ ขึ้นจากผลผลิตเพิม่ สูงขึ้นจากการบริหารเครื่องจักรเขา้ ท�ำงานในพื้นทีข่ ุดและในปี นีบ้ ริษัทมีรายได้
จากสว่ นงาน Operation and Maintenance (O&M) เพิม่ เขา้ มา
โครงการเหมืองหงสา มีก�ำไรขัน้ ตน้ จ�ำนวน 240 ลา้ นบาท ลดลงจากปี 2562 จ�ำนวน 1 ลา้ นบาท โดย
ตน้ ทุนให้บริการเพิม่ ขึ้นร้อยละ 11 เป็ นสัดสว่ นกับปริมาณรายไดท้ ปี่ รับเพิม่ ขึ้นร้อยละ 9 แตอ่ ยา่ งไรก็ดีอัตรา
ก�ำไรขัน้ ตน้ ลดลงลดลงเล็กนอ้ ย โดยมีอัตราการท�ำก�ำไรขัน้ ตน้ ทัง้ ปี ลดลงร้อยละ 2 จากทีท่ �ำไดร้ ้อยละ 22 ในปี
2562 เป็ นร้อยละ 20 ในปี 2563
โครงการเหมืองแมเ่ มาะ 8
โครงการเหมืองแมเ่ มาะ8 มีรายไดจ้ ากการขุดขนดินทัง้ หมด 3,277 ลา้ นบาท หรือ คิดเป็ นร้อยละ 69
ของรายไดร้ วมปี 2563 ซึ่งเพิม่ ขึ้น 816 ลา้ นบาทหรือเพิม่ ขึ้นร้อยละ 33 จากปี 2562 จากการบริหารจัดการระบบ
สายพานให้ท�ำงานไดเ้ ต็มประสิทธิภาพโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนทีม่ ีการเตรียมพร้อมในบอ่ เหมืองไดเ้ ป็ นอยา่ งดี
อีกทัง้ มีการน�ำเครื่องจักรของโครงการเหมืองแมเ่ มาะ 7 เขา้ เสริมการท�ำงาน อีกทัง้ ในปี นีบ้ ริษัทด�ำเนินการปรับ
เปลีย่ นโครงสร้างการบริหารงานทีม่ ีประสิทธิภาพมากขึ้น ท�ำให้อัตราก�ำไรขัน้ ตน้ เพิม่ ขึ้นเป็ นร้อยละ 23 จากเดิม
ร้อยละ 18 ในปี 2562
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โดยทัง้ ปี 2563 มีก�ำไรขัน้ ตน้ 756 ลา้ นบาท เพิม่ ขึ้น 312 ลา้ นบาท หรือเพิม่ ขึ้นร้อยละ 70 จากปี 2562 ที่
มีก�ำไรขัน้ ตน้ จ�ำนวน 444 ลา้ นบาท

ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ
ตารางสรุปฐานะทางการเงิน
งบการเงินรวม สิ้นสุด ณ วันที่

รายการ

31 ธันวาคม 2561

31 ธันวาคม 2562

31 ธันวาคม 2563

สินทรัพย์รวม

11,986.8

11,106.2

10,016.7

หนี้สินรวม

9,820.7

8,941.3

7,604.4

2,166.1

2,164.9

2,412.3

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)

4.53x

4.13x

3.15x

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ร้อยละ)

(1.19)

3.33

5.15

(12.00)

0.05

10.52

ส่วนของผู้ถือหุ้น

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
(ร้อยละ)

สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีสินทรัพยร์ วม เทา่ กับ 10,016.68 ลา้ นบาท ลดลง 1,089.53 ลา้ นบาท
จากสินทรัพยร์ วม ณ 31 ธันวาคม 2562 จ�ำนวน 11,106.2 ลา้ นบาท หรือลดลงร้อยละ 9.8 โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
(ล้านบาท)
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ณ 31 ธ.ค.2563

ณ 31 ธ.ค. 2562

เพิ่ ม(ลด)

%

สินทรัพย์หมุนเวียน

1,738.79

2,065.20

(318.95)

(15.5)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

8,277.89

9,041.00

(770.57)

(8.5)

รวมสินทรัพย์

10,016.68

11,106.20

(1,089.53)

(9.8)

แหลง่ ทีม่ าของเงินทุน
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน
บริษัทฯ มีอัตราสว่ นหนีส้ ินตอ่ สว่ นของผูถ้ ือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
อยูท่ ี่ 3.15 เทา่ และ 4.13 เทา่ โดยลดลงจากการทยอยคืนเงินกูย้ ืมระยะยาวตามสัญญาเงินกูแ้ ละอัตราดอกเบีย้
MLR ทีม่ ีการปรับลดลง
หนีส้ ิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีหนีส้ ินรวม เทา่ กับ 7,604.41 ลา้ นบาท ลดลง 1,336.85 ลา้ นบาท จาก
หนีส้ ินรวม ณ 31 ธันวาคม 2562 จ�ำนวน 8,941.3 ลา้ นบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 15 โดยการเปลีย่ นแปลงสว่ นใหญ่
มาจากการช�ำระคืนเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน โดยมีรายละเอียดดังนี้
(ล้านบาท)

ณ 31 ธ.ค.2563

ณ 31 ธ.ค. 2562

เพิ่ ม(ลด)

%

หนี้สินหมุนเวียน

2,927.14

3,555.20

(628.02)

(17.7)

หนี้สินไม่หมุนเวียน

4,677.28

5,386.10

(708.83)

(13.2)

รวมหนี้สิน

7,604.41

8,941.30

(1,336.85)

(15)

เงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563 เทา่ กับ 7,248.7 ลา้ นบาท และ 6,214.5 ลา้ นบาท และ 5,227.1 ตามล�ำดับ โดยเงินกูย้ ืมระยะ
สัน้ และระยะยาวของบริษัทฯ สามารถสรุปไดด้ ังนี้
งบการเงินรวม สิ้นสุด ณ วันที่

รายการ

31 ธันวาคม 2561

31 ธันวาคม 2562

31 ธันวาคม 2563

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

826.2

11.4

905.1

14.6

669.2

12.8

1,409.7

19.4

1,193.6

19.2

1,105.5

21.1

ส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระเกินกว่า 1 ปี
รวม

5,012.8
6,422.5

69.2
88.6

4,115.8
5,309.4

66.2
85.4

3,452.4
4,557.9

66.0
87.2

รวมทั้งหมด

7,248.7

100.0

6,214.5

100.0

5,227.1

100.0

เงินกู้ยืมระยะสั้น
เงินกู้ยืมระยะยาว
ส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายใน 1 ปี
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เงินกูย้ ืมระยะยาวลดลงจากจากการช�ำระคืนเงินกูร้ ะยะยาวตามสัญญา ท�ำให้
ภาระหนีเ้ งินกูป้ รับลดลง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีวงเงินระยะยาวตามสัญญาเงินกูท้ ยี่ ังไมไ่ ดเ้ บิกใช้ ดังนี้
สินเชื่อ

เงินกู้ระยะยาว –
โครงการหงสา

เงินกู้ระยะยาว –
โครงการเหมืองแม่เมาะ
สัญญาที่ 8

เงินกู้ระยะยาว – ทั่วไป

วงเงิน
(ล้านบาท)

1,805

อัตรา
ดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี)

MLR – 1
MLR – 1.5

5,220

MLR – 1.5

65

MLR – 1,
MLR – 1.5,
MLR – 2.75

วงเงินที่ยัง
ไม่ได้เบิกใช้
(ล้านบาท)

เงื่อนไขการจ่ายช�ำระ

62.41

ช�ำระดอกเบี้ยและเงินต้น
เป็นรายเดือน เริ่มช�ำระคืน
เงินต้นเดือนมกราคม 2560
ตามอัตราของการรับเงินค่า
งาน และเริม
่ ช�ำระคืนเงินต้น
เดือนมีนาคม 2563

-

ช�ำระดอกเบี้ยและเงินต้น
เป็นรายเดือน เริม
่ ช�ำระคืน
เงินต้น เดือนมกราคม 2561
ตามอัตราของการรับเงิน
ค่างาน

-

ช�ำระดอกเบี้ยและเงินต้น
เป็นรายเดือน เริ่มช�ำระคืน
เงินต้น เดือนตุลาคม 2561

เงินกูย้ ืมของบริษัทฯ มีขอ้ จ�ำกัดตา่ งๆ เป็ นการทัว่ ไป ซึ่งรวมถึงขอ้ จ�ำกัดในการด�ำรงอัตราสว่ นทางการ
เงิน การกอ่ ภาระหนีส้ ินของบริษัทฯ ความสามารถในการช�ำระหนี้ และอัตราสว่ นหนีส้ ินตอ่ สว่ นของผูถ้ ือหุ้น เงิน
กูย้ ืมค้�ำประกันโดยการจดจ�ำนองทีด่ ินพร้อมสิง่ ปลูกสร้างทีม่ ีอยูใ่ นปั จจุบัน และทีจ่ ะมีข้นึ ในอนาคต จ�ำน�ำหรือ
จ�ำนองเครื่องจักรของโครงการในสว่ นทีเ่ ป็ นกรรมสิทธิข์ องบริษัทฯ รวมถึงการโอนสิทธิในการรับผลประโยชน์
จากกรมธรรมป์ ระกันภัย
เงินกูย้ ืมระยะสัน้ จากบุคคลและกิจการทีเ่ กีย่ วขอ้ งกัน
-ไมม่ ี สว่ นของผูถ้ ือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 สว่ นของผูถ้ ือหุ้นของบริษัทจ�ำนวน 2,412.26 ลา้ นบาท เพิม่ ขึ้น 247.33 ลา้ น
บาทจากสว่ นของผูถ้ ือหุ้นของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2562 จ�ำนวน 2,164.9 ลา้ นบาท หรือเพิม่ ขึ้นร้อยละ 11.4
จากก�ำไรสุทธิของบริษัททีเ่ พิม่ ขึ้น มีรายละเอียดดังนี้
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(ล้านบาท)

ณ 31 ธ.ค.2563

ณ 31 ธ.ค. 2562

เพิ่ ม(ลด)

%

2,412.26

2,164.90

247.33

11.4

ส่วนของผู้ถือหุ้น
สภาพคล่อง
รายการ

เงินสดสุทธิ (ใช้ไป) จากกิจกรรมด�ำเนินงาน
เงินสดสุทธิ (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิ (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน

จ�ำนวน (ล้านบาท)
2561

(ลดลง) สุทธิ

2563

(501.4)

1,159.6

1,193.2

(2,186.4)

(424.0)

(299.9)

2,666.4

(794.8)

(906.9)

(1.0)

(0.3)

(67.8)

(13.9)

ผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่ มขึ้น

2562

(21.4)

กระแสเงินสดจากการด�ำเนินงาน
กระแสเงินสดสุทธิไดม้ าจากกิจกรรมด�ำเนินงานของบริษัทฯ ปี 2561 และ 2562 และปี 2563 เทา่ กับ
(501.4) ลา้ นบาท 1,159.6 ลา้ นบาท และ 1,193.2 ตามล�ำดับ สว่ นใหญเ่ กิดจากการบวกกลับของคา่ เสื่อมราคา
รวมถึงเจ้าหนีก้ ารคา้ และเจ้าหนีอ้ ่นื ตามเงื่อนไขการช�ำระเงิน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนของบริษัทฯ ในปี 2561 ปี 2562 และ 2563 เทา่ กับ (2,186.4)
ลา้ นบาท และ (424.0) ลา้ นบาท และ(299.9) ตามล�ำดับ โดยในปี 2563 เงินสดจ่ายเกิดจากการจ่ายคา่ ซื้อ
สินทรัพยท์ เี่ ป็ นไปตามแผนการลงทุนโครงการเหมืองหงสาระบบสายพาน O&M รวมถึงคา่ Overhual เครื่องจักร
ในโครงการเหมืองหงสาและเหมืองแมเ่ มาะ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
กระแสเงินสดสุทธิไดม้ าใน กิจกรรมจัดหาเงินของบริษัทฯ ในปี 2561 ปี 2562 และ 2563 เทา่ กับ 2,666.4
ลา้ นบาท และ (794.8) ลา้ นบาท และ (906.9) ลา้ นบาท ตามล�ำดับ โดยในปี 2563 สว่ นใหญล่ ดลงจากจ่ายช�ำระ
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและจ่ายช�ำระเจ้าหนีต้ ามสัญญาเช่าการเงินรวมถึงมีการรับเงินสดจากการ
ออกหุ้นกูจ้ �ำนวน 299.4 ลา้ นบาท
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การวิเคราะห์อัตราสว่ นทางการเงินทีส่ �ำคัญ
รายการ

หน่วย

งบการเงินรวม
2561

2562

2563

0.55
0.32

0.58
0.35

0.59
0.36

อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว

เท่า
เท่า

อัตราสว่ นสภาพคลอ่ ง
บริษัทฯ มีอัตราสว่ นสภาพคลอ่ ง เทา่ กับ 0.55 เทา่ 0.58 เทา่ และ 0.59 เทา่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามล�ำดับ
ในปี 2563 มีความตอ้ งการใช้เงินลงทุนลดลงและเงินสดจากการจัดหาเงินลดลงมากเนื่องจากมีการ
ทยอยจ่ายคืนเงินตน้ ตามสัญญา แตย่ ังคงมีสภาพคลอ่ งทีต่่ �ำ ซึ่งคาดวา่ เมื่อบริษัทฯจะมีกระแสเงินสดรับทีด่ ีข้นึ
จากการท�ำงานไดต้ ามแผนงานในอนาคต
อยา่ งไรก็ดี บริษัทฯ ยังคงมีมีมาตรการอื่นๆ เพื่อรองรับหากบริษัทฯ ขาดสภาพคลอ่ ง อาทิ (1) การเจรจา
กับเจ้าหนีก้ ารคา้ ในกรณีทีบ่ ริษัทฯ ซื้อสินคา้ หรือจัดจ้างท�ำงานใหม่ บริษัทฯ จะจัดเงื่อนไขการช�ำระเงินทีเ่ หมาะ
สม และ (2) การบริหารและเจรจาระยะเวลาการช�ำระเงินส�ำหรับการจัดหาเครื่องจักรทีม่ ีมูลคา่ เงินลงทุนสูง (3)
การติดตามแผนการลงทุนและแผนจ่ายเงินอยา่ งใกลช้ ิด (4) การระดมเงินทุน ในรูปแบบตา่ ง ๆ เพิม่ เติม นอกจาก
นีบ้ ริษัทฯ ยังไดม้ ีมาตรการบริหารจัดการตน้ ทุนและวางแผนคา่ ใช้จ่ายและการด�ำเนินงานดังทีก่ ลา่ วไวแ้ ลว้ ขา้ ง
ตน้
รายการ

หน่วย

งบการเงินรวม
2561

2562

2563

อัตราส่วนสภาพคล่อง
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อัตราก�ำไรขั้นต้น

ร้อยละ

3.41

13.86

20.86

อัตราก�ำไรสุทธิ

ร้อยละ

(7.85)

0.02

5.05

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

ร้อยละ

(12.00)

0.05

10.53

อัตราสว่ นความสามารถในการท�ำก�ำไร
บริษัทฯ มีอัตราก�ำไรขัน้ ตน้ เทา่ กับ ร้อยละ 3.41 ร้อยละ 13.86 และ 20.86 ส�ำหรับงวดปี 2561 2562 และ
2563 ตามล�ำดับ และ มีอัตราก�ำไรสุทธิเทา่ กับร้อยละ (7.85) ร้อยละ 0.02 และร้อยละ 5.05 ส�ำหรับงวดปี 2561
2562และ 2563 (พิจารณาเหตุผลเพิม่ เติมในหัวขอ้ ผลการด�ำเนินงานในปี 2563 เปรียบเทียบกับปี 2562)
บริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุ้นเทา่ กับ ร้อยละ (12.00) ร้อยละ (0.05) และร้อยละ 10.53 ส�ำหรับ
งวดปี 2561 2562 และ 2563 ตามล�ำดับ

รายการ

หน่วย

งบการเงินรวม
2561

2562

2563

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการ
ด�ำเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์

ร้อยละ

(1.19)

3.33

5.15

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร

ร้อยละ

5.86

8.46

10.66

เท่า

0.33

0.41

0.45

อัตราการหมุนของสินทรัพย์

อัตราสว่ นแสดงประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน
บริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยเ์ ทา่ กับร้อยละ (1.19) ร้อยละ 3.33 และร้อยละ 5.15 ส�ำหรับ
งวดปี 2561 2562 และ 2563 ตามล�ำดับ ปรับตัวสูงขึ้นเขา้ สูภ่ าวะปกติในปี 2563 มีแตย่ ังมีสินทรัพยถ์ าวรคอ่ น
ขา้ งสูงตามลักษณะการประกอบธุรกิจทีม่ ีการลงทุนในสินทรัพยส์ ูงเพื่อการด�ำเนินงานขุดขนและท�ำให้มีคา่ เสื่อม
ราคาซึ่งเป็ นคา่ ใช้จ่ายทีไ่ มใ่ ช่เงินสดสูง อยา่ งไรก็ดี หากพิจารณาจากอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์ าวร ซึ่ง
เป็ นอัตราทีค่ �ำนวณมาจากก�ำไรสุทธิและบวกกลับดว้ ยคา่ เสื่อมราคาตอ่ สินทรัพยถ์ าวร จะเทา่ กับร้อยละ 5.86
ร้อยละ 8.46 และร้อยละ 10.66 ส�ำหรับงวดปี 2561 2562 และ 2563 ตามล�ำดับ
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อัตราสว่ นวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
รายการ

หน่วย

งบการเงินรวม
2561

2562

2563

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio)

เท่า

4.53

4.13

3.15

อัตราส่วนหนี้สิน ที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
(IBD to EQUITY)

เท่า

3.68

3.59

2.85

อัตราส่วนหนี้สิน ที่มีภาระดอกเบี้ยต่อ (IBD to EBITDA)

เท่า

8.82

4.94

4.15

อัตราส่วนความสามารถในการช�ำระหนี้ (DSCR)

เท่า

0.68

0.74

1.20

ในปี 25623อัตราหนีส้ ินตอ่ สว่ นของผูถ้ ือหุ้นลดลงเป็ นล�ำดับ เนื่องจากไดท้ ยอยคืนเงินกูย้ ืมระยะยาว
ในทุกโครงการตามสัญญาเงินกูแ้ ละหนีส้ ินตามสัญญาเช่าลดลงเป็ นจ�ำนวน 859 ลา้ นบาท และจ่ายช�ำระเจ้าหนี้
ตามสัญญาเช่าทางการเงินจ�ำนวน 217 ลา้ นบาท
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อ
รายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน) เป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดท�ำ การเปิ ดเผย
ขอ้ มูลและการน�ำเสนองบการเงินของบริษัทรวมถึงขอ้ มูลสารสนเทศทางการเงินทีป่ รากฏในรายงานประจ�ำปี
2563 ซึ่งงบการเงินดังกลา่ วไดจ้ ัดท�ำขึ้นโดยถูกตอ้ งตามทีค่ วรตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน และรวมถึง
การใช้ดุลยพินิจอยา่ งระมัดระวังในการเลือกใช้นโยบายบัญชี การประมาณการทีเ่ กีย่ วขอ้ งกับรายงานทางการ
เงินทีเ่ หมาะสม เพียงพอ และการถือปฏิบัติอยา่ งสม่�ำเสมอ เพื่อให้มนั่ ใจวา่ รายงานทางการเงินทีบ่ ริษัทจัดท�ำขึ้น
นัน้ ปราศจากการแสดงขอ้ มูลทีข่ ัดกับขอ้ เท็จจริงทีเ่ ป็ นสาระส�ำคัญ เพื่อประโยชนต์ อ่ ผูถ้ ือหุ้นและผูล้ งทุนทัว่ ไป
อยา่ งโปร่งใส
คณะกรรมการบริษัทไดแ้ ตง่ ตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบดว้ ยกรรมการทีเ่ ป็ นอิสระเพื่อท�ำหนา้ ที่
สอบทานนโยบายการบัญชีและดูแลรับผิดชอบคุณภาพของขอ้ มูลในรายงานทางการเงิน สอบทานความเพียง
พอของระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบ ตลอดจนพิจารณาการเปิ ดเผยขอ้ มูลรายการระหวา่ งกัน โดย
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกีย่ วกับเรื่องตา่ งๆ ดังกลา่ วไดป้ รากฏอยูใ่ นรายงานจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบซึ่งแสดงไวใ้ นรายงานประจ�ำปี แลว้
คณะกรรมการบริษัทไดจ้ ัดให้มีระบบการควบคุมและระบบการบริหารความเสีย่ งรวมถึงระบบการควบคุม
ภายในดา้ นตา่ งๆ ทีม่ ีประสิทธิผลเหมาะสมเพื่อให้มนั่ ใจไดอ้ ยา่ งมีเหตุผลวา่ ขอ้ มูลทางบัญชีมีความถูกตอ้ งครบ
ถ้วนและเพียงพอทีจ่ ะด�ำรงรักษาไวซ้ ่ึงทรัพยส์ ินของบริษัท ตลอดจนเพื่อไมใ่ ห้เกิดการทุจริตหรือการด�ำเนินการ
ทีผ่ ิดปกติอยา่ งมีสาระส�ำคัญในการนี้
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวา่ ระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยูใ่ นระดับทีน่ า่ พอใจ
และสามารถสร้างความเชื่อมัน่ ไดอ้ ยา่ งมีเหตุผลวา่ งบการเงินของบริษัทส�ำหรับปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563 มีความเชื่อถือไดต้ ามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและปฏิบัติถูกตอ้ งตามกฎหมายและกฎระเบียบ
ทีเ่ กีย่ วขอ้ ง
ขอแสดงความนับถือ

หมอ่ มราชวงศป์ รีดิยาธร เทวกุล
ประธานกรรมการบริษัท
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่ วกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ�ำนาจควบคุม
รายการเกีย
และเลขานุการบริษัท

1) หมอ่ มราชวงศป์ รีดิยาธร เทวกุล
ประธานกรรมการ
อายุ 73 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมดีมาก)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท MBA (International Business),
Wharton School, University of Pennsylvania
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วม
เอกชน รุ่นที่ 1 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

- เศรษฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัย
หอการคา้ ไทย
- บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา
บริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
- เศรษฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

ปริญญากิตติมศักดิ์ :

สัดสว่ นการถือหุ้นในบริษัท (%)

- บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการ
ธนาคารและการเงิน จุฬาลงกรณม์ หาวิทยาลัย
- เศรษฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัย
ศรีปทุม
- บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

จ�ำนวนหุ้น SQ : 70,000,000 หุ้น คิดเป็ น 6.13%

ความสัมพันธท์ างครอบครัวระหวา่ งกรรมการและ
ผูบ้ ริหาร
ไมม่ ี
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ประสบการณท์ �ำงานในระยะ 5 ปี ยอ้ นหลัง
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปัจจุบัน

กรรมการ/ประธานกรรมการ

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ

บริษัท คอมลิงค์ จ�ำกัด

ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ

บริษัท รีฟายนิ่งโลหะมีค่า จ�ำกัด

ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท ไทยเอเซียแปซิฟค
ิ บริวเวอรี่ จ�ำกัด

ปัจจุบัน

กรรมการและเลขานุการ

มูลนิธิอาจารย์ป๋วย

ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ

สถาบันป๋วย อึ๊งภากรณ์

ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ

มูลนิธิคึกฤทธิ์ 80 ฯ

ปัจจุบัน

กรรมการ

The Board of Governors of Asian
Institute of Management, Philippines

2544-2549

ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย

2549-2550

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี

กระทรวงการคลัง

2557-2558

รองนายกรัฐมนตรี

2) นายศิริชัย โตวิริยะเวช
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ 57 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ University of
Florida, USA

- หลักสูตร Risk Management Program for
Corporate Leader (RCL) 1/2558
- หลักสูตร Director Accreditation Program
(DAP) 79/2552

สมาคมสง่ เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การอบรมอื่นๆ :

- หลักสูตร Director Certification Program
(DCP) 244/2560

- Certificate in Health Service Management
สมาคมโรงพยาบาลเอกชนแห่งประเทศไทย
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- Certificate of Senior Executive Program
สัดสว่ นการถือหุ้นในบริษัท (%)
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์
จ�ำนวนหุ้น SQ : 70,000,000 หุ้น คิดเป็ น 6.13%
- Certificate in Delivery Information Service,
ความสัมพันธท์ างครอบครัวระหวา่ งกรรมการและ
Harvard Business School, Boston, USA

ผูบ้ ริหาร
ไมม่ ี

ประสบการณท์ �ำงานในระยะ 5 ปี ยอ้ นหลัง
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2558-ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน)

2558-ปัจจุบัน

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายการลงทุนและ

บริษัท พริ้นซิเพิ ล แคปิตอล จ�ำกัด

บริหารความเสี่ยง

(มหาชน)

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2559-ปัจจุบัน

กรรมการตรวจสอบ

บริษัท ไฟร์เทรด เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด

2557-2558

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท เท็น เอ็ม.ดี. นครสวรรค์ จ�ำกัด

2557-2558

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท อลิอันซ์ เมดิคอล เอเชีย จ�ำกัด

3) นางกิง่ เทียน บางอ้อ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
อายุ 76 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท สาขาการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
สมาคมสง่ เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Accreditation Program
(DAP) รุ่นที่ 1/2550

- หลักสูตร Director Certification Program
(DCP) รุ่นที่ 53/2548

สัดสว่ นการถือหุ้นในบริษัท (%)
จ�ำนวนหุ้น SQ : 70,000,000 หุ้น คิดเป็ น 6.13%

ความสัมพันธท์ างครอบครัวระหวา่ งกรรมการและ
ผูบ้ ริหาร
ไมม่ ี
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ประสบการณท์ �ำงานในระยะ 5 ปี ยอ้ นหลัง
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2558-ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน)

2549-ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ/กรรมการตรวจ

บริษัท ไทยฟิล์ม จ�ำกัด (มหาชน)

สอบ

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2548-ปัจจุบัน

ที่ปรึกษา

บริษัท com-link จ�ำกัด

4) ดร.มงคล เหลา่ วรพงศ์
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
อายุ 51 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
- ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ(บัญชี)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- หลักสูตร Chartered Director Class (CDC)
รุ่นที่ 8/2557
- หลักสูตร Boardroom Success through
Financing and Investment (BFI) รุ่นที่ 5/2561

สมาคมสง่ เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การอบรมอื่นๆ :

- 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

-
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Thai Standard on Auditing (TSA)
Thai Financial Reporting Standard (TFRS)
Internal Control and Internal Audit
อบรมมาตรฐานบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชี
สภาวิชาชีพบัญชี 63.5 ชัว่ โมง ปี 2563

สัดสว่ นการถือหุ้นในบริษัท (%)
จ�ำนวนหุ้น SQ : 150,000 หุ้น คิดเป็ น 0.01%

ความสัมพันธท์ างครอบครัวระหวา่ งกรรมการและ
ผูบ้ ริหาร
ไมม่ ี

ประสบการณท์ �ำงานในระยะ 5 ปี ยอ้ นหลัง
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2558-ปัจจุบัน
2561

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน)

กรรมการอิสระ

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)
จ�ำกัด (มหาชน)

2562-ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)
จ�ำกัด (มหาชน)

2559-ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ

บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จ�ำกัด (มหาชน)

ตรวจสอบ/ประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง/กรรมการที่ปรึกษาการ
ลงทุน
2554-ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจ

บริษัท ซี.พี .แอล กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)

สอบ/กรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2552-ปัจจุบัน

อาจารย์พิเศษ สาขาวิชาชีพบัญชี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2558-ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจ
สอบ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัท เจริญสิน แอสเสท จ�ำกัด

2561-ปัจจุบัน

ผู้สอบบัญชี

บริษัท กรินทร์ ออดิท จ�ำกัด

5) นายนพพันธป์ เมืองโคตร
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
อายุ 72 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- นิติศาสตร์มหาบัณฑิต (LL.M. Corporations)
New York University, New York, USA

- ประกาศนียบัตรเนติบัณฑิตไทย เนติบัณฑิตยสภา
สมาคมสง่ เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Accreditation Program
(DAP) รุ่นที่ 43/2545(DAP) รุ่นที่ 1/2550
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สัดสว่ นการถือหุ้นในบริษัท (%)
จ�ำนวนหุ้น SQ : 15,701,000 หุ้น คิดเป็ น 1.38%

ประสบการณท์ �ำงานในระยะ 5 ปี ยอ้ นหลัง

ความสัมพันธท์ างครอบครัวระหวา่ งกรรมการและ
ผูบ้ ริหาร
ไมม่ ี

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2558-ปัจจุบัน

รองประธานกรรมการ

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน)

2558-ปัจจุบัน

ประธานกรรมการบริหาร

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน)

2548-ปัจจุบัน

กรรมการ/ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ

บริษัท อิออน ธนทรัพย์ (ไทยแลนด์) จ�ำกัด
(มหาชน)

2554-ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ/ประธาน
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่า
ตอบแทน

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2550-ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท พี เอฟ คอนโทรลล์ กรุ๊ป จ�ำกัด

2544-ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล บิสซิเนส ลอว์เยอร์ส
จ�ำกัด

ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท สหกลเพาเวอร์ จ�ำกัด

ปัจจุบัน

กรรมการ

Mai Khot Energy Limited

กรรมการอิสระ/ ประธาน
กรรมการตรวจสอบ

บริษัท เจริญสิน แอสเสท จ�ำกัด

2546-2558

6) นายศาศวัต ศิริสรรพ์
ประธานเจ้าหนา้ ทีบ่ ริหาร/ กรรมการ/ กรรมการบริหาร
อายุ 57 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

สมาคมสง่ เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณม์ หาวิทยาลัย
- Master of Business Administration, Ohio
University, Ohio, USA

- หลักสูตร Director Accreditation Program
(DAP) รุ่นที่ 94/2555
- หลักสูตร Director Certification Program
(DCP) รุ่นที่ 244/2560
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สัดสว่ นการถือหุ้นในบริษัท (%)
จ�ำนวนหุ้น SQ : 1,697,150 หุ้น คิดเป็ น 0.15%

ประสบการณท์ �ำงานในระยะ 5 ปี ยอ้ นหลัง

ความสัมพันธท์ างครอบครัวระหวา่ งกรรมการและ
ผูบ้ ริหาร
เป็ นพีช่ ายนายวิทวัส, นายภวัต และนายกวิตม์ ศิริ
สรรพ์

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2558-ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน)

2558-ปัจจุบัน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2546-ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ

บริษัท เอสวีพีเค จ�ำกัด

ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท สหกลเพาเวอร์ จ�ำกัด

ปัจจุบัน

กรรมการ

Mai Khot Energy Limited

7) นายวิทวัส ศิริสรรพ์
ประธานเจ้าหนา้ ทีป่ ฏิบัติการ/กรรมการ/กรรมการบริหาร/ ประธานกรรมการความเสีย่ ง
อายุ 56 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณม์ หาวิทยาลัย
สมาคมสง่ เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Accreditation Program
(DAP) รุ่นที่ 94/2555

สัดสว่ นการถือหุ้นในบริษัท (%)
จ�ำนวนหุ้น SQ : 4,000,075 หุ้น คิดเป็ น 0.35%%

ความสัมพันธท์ างครอบครัวระหวา่ งกรรมการและผู้
บริหาร
เป็ นนอ้ งชายนายศาศวัต ศิริสรรพ์ และเป็ นพีช่ ายนาย
ภวัต, กวิตม์ ศิริสรรพ์
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ประสบการณท์ �ำงานในระยะ 5 ปี ยอ้ นหลัง
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2558-ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน)

2558-ปัจจุบัน

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2546-ปัจจุบัน

รองประธานกรรมการ

บริษัท เอสวีพีเค จ�ำกัด

ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท สหกลเพาเวอร์ จ�ำกัด

ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท ทู แอนด์ โฟร์ พร็อพเพอร์ต้ส
ี จ�ำกัด

ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท วรรณงาม จ�ำกัด

ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท บ้านเรือนอรุณ จ�ำกัด

8) นายภวัต ศิริสรรพ์
กรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหนา้ ทีบ่ ริหาร Supply Chain/ กรรมการบริหาร
อายุ 52 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
- ปริญญาตรี สาขาบริหาร มหาวิทยาลัยรังสิต
- AAA Certificate, Golf Complex Operation
and Management, San Diego Golf Academy
- Master of Business Administration
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
สมาคมสง่ เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Accreditation Program
(DAP) รุ่นที่ 96/2555
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สัดสว่ นการถือหุ้นในบริษัท (%)
จ�ำนวนหุ้น SQ : 21,700 หุ้น คิดเป็ น 0.002%

ความสัมพันธท์ างครอบครัวระหวา่ งกรรมการและ
ผูบ้ ริหาร
เป็ นนอ้ งชายนายศาศวัต, วิทวัส ศิริสรรพ์ และเป็ น
พีช่ ายนาย กวิตม์ ศิริสรรพ์

ประสบการณท์ �ำงานในระยะ 5 ปี ยอ้ นหลัง
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2558-ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน)

2558-ปัจจุบัน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Supply

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน)

Chain

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2546-ปัจจุบัน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจัดหาและ
คลัง

บริษัท เอสวีพีเค จ�ำกัด

ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท สหกลเพาเวอร์ จ�ำกัด

ปัจจุบัน

กรรมการ

Mai Khot Energy Limited

9) นายกวิตม์ ศิริสรรพ์
ประธานเจ้าหนา้ ทีฝ่ ่ ายการเงิน/ กรรมการ/ กรรมการบริหาร
อายุ 51 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

การอบรมอื่นๆ

- บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงินการธนาคาร
จุฬาลงกรณม์ หาวิทยาลัย
- Master of Business Administration,
San Diego State University

- หลักสูตรSTRATEGIC CFO รุ่น 5
- หลักสูตรกลยุทธก์ ารจัดท�ำงบประมาณให้
สอดคลอ้ งกับแผนการเงินอยา่ งมีประสิทธิภาพ

สมาคมสง่ เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Accreditation Program
(DAP) รุ่นที่ 114/2558

สัดสว่ นการถือหุ้นในบริษัท (%)

จ�ำนวนหุ้น SQ : 9,322,200 หุ้น คิดเป็ น 0.82%

ความสัมพันธท์ างครอบครัวระหวา่ งกรรมการและ
ผูบ้ ริหาร
เป็ นนอ้ งชายนายศาศวัต, วิทวัส, ภวัต ศิริสรรพ์
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ประสบการณท์ �ำงานในระยะ 5 ปี ยอ้ นหลัง
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2558-ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน)

2558-ปัจจุบัน

ประธานเจ้าหน้าที่ฝา่ ยการเงิน

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2546-ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท เอสวีพีเค จ�ำกัด

ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท สหกลเพาเวอร์ จ�ำกัด

10) นายชาลี รักษส์ ุธี
กรรมการ
อายุ 62 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
- บัญชีบัณฑิต สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยหอการคา้
- การจัดการมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเงิน
มหาวิทยาลัยมหิดล
สมาคมสง่ เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
-		หลักสูตร Director Accreditation Program
(DAP) รุ่นที่ 114/2558

สัดสว่ นการถือหุ้นในบริษัท (%)
จ�ำนวนหุ้น SQ : 75,000 หุ้น คิดเป็ น 0.01%

ความสัมพันธท์ างครอบครัวระหวา่ งกรรมการและ
ผูบ้ ริหาร
ไมม่ ี

ประสบการณท์ �ำงานในระยะ 5 ปี ยอ้ นหลัง
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2558-ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2531-ปัจจุบัน
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กรรมการ

บริษัท เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนยิเนียริ่ง (1964) จ�ำกัด

11) นายประภาส วิชากูล
กรรมการ / กรรมการอิสระ
อายุ 65 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ (ธรณีวิทยา) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ (ธรณีวิทยา)
- New Mexico Institute of Mining and Technology, U.S.A
สมาคมสง่ เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรDirector Certification Program
(DCP) รุ่นที่ 186/2557
การอบรมอื่นๆ
- หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูงดา้ นวิทยาการพลังงาน
สถาบันวิทยาการพลังงาน
- หลักสูตรประกาศนียบัตรชัน้ สูงการบริหารงาน
พัฒนาทอ้ งถิน่ ทีย่ งั่ ยืน สถาบันพระปกเกลา้
- หลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ สถาบันวิชาการทหาร
เรือชัน้ สูง

- หลักสูตรMasterful Coaching Workshop,
Hay Group
- หลักสูตรความรู้ดา้ นตลาดการเงินเพื่อการตัดสิน
ใจส�ำหรับนักบริหารระดับสูง ศูนยก์ ารศึกษาตอ่
เนื่องจุฬาลงกรณม์ หาวิทยาลัย
- หลักสูตร Senior Executive Development
Program -2 มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ระหวา่ งประเทศ
- หลักสูตร Executive Program for Growing
Companies, Stanford Graduate School of
Business, U.S.A

สัดสว่ นการถือหุ้นในบริษัท (%)
ไมม่ ี

ความสัมพันธท์ างครอบครัวระหวา่ งกรรมการ
และผูบ้ ริหาร
ไมม่ ี

ประสบการณท์ �ำงานในระยะ 5 ปี ยอ้ นหลัง
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปัจจุบัน

กรรมการ/กรรมการอิสระ

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ไม่มี
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12) นายพิเชษฐ์ มหันตส์ ุคนธ์
กรรมการ / กรรมการอิสระ
อายุ 59 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

ความสัมพันธท์ างครอบครัวระหวา่ งกรรมการ
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยารามค�ำแหง และผูบ้ ริหาร
สัดสว่ นการถือหุ้นในบริษัท (%)
ไมม่ ี
ไมม่ ี

ประสบการณท์ �ำงานในระยะ 5 ปี ยอ้ นหลัง
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปัจจุบัน

กรรมการ/กรรมการอิสระ

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปัจจุบัน

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ส�ำนักงานทนายความบางกอกลอว์
ออฟฟิค แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จ�ำกัด

13) นางวันเพ็ญ โฆษิตเรืองชัย
ผูอ้ �ำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน/ กรรมการบริหาร
อายุ 60 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
- บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัย
รามค�ำแหง
- ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รามค�ำแหง
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหาร
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
สมาคมสง่ เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Accreditation Program
(DAP) รุ่นที่ 99/2555
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- หลักสูตรCompany Secretary Program
(CSP) 45/2555
- หลักสูตรBoard Reporting Program (BRP)
7/2555
การอบรมอื่นๆ :
- สัญเช่า แนวปฏิบัติการบันทึกบัญชีและเตรียม
รับมือร่างTFRS 16-Leases
- บัญชีภาษีอากร Tax Accounting การกระทบ
รายไดแ้ ละรายจ่ายทางบัญชีกับทางภาษีอากร

- Financial Statement Analysis เทคนิคการ
อ่านและวิเคราะหงบการเงินเพื่อช่วยในการ
วางแผนและตัดสินใจเชิงธุรกิจ

ความสัมพันธท์ างครอบครัวระหวา่ งกรรมการ
และผูบ้ ริหาร
ไมม่ ี

สัดสว่ นการถือหุ้นในบริษัท (%)
จ�ำนวนหุ้น SQ : 100,000 หุ้น คิดเป็ น 0.01%

ประสบการณท์ �ำงานในระยะ 5 ปี ยอ้ นหลัง
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปัจจุบัน

ผู้อ�ำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จ�ำกัด
(มหาชน)

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ไม่มี

14) นายอวยชัย คลา้ ยทับทิม
ผูอ้ �ำนวยการโครงการแมเ่ มาะ/กรรมการบริหาร
อายุ 68 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

การอบรมอื่นๆ

- ปวส. สาขา Tool and Die Making วิทยาลัยช่าง
กลพระนครเหนือ (ราชมงคล)
- วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาอุตสาหกรรม
วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษา (ราชมงคล)
- Mini MBA รุ่น 8 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- Micro MBA ฐานเศรษฐกิจ รุ่น 24 มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
สมาคมสง่ เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร Director Accreditation Program
(DAP) รุ่นที่ 96/2555

สัดสว่ นการถือหุ้นในบริษัท (%)
จ�ำนวนหุ้น SQ : 4,000,000 หุ้น คิดเป็ น 0.35%

ความสัมพันธท์ างครอบครัวระหวา่ งกรรมการ
และผูบ้ ริหาร
ไมม่ ี

- หลักสูตร Director Accreditation Program
(DAP) รุ่นที่ 96/2555
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ประสบการณท์ �ำงานในระยะ 5 ปี ยอ้ นหลัง
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปัจจุบัน

กรรมการบริหาร

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน)

ปัจจุบัน

ผู้อ�ำนวยการโครงการแม่เมาะ

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ไม่มี

15) นายกันตพัฒน์ ศิริสรรพ์
ผูอ้ �ำนวยการโครงการแมเ่ มาะ
อายุ 29 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
- Engineer, Cornell University, New York, USA

ความสัมพันธท์ างครอบครัวระหวา่ งกรรมการ
และผูบ้ ริหาร

สัดสว่ นการถือหุ้นในบริษัท (%)

บุตรนายวิทวัส ศิริสรรพ์

จ�ำนวนหุ้น SQ : 2,265,800 หุ้น คิดเป็ น 0.20%

ประสบการณท์ �ำงานในระยะ 5 ปี ยอ้ นหลัง
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปัจจุบัน

ผู้อ�ำนวยการโครงการแม่เมาะ

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จ�ำกัด
(มหาชน)

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ไม่มี

16) นายวิฑูรย์ ชินวณิชัย
ผูอ้ �ำนวยการโครงการหงสา
อายุ 59 ปี
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คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
- วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาไฟฟ้าก�ำลัง สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลา้ เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สาขา
MPA สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประสบการณท์ �ำงานในระยะ 5 ปี ยอ้ นหลัง

สัดสว่ นการถือหุ้นในบริษัท (%)
จ�ำนวนหุ้น SQ : 351,100 หุ้น คิดเป็ น 0.03%

ความสัมพันธท์ างครอบครัวระหวา่ งกรรมการ
และผูบ้ ริหาร
ไมม่ ี

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปัจจุบัน

ผู้อ�ำนวยการโครงการหงสา

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จ�ำกัด
(มหาชน)

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ไม่มี

17) นายรุจ บัณฑุวงศ์
ผูอ้ �ำนวยการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจ/ทีป่ รึกษาอาวุโสทางวิชาการ
อายุ 61 ปี
เครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเทนเนสซี
รัฐเทนเนสซี ประเทศสหรัฐอเมริกา

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
- วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรม
เครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเทนเนสซี รัฐ
เทนเนสซีประเทศสหรัฐอเมริกา
- วิศวกรรมศาสตร์ดุษฏีบัณฑิต สาขาวิศวกรรม

ประสบการณท์ �ำงานในระยะ 5 ปี ยอ้ นหลัง

สัดสว่ นการถือหุ้นในบริษัท (%)
ไมม่ ี

ความสัมพันธท์ างครอบครัวระหวา่ งกรรมการ
และผูบ้ ริหาร
ไมม่ ี

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปัจจุบัน

ผู้อ�ำนวยการอาวุโสฝ่ายพั ฒนาธุรกิจ

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2554-2559

ที่ปรึกษาอาวุโสทางวิชาการ
รองประธานบริหารอาวุโส
(เหมืองแร่)

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ�ำกัด
(มหาชน)
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18) นายสุรพล อ้นสุวรรณ
เลขานุการบริษัท
อายุ 46 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

การอบรมอื่นๆ

- ปริญญาตรี พาณิชยศ์ าสตร์และการบัญชี การเงิน
และการธนาคารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การ
เงินและบริหารปฏิบัติการ, สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์ นิดา้

- The Financial Analyst Program Certificate
- หลักสูตร CFO’s Orientation Course for New
IPOs รุ่นที่ 3

สมาคมสง่ เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
-

Advance for Corporate Secretaries 1/2559
Company Secretary Program 65/2558
Board Reporting Program 17/2558
Company Reporting Program 12/2558

สัดสว่ นการถือหุ้นในบริษัท (%)
จ�ำนวนหุ้น SQ : 12,050 หุ้น คิดเป็ น 0.001 %

ความสัมพันธท์ างครอบครัวระหวา่ งกรรมการและ
ผูบ้ ริหาร
ไมม่ ี

ประสบการณท์ �ำงานในระยะ 5 ปี ยอ้ นหลัง
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2558-ปัจจุบัน

เลขานุการบริษัท

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน)

2553-ปัจจุบัน

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายงบประมาณ
และจัดหาเงินทุน

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ไม่มี
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ขอ้ มูลการด�ำรงต�ำแหนง่ ของกรรมการ ผูบ้ ริหารและผูม้ ีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ
กรรมการ ผู้บริหาร
และผู้มีอ�ำนาจของบริษัทฯ
1) หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล

บริษัท
บริษัทฯ
บริษัทย่อย
บริษัท สหกลอิควิป บริษัท สหกลพาวเวอร์
เมนท์ จ�ำกัด (มหาชน)
จ�ำกัด

บริษัทที่เกี่ยวข้อง
บริษัท เอส.วี.พี .เค.
จ�ำกัด

C

2) นายศิริชัย โตวิริยะเวช

D , ID , CAC

3) นางกิ่งเทียน บางอ้อ

D , ID , AC

4) ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์

D , ID , AC

5) นายนพพั นธป์ เมืองโคตร

D , ED , M

ED , M

6) นายศาศวัต ศิริสรรพ์

D , ED , M

D , ED , M

C , ED , M

7) นายวิทวัส ศิริสรรพ์

D , ED , M , CRC

D , ED , M

D , ED , M

8) นายภวัต ศิริสรรพ์

ED , M

D , ED , M

D , ED , M

9) นายกวิตม์ ศิริสรรพ์

D , ED , M , RC

D , ED , M

D , ED , M

10) นายชาลี รักษ์สุธี

D

11) นายประภาส วิชากูล

D , ID

12) นายพิ เชษฐ์ มหันต์สุคนธ์

D , ID

13) นางวันเพ็ ญ โฆษิตเรืองชัย

ED , M

14) นายอวยชัย คล้ายทับทิม

ED , M

15) นายกันตพั ฒน์ ศิริสรรพ์

M

16) นายวิฑูรย์ ชินวณิชัย

M

17) นายรุจ บัณฑุวงศ์

M

หมายเหตุ :

C = ประธานกรรมการบริษัท
D = กรรมการบริษัท
ID = กรรมการอิสระ
AC = กรรมการตรวจสอบ
CAC = ประธานกรรมการตรวจสอบ

CRC = ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
ED = กรรมการบริหาร
M = ผู้บริหาร
RC = กรรมการบริหารความเสี่ยง
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