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 มุง่สู่การเป็นผูน้�าในการท�าเหมอืงแร่อย่างมคุีณภาพและครบวงจร รวมถึงการเป็นเจ้าของเหมอืง
ถ่านหินและโรงไฟฟ้าในระดับภูมิภาค และด�าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

วิสัยทัศน์ (Vision) 

• บริษัทฯ จะใช้ความรู้จากการเป็นผู้ประกอบการมาพัฒนาและบริหารงานด้านการท�าเหมือง
ให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า

• บริษัทฯ จะพฒันาความรู้ความช�านาญด้านวิศวกรรมอย่างต่อเนือ่งอกีทัง้สรรหาและพฒันา
บุคลากรให้มีความสามารถเพิ่มมากขึ้น

• บริษัทฯ จะแสวงหาโอกาสในการเป็นเจ้าของแหล่งถ่านหินและแร่ธาตุอื่นๆ เพื่อสร้างโอกาสใน
การด�าเนินกิจการการผลิตไฟฟ้าพลังงานทางเลือกพร้อมสร้างความแข็งแกร่งด้านการเงินและการ
เติบโตในอนาคต 

• บริษัทฯ จะด�าเนินงานโดยค�านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น บนพื้นฐานของความพึง
พอใจของลูกค้าและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

เป้าหมาย (Goal)

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จ�ากัด (มหาชน) มีการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และทิศทางการ
ด�าเนินธุรกิจ อย่างเป็นระบบ เป็นประจ�าทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับปัจจัยแวดล้อมและแนวโน้มธุรกิจใน
อนาคต กล่าวคือ

บริษทัฯ จะด�าเนนิธรุกิจขุดและขนดนิและแร่ต่างๆจากโครงการท้ังในและต่างประเทศ เพ่ือเป็นการ
ขยายธรุกจิและกระจายฐานลกูค้า นอกจากนี ้บริษทัฯ ยงัมุง่เน้นพัฒนาการด�าเนนิธุรกิจให้เป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาลที่ดี เพื่อสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

พันธกิจ (Mission)

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน) 3



ในปี 2564 บริษัทได้งานโครงการใหม่ 2 โครงการ 
มูลค่างานรวมกันประมาณ 5,400 ล้านบาท ทำาให้  
ณ ส้ินปี 2564 บริษัทมีปริมาณงานคงเหลือ
(Backlog) เพิ่มขึ้นเป็น 23,835 ล้านบาท และ
บริษัทจะมีกระแสเงินสดรับอย่างต่อเน่ืองจนถึงปี 
2576 ท้ังน้ีบรษิทัทำางานเป็นผู้รบัเหมาทำาเหมืองแร่
ภายใต้สัญญาระยะยาวให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย และบริษัทไฟฟ้าหงสา จำากัด ที่อยู่ใน
กลุ่มของ บริษัท บ้านปู จำากัด (มหาชน) และบริษัท 
ราชบุรี กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) ซึ่งมีความมั่นคงสูง

สารจากประธานกรรมการ

หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล
ประธานกรรมการบริษัท
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  ส�ำหรบักำรระบำดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนำ 2019 (COVID-19) นัน้ 

ในปี 2564 น้ีกย็งัไม่สิน้สดุ ยงัคงเผชญิกับไวรสัทีก่ลำยพนัธ์ุและระบำดรนุแรง

ในประเทศ โดยในภำพรวมแม้เศรษฐกิจโลกจะค่อยๆ ฟื้นตัว แต่รำคำสินค้ำ

โภคภัณฑ์ต่ำงๆ โดยเฉพำะรำคำน�้ำมันกลับเพิ่มสูงขึ้นอย่ำงมำก อย่ำงไรก็ดี 

สญัญำจ้ำงงำนทีบ่รษิทัได้เป็นสญัญำระยะยำว อีกทัง้บรษัิทมคีวำมเชีย่วชำญ

ในกำรบริหำรต้นทุนได้เป็นอย่ำงดี จึงท�ำให้ในช่วงที่น�้ำมันรำคำสูงนั้นไม่ส่ง

ผลกระทบต่อบริษัทอย่ำงมีนัยส�ำคัญ และยังเป็นปีท่ีบริษัทกลับมำท�ำก�ำไร

สูงที่สุดในรอบ 4 ปีที่ผ่ำนมำ ซึ่งผลประกอบกำรในปี 2564 บริษัทมีรำยได้

รวม 4,803 ล้ำนบำท มีก�ำไรสุทธิ 351 ล้ำนบำท 

  ส�ำหรับโครงกำรพัฒนำเหมืองถ่ำนหิน เมืองก๊ก (Mai Khot Coal 

Mine) ตั้งอยู่ที่รัฐฉำน สำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำร์นั้น เนื่องจำก

สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรัส COVID-19 และสถำนกำรณ์ทำงกำร

เมืองภำยในประเทศเมียนมำร์  ท�ำให้บรษัิทมคีวำมจ�ำเป็นต้องตัง้ส�ำรองด้อย

ค่ำส�ำหรบัเงนิลงทนุและเงนิจ่ำยล่วงหน้ำเตม็จ�ำนวน โดยทีส่ทิธิกำรท�ำเหมอืง

ยังคงอยู่ ซึ่งบริษัทยังมีโอกำสสำมำรถท�ำงำนโครงกำรต่อได้ 

  สุดท้ำยนี้ ในนำมของคณะกรรมกำรบริษัทผู้บริหำร และผู้ปฏิบัติ

งำนของบริษัท ขอขอบคุณลูกค้ำ พันธมิตรทำงธุรกิจและผู้ถือหุ้น ที่ให้กำร

สนับสนุนบริษัทตลอดมำ กำรขยำยไปในธุรกิจทำงเลือกอื่นๆ นอกจำกงำน

เหมืองถ่ำนหิน เป็นเป้ำหมำยที่ส�ำคัญสูงสุดของบริษัทเพ่ือสร้ำงควำมมั่นคง

ในระยะยำว รวมถึงควำมรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม ตลอด

จนสร้ำงผลตอบแทนที่ยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้นต่อไป
                                           

                 ขอแสดงควำมนับถือ    

   

          

(หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล) 

              ประธำนกรรมกำรบริษัท  
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คณะกรรมการบริษัท

1. หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร  เทวกุล
- ประธานกรรมการ

4. นายวิทวัส  ศิริสรรพ์
- ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
- กรรมการ
- กรรมการบริหาร
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายกวิตม์  ศิริสรรพ์
- กรรมการ
- กรรมการบริหาร
- ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
- กรรมการบริหารความเสี่ยง

2. นายนพพันธป์  เมืองโคตร
- รองประธานกรรมการ
- ประธานกรรมการบริหาร
3. นายศาศวัต  ศิริสรรพ์
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- กรรมการ
- กรรมการบริหาร
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6. นายศิริชัย  โตวิริยะเวช
- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
7. นางกิ่งเทียน  บางอ้อ
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ

10. นายพิเชษฐ์  มหันต์สุคนธ์
- กรรมการอิสระ
11. นายประภาส  วิชากูล
- กรรมการอิสระ

8. ดร.มงคล  เหล่าวรพงศ์
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการอิสระ
9. นายชาลี  รักษ์สุธี
- กรรมการ
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นางกิ่งเทียน  บางอ้อ

- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการอิสระ

นายศิริชัย  โตวิริยะเวช

- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายชาลี  รักษ์สุธี

- กรรมการ

นายศาศวัต  ศิริสรรพ์

- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- กรรมการ
- กรรมการบริหาร

ดร.มงคล  เหล่าวรพงศ์

- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการอิสระ

นายนพพันธป์  เมืองโคตร

- รองประธานกรรมการ
- ประธานกรรมการบริหาร

นายประภาส  วิชากูล

- กรรมการอิสระ

นายวิทวัส  ศิริสรรพ์

- ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
- กรรมการ
- กรรมการบริหาร
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายกวิตม์  ศิริสรรพ์

- กรรมการ
- กรรมการบริหาร
- ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
- กรรมการบริหารความเสี่ยง

หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร  เทวกุล

- ประธานกรรมการ

นายพิเชษฐ์  มหันต์สุคนธ์

- กรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัท

8    แบบรายงาน 56-1 One Report ประจำาปี 2564



ผลประกอบการ
บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำากัด (มหาชน)
รายได้รวมปี 2563-2564

หน่วย : ล้านบาท

Backlog 2564 
หน่วย : ล้านบาท

Hongsa,
1,203 Hongsa,

1,444MM8,
3,277

MM8,
3,2694,771

ล้านบาท

2563 2564

4,803
ล้านบาท

MM7, 224

MM7 MM8 MM8
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9,200
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income, 91
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1,500
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2562 2562 25622563 2563 25632564 2564 2564
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บาท : หุ้น
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3,000

4,000

5,000
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4,771

1,647

4,803

1,604 241

351

1

รายได้รวม

2562 2563 2564
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กำาไรต่อหุ้น
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0.3
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อัตรากำาไรขั้นต้น (%)
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อัตรากำาไรสุทธิ (%)
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สรุปผลการดำาเนินงานที่สำาคัญ ประจำาปี 2564 

25622562 25632563 25642564

Other
income, 68
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ส่วนที่ 1
การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน
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1. โครงสร้างและการด�าเนินงานของกลุ่มบริษัท

 1.1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

  1.1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย

   วิสัยทัศน์ (Vision)
	 	 	 “มุ่งสู่การเป็นผู้น�าในการท�าเหมืองแร่อย่างมีคุณภาพและครบวงจรรวมถึงการเป็นเจ้าของเหมือง

ถ่านหินและโรงไฟฟ้าในระดับภูมิภาค	และด�าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม”

   พันธกิจ (Mission)
   	 บรษิทัฯ	จะใช้ความรูจ้ากการเป็นผู้ประกอบการมาพัฒนาและบริหารงานด้านการท�าเหมอืงให้เกิด 

	 	 	 	 ประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า

   	 บรษัิทฯ	จะพฒันาความรูค้วามช�านาญด้านวศิวกรรมอย่างต่อเนือ่งอกีทัง้สรรหาและพัฒนาบคุลากร 

	 	 	 	 ให้มีความสามารถเพิ่มมากขึ้น

   	 บริษัทฯ	 จะแสวงหาโอกาสในการเป็นเจ้าของแหล่งถ่านหินและแร่ธาตุอื่นๆ	 รวมท้ังโอกาสในการ 

	 	 	 	 ด�าเนนิกจิการการผลติไฟฟ้าพลังงานทางเลือกเพ่ือสร้างความแขง็แกร่งด้านการเงินและการเตบิโต 

	 	 	 	 ในอนาคต	

   	 บริษัทฯ	 จะด�าเนินงานโดยค�านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น	 บนพื้นฐานของความพึงพอใจ 

	 	 	 	 ของลูกค้าและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

   เป้าหมายในการด�าเนินธุรกิจของบริษัท
   	 รักษาความเป็นผู้น�าในธุรกิจให้บริการด้านเหมืองแร่	 เป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ	 และรักษาความ 

	 	 	 	 เป็นผูน้�าในประเทศไทย	โดยมุง่เน้นการพฒันาขดีความสามารถของบคุคลากรอย่างต่อเนือ่ง	รวมถงึ 

	 	 	 	 การรกัษาคณุภาพของบรกิาร	และการด�าเนนิงานให้เสร็จสามารถส่งมอบได้ตรงตามเวลาทีก่�าหนด	 

	 	 	 	 เพื่อให้สามารถแข่งขันได้กับคู่แข่งในประเทศ

   	 เป็นหนึง่ในบรษิทัฯ	ผูใ้ห้บรกิารด้านเหมอืงแร่	ในระดับนานาชาติ	บริษทัฯ	มุง่มัน่ในการให้บริการด้าน 

	 	 	 	 เหมอืงแร่	เพือ่ให้ได้รบัการยอมรบัในด้านคณุภาพและความสามารถในการบรหิารโครงการ	จะเหน็ 

	 	 	 	 ได้จากทีบ่รษิทัฯ	ได้รบังานจากลกูค้าอย่างต่อเนือ่ง	บริษทัฯ	ได้ตัง้เป้าหมายทีจ่ะเป็นหนึง่ในบรษิทัฯ	 

	 	 	 	 ผูน้�าในการท�าเหมอืงแร่อนัเป็นทีย่อมในระดบันานาชาตโิดยจะขยายการรับงานในตลาดต่างประเทศ	 

	 	 	 	 อันจะเป็นโอกาศในการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ

   	 แสวงหาโอกาสทางธุรกิจโดยเข้าร่วมทุนในโครงการที่สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดี	 และต่อยอด 

	 	 	 	 พัฒนาธุรกิจเหมืองแร่

1.  โครงสร้างการด�าเนินงาน
     ของกลุ่มบริษัท
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   กลยุทธ์ในการด�าเนินการ (Strategy)
	 	 	 ทศิทางและแผนกลยทุธ์การด�าเนนิธรุกจิของบริษัทฯ	มุง่เน้นการสร้างและรกัษาความสามารถทางการ

แข่งขนั	การสร้างการเตบิโตทางธรุกจิ	รวมถงึการพฒันาองค์กรในด้านต่างๆ	ส�าหรับสนบัสนนุแผนการเติบโตในอนาคต	

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว	โดยมีแนวทางหลัก	ดังนี้

   	 เสรมิสร้างประสทิธิภาพบุคคลากรเพือ่รองรบัการขยายงานในประเทศและต่างประเทศทีม่ศีกัยภาพ 

	 	 	 	 โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศ	CLMV	

   	 พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้วยการ	 1)	 สร้างความรู้ความเช่ียวชาญอย่างต่อเนื่อง	 2)	 สร้างทัศนคติ 

	 	 	 	 และจริยธรรมในการท�างาน	3)	สร้างสภาพแวดล้อมการท�างานที่เหมาะสม

   	 พัฒนารปูแบบการให้บรกิารเหมอืงแร่เพ่ือยกระดับให้บริษทัฯ	เป็นผู้ให้บริการในระดับภมิูภาคและ 

	 	 	 	 เพิ่มสัดส่วนการให้บริการในต่างประเทศ

   	 บริหารงานด้านการท�าเหมืองโดยยึดหลักการพัฒนาประสิทธิผล	 (productivity)	 ของเครื่องจักร	 

	 	 	 	 การซ่อมบ�ารุง	 (Maintenance)	 อย่างมีคุณภาพ	 และการควบคุมต้นทุนด�าเนินงานให้เป็นไปตาม 

	 	 	 	 เป้าหมาย

   	 บริหารโครงการโดยใช้เครือ่งมอืทีม่ปีระสทิธิภาพได้แก่	การวเิคราะห์และควบคมุต้นทนุ		การปรบัปรงุ 

	 	 	 	 ประสิทธิภาพเครื่องจักร	การควบคุมพัสดุคงคลัง	ฯลฯ

   	 จดัหาระบบโปรแกรมการออกแบบเหมอืงแร่ท่ีทันสมยัมาใช้	ท�าให้บริษทัฯ	สามารถวางแผนได้อย่าง 

	 	 	 	 ถูกต้องลดความผิดพลาด

   	 สร้างระบบควบคุมภายใน	 การบริหารความเส่ียงและการส่ือสารในองค์กรท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อ 

	 	 	 	 สนับสนุนการบริหารงาน

   	 รักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ผลิต	ผู้จัดจ�าหน่าย	เครื่องจักร	อุปกรณ์	และอะไหล่	ตลอดจนผู้รับเหมา 

	 	 	 	 ช่วงทีม่คีณุภาพ	ความพร้อมเครือ่งจกัร	ความเชีย่วชาญและความรบัผดิชอบ	เพือ่ให้บรษิทัฯ	ส่งมอบงาน 

	 	 	 	 ที่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้าภายในก�าหนดเวลาที่วางไว้

   	 ใช้กลยทุธ์ในการรกัษาฐานลกูค้าเดิม	ด้วยการส่งมอบท่ีคณุภาพตรงต่อเวลา	เพ่ือสร้างความพึงพอใจ 

	 	 	 	 สูงสุดให้กับลูกค้า

   	 รักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

   	 จัดหาแหล่งเงินทุนในการด�าเนินงานและบริหารสภาพคล่องทางการเงินให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

12    แบบรายงาน 56-1 One Report ประจำาปี 2564



  1.1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาที่ส�าคัญ

ปี เหตุการณ์ที่สำาคัญ

2551 โครงการเหมืองแม่เมาะ โครงการที่ 7 
• บริษัทฯ ร่วมกับบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ�ากัด (มหาชน) (“ITD”) จัดตั้งกิจการร่วมค้าไอทีดี-

เอสควิ (“ITD-SQ”) (บรษัิทฯ ร่วมลงทนุในสดัส่วนร้อยละ 50) เพือ่เข้ารบังานขดุ ขน ล�าเลยีงดินและถ่านหนิ

จาก กฟผ. ตามสัญญาจ้างเหมาขุด-ขนดินและถ่านหินส�าหรับโครงการเหมืองแม่เมาะ โครงการที่ 7 โดยมี

มูลค่าโครงการเท่ากับ 21,906 ล้านบาท 

2554 โครงการเหมืองแม่เมาะ โครงการที่ 7/1 
• บริษัทฯ ร่วมกับ ITD จัดตั้งกิจการร่วมค้าเอสคิว-ไอทีดี (“SQ-ITD”) (บริษัทฯ ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 50) 

เพื่อเข้ารับงานขุด ขน ล�าเลียงดินจาก กฟผ. ตามสัญญาจ้างเหมาขุด-ขนดินส�าหรับโครงการเหมืองแม่เมาะ 

โครงการที่ 7/1 ปริมาณ 80.0 ล้านลูกบาศก์เมตรแน่น โดยมีมูลค่าโครงการเท่ากับ 5,273 ล้านบาท 

2557 โครงการเหมืองหงสา เมืองหงสา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
• บริษัทฯ รับจ้าง บริษัท ไฟฟ้าหงสา จ�ากัด ในการขุดและขนดินและถ่านหิน ซึ่งมีมูลค่าโครงการเท่ากับ 

11,742.7 ล้านบาท โดยเข้าลงนามในสัญญาสัมปทานเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2557 
• ในเดือนกรกฎาคม 2557 บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จากผลก�าไรของปี 2555 ในอัตรา

ปันผลหุ้นละ 14 บาท ส�าหรับหุ้นจ�านวน 5,000,000 หุ้น คิดเป็นเงินทั้งหมด 70 ล้านบาท 

2558 • บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นจาก 500 ล้านบาท เป็น 750 ล้านบาท โดยบริษัทเรียกเพิ่มทุนจากผู้ถือ

หุ้นเดิม (Right Offering) จ�านวน 250 ล้านบาท เพื่อน�ามาใช้ในโครงการหงสา โดยมีมติเพิ่มทุนครั้งที่ 1 ณ 

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 จ�านวน 200 ล้านบาท และมติเพิ่มทุนครั้งที่ 2 ณ วันที่ 26 มกราคม 2558 และ

ได้จัดสรรหุ้นดังกล่าวในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 
• บริษัทฯ จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 บริษัทลงนามในสัญญางาน

จ้างเหมาขุด-ขนดินและถ่านหิน ส�าหรับโครงการเหมืองแม่เมาะ โครงการที่ 8 ในวันที่ 26 สิงหาคม 2558 

ซึ่งมีมูลค่ารวมเท่ากับ 22,871 ล้านบาท โดยมีระยะเวลาตามสัญญาตั้งแต่ปี 2559 ถึง 2568

• สิ้นสุดงานโครงการ 7/1 ตามสัญญา

2559 • บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 750 ล้านบาท เป็น 1,150 ล้านบาท โดยจัดสรรหุ้นเพ่ือเสนอขายต่อ

ประชาชนจ�านวน 380 ล้านบาท แบ่งเป็น 380 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยหุ้นที่เหลืออีก 20 

ล้านหุ้น ส�ารองไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพตามใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออก

ให้แก่กรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ ตามมติท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 1/2559 เมื่อวันท่ี 15 

กรกฎาคม 2559 

• วันที่ 14, 17 และ 18 ตุลาคม 2559 บริษัทฯ ได้เปิดให้บุคคลทั่วไปจองซื้อหุ้น(Initial Public Offering) 

จ�านวน 380,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 33.63 ของจ�านวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกช�าระแล้วทั้งหมดขอ

งบรษัิทฯ ภายหลงัการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทนุครัง้นี ้หรอืร้อยละ 33.04 ของจ�านวนหุน้สามญัทีอ่อกและ

เรยีกช�าระแล้ว ภายหลงัการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนครัง้นีแ้ละการใช้สทิธติามใบส�าคญัแสดงสทิธท่ีิออกให้

แก่กรรมการและพนักงาน มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยจ�าหน่ายในราคาหุ้นละ 3.2 บาท

• เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้เพิ่มหุ้นสามัญของ SQ เข้าเป็นหลักทรัพย์

ใหม่ และเข้าท�าการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นวันแรก (First Day Trade) เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2559
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ปี เหตุการณ์ที่สำาคัญ

2560 • บริษัทฯได้น�าใบส�าคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท จ�านวน 4,870,150 

หน่วย มีอัตราการใช้สิทธิ 1ใบส�าคัญแสดงสิทธิ มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ที่ราคาการใช้สิทธิ 1 บาท รวม

เป็นเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวน 4,870,150 บาท ทั้งนี้ ภายหลังการจดทะเบียน

เพิ่มทุนช�าระแล้ว บริษัทฯมีหุ้นที่รอการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจ�านวน 15,129,850 หุ้นและคงเหลือใบส�าคัญ

แสดงสิทธิเพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท จ�านวน 15,129,850 หน่วย

2561 • ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 บริษัทฯ ได้มีการลงนามสัญญางานเพิ่มโครงการเหมืองหงสา ประเทศลาว 

ได้แก่ งานขุด-ขนดิน จ�านวน 28 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งมีมูลค่างานประมาณ 1,036 ล้านบาท

• เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2561 ได้มีเหตุการณ์ดินนอกพื้นที่ท�างานของโครงการได้สไลด์มาท�าความเสีย

หายต่อระบบสายพานของโครงการแม่เมาะ 8 (“เหตุการณ์ดินสไลด์”) ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการ

ด�าเนินงานในระบบสายพาน แต่บริษัทก็สามารถติดตั้งแนวสายพานใหม่ได้ในไตรมาส 2/2561 และ

สามารถเริ่มด�าเนินงานได้ โดยอัตราการท�างาน (Utilization rate) ของระบบสายพานได้ทยอยปรับ

ตัวเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 70-75 ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2561 

• บรษิทัฯได้น�าใบส�าคญัแสดงสทิธทิีเ่สนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบรษัิท จ�านวน 3,644,750 

หน่วย มีอัตราการใช้สิทธิ 1ใบส�าคัญแสดงสิทธิ มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ที่ราคาการใช้สิทธิ 1 บาท 

รวมเป็นเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวน 3,644,750 บาท ทั้งนี้ ภายหลังการจด

ทะเบยีนเพิม่ทุนช�าระแล้ว บรษิทัฯมหีุน้ทีร่อการใช้สทิธซิือ้หุน้สามญัจ�านวน 11,485,100 หุน้และคงเหลอื 

ใบส�าคัญแสดงสิทธิเพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท จ�านวน 11,485,100 หน่วย

2562 • โครงการ เหมืองถ่านหินเมืองก๊ก สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 

บริษัทได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงกับ บริษัท Golden Lake Co.,Ltd. (GL) เพื่อร่วมด�าเนินการพัฒนา

โครงการเหมืองถ่านหิน เมืองก๊ก (Mai Khot Coal Mine) ซึ่งตั้งอยู่ที่ รัฐฉาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพ

เมียนมาร์ โดยได้จัดตั้งบริษัทร่วมทุน เพื่อรับสิทธิในการพัฒนาเหมืองดังกล่าวจากเจ้าของสัมปทาน

• โครงการ O&M Waste Line 2 สาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว บรษิทัฯ รบัจ้าง บรษิทั ไฟฟ้า

หงสา จ�ากัด ในการ Operation and Maintenance service ระบบสายพานงานดินและงานขี้เถ้า มี

มูลค่าโครงการเท่ากบั 2,265 ล้านบาท โดยเข้าลงนามในสญัญาสัมปทานเมือ่วนัที ่25 กรกฎาคม 2562  

• บรษิทัฯได้น�าใบส�าคญัแสดงสทิธทิีเ่สนอขายให้แก่กรรมการและพนกังานของบรษิทั จ�านวน 2,894,460 

หน่วย มีอัตราการใช้สิทธิ 1 ใบส�าคัญแสดงสิทธิ มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ที่ราคาการใช้สิทธิ 1 บาท 

รวมเป็นเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวน 2,894,460 บาท ทั้งนี้ ภายหลังการจด

ทะเบียนเพิม่ทุนช�าระแล้ว บริษทัฯมหีุน้ทีร่อการใช้สทิธิซ้ือหุน้สามญัจ�านวน 8,590,640 หุน้และคงเหลอื

ใบส�าคัญแสดงสิทธิเพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท จ�านวน 8,590,640  หน่วย

2563 • สิ้นสุดงานโครงการ 7 ตามสัญญา

• บรษิทัฯได้น�าใบส�าคญัแสดงสทิธทิีเ่สนอขายให้แก่กรรมการและพนกังานของบรษิทั จ�านวน 8,590,640 

หน่วย มีอัตราการใช้สิทธิ 1 ใบส�าคัญแสดงสิทธิ มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ที่ราคาการใช้สิทธิ 1 บาท 

มกีารใช้สทิธไิปท้ังสิน้ 5,040,490 หน่วย รวมเป็นเงนิทีไ่ด้รบัจากการใช้สิทธซิือ้หุน้สามญัเพิม่ทนุจ�านวน 

5,040,490 บาท ทั้งนี้ ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนช�าระแล้ว บริษัทฯ มีหุ้นที่รอการใช้สิทธิซื้อหุ้น

สามญัจ�านวน 3,550,150 หุน้และคงเหลอืใบส�าคญัแสดงสทิธเิพือ่เสนอขายให้แก่กรรมการและพนกังาน

ของบริษัท จ�านวน 3,550,150 หน่วย
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2564 • มถินุายน บรษิทัฯได้น�าใบส�าคญัแสดงสิทธทิีเ่สนอขายให้แก่กรรมการและพนกังานของบรษิทั จ�านวน 

3,550,150 หน่วย มีอัตราการใช้สิทธิ 1 ใบส�าคัญแสดงสิทธิ มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ที่ราคาการใช้

สิทธิ 1 บาท มีการใช้สิทธิไปทั้งสิ้น 2,067,350 หน่วย รวมเป็นเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ

เพ่ิมทุนจ�านวน 2,067,350 บาท ทัง้นี ้ภายหลังการจดทะเบยีนเพิม่ทนุช�าระแล้ว บรษิทัฯ มหีุน้ทีร่อการ

ใช้สทิธซ้ืิอหุน้สามัญจ�านวน 1,482,800 หุน้และคงเหลอืใบส�าคัญแสดงสทิธเิพือ่เสนอขายให้แก่กรรมการ

และพนักงานของบริษัท จ�านวน 1,482,800 หน่วย

• ตุลาคม บริษัทฯได้น�าใบส�าคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท จ�านวน 

1,482,800 หน่วย มีอัตราการใช้สิทธิ 1 ใบส�าคัญแสดงสิทธิ มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ที่ราคาการ

ใช้สิทธิ 1 บาท มีการใช้สิทธิไปทั้งสิ้น 642,800 หน่วย รวมเป็นเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ

เพิ่มทุนจ�านวน 642,800 บาท ทั้งนี้ ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนช�าระแล้ว บริษัทฯ มีหุ้นที่รอการ

ปรับลดทุนเป็นหุ้นสามัญจ�านวน 840,000 หุ้น

• บริษทัได้ร่วมลงนามสญัญาท้ัง 2 โครงการ ส�าหรบั โครงการ North Pit Wall Expansion และโครงการ 

Build, Lease and Transfer (BLT) กบั บริษทั ไฟฟ้าหงสา จ�ากดั (“ผู้ว่าจ้าง”) ในวนัที ่15 ตุลาคม 2564

  1.1.3 บริษัทไม่มีการใช้เงินที่ได้มาจากการระดมทุน

  1.1.4 บริษัทไม่มีข้อผูกพันที่บริษัทให้ค�ามั่นไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล

  1.1.5 ข้อมูลบริษัท
   กลุ่มบริษัทสหกล โดยบริษัท สหกลเอนยิเนียร์ จ�ากัด ได้ถูกจัดต้ังเพื่อด�าเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

งานวศิวกรรมโยธา มาตัง้แต่ปี 2513 เพือ่รองรบัการกระจายความเจริญสู่ภมูภิาคทัว่ประเทศตามนโยบายการพฒันา

ประเทศในขณะนั้น โดยมีกลุ่มครอบครัวศิริสรรพ์เป็นผู้เริ่มก่อตั้ง ต่อมาในปี 2526 บริษัท สหกลเอนยิเนียร์ จ�ากัดได้

ลงนามในสัญญาจ้างเหมาขุด-ขนดิน โครงการที่ 1 กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) โดยเป็นผู้รับผิด

ชอบในการเปิดหน้าดิน ขุดขนดินและถ่านหินให้กับเหมืองถ่านหินแม่เมาะ อ�าเภอแม่เมาะ จังหวัดล�าปาง ระหว่างปี 

2526 ถึง 2533 และได้รับการว่าจ้างให้เป็นผู้ด�าเนินการต่อในโครงการที่ 2 ระหว่างปี 2533 ถึง 2541 โดยมีมูลค่า

โครงการเท่ากับ 3,544 ล้านบาท และ 9,865 ล้านบาท ตามล�าดับ

   ต่อมา บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จ�ากัด (เดิมชื่อ บริษัท ศิริวิศวเหมืองแร่และก่อสร้าง จ�ากัด) ได้ถูก

จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2544 โดยกลุ่มครอบครัวศิริสรรพ์ เพื่อเป็นบริษัทหลักในการท�าธุรกิจด้านการให้

บริการและด�าเนินงานเหมืองแร่อย่างครบวงจร ซ่ึงครอบคลุมถึง การวางแผนงานเหมือง การปฎิบัติงานเปิดหน้า

เหมือง การให้ค�าปรึกษาด้านงานเหมือง และการให้เช่าและซ่อมบ�ารุงเครื่องจักรขนาดใหญ่ นอกจากนี้ บริษัท สห

กลอิควิปเมนท์ จ�ากัด ยังคงมีความเชี่ยวชาญด้านการรับเหมาก่อสร้างโยธา โดยได้รับงานก่อสร้างสิ่งอ�านวยความ

สะดวกทีจ่�าเป็นส�าหรบัการท�าเหมอืง เช่น ถนน ทีพั่กอาศยั เป็นต้น ในปัจจุบนั การด�าเนนิธรุกจิให้บริการและด�าเนนิ

งานเหมืองแร่อย่างครบวงจรทั้งหมดของกลุ่มบริษัทสหกล ได้ด�าเนินการโดยบริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จ�ากัด (ภาย

หลังแปรสภาพจากบริษัทจ�ากัดเป็นบริษัทมหาชนจ�ากัดในปี 2558 โดยมีชื่อเต็มว่า บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จ�ากัด 

(มหาชน) (“บริษัทฯ”) 
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  ปัจจุบันบริษัทฯ มีการขยายงานทั้งในประเทศและต่างประเทศรายละเอียด ดังนี้
 โครงการในประเทศ :
   โครงการ 8 โครงการเหมืองแม่เมาะ จังหวัดล�าปาง ประเทศไทย  
 โครงการในต่างประเทศ : 
   โครงการ Waste Line D สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
   โครงการ O&M Waste Line 2 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
   โครงการ North Pit Wall Expansion สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
   โครงการ Build, Lease and Transfer (BLT) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
   โครงการ Mai Khot Coal Mine สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

  1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

  กลุม่บรษิทัสหกล เริม่ให้บรกิารด้านเหมอืงตัง้แต่ปี 2526 โดยเป็นผูด้�าเนนิธรุกจิไทยรายแรกทีร่บัผดิชอบด�าเนนิ
งานโครงการเปิดหน้าเหมือง ทีม่มีลูค่ากว่าหมืน่ล้านบาท โดยงานแรกของกลุม่บริษทัสหกลคอื โครงการเหมอืงแม่เมาะ 
โครงการ 1 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) มลูค่าโครงการรวมทกุสญัญาประมาณ 2,770 ล้านบาท 
งานต่อมาของกลุ่มบริษัทสหกลคือ โครงการเหมืองแม่เมาะ โครงการ 2 ของ กฟผ. เช่นกัน โดยมีมูลค่าโครงการรวม
ทุกสัญญาประมาณ 7,648 ล้านบาท หลังจากนั้นกลุ่มบริษัทสหกลได้รับงานที่เกี่ยวข้องกับงานขุด ขน และล�าเลียง
ดินและถ่านหิน งานติดตั้งระบบสายพานในเหมืองแม่เมาะ รวมถึงการรับเหมาก่อสร้างทางหลวงสายส�าคัญๆ ทั่ว
ประเทศไทย ปัจจุบัน การด�าเนินธุรกิจให้บริการและด�าเนินงานเหมืองแร่ครบวงจรทั้งหมดของ กลุ่มบริษัท    สห
กล อยู่ภายใต้การด�าเนินงานของบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ โดยเป็นผู้รับ
จ้างในการขุดและขนดินและถ่านหินใน โครงการเหมืองแม่เมาะ โครงการ 7 โครงการ 7/1 และโครงการ 8 ซึ่งเป็น
โครงการต่อเนื่องจากโครงการในอดีตของ กฟผ. โดยโครงการ 7  เริ่มตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2551 สิ้นสุดสัญญาวัน
ที่ 30 เมษายน 2563 มูลค่าโครงการทั้งหมดประมาณ 21,906 ล้านบาท โครงการ 7/1 เริ่มตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 
2554 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 30 กันยายน 2558 มูลค่าโครงการทั้งหมดประมาณ 5,273 ล้านบาท และ โครงการ 8 ซึ่ง
มีระยะเวลาด�าเนินการตามสัญญาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และมีมูลค่าโครงการ
ทั้งหมดประมาณ 22,871 ล้านบาท

  นอกจากโครงการเหมืองแม่เมาะที่กล่าวมาข้างต้น บริษัทฯ ได้ลงนาม (1) สัญญาจ้างเหมาขุด-ขนดินและ
ถ่านหิน ณ เหมืองหงสา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กับ บริษัท ไฟฟ้าหงสา จ�ากัด (“ผู้ว่าจ้าง”) เมื่อวัน
ที่ 23 มกราคม 2557 โดยโครงการดังกล่าวมีมูลค่าประมาณ 11,743 ล้านบาท เริ่มต้นโครงการวันที่ 22 มิถุนายน 
2558 และสิ้นสุดโครงการวันที่ 31 ธันวาคม 2569 (2) ลงนามในสัญญางานเพิ่ม จ้างเหมาขุด-ขนดินและถ่านหิน ณ 
เหมืองหงสา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กับ บริษัท ไฟฟ้าหงสา จ�ากัด (“ผู้ว่าจ้าง”) มูลค่าประมาณ 
1,036 ล้านบาท เริ่มต้นโครงการวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 และสิ้นสุดโครงการวันที่ 31 ธันวาคม 2569 (3) ลงนาม
สญัญา Operation and Maintenance Services for Waste Line 2 System และOperation and Maintenance 
Services for Ash Conveyor System ที่เหมืองหงสา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มูลค่างาน 2,265 
ล้านบาท วันที่ 25 กรกฎาคม 2562ซึ่งจะเริ่มรับรู้รายได้ในปี 2563 และสิ้นสุดโครงการวันที่ 31 ธันวาคม 2569 (4) 
โครงการเหมืองถ่านหินเมืองก๊ก สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 บริษัทได้ลงนามใน
บันทึกข้อตกลงกับ บริษัท Golden Lake Co.,Ltd. (GL) เพื่อร่วมด�าเนินการพัฒนาโครงการเหมืองถ่านหิน เมืองก๊ก 
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(Mai Khot Coal Mine) ซึ่งตั้งอยู่ที่ รัฐฉาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยได้จัดตั้งบริษัทร่วมทุนเพื่อรับสิทธิ

ในการพัฒนาเหมืองดังกล่าวจากเจ้าของสัมปทาน (5) โครงการ North Pit Wall Expansion กับ บริษัท ไฟฟ้าหงสา 

จ�ากัด (“ผู้ว่าจ้าง”) ลงนามสัญญาวันที่ 15 ตุลาคม 2564 โดยโครงการดังกล่าวมีมูลค่าประมาณ 837 ล้านบาท เริ่ม

ต้นโครงการในเดอืนพฤษภาคม 2565 และสิน้สุดโครงการเมษายน 2570 (6) โครงการ Build, Lease and Transfer 

(BLT) กับ บริษัท ไฟฟ้าหงสา จ�ากัด (“ผู้ว่าจ้าง”) ลงนามสัญญาวันที่ 15 ตุลาคม 2564 โดยโครงการดังกล่าวมีมูลค่า

ประมาณ 2,245 ล้านบาท เริ่มต้นโครงการในเดือนตุลาคม 2564 และสิ้นสุดโครงการมีนาคม 2577

	 	 ก.	โครงการเหมืองแม่เมาะ	โครงการ	8	

  บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาจ้างเหมาขุด-ขนดินและถ่าน ส�าหรับโครงการเหมืองแม่เมาะ โครงการ 8 

กับ กฟผ. ในวันที่ 26 สิงหาคม 2558 มีมูลค่าโครงการทั้งหมดประมาณ 22,871 ล้านบาท และมีมูลค่าการ

ลงทุนทั้งหมดประมาณ 7,200 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ตกลงรับจ้างเหมาขุดและขนดินและถ่านลิกไนต์ รวมถึง

งานท�าระบบระบายน�้าในบ่อเหมืองและบนที่ทิ้งดิน  โดยสัญญาของโครงการ 8 เริ่มต้นในเดือนมกราคม 2559 

ถึงเดือนเมษายน 2569 รวมระยะเวลาประมาณ 10 ปี อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้เริ่มงานจริงในเดือนพฤศจิกายน 

2558 ทั้งนี้ งานในโครงการ 8 มีรายละเอียดงานดังนี้

	 	 รายการที่	1	งานจ้างขุดและขนดินปริมาณประมาณ	375	ล้าน	ลบ.ม.แน่น

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ ได้ด�าเนินการขุดขนดินปริมาณคงเหลือตามสัญญา 173 ล้าน

ลบ.เมตร แน่น คิดเป็นร้อยละ 46 เป็นมูลค่างานคงเหลือทั้งหมด 9,342 ล้านบาท

	 	 รายการที่	2	งานจ้างขุดคัดแยกและขนถ่านลิกไนต์ปริมาณประมาณ	31	ล้านเมตริกตัน	

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 งานรายการที่ 2 มีปริมาณงานคงเหลือตามสัญญา 12 ล้านเมตริกตัน คิด

เป็นร้อยละ 39 เป็นมูลค่างานคงเหลือทั้งหมด 430 ล้านบาท

	 	 ข.	โครงการขุด-ขนดิน	เหมืองหงสา	สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

  บรษัิทฯ ได้เริม่ด�าเนนิการ งานขุด ขนดนิ และถ่านให้บรษิทั ไฟฟ้าหงสา จ�ากดั  (“บรษิทั ไฟฟ้าหงสา จ�ากัด”) 

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2558 โดย บริษัท ไฟฟ้าหงสา จ�ากัด ได้รับสัมปทานในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังความ

ร้อน จากถ่านหินลิกไนต์ ณ ตอนเหนือของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ขนาดก�าลังการผลิตประมาณ 

1,878 เมกะวัตต์ ซึ่งจะจ�าหน่ายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ตามสัญญาซื้อขายกระแสไฟฟ้า ที่ได้

ลงนามไปเมือ่เดอืนเมษายน 2553 และบางส่วนให้แก่สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว ทัง้นี ้บรษิทั ไฟฟ้าหงสา 

จ�ากัด ถือหุ้นโดยบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน) (“BPP”) บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน) 

(“RATCH”) และ บริษัท Lao Holding State Enterprise (“LHSE”) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจของรัฐบาลสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว ในสัดส่วนร้อยละ 40 ร้อยละ 40 และร้อยละ 20 ตามล�าดับ

  ในส่วนของบรษิทัฯ ได้ลงนามในสญัญาจ้างเหมาขดุ-ขนดินและถ่าน ส�าหรับโครงการเหมอืงหงสา กบั บรษิทั 

ไฟฟ้าหงสา จ�ากัด ในวันที่ 23 มกราคม 2557 โดยบริษัทฯ รับจ้างเหมาขุดและขนดินและถ่านลิกไนต์ รวมทั้งงาน

ขุดท�าระบบระบายน�้า งานก่อสร้างท่อคอนกรีต (Box Culvert) และสิ่งอ�านวยความสะดวกอื่นที่จ�าเป็น ฯลฯ มูลค่า

โครงการทั้งหมดประมาณ 11,743 ล้านบาท และมูลค่าการลงทุนทั้งหมดประมาณ 1,800 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ใช้
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เงินลงทุนจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และการเพิ่มทุนของบริษัทฯ โครงการดังกล่าวได้เริ่มต้นด�าเนินงานเมื่อวัน

ที่ 22 มิถุนายน 2558 และสิ้นสุดโครงการวันที่ 31 ธันวาคม 2569 รวมระยะเวลาประมาณ 12 ปี และในปี 2561 

บรษิทัฯ ได้ลงนามสญัญางานเพิม่รบัจ้างเหมาขดุและขนดินจ�านวน 28 ล้าน ลบ.เมตร มลูค่าโครงการท้ังหมดประมาณ 
1,036 ล้านบาท เริ่มต้นด�าเนินการเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2561 โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้ 

  รายการที่	1	งานขุดและขนดิน	ปริมาณงาน	235	ล้าน	ลบ.เมตร	แน่น	(รวมปริมาณงานส่วนเพิ่มตามสัญญาใหม่) 
  ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 บรษิทัฯ ได้ด�าเนนิการขดุขนดนิปริมาณงานคงเหลอืตามสญัญาทัง้หมด 131 ล้าน 
ล.บ.เมตร แน่น คิดเป็นร้อยละ 56 เป็นมูลค่างานคงเหลือทั้งหมด 5,066  ล้านบาท (ปริมาณงานและมูลค่างานรวม
งานสัญญางานส่วนเพิ่ม)

  รายการที่	2	งานขุดคัดแยกและขนถ่านลิกไนต์ปริมาณประมาณ	82.5	ล้านเมตริก	ตัน (เริ่มด�าเนินงานใน
เดือนมกราคม 2559) อย่างไรก็ดี ปริมาณการขุดคัดแยกและขนถ่านลิกไนต์ในแต่ละปี จะขึ้นอยู่กับความต้องการใช้
ถ่านหินของโรงไฟฟ้าหงสา ซึ่งอาจจะไม่ตรงกับที่ระบุไว้ในสัญญาจ้าง
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 งานรายการที่ 2 มีปริมาณงานคงเหลือตามสัญญาทั้งหมด 48 ล้านเมตริกตัน  
คิดเป็นร้อยละ 58 เป็นมูลค่างานคงเหลือทั้งหมด 1,844 ล้านบาท

	 	 ค.	โครงการงาน	Operation	and	Maintenance	Services	for	Waste	Line	2	System	และโครงการ	
Operationand	Maintenance	Services	for	Ash	Conveyor	System	เหมอืงหงสา	สาธารณรัฐประชาธปิไตย
ประชาชนลาว

  โครงการ O&M Waste Line 2 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว บริษัทฯ รับจ้าง บริษัท ไฟฟ้าหง
สา จ�ากัด ในการ Operation and Maintenance service ระบบสายพานงานดินและงานขี้เถ้า มีมูลค่าโครงการ
เท่ากับ 2,265 ล้านบาท โดยเข้าลงนามในสัญญาสัมปทานเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562  เริ่มท�างานและรับรู้รายได้
ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 

  รายการที่	1งานจ้างขนดินปริมาณประมาณ	238	ล้าน	ลบ.ม.แน่น	(รวมปริมาณงานส่วนเพิ่มตามสัญญาใหม่) 
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ ได้ด�าเนินการขุดขนดินปริมาณคงเหลือตามสัญญา 179 ล้านลบ.เมตร 
แน่น คิดเป็นร้อยละ 75 เป็นมูลค่างานคงเหลือทั้งหมด 1,512 ล้านบาท

  รายการที่	2	งานจ้างขน	Ash	มูลค่างาน 303 ล้านบาท
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 งานรายการที่ 2 มีมูลค่างานคงเหลือตามสัญญา 218 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 72

	 	 ง.	โครงการ	North	Pit	Wall	Expansion	เหมืองหงสา	สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
  บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาจ้าง กับ บริษัท ไฟฟ้าหงสา จ�ากัด ในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 โดยบริษัทฯ รับจ้าง
เหมาขุดและขนดินไปยังที่ทิ้งดิน มูลค่างาน 837 ล้านบาท เริ่มท�างานประมาณเดือนพฤษภาคม 2565 สิ้นสุดสัญญา 
เมษายน 2570 ระยะเวลา 5 ปี

	 	 จ.	โครงการ	Build,	Lease	and	Transfer	(BLT)	สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
  บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาจ้าง กับ บริษัท ไฟฟ้าหงสา จ�ากัด ในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 งานก่อสร้างระบบ
สายพานเพือ่ส่งมองผูว่้าจ้าง มูลค่างาน 2,245 ล้านบาท เริม่ท�างานประมาณเดอืนตลุาคม 2564 สิน้สดุสญัญา เมษายน 
2577 ระยะเวลา 13 ปี
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  ฉ.	โครงการเหมืองก๊ก	(Mai	Khot	Energy)

 เม่ือวนัที ่11 กรกฎาคม 2562 บรษัิทได้ลงนามในบนัทกึข้อตกลงกบั บรษิทั Golden Lake Co.,Ltd. (GL) เพือ่ร่วม
ด�าเนนิการพัฒนาโครงการเหมอืงถ่านหนิ เมอืงก๊ก (Mai Khot Coal Mine) ซ่ึงต้ังอยูท่ี ่รฐัฉาน สาธารณรฐัแห่งสหภาพ
เมียนมาร์ โดยทั้ง 2 บริษัทร่วมจัดตั้งบริษัทร่วมทุนชื่อ Mai Khot Energy Limited เพื่อรับสิทธิในการพัฒนาเหมือง 
ดังกล่าวจากเจ้าของสัมปทาน ซึ่งบริษัทฯมีสัดส่วนถือหุ้นร้อยละ 70 บริษัท Golden Lake Co.,Ltd. (GL) ถือหุ้นร้อย
ละ 30 ทนุจดทะเบยีนเริม่ต้น 10 ล้านดอลลาห์สหรฐั  ส�าหรบัโครงการเมอืงก๊ก ในปี 2564 เนือ่งจากสถานการณ์โควดิ 
19 และความไม่สงบทางการเมอืงภายในประเทศสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมาร์ ท�าให้ยงัไม่สามารถด�าเนนิโครงการ
ได้ จงึได้มกีารประเมนิทบทวนสถานการณ์และวเิคราะห์ปัจจยัเสีย่งของโครงการใหม่โดยยังไม่มกีารลงทุนใดๆ เพิม่เตมิ

  1.2.1 โครงสร้างรายได้

  ทั้งนี้รายได้ที่บริษัทฯ ได้รับจากการด�าเนินงานในโครงการ ประกอบด้วย รายได้จากการรับจ้างเหมาช่วงจาก
กจิการร่วมค้าตามทีร่ะบใุนสญัญา (รายละเอยีดในหวัข้อ “การด�าเนนิงานของบริษทัฯ ในแต่ละโครงการ) และรายได้ที่
ได้รับจากการด�าเนินงานของกิจการร่วมค้า โดยแบ่งตามสัดส่วนของบริษัทฯ ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ 
ยงัมปีรมิาณการท�างานคงเหลอืและมรีายได้จากการด�าเนนิงานในโครงการทีเ่ป็นสัดส่วนของบริษทัฯ ตามตารางด้าน

ล่าง 

โครงการ ลักษณะงาน

ปริมาณงานคงเหลือในส่วน

ของบริษัทฯ1

มูลค่าคงเหลือในส่วนของ

บริษัทฯ1

หมายเหตุณ วันที่

31 ธันวาคม 

2563

ณ วันที่

31 ธันวาคม 

2564

ณ วันที่

31 ธันวาคม 

2563

ณ วันที่

31 ธันวาคม 

2564

โครงการเหมืองหงสา 

(มิถุนายน 2558

ถึง ธันวาคม 2569)

งานที่ 1 ขุดขนดิน 150 
ล้านลบ.ม.แน่น

131 
ล้านลบ.ม.แน่น

5,833
ล้านบาท

5,066 
ล้านบาท ด�าเนินการ

โดยบริษัทฯ 

เอง
งานที่ 2 ขุดขน

ถ่านหิน

55
ล้านเมตริกตัน

48
ล้านเมตริกตัน

2,127
ล้านบาท

1,844 
ล้านบาท

โครงการเหมือง

แม่เมาะ โครงการ 8

(ด�าเนินการจริง 

พฤศจิกายน 2558 ถึง 

เมษายน 2569 )

งานที่ 1 ขุดขนดิน 224 
ล้านลบ.ม.แน่น

173
ล้านลบ.ม.แน่น

12,410
ล้านบาท

9,342 ล้านบาท

ด�าเนินการ

โดยบริษัทฯ 

เอง

งานที่ 2 ขุดขน

ถ่านหิน

17
ล้านเมตริกตัน

12 
ล้านเมตริกตัน

631 ล้านบาท 430 ล้านบาท

โครงการหงสา O&M 

(7 ปี)

(ม.ค. 2563

ถึง ธันวาคม 2569)

Waste Line 2 

System

212 
ล้านลบ.ม.แน่น

179
ล้านลบ.ม.แน่น

1,735 ล้านบาท 1,512 ล้านบาท
ด�าเนินการ

โดยบริษัทฯ 

เอง
Ash Conveyor 

System

- - 261 ล้านบาท  218 ล้านบาท
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  1.2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

  (1) ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ
  ปัจจุบัน บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จ�ากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจให้บริการงานด้านการท�า

เหมืองแร่ครบวงจร (Mining Service Business) โดยปัจจุบัน เหมืองที่บริษัทฯ ให้บริการด�าเนินงาน จะเป็นการท�า

เหมอืงถ่านหนิแบบบ่อเปดิ (Open Pit Mining) ซึง่เป็นการเปิดหนา้ดนิเป็นบ่อลึกลงไปจนถึงชั้นถ่านหนิ แลว้จงึท�าการ

ขุดถ่านหินออกมาใช้งาน 

  (2) การตลาดและการแข่งขัน
	 	 ก.	นโยบายการแข่งขัน	และจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัท

การตลาดและการแข่งขัน

  กลยุทธ์การแข่งขันของบริษัทฯ

  ในการก�าหนดกลยุทธ์การแข่งขันและนโยบายการด�าเนินธุรกิจ บริษัทฯ ได้ก�าหนดกลยุทธ์การแข่งขันและ

นโยบายการด�าเนินธุรกิจหลักของบริษัทฯ ดังนี้

  1.	 การปรับเปลี่ยนการบริหารให้กับสถานการณ์ผสมผสานกับประสบการณ์ในการท�างานของผู้บริหาร	

งานให้บริการด้านการขุดและขนถ่านหินนั้น เป็นงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการท�างานเป็น

อย่างมาก ผู้บริหารหลายท่านของบริษัทฯ มีประสบการณ์ในการท�างานด้านวิศวกรรม มีความรู้ ความสามารถ และ

ความเข้าใจงานเป็นอย่างด ีอย่างไรกต็ามเพือ่ให้บรษิทัฯ มกีารพฒันาอย่างต่อเนือ่งได้มกีารปรบัเปลีย่นโครงสร้างและ

แนวทางการบรหิารโครงการโดยสนับสนุนให้บุคลากรรุ่นใหม่พร้อมแนวคดิและเทคโนโลยใีนการบรหิารโครงการทีท่นั

สมัยเข้ามามีบทบาทในการบริหารและเป็นผู้ด�าเนินงานในองค์กรมากขึ้นทั้งในมิติของการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

ท�างานและพัฒนาองค์กร

  2.	ความพร้อมของเครือ่งจกัรและอปุกรณ์ เนือ่งจากงานให้บริการขุดเหมอืง เป็นงานท่ีต้องพ่ึงพาเคร่ืองจกัร

และอุปกรณ์มาก ทั้งเครื่องจักรหลัก เช่น รถขุดบุ้งกี๋หมุน รถขุดและบรรทุก ระบบสายพาน เครื่องโม่ เครื่องโปรยดิน 

และเครือ่งจกัรช่วย เช่น รถแทรกเตอร์ รถเกรด รถบรรทกุ รถเครน ซ่ึงบรษิทัฯ มเีคร่ืองจักรทีห่ลากหลายและมคีวาม

สมัพนัธ์ทีด่กัีบผูผ้ลติเครือ่งจกัร ท�าให้มคีวามพร้อมทีจ่ะเข้าไปประมลูและด�าเนนิงานในเหมอืงอืน่ๆ ในอนาคต นอกจาก

นีบ้รษัิทฯ ยงัพฒันาเทคโนโลยใีนการควบคมุการท�างานเหมอืงอย่างต่อเนือ่ง การพฒันาระบบ CCR เพือ่ตดิตามควบคมุ

สั่งการกระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางการผลิต ทั้งนี้ ความพร้อมของเครื่องจักรและอปุกรณ์ของบริษัทฯ 

ยังเกิดจากความมีประสิทธิภาพของงานซ่อมบ�ารุง   ทั้งจากบุคลากรของบริษัทฯ เองที่มีทีมงานดูแลรักษาและซ่อม

บ�ารุงที่มีประสบการณ์มากกว่าร้อยละ 30 ของพนักงานทั้งหมด โดยแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในกลุ่มเครื่องจักรที่

ชัดเจน อีกทั้งยัง outsource งานซ่อมบ�ารุงบางส่วนที่ต้องการความเร่งด่วนและมีลักษณะงานเฉพาะให้กับบริษัท

ภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อลดต้นทุนและได้งานทันต่อความต้องการ

  3.	บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการด�าเนินงาน บุคลากรนับเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ส�าคัญในการด�าเนิน

งานของบริษัทฯ บริษัทฯ มีบุคลากรที่มีประสบการณ์และความช�านาญการท้ังในด้านวิศวกรรมการออกแบบ และ
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การใช้และประกอบเครื่องจักร และในปัจจุบัน บริษัทฯ ยังได้วางแนวทางการดูแลพนักงานของบริษัทฯ ในระดับ

ปฏิบัติการและระดับกลางให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ เพื่อให้ไล่ทันกับพนักงานระดับสูงที่มีความรู้และประสบการณ์

ท�าให้การท�างานเป็นไปได้อย่างต่อเนือ่งตัง้แต่การวางแผน ไปถงึการด�าเนนิงานจริง ซ่ึงหากเคร่ืองจักรช�ารุด บคุลากร

ของบริษัทฯ ก็สามารถเข้าไปซ่อมแซมได้ทันท่วงที ลดความล่าช้าที่อาจเกิดขึ้นได้ และท�าให้บริษัทฯ ไม่ส่งงานล่าช้า 

นอกจากนี ้พนกังานของบริษทัฯ ยงัมคีวามคล่องตัวในการโยกย้ายไปปฏบิติังานชัว่คราวและประจ�ายงัโครงการใหม่ๆ 

เช่น โครงการเหมืองหงสา ซึ่งในเบื้องต้นต้องการบุคลากรในต�าแหน่งหลัก ไปเป็นผู้บุกเบิกวางรากฐานและสอนงาน

ให้กับพนักงานท่ีรับจากท้องถ่ิน ซึ่งยังขาดความรู้และประสบการณ์ โดยบริษัทฯ สามารถเคลื่อนย้ายบุคลากรจาก

โครงการเหมืองแม่เมาะไปยังโครงการหงสาได้อย่างราบรื่น ไม่มีผลต่อการท�างานในโครงการเดิมแต่อย่างใด 

  นอกจากการส่งเสริมด้านความรู้และความเชี่ยวชาญแล้ว บริษัทฯ ยังให้ความส�าคัญกับการดูแลความเป็น

อยู่ของพนักงานโดยเฉพาะในระดับปฏิบัติการซึ่งท�าให้พนักงานมีก�าลังใจในการปฏิบัติงานและพร้อมจะร่วมปฏิบัติ

งานกับบริษัทฯ อย่างเต็มใจและต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบสวัสดิการพื้นฐานได้แก่ การจัดสรรที่ดินเพื่อ

ใช้เป็นทีพั่กอาศยัถาวร การจดัระบบสวสัดกิารรกัษาพยาบาลและการประกนัสขุภาพและอบุตัเิหต ุรวมถงึการจดัการ

แรงงานสัมพันธ์เพื่อรับทราบความต้องการของพนักงานและตอบสนองอย่างสมเหตุสมผล

  4.	การควบคุมการผลิตให้ได้อย่างต่อเนื่อง การควบคุมต้นทุนการผลิตเป็นปัจจัยความส�าเร็จของโครงการ 

ซึ่งเริ่มจากควบคุมต้นทุนเครื่องจักรที่ติดตั้ง ตั้งแต่เริ่มโครงการส�าหรับโครงการใหม่ ให้อยู่ภายในงบประมาณที่ตั้งไว้

และการควบคมุหรอืคดิต้นทนุการผลติทีส่�าคญัระหว่างกระบวนการท�างาน โดยน�าวธิกีารจัดซ้ือ จัดจ้างในรูปแบบการ

ประมูล การจัดสรร Supplier ท่ีหลากหลาย รวมถงึการกระจายอ�านาจในการบริหารงานจดัซือ้ จดัจ้างไปยงัโครงการ 

เพื่อให้สามารถจัดหาวัสดุ อะไหล่ ได้ถูกต้อง ทันเวลา ลดการสูญเสียโอกาสในการผลิต แต่ยังอยู่ภายใต้การควบคุม

ตรวจสอบภายในเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น

  กลุ่มลูกค้า

  กลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ จะเป็นกลุ่มลูกค้าในอุตสาหกรรมไฟฟ้า ซึ่งเปิดประมูลราคาจ้างให้ผู้ประกอบการด้าน

การท�าเหมืองเข้าร่วมการประมูล ทั้งนี้กลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ สามารถแบ่งออกเป็นบริษัททั้งในและต่างประเทศดังนี้

  ลูกค้าในประเทศ 

  ลกูค้าหลกัในประเทศของบริษทัฯ คอื กฟผ. โดยบริษทัฯ เป็นผู้รับเหมาในการขดุขนดินและถ่านหนิทีเ่หมือง

แม่เมาะ อ�าเภอแม่เมาะ จังหวัดล�าปาง ซึ่งเป็นโครงการของ กฟผ. ทั้งนี้เหมืองแม่เมาะเป็นเหมืองถ่านหินที่มีขนาด

ใหญ่ทีส่ดุในประเทศไทย มปีรมิาณสะสมของถ่านหนิประมาณ 1,130 ล้านตนั โดยถ่านหนิดงักล่าวจะถกูล�าเลยีงเพือ่

ส่งต่อให้โรงไฟฟ้าถ่านหินแม่เมาะ ซึ่งด�าเนินการโดย กฟผ.

  กฟผ. ได้ด�าเนนิการจ้างผูร้บัเหมาทีม่คีวามพร้อมท้ังด้าน เคร่ืองจักร อปุกรณ์ต่างๆ รวมถึงประสบการณ์ ความ

รู้ความสามารถ โดยผ่านการประมูลงานเป็นโครงการตามปริมาณและช่วงเวลาการขุด ตั้งแต่ปี 2526 โดย กฟผ. ได้

เปิดประมูลราคาจ้างเป็นสัญญาๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน) 21



โครงการ รายละเอียดของงาน ผู้ชนะการประกวดราคา ระยะเวลา

1 • ขุดขนดิน 90.0 ล้าน ลบ.ม. แน่น บริษัท สหกลเอนยิเนียร์ จ�ากัด 2526 - 33

2 • ขุดขนดิน 244.50 ล้าน ลบ.ม. แน่น

• ขุดคัดแยกและขนถ่านหิน 25 ล้านตัน

• ขนดิน 43.50 ล้าน ลบ.ม.แน่น

บริษัท สหกลเอนยิเนียร์ จ�ากัด 2532 - 41

3 • ขุดขนดิน 337.0 ล้าน ลบ.ม. แน่น

• ขุดคัดแยกและขนถ่านหิน 46.0 ล้านตัน

• ขนดิน 46.0 ล้าน ลบ.ม.แน่น

บริษัทบ้านปู จ�ากัด 2535 - 44

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

บริษัทเชียงใหม่คอนสตรัคชั่น จ�ากัด 2539 - 51

โครงการ รายละเอียดของงาน ผู้ชนะการประกวดราคา ระยะเวลา

5 • ขุดขนดิน 255.0 ล้าน ลบ.ม. แน่น

• ขุดคัดแยกและขนถ่านหิน 38.0 ล้านตัน

• ขนดิน 47.0 ล้าน ลบ.ม.แน่น

บริษัทอิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนท์
จ�ากัด (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
พัฒนาการ จ�ากัด (มหาชน) 
และบริษัทสระบุรีถ่านหิน จ�ากัด

2553 - 61

7 • ขุดขนดิน 365.0 ล้าน ลบ.ม. แน่น

• ขุดขนถ่านหิน 50.0 ล้านเมตริกตัน

• ขดุดิน (กฟผ. เป็นผูด้�าเนนิการขดุ) 40.0 ล้าน

  ลบ.ม. แน่น

กิจการร่วมค้า ITD - SQ 2551 - 62

7/1 • ขุดขนดิน 80 ล้าน ลบ.ม. แน่น กิจการร่วมค้า SQ - ITD 2554 - 58

8 • ขุดขนดิน 375 ล้าน ลบ.ม. แน่น

• ขดุคดัแยกและขนถ่านหนิ 31 ล้านเมตรกิตนั

SQ 2559 - 68

9 • ขุดขนดิน 467 ล้าน ลบ.ม. แน่น

• ขดุคดัแยกและขนถ่านหนิ 35 ล้านเมตรกิตนั

ITD 2562 - 71

  โรงไฟฟ้าแม่เมาะเป็นแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าขนาดใหญ่ในภาคเหนือ เป็นส่ือกลางในการน�า ความเจริญ

รุ่งเรื่องมาสู้ท้องถิ่นของชนในภาคเหนือ และพลังงานไฟฟ้าส่วนที่เหลือยังสามารถ ส่งไปหล่อเลี้ยง จุดศูนย์กลางที่

หนาแน่นไปด้วยอุตสาหกรรม ธุรกิจ การค้า และที่อยู่อาศัย ที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าในปริมาณ มากเป็นล�าดับของ

ประเทศ อย่างเช่นกรุงเทพฯ เขตปริมณฑล และหลายจังหวัดในภาคกลางรวมทั้งส่งพลังงาน ไฟฟ้าไปยังภาคตะวัน

ออกเฉียงเหนืออีกด้วยการที่แม่เมาะมีโรงไฟฟ้าถึง 13 เครื่อง เนื่องจากแม่เมาะอุดม สมบูรณ์ไปด้วยแหล่งเชื้อเพลิง

ลิกไนต์ ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานที่ส�าคัญยิ่งของประเทศ หากไม่นามาพัฒนาและใช้ ประโยชน์ในยามที่ประเทศต้องการ

พลังงานไฟฟ้า ก็จะเป็นการสูญเสียโอกาสและหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องนาเข้า น้ามันเชื้อเพลิงจากต่างประเทศ ซึ่งมีราคา
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แพงและไม่แน่นอน ทัง้ยงัท�าให้ต้นทนุในการผลติกระแสไฟฟ้าเพ่ิม สูงข้ึน ส่งผลกระทบแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าโดยรวมควบคู่ไป

กับการด�าเนินงานผลติไฟฟ้า กฟผ. ได้เฝ้าระมดัระวงั ตรวจสอบคณุภาพอากาศ น�า้ และดนิ ทีม่ผีลกระทบโดยตรงต่อ

การดารงชีวิตของชุมชน สัตว์เลี้ยงและพืชต่างๆ อันเกิดจากการด�าเนินงานขยายเหมือง การล�าเลียงถ่านลิกไนต์เข้าสู่

โรงไฟฟ้า และการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าอย่าง สม�่าเสมอ เพื่อให้แม่เมาะเป็นเมืองที่น่าอยู่ ปราศจากมลภาวะ สามารถ

อ�านวยประโยชน์ด้าน พลงังานไฟฟ้า สร้างความเจริญให้แก่ท้องถิน่ ทัง้จังหวดัล�าปางและหลายจังหวดัในประเทศอกี

ด้วย

  ลูกค้าต่างประเทศ 

  โครงการเหมืองหงสา 

  ปัจจุบัน บริษัทฯ ลงนามในสัญญาว่าจ้างขุดขนดินและถ่านหินในโครงการเหมืองหงสา แขวงไซยะบุรี 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นระยะเวลาประมาณ 12 ปี และลงนามในสัญญาว่าจ้างขุดขนดินเพิ่ม

เติม จ�านวน 28 ล้าน ลูกบาศก์เมตรแน่น ซึ่งเหมืองหงสามีปริมาณถ่านหินส�ารองในโครงการทั้งหมดประมาณ 577 

ล้านเมตริกตัน นับเป็นเหมืองถ่านหินที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศลาว โดยโครงการดังกล่าวเป็นโครงการโรงไฟฟ้า

พลังงานความร้อนที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงขนาด 1,878 เมกะวัตต์ 

  โครงการหงสาด�าเนินการโดย บริษัท ไฟฟ้าหงสา จ�ากัด (“บริษัท ไฟฟ้าหงสา จ�ากัด”) ซึ่งเป็นการร่วมทุน

ระหว่าง บริษทั บ้านปู เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน) (“BPP”) บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบรุโีฮลดิง้ จ�ากดั (มหาชน) (“RATCH”) 

และ รัฐวิสาหกิจถือหุ้นลาว (Laos Holding State Enterprise) (“LHSE”) ในสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 40  ร้อยละ 

40 และร้อยละ 20 ตามล�าดับ 

  บริษทั ไฟฟ้าหงสา จ�ากดั ไดร้บัสมัปทานโรงไฟฟ้าเปน็ระยะเวลา 25 ป ีโดยด�าเนินการก่อสร้างตั้งแตป่ ี2554 

ถงึ 2559 เพือ่ส่งไฟฟ้าให้กบั กฟผ. จ�านวน 1,473 เมกะวตัต์ และบรษิทั ไฟฟ้า-ลาว จ�ากดัจ�านวน 100 เมกะวตัต์ และ

น�าไปใช้ภายในโครงการอีก 75 เมกะวตัต์ ทัง้นีโ้ครงการหงสามแีผนขดุและขนถ่านหนิ 14.3 ล้านตนัต่อปี โดยบรษิทัฯ 

และบริษัท อิตาเลียนไทย หงสา จ�ากัด ได้รับสัญญาว่าจ้างในการขุดขนดินและถ่านหินในโครงการ รายละเอียดของ

โรงไฟฟ้าหงสาและงานขุดขนดินและถ่านหิน มีดังนี้

รายละเอียดโรงไฟฟ้าหงสา

เครื่องที่ กำาลังการผลิตติดตั้ง 
(เมกะวัตต์)

กำาลังการผลิตสุทธิ
(เมกะวัตต์)

กำาหนดจ่ายไฟฟ้า (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

ที่มา: คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
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รายละเอียดงานขุดขนดินที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดของงาน ผู้รับผิดชอบ มูลค่างาน
(ล้านบาท)

ระยะเวลา

• ขุดขนดิน 207.0 ล้าน ลบ.ม. แน่น

• ขุดขนถ่านหิน 82.5 ล้าน

  เมตริกตัน

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จ�ากัด (มหาชน) 11,742 12 ปี (2558 - 69)

• ขุดขนดิน 28 ล้าน ลบ.ม. แน่น บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จ�ากัด (มหาชน) 1,036 8 ปี (2561 - 69)

• O&M 238 ล้าน ลบ.ม. แน่น บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จ�ากัด (มหาชน) 2,265 7 ปี (2563 - 2569)

• North Pit wall Expansion บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จ�ากัด (มหาชน) 837 5 ปี (2565 - 2570)

• Build, Lease and Transfer (BLT) บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จ�ากัด (มหาชน) 2,245 13 ปี (2564 - 2577)

  นอกจากงานขุดและขนดนิท่ี บริษทั ไฟฟ้าหงสา จ�ากดั มแีผนในการใช้ถ่านหินเพือ่การผลติกระแสไฟฟ้าตัง้แต่

ปี 2570 ถึงปี 2584 ประมาณ 205 ล้านตัน หรือคิดเป็นปีละประมาณ 14 ล้านตัน

  โครงการเมียนมาร์
  โครงการ เหมืองถ่านหินเมืองก๊ก สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 บริษัทได้

ลงนามในบนัทกึข้อตกลงกบั บรษิทั Golden Lake Co.,Ltd. (GL) เพ่ือร่วมด�าเนนิการพัฒนาโครงการเหมอืงถ่านหนิ 

เมืองก๊ก (Mai Khot Coal Mine) ซึ่งตั้งอยู่ที่ รัฐฉาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยได้จัดตั้งบริษัทร่วมทุน 

Mai Khot Energy (MKE) เพื่อรับสิทธิในการพัฒนาเหมืองดังกล่าวจากเจ้าของสัมปทาน

 	 ข.	ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

  ประเทศไทยมีการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายในช่วง 11 เดือน ของปี 2564 มีปริมาณ 64,989 พันตันเทียบเท่า

น�้ามันดิบ ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 8.3 คิดเป็นมูลค่าการใช้พลังงานรวมกว่า 1,088,910 ล้านบาท

  สถานการณ์ด้านพลังงานทดแทน
  ในช่วง 11 เดือนของปี 2564 ประเทศไทยมีการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย 64,989 พันตันเทียบเท่าน�้ามันดิบ มี

อัตราลดลงร้อยละ 15.7 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน คิดเป็นสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนในอัตราร้อยละ 14.16 

ของการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย

  การใช้ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานทดแทนมีปริมาณ 2,859 พันตันเทียบเท่าน�้ามันดิบ ความร้อน มีปริมาณ 

4,413 พันตันเทียบเทา่น�้ามันดิบ สว่นเชือ้เพลงิชีวภาพ มปีริมาณการใช้ประกอบด้วยเอทานอล 620 พันตันเทียบเท่า

น�้ามันดิบ และไบโอดีเซล 1,309 พันตันเทียบเท่าน�้ามันดิบ

  สถานการณ์ด้านการอนุรักษ์พลังงาน
  สถานการณ์การอนรุกัษ์พลงังานของประเทศไทยในไตรมาส 1-3 ของปี พ.ศ. 2564 พบว่ามกีารใช้พลงังานขัน้

สดุท้าย 53,162 พนัตนัเทยีบเท่าน�า้มนัดบิ ขณะทีผ่ลติภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) 

ในไตรมาส 1-3 ของปี พ.ศ. 2564 นั้นมีมูลค่า 7,780,357 ล้านบาท ส่งผลให้ค่าความเข้มการใช้พลังงาน (Energy 

Intensity : EI) มีค่าอยู่ที่ 6.83 พันตันเทียบเท่าน�้า มันดิบต่อพันล้านบาท

  ด้านผลการประหยัดพลงังาน ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2554 - 2563 พบว่าค่าความเข้มการใช้พลงังานอยูท่ี่ 7.53 ซึง่มอีตัรา

ลดลงร้อยละ 11.8 เมื่อเทียบกับปีฐาน พ.ศ. 2553 คิดเป็นผลการประหยัดพลังงาน 10,185 พันตันเทียบเท่าน�้ามันดิบ
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  การใช้พลังงานขั้นสุดท้ายจำาแนกตามชนิดพลังงาน เดือน มกราคม - ตุลาคม 2564
  การใช้พลังงานขั้นสุดท้ายมีปริมาณ 64,989 พันตันเทียบเท่าน�้ามันดิบ มีอัตราลดลงร้อยละ 8.3 จากช่วง

เดียวกันของปีก่อน โดยมีการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ 57,580 พันตันเทียบเท่าน�้ามันดิบ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 88.6 

ของการใช้พลงังานข้ันสดุท้าย มอัีตราลดลงร้อยละ 6.0 ประกอบด้วยน�า้มนัส�าเรจ็รปูมปีรมิาณการใช้พลงังานมากทีส่ดุ 

31,442 พันตันเทียบเท่าน�้ามันดิบ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 48.4 มีอัตราลดลง ร้อยละ 7.1 ไฟฟ้า 15,635 พันตันเทียบ

เท่าน�้ามันดิบ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 24.1 มีอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.1 ถ่านหิน/ลิกไนต์ 5,817 พันตันเทียบเท่าน�้ามัน

ดิบ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8.9  มีอัตราลดลงร้อยละ 21.8 ก๊าซธรรมชาติ 4,686 พันตันเทียบเท่าน�้ามันดิบ คิดเป็น

สัดส่วนร้อยละ 7.2 มีอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.5 มีการใช้พลังงานหมุนเวียน 4,413 พันตันเทียบเท่าน�้า มันดิบ คิดเป็น

สัดส่วนร้อยละ 6.8 มีอัตราลดลงร้อยละ 27.7 และมีการใช้พลังงานหมุนเวียนดั้งเดิม 2,996 พันตันเทียบเท่าน�้ามัน

ดิบ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.6 มีอัตราลดลงร้อยละ 15.0

   ที่มา : กรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

   ที่มา : กรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
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  การใช้พลังงานขั้นสุดท้ายจำาแนกตามสาขาเศรษฐกิจ เดือน มกราคม - ตุลาคม 2564
  การใช้พลังงานขั้นสุดท้ายมีอัตราลดลงในทุกสาขาเศรษฐกิจ โดยพบว่ามีการใช้พลังงานในสาขาเกษตรกรรม 

1,929 พันตันเทียบเท่าน�้ามันดิบ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.9 ของการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย มีอัตราลดลงร้อยละ 8.7 

จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อน สาขาอตุสาหกรรม 23,780 พนัตันเทยีบเท่าน�า้มนัดิบ คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 36.6 มอีตัรา

ลดลงร้อยละ 10.3 สาขาบ้านอยู่อาศัย 8,885 พันตันเทียบเท่าน�้ามันดิบ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13.7 มีอัตราลดลง

ร้อยละ 5.4 สาขาธุรกิจการค้า 5,646 พันตันเทียบเท่าน�้ามันดิบ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8.7 มีอัตราลดลงร้อยละ 3.2 

และมีการใช้พลังงานมากที่สุดในสาขาขนส่ง 24,749 พันตันเทียบเท่าน�้ามันดิบ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 38.1 มีอัตรา

ลดลงร้อยละ 8.5

   ที่มา : กรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

   ที่มา : กรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

26    แบบรายงาน 56-1 One Report ประจำาปี 2564



  การผลิตพลังงานจำาแนกตามชนิดพลังงาน เดือน มกราคม - ตุลาคม 2564
  การผลติพลงังานมปีรมิาณ 59,193 พันตันเทยีบเท่าน�า้มนัดิบ มอีตัราลดลงร้อยละ 0.4 จากช่วงเดียวกนัของ

ปีก่อน โดยมีการผลิตพลังงานเชิงพาณิชย์ปริมาณ 37,318 พันตันเทียบเท่าน�้า มันดิบ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 63.0 

ของการผลิตพลังงานทั้งหมด มีอัตราลดลงร้อยละ 1.2 ประกอบด้วยน�้ามันดิบ 4,548 พันตันเทียบเท่าน�้ามันดิบ คิด

เป็นสัดส่วนร้อยละ 7.7 มีอัตราลดลงร้อยละ 16.1 ลิกไนต์ 3,174 พันตันเทียบเท่าน�้ามันดิบ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 

5.4 มีอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.5 ก๊าซธรรมชาติ 25,887 พันตันเทียบเท่าน�้ามันดิบ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 43.7 มีอัตรา

เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.5 คอนเดนเสท 3,343 พันตันเทียบเท่าน�้ามันดิบ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.6 มีอัตราลดลงร้อยละ  

5.9 และไฟฟ้าพลงัน�า้ 366 พนัตนัเทยีบเท่าน�า้มนัดิบ คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 0.6 มอีตัราเพ่ิมขึน้ร้อยละ0.3 มกีารผลติ

พลังงานหมุนเวียนและพลังงานอื่นๆ 17,806 พันตันเทียบเท่าน�้า มันดิบ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30.1 มีอัตราเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 5.8 และมีการผลิตพลังงานหมุนเวียนดั้งเดิมปริมาณ 4,069 พันตันเทียบเท่าน�้ามันดิบ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 

6.9 มีอัตราลดลงร้อยละ 15.6

     ที่มา : กรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

     ที่มา : กรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
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  การนำาเข้าพลังงานจำาแนกตามชนิดพลังงาน เดือน มกราคม - ตุลาคม 2564
  การน�า เข้าพลังงานมีปริมาณ 70,854 พันตันเทียบเท่าน�้ามันดิบ มีอัตราลดลงร้อยละ 0.3 จากช่วงเดียวกัน

ของปีก่อน โดยมกีารน�า เข้าพลงังานเชิงพาณชิย์ 70,819 พันตันเทยีบเท่าน�า้ มนัดิบ คดิเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.9 ของ

การน�า เข้าพลงังานท้ังหมด มอีตัราลดลงร้อยละ 0.3 ประกอบด้วย น�า้ มนัดิบ 38,580 พันตันเทยีบเท่าน�า้มนัดิบ  คิด

เป็นสัดส่วนร้อยละ 54.4 มีอัตราลดลงร้อยละ 1.2 คอนเดนเสท 1,205 พันตันเทียบเท่าน�้ามันดิบ คิดเป็นสัดส่วนร้อย

ละ 1.7 มีอัตราลดลงร้อยละ 8.9 ถ่านหิน 13,486 พันตันเทียบเท่าน�้า มันดิบ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 19.0 มีอัตรา

ลดลงร้อยละ 2.1 น�้ามันส�าเร็จรูป 1,252 พันตันเทียบเท่าน�้า มันดิบ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.8 มีอัตราลดลงร้อย

ละ 21.0 ก๊าซธรรมชาติ 13,663 พันตันเทียบเท่าน�้า มันดิบ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 19.3 มีอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.4  

และไฟฟ้า 2,633 พันตันเทียบเท่าน�้ามันดิบ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.7  มีอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.1และมีการน�า เข้า

พลังงานหมุนเวียนดั้งเดิม (ถ่าน) 35 พันตันเทียบเท่าน�้ามันดิบคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.1 มีอัตราลดลงร้อยละ 14.6

   ที่มา : กรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

   ที่มา : กรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน 
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  การส่งออกพลังงานจำาแนกตามชนิดพลังงาน เดือน มกราคม - ตุลาคม  2564
  การส่งออกพลงังานมีปรมิาณ 10,317 พันตันเทียบเท่าน�า้มนัดิบ มอีตัราเพ่ิมขึน้ร้อยละ 4.1 จากช่วงเดยีวกัน

ของปีก่อน โดยมีการส่งออกพลังงานเชิงพาณิชย์ 10,306 พันตันเทียบเท่าน�้า มันดิบ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.9  

ของการส่งออกพลังงานทั้งหมด มีอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.1 ประกอบด้วย น�้า มันส�า เร็จรูป 9,310 พันตันเทียบเท่า

น�้า มันดิบ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90.3 มีอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.8 น�้า มันดิบ 723 พันตันเทียบเท่าน�้ามันดิบ คิด

เป็นสัดส่วนร้อยละ 7.0 มีอัตราลดลงร้อยละ 39.3 ไฟฟ้า 154 พันตันเทียบเท่าน�้ามันดิบคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.5 

มีอัตราลดลงร้อยละ 27.4 ก๊าซโซลีนธรรมชาติ 22 พันตันเทียบเท่าน�้า มันดิบ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.2 อัตราลด

ลงร้อยละ 57.7 และถ่านหิน 97 พันตันเทียบเท่าน�้า มันดิบ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.9 มีอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 155.3  

และมีการส่งออกพลังงานหมุนเวียนดั้งเดิม (ถ่าน) 11 พันตันเทียบเท่าน�้ามันดิบ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.1 มีอัตรา

เท่ากับช่วงเดียวกันของปีก่อน

   ที่มา : กรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

   ที่มา : กรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
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  (3) การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ
  ปัจจุบัน บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จ�ากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจให้บริการงานด้านการท�า

เหมืองแร่ครบวงจร (Mining Service Business) เนื่องจากบริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการด้านการท�าเหมืองแร่อย่างครบ

วงจร การให้บริการครอบคลุมงานต่างๆ ดังต่อไปนี้

  (1)  การวางแผนงานเหมอืงและขนส่ง โดยบริษทัฯ ท�าการจัดท�าแผนงานในเหมอืงทัง้หมด เร่ิมต้ังแต่การเตรี

ยมพื้นที่แหล่งแร่ที่จะขุด พื้นที่ทิ้งดิน และพื้นที่ก่อสร้าง การเลือกเครื่องจักรกลทั้งเครื่องจักรกลหลัก (Main Equip-

ment) และ เครือ่งจกัรกลช่วยและสนบัสนนุ รวมถงึการจดัท�าแบบแปลนเหมอืงทัง้ในระยะสัน้ ระยะกลาง และระยะ

ยาว แบบก่อสร้างองค์ประกอบต่างๆ ของเหมือง เช่น ถนน สะพาน ผนังกั้นน�้า  คลองผันน�้า ส�านักงาน ฯลฯ ตลอด

จนแผนในการฟื้นฟูสภาพเหมือง

  (2) การปฏิบัติงานเปิดหน้าเหมือง บริษัทฯ สามารถรับงานเปิดหน้าเหมืองได้หลายระดับด้วยความช�านาญ

ในพืน้ทีแ่ละมบีคุลากรท่ีมปีระสบการณ์และความช�านาญในแต่ละส่วน ตัง้แต่เหมอืงขนาดเล็กถงึขนาดใหญ่ สามารถ

รับงานเปิดหน้าเหมืองแร่ได้หลายประเภท เช่น ถ่านหิน ทองแดง แบรไรต์ โปแตช ฯลฯ 

  (3) การเป็นที่ปรึกษางานเหมือง 

  (4) การบรกิารให้เช่าเครือ่งจกัรขนาดใหญ่และงานซ่อมบ�ารงุซ่ึงเป็นการบรกิารให้เช่าเครือ่งจกัรทัง้แบบท่ีเป็น

สัญญาเช่าทางการเงิน และสัญญาเช่าด�าเนินงาน รวมถึงบริการงานซ่อมบ�ารุงเครื่องจักรด้วยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ

  (5) การรับเหมาก่อสร้างงานวิศวกรรมโยธาและระบบสาธารณูปโภค เช่น ถนน ที่พักอาศัย เป็นต้น

  (4) ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

  (4.1) ทรัพย์สินถาวรหลัก
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกันในการประกอบธุรกิจ 

หลังหักค่าเสื่อมราคาสะสมที่ปรากฏในงบแสดงฐานะทางการเงินรวมของบริษัทฯ รวมทั้งหมดเท่ากับ 6,829.5 ล้าน

บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
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ประเภททรัพย์สิน สถานที่ตั้ง วัตถุ
ประสงค์

การถือครอง

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์

มูลค่า
ตามบัญชี

(สุทธิ)

ภาระผูกพัน*

1 ที่ดิน

โฉนดเลขที่ 

60240

2 ไร่ 0 งาน 

35 ตารางวา

ที่ตั้ง 47/10 ซอย

อมรพันธ์ 4 

ถนนวิภาวดีรังสิต 

แขวงลาดยาว 

เขตจตุจักร 

กรุงเทพมหานคร

ที่ตั้งส�านักงาน บริษัทฯ 

เป็นเจ้าของ

33.4 

ล้านบาท

ใช้เป็นหลัก

ประกันใน

วงเงินกู้ยืมและ

วงเงินสินเชื่อ

อื่นกับธนาคาร

ไทยพาณิชย์ 

(มูลค่าวงเงิน

รวม 2,875 ล้าน

บาท)

โฉนดเลขที่ 

135854

0 ไร่ 1 งาน 

78 ตารางวา

ที่ตั้ง 191/18 หมู่ที่ 

8 ต�าบลพิชัย อ�าเภอ

เมือง จังหวัดล�าปาง

พื้นที่รอพัฒนา

เพื่อจัดสรร

เป็นสวัสดิการ

พนักงานใน

อนาคต

บริษัทฯ 

เป็นเจ้าของ

0.2 

ล้านบาท

ไม่มี

โฉนดเลขที่ 

135843 

1 ไร่ 3 งาน 

99 ตารางวา

ต�าบลพิชัย 

อ�าเภอเมืองล�าปาง  

จังหวัดล�าปาง

1.5 

ล้านบาท

โฉนดเลขที่ 

135915 

0 ไร่ 2 งาน 

49 ตารางวา

ต�าบลพิชัย 

อ�าเภอเมืองล�าปาง  

จังหวัดล�าปาง

0.4 

ล้านบาท

โฉนดเลขที่ 

32359 

3 ไร่ 0 งาน 

41 ตารางวา

ต�าบลพิชัย 

อ�าเภอเมืองล�าปาง  

จังหวัดล�าปาง

1.9 

ล้านบาท

โฉนดเลขที่ 

135845 

1 ไร่ 0 งาน 

3 ตารางวา

ต�าบลพิชัย 

อ�าเภอเมืองล�าปาง  

จังหวัดล�าปาง

0.6 

ล้านบาท

โฉนดเลขที่ 

135846 

0 ไร่ 3 งาน 
71 ตารางวา

ต�าบลพิชัย 

อ�าเภอเมืองล�าปาง  

จังหวัดล�าปาง

0.5 

ล้านบาท

โฉนดเลขที่ 

135877

1 ไร่ 3 งาน 

71 ตารางวา

ต�าบลพิชัย 

อ�าเภอเมืองล�าปาง  

จังหวัดล�าปาง

บริษัทฯ 

เป็นเจ้าของ

4.1 

ล้านบาท

รวมที่ดิน
42.6 

ล้านบาท
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ประเภททรัพย์สิน สถานที่ตั้ง วัตถุ
ประสงค์

การถือครอง

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์

มูลค่า
ตามบัญชี

(สุทธิ)

ภาระผูกพัน*

2 อาคาร

- อาคารส�านักงานสูง 7 ชั้น 47/10 ซอยอมรพันธ์ 4 

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง

ลาดยาว เขตจตุจักร 

กรุงเทพมหานคร

ที่ตั้งโครงการ บริษัทฯ 

เป็นเจ้าของ

139.9

ล้านบาท

ใช้เป็นหลัก

ประกันใน

วงเงินกู้ยืมและ

วงเงินสินเชื่อ

อื่นกับธนาคาร

ไทยพาณิชย์ 

(มูลค่าวงเงิน

รวม 2,875 ล้าน

บาท)

- อาคารส�านักงาน คลัง

เก็บพัสดุน�้ามัน,เรือน

แถวพนักงาน,บ้านพัก

วิศวกร,บ้านพักรับรอง,โรง

เก็บน�้ามันหล่อลื่น,ตู้

คอนเทนเนอร์,ส�านักงาน

เคลื่อนที่

การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทย 

ประทานบัตรเลข

ที่ 20148/15918 

ต�าบลแม่เมาะ อ�าเภอ

แม่เมาะ จังหวัด

ล�าปาง

ที่ตั้งโครงการ บริษัทฯ 

เป็นเจ้าของ

ไม่มี

- ตู้คอนเทนเนอร์

(ส�านักงานเคลื่อนที่),

บ้านพักพนักงานท้อง

ถิ่น,บ้านพักพนักงานคน

ไทย, บ้านพักวิศวกร, 

ส�านักงานโครงการ

Hongsa Contract 

D at LAOS. No.6 

Unit. Ban Han 

Hongsa District, 

Xayaboury Prov-

ince.

ที่ตั้งโครงการ บริษัทฯ 

เป็นเจ้าของ

ไม่มี
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ประเภททรัพย์สิน สถานที่ตั้ง วัตถุ
ประสงค์

การถือครอง

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์

มูลค่า
ตามบัญชี

(สุทธิ)

ภาระผูกพัน*

3 เครื่องจักรและอุปกรณ์

-เครื่องจักรหลัก,

เครื่องจักรช่วย, 

และเครื่องมือต่างๆ 

ส�าหรับการด�าเนินงาน

ภายในโครงการ

การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทย 

ประทานบัตรเลข

ที่ 20148/15918 

ต�าบลแม่เมาะ 

อ�าเภอแม่เมาะ 

จังหวัดล�าปาง

ใช้ด�าเนิน

งานภายใน

โครงการ

บริษัทฯ 

เป็นเจ้าของ

6,583.1 

ล้านบาท

บางส่วนใช้เป็น

หลักประกัน

วงเงินกู้และ

วงเงินสินเชื่อ

อื่นของธนาคาร

ไทยพาณิชย์ 

(มูลค่าวงเงิน

รวม 9,128 ล้าน

บาท) ส�าหรับ

โครงการ

แม่เมาะ

- เครื่องจักร

หลัก,เครื่องจักรช่วย,

และเครื่องมือต่างๆ 

ส�าหรับการด�าเนินงาน

ภายในโครงการ

Hongsa Contract 

D at LAOS. No.6 

Unit. Ban Han 

Hongsa District, 

Xayaboury Prov-

ince.

ใช้ด�าเนิน

งานภายใน

โครงการ

บริษัทฯ 

เป็นเจ้าของ

บางส่วนใช้เป็น

หลักประกัน

วงเงินกู้และ

วงเงินสินเชื่อ

อื่นของธนาคาร

ไทยพาณิชย์ 

(มูลค่าวงเงิน

รวม 2,875 ล้าน

บาท) ส�าหรับ

โครงการหงสา

4 แคมป์ บริษัทฯ 

เป็นเจ้าของ

12.2 ล้าน

บาท

ไม่มี

5 เครื่องตกแต่ง บริษัทฯ 

เป็นเจ้าของ

6.2 ล้าน

บาท

ไม่มี

6 อุปกรณ์ส�านักงาน บริษัทฯ 

เป็นเจ้าของ

6.2 ล้าน

บาท

ไม่มี

7 ยานพาหนะ บริษัทฯ เป็น

เจ้าของ/เช่าซื้อ

9.4 ล้าน

บาท

ไม่มี

8 สินทรัพย์ระหว่างท�า บริษัทฯ 

เป็นเจ้าของ

29.9 ล้าน

บาท

ไม่มี

รวมสินทรัพย์ถาวรหลัก 6,829.5	ล้านบาท
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 สินทรัพย์ของบริษัทฯ มีอายุการใช้งานเฉลี่ยดังต่อไปนี้

สินทรัพย์ อายุการใช้งาน

อาคาร 10 - 20 ปี หรือตามอายุโครงการ

แค้มป์ 5 ปี

เครื่องจักรและอุปกรณ์ 5 - 10 ปี หรือตามอายุโครงการ

เครื่องตกแต่ง 5 ปี

อุปกรณ์ส�านักงาน 5 ปี

ยานพาหนะ 4 - 5 ปี

  บรษัิทได้จดจ�านองทีด่นิพร้อมสิง่ปลกูสร้างทีม่อียูใ่นปัจจบุนัและทีจ่ะมขีึน้ในอนาคต เครือ่งจกัร อปุกรณ์และ
ยานพาหนะบางส่วนเพ่ือใช้เป็นหลักประกนัส�าหรบัวงเงินเบกิเกนิบัญชแีละเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน โดยทีดิ่นพร้อม
สิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่จะมีขึ้นในอนาคต รวมถึงเครื่องจักรดังกล่าวเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ 

  บริษัทฯ มีการท�าสัญญาเช่าทรัพย์สินการเงินซ่ึงเป็นการเช่ายานพาหนะและเคร่ืองจักรเพ่ือใช้ในการด�าเนิน
งาน สัญญาเช่าดังกล่าวมีระยะเวลา 2 - 5 ปี อัตราร้อยละ 2 - 5.75 ต่อปี และมีก�าหนดช�าระคืนเป็นรายเดือน

  สนิทรพัย์ท่ีเป็นเคร่ืองจักรและอปุกรณ์ท่ีบรษิทัฯ ใช้ในการด�าเนนิการในโครงการเหมอืงแม่เมาะและโครงการ

หงสาจะประกอบด้วยสินทรัพย์ที่บริษัทฯ จัดซื้อใหม่และสินทรัพย์เดิมของบริษัทฯ ที่น�ามาซ่อมแซมฟื้นฟูสภาพ

เครือ่งจกัรเพือ่กลบัมาใช้ใหม่ ท�าให้สามารถน�ามาใช้ได้อย่างมปีระสิทธิภาพในโครงการและเพ่ิมอายกุารใช้งานให้ใกล้

เคียงกับเครื่องจักรใหม่ (Recondition)

  (4.2) สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่สำาคัญในการประกอบธุรกิจของบริษัท
   ปัจจุบันบริษัท มีสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนที่ส�าคัญในการประกอบธุรกิจของบริษัท คือโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ ซึ่งแสดงราคาทุนสุทธิจากตัดจ�าหน่ายสะสม โดยค่าตัดจ�าหน่ายค�านวณโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุการ

ใช้งาน

ประเภททรัพย์สิน สถานที่ตั้ง
วัตถุ

ประสงค์
การถือครอง

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์

มูลค่า
ตามบัญชี

(สุทธิ)
ภาระผูกพัน*

1 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

-โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ที่ตั้ง 47/10 ซอย

อมรพันธ์ 4ถนน

วิภาวดีรังสิต แขวง

ลาดยาว เขตจตุจักร 

กรุงเทพมหานคร

เพื่อใช้บันทึก

และบริหาร

ข้อมูลการจัด

ท�าบัญชี

เป็นเจ้าของ 1.3 

ล้านบาท

ไม่มี

  (4.3) ประกันภัยของสินทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
   กรมธรรมประกนัภยัของกลุม่บรษิทัฯ เป็นประเภทกรมธรรม์ประกนัความเสีย่งทรพัย์สนิ และกรรมธร

รม์ประกนัอคัคภียั ซึง่ครอบคลมุถงึความสญูเสยีหรือความเสียหายต่อสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์อนัเกดิจาก
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อัคคีภัยและอุบัติเหตุต่างๆ (Property Damage) โดยรวมความเสียหายต่อเครื่องจักร (Machinery Breakdown) 

รวมทั้งแผ่นดินไหวและน�้าท่วม

  กลุ่มบริษัทฯ มีจ�านวนเงินเอาประกันตามตารางกรมธรรม์ดังกล่าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ทั้งหมด 

10,805.16 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

บริษัท
รายละเอียดทรัพย์สินเอาประกัน/

ประเภทประกัน
ผู้รับผลประโยชน์ วงเงินประกัน

บริษัทฯ อาคารส�านักงานของบริษัท

อาคารส�านักงานใหญ่

เครื่องจักรกลหลัก เครื่องจักรช่วยและทรัพย์สินอื่นๆ

บริษัทฯ

ธนาคารไทยพาณิชย์

บริษัทฯ/ธนาคารไทยพาณิชย์

266.56 ล้านบาท
70.0 ล้านบาท

10,468.6 ล้านบาท

  (4.4) นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้าในอนาคต
   บรษิทั สหกลอิควิปเมนท์ จ�ากดั (มหาชน) มนีโยบายการลงทนุและบรหิารงานในบรษิทัย่อยและบรษิทั
ร่วม โดยจะลงทุนในธุรกิจที่มีความเกี่ยวเนื่อง ใกล้เคียง หรือก่อให้เกิดประโยชน์และสนับสนุนการด�าเนินธุรกิจของ
บริษัท เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง และผลการด�าเนินงานของบริษัท 

   นอกจากนี ้ในการก�ากบัดแูลการด�าเนนิงานของบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมนัน้ บรษิทัจะส่งตวัแทนของ
บรษัิทซึง่มคีณุสมบัตแิละประสบการณ์ทีเ่หมาะสมกบัธรุกจิทีบ่ริษทัเข้าลงทนุเข้าเป็นกรรมการในบริษทัย่อยและบรษิทั
ร่วมของบรษัิทดงักล่าว โดยตวัแทนดังกล่าวอาจเป็นประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร กรรมการ ผูบ้รหิาร
ระดับสูง หรือบุคคลใดๆ ของบริษัทที่ปราศจากผลประโยชน์ขัดแย้งกับธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเหล่านั้น 
ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทสามารถควบคุมดูแลกิจการ และการด�าเนินงานของบริษัทย่อยได้เสมือนเป็นหน่วยงานหน่ึงของ
บริษัท และ/หรือสามารถตรวจสอบดูแลการด�าเนินกิจการของบริษัทร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทจึงก�าหนด
ให้ตัวแทนของบริษัทจะต้องบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม (แล้วแต่กรณี) ให้เป็นไปตาม
ระเบียบและกฎเกณฑ์ซึ่งก�าหนดไว้ในข้อบังคับ และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทย่อย และ/
หรือบริษัทร่วมนั้นๆ นอกจากนี้ การส่งตัวแทนเพื่อเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าวให้เป็นไปตาม
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท และ/หรือข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดังกล่าว

  ทัง้น้ี บรษิทัจะตดิตามผลประกอบการและผลการด�าเนนิงานของบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมอย่างใกล้ชดิ รวม
ถึงก�ากับให้มีการจัดเก็บข้อมูลและบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้บริษัทตรวจสอบ
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  1.3  โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

   1.3.1 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

บริษัท สัดส่วนการถือหุ้น ลักษณะการประกอบธุรกิจ

1 Mai  Khot  Energy Limited ร้อยละ 70 พัฒนาโครงการเหมืองถ่านหินเมืองก๊ก

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 

2 บริษัท สหกลพาวเวอร์ จ�ากัด ร้อยละ 100 ลงทุนในบริษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจผลิต

และจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้า 

3 บริษัท ทริปเปิ้ล เอส อิโค่ จ�ากัด ร้อยละ 15 

ผ่าน บจ. สหกลพาวเวอร์

พัฒนาและลงทุนในธุรกิจผลิตและจ�าหน่าย

กระแสไฟฟ้า

  Mai Khot Energy Limited
  เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 บริษัทได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงกับ บริษัท Golden Lake Co.,Ltd. (GL) 

เพื่อร่วมด�าเนินการพัฒนาโครงการเหมืองถ่านหิน เมืองก๊ก (Mai Khot Coal Mine) ซึ่งตั้งอยู่ที่ รัฐฉาน สาธารณรัฐ

แห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยทั้ง 2 บริษัทร่วมจัดตั้งบริษัทร่วมทุนชื่อ Mai Khot Energy Limited เพื่อรับสิทธิในการ

พัฒนาเหมืองดังกล่าวจากเจ้าของสัมปทาน ซึ่งบริษัทฯมีสัดส่วนถือหุ้นร้อยละ 70 บริษัท Golden Lake Co.,Ltd. 

(GL) ถือหุ้นร้อยละ 30 ทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 10 ล้านดอลลาห์สหรัฐ โดยมีแผนงานในการพัฒนาเหมืองถ่านหินเพื่อ

การส่งออกและพัฒนาโรงไฟฟ้าเพื่อจ�าหน่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ต่อไป

  บริษัท สหกลพาวเวอร์ จ�ากัด
  บริษัท สหกลพาวเวอร์ จ�ากัด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2547 ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท มี

จ�านวนหุน้ทัง้หมด 100,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 10 บาท เพือ่ประกอบธรุกจิประเภทการลงทนุในธรุกิจผลติและจ�าหน่าย

กระแสไฟฟ้า ทั้งนี้ บริษัท สหกลพาวเวอร์ จ�ากัดมีการเพิ่มทุนระหว่างปี 2558 ท�าให้ปัจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียน

เป็น 10 ล้านบาท คิดเป็นจ�านวนหุ้น 1,000,000 หุ้น ที่มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

บมจ. สหกลอิควิปเมนท์ 
(บริษัทฯ)

บจ. สหกลพาวเวอร์

70% 100%

15%

บจ. ทริปเปิ้ล เอส อีโค่

Mai Khot Energy
Limited
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  บริษัท ทริปเปิ้ล เอส อีโค่ จ�ากัด
  บริษัท ทริปเปิ้ล เอส อีโค่ จ�ากัด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 ด้วยทุนจดทะเบียน 40 ล้านบาท และ

มีการเพิ่มทุนในปี 2559 จ�านวน 20 ล้านบาท ท�าให้ปัจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งหมด 60 ล้านบาท คิดเป็น

จ�านวนหุ้นทั้งหมด 6 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท โดยบริษัท สหกลพาวเวอร์ จ�ากัด ได้จัดตั้งบริษัทร่วมกับ กลุ่ม

ครอบครัวรุ่งโรจน์กิติยศ และบริษัท พี เอส ที เอนเนอร์ยี จ�ากัด โดยถือหุ้นร้อยละ 15 ร้อยละ 70 และร้อยละ 15 

ตามล�าดับ

  1.3.2 บุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งถอืหุน้ในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมเกินกว่าร้อยละ 10 ของ
จ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง 

  -ไม่มี-

  1.3.3 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่
  -ไม่มี-

  1.3.4 ผู้ถือหุ้น

  รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564

ลำาดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำานวนหุ้น สัดส่วน (ร้อยละ)

1 บริษัท เอสวีพีเค จ�ากัด      228,750,000 19.95

2 บริษัท เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนยิเนียริ่ง (1964) จ�ากัด        82,550,000 7.20

3 ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล        70,000,000 6.11

4 นายทรงยศ เอื้อวัฒนา        48,410,000 4.22

5 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ากัด        30,904,681 2.70

6 นายภาคย์ ศรีสัตยากุล        25,100,000 2.19

7 นางอภิญญา ศิริสรรพ์        23,100,000 2.01

8 นายสุจินต์ ศิริสรรพ์        17,000,000 1.48

9 นายนพพันธป์ เมืองโคตร        15,701,000 1.37

10 นายชาญชัย แซ่ลี้        13,035,000 1.14

รวมผู้ถือหุ้น 10 รายแรก 554,550,681 48.37

ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ 591,899,169 51.63

รวม 1,146,449,850 100.00

  1.4 จ�านวนทุนจดทะเบียนและทุนช�าระแล้ว
   1.4.1 ทุนจดทะเบียนและทุนช�าระแล้วล้านบาท
   ชื่อหลักทรัพย์ที่จดทะเบียน “บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จ�ากัด (มหาชน)” ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 

บริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,150,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,150,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1.00 

บาท ทุนจดทะเบียนที่เรียกช�าระแล้ว 1,149,160,000 บาท
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   1.4.2 บริษัทไม่มีหุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ
   1.4.3 บริษัทไม่มีหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพของบริษัทเป็นหลักทรัพย์อ้างอิง
ในการออกหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพ่ือผู้ลงทุนซ่ึงเป็นคนต่างด้าว (Thai Trust Fund) และ 
ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR)

  1.5 การออกหลักทรัพย์อื่น
   บริษัทฯ มีการออกหุ้นกู้โดยหุ้นกู้ของบริษัทฯ เป็นหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน ณ 

วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีหุ้นกู้ที่ยังไม่ครบก�าหนดไถ่ถอน ดังนี้ : 

บริษัท
สัดส่วน
การถือ

หุ้น

อัตราดอกเบี้ย
ต่อปี

วันออกตราสาร
หนี้

อายุ/ กำาหนดการไถ่ถอน
อันดับ

ความน่าเชื่อถือ

SQ226A 700 ร้อยละ 5
ช�าระดอกเบี้ย
ทุก 3 เดือน

21 มิถุนายน 2562 อายุ 3 ปี ก�าหนดไถ่ถอน 
21 มิถุนายน 2565

BBB - By TRIS

SQ23OA 300 ร้อยละ 5.5
ช�าระดอกเบี้ย
ทุก 3 เดือน

28 ตุลาคม 2563 อายุ 3 ปี ก�าหนดไถ่ถอน 
28 ตุลาคม 2566

BBB - By TRIS

SQ246A 300 ร้อยละ 4.95
ช�าระดอกเบี้ย
ทุก 3 เดือน

25 มิถุนายน 2564 อายุ 3 ปี ก�าหนดไถ่ถอน 
25 มิถุนายน 2567

BBB - By TRIS

SQ24NA 300 ร้อยละ 4.9
ช�าระดอกเบี้ย
ทุก 3 เดือน

12 พฤศจิกายน 2564 อายุ 3 ปี ก�าหนดไถ่ถอน 
12 พฤศจิกายน 2567

BBB - By TRIS

  1.6 นโยบายการจ่ายเงินปันผล
   บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก�าไรสุทธิจากงบ

เฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินส�ารองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ก�าหนดไว้ในกฎหมายและข้อ

บังคับของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความจ�าเป็น และ

ความเหมาะสมอืน่ๆ ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัเห็นสมควร ท้ังนี ้การจ่ายเงินปันผลประจ�าปีจะต้องได้รับอนมุติัจากที่

ประชมุผูถ้อืหุน้ เว้นแต่เป็นการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัอาจอนมุติัให้จ่ายเงินปันผลระหว่าง

การได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีก�าไรพอที่จะท�าเช่นนั้นได้ และให้รายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 

ดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในคราวถัดไป
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2.1 นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง
	 		 การบรหิารความเสีย่งอย่างมปีระสทิธผิล	เป็นส่ิงส�าคญัอย่างยิง่ต่อความยัง่ยนืขององค์กร	บริษทัฯ	จึงตระหนกั

และให้ความส�าคัญอย่างสูงกับการวิเคราะห์	 ติดตาม	 และบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการด�าเนิน

ธุรกิจหรือต่อผู้ถือหุ้น	 และเพื่อให้การด�าเนินงานเป็นไปตามกลยุทธ์ทางธุรกิจ	 ซึ่งรวมถึงการขยายไปยังต่างประเทศ	

บรษิทัฯ	จงึได้พฒันาแนวทางการบรหิารจดัการความเสีย่งองค์กรตามแนวทางของ	The	Committee	of	Sponsoring	

Organization	of	the	Treadway	Commission	(COSO-ERM)	ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลในเรื่อง

	 		 การบริหารความเสี่ยง	 โดยถือว่าการบริหารความเส่ียงเป็นองค์ประกอบท่ีส�าคัญของทุกกระบวนการในการ

ด�าเนินธุรกิจและต้องมีความเช่ือมโยงกันทุกระดับ	 และได้ก�าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง	 ทั้งน้ีการบริหาร

ความเสี่ยง	 อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของผู้บริหารทุกระดับและการก�ากับดูแลของคณะกรรมการบริหาร	 เช่น	 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	(Risk	Management	Committee)

2.2 ปัจจัยความเสี่ยงต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัท
  2.2.1 ความเสี่ยงต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัท
    2.2.1.1 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
    (1) ความเสี่ยงจากทิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ
	 	 	 	 	 นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่มีความพัฒนาและก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว	 อาจส่งผลกระทบต่อการ 

	 	 	 	 ด�าเนนิธรุกจิในปัจจบัุน	และอนาคต	โดย	บรษิทัฯ	ได้ก�าหนดให้มกีารทบทวนกลยทุธ์และทศิทางในการ 

	 	 	 	 ด�าเนนิงานระยะยาวเป็นประจ�า	เพือ่ให้กลยทุธ์และแนวทางในการด�าเนนิธรุกจิสอดคล้องกบัสถานการณ์ 

	 	 	 	 ทางธรุกจิ	และทศิทางของสถานการณ์โลกทีเ่ปลีย่นแปลงไป	โดยจะมกีารประชมุระดมความคดิเหน็ของ 

	 	 	 	 ผู้บริหารระดับสูง	 ร่วมกับพนักงาน	 เพื่อท�าให้มั่นใจว่าเงินลงทุนของบริษัท	 จะเกิดประโยชน์และม ี

	 	 	 	 ประสิทธิภาพสูงสุด	

    (2) ความเสี่ยงในการจัดหาบุคลากรที่มีประสบการณ์และเฉพาะทาง
	 	 	 	 	 การให้บริการขุดขนดินและถ่านหินจ�าเป็นต้องอาศัยเครื่องจักรและแรงงานในการด�าเนินการ	 ซึ่ง 

	 	 	 	 ความพร้อมและความสมบรูณ์ของเคร่ืองจักรและแรงงานเป็นส่วนส�าคญัในการให้บริการท่ีมคีณุภาพและ 

	 	 	 	 ต่อเนื่อง	 หากเครื่องจักร	 หรือแรงงานไม่เพียงพอต่อการให้บริการ	 รวมถึงหากไม่สามารถจัดหาหรือ 

	 	 	 	 พฒันาบุคลากรทีม่คีวามเชีย่วชาญและประสบการณ์ในต�าแหน่งงานทีส่�าคญัได้ทนั	อาจส่งผลให้บรษิทัฯ 

	 	 	 		 ส่งมอบงานตามที่สัญญาจ้างก�าหนดล่าช้าและอาจต้องเสียค่าปรับในกรณีดังกล่าว

	 	 	 	 อย่างไรก็ดี	บริษัทฯ	ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าว	จึงได้วางแผนจัดหาและพัฒนาบุคลากรที่ม ี

	 	 	 ความรู้ความเชี่ยวชาญให้สอดคล้องกับแผนการด�าเนินงานได้ทัน	 ตลอดจนการปรับเปล่ียนแผนการ 

	 	 	 ดังกล่าวอย่างสม�่าเสมอให้เหมาะสมกับเหตุการณ์เฉพาะหน้าและการด�าเนินงานจริงเพื่อให้บริษัทฯ 

	 		 	 สามารถประมาณการและควบคุมปริมาณการส่งมอบให้เป็นไปตามที่สัญญาจัดจ้างก�าหนด	

2. การบริหารจัดการ
   ความเสี่ยง
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	 	 	 	 นอกจากนี้	 ในด้านการวางแผนพัฒนาบุคลากรและแรงงาน	บริษัทฯ	ได้ว่าจ้างที่ปรึกษาที่มีความ 

	 	 	 เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบุคลากร	 มาออกแบบและวางแผนส�าหรับการจัดระบบแผน	 Career	 Path 

	 	 	 และระบบ	Succession	Nominee	แผนการพัฒนาบคุลากรในระดับทีส่�าคญั	รวมถงึแผนพัฒนาความ 

	 	 	 รูค้วามสามารถของบุคลากร	เพือ่ให้บคุลากรเหน็การเตบิโตในสายอาชพีระหว่างท�างาน	สามารถก�าหนด 

	 	 	 เป้าหมายได้ชดัเจน	มกีารพฒันาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนือ่ง	สามารถดึงศกัยภาพของตนเองมา 

	 	 	 ใช้ได้อย่างมปีระสทิธผิล	และสามารถวางแผนพฒันาขดีความสามารถของบุคลากรในกลุม่งานทีส่�าคัญ 

	 	 	 ของบริษัทฯ	 เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะปฏิบัติงานในต�าแหน่งงานที่สูงขึ้น	 หรือรองรับต�าแหน่งงาน 

	 	 	 ทดแทนต่อไป	

    (3) ความเสี่ยงด้านชื่อเสียงองค์กร
	 	 	 	 ด้วยความคาดหวังที่หลากหลายของผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ	 และความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใน 

	 	 	 ปัจจบุนั	ส่งผลให้การสือ่สารเหตกุารณ์และประเด็นข่าวต่างๆ	รวมถึงข้อร้องเรียนท่ีอาจส่งผลต่อบริษทัฯ 

	 		 	 แพร่กระจายไปได้อย่างรวดเร็ว	ซึ่งบริษัทฯ	มีการด�าเนินการติดตามข้อมูล	ข่าวสาร	อย่างใกล้ชิด	เพื่อ 

	 	 	 สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและทันเวลา	และหากเป็นประเด็นที่อยู่ในการควบคุมของบริษัทฯ	บริษัทฯ	 

	 	 	 ก็พร้อมที่จะพัฒนาการด�าเนินงานให้ดียิ่งขึ้นอย่างทันการณ์

    (4) ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย
	 	 	 	 บรษิทัฯ	ประกอบธรุกจิเป็นผูใ้ห้บรกิารและผูด้�าเนนิงานด้านการท�าเหมอืงแร่	ซึง่เป็นธรุกิจทีม่กีลุ่ม 

	 	 	 ลูกค้าจ�ากัด	ณ	ปัจจุบัน	บริษัทฯ	ได้ให้บริการขุดขนดินและถ่านหิน	เหมืองแม่เมาะ	โครงการแม่เมาะ	8 

	 		 	 และให้บรกิารขุด	-	ขนดิน	ขุดและคัดแยก	และขนถ่านลิกไนต์ที	่เมืองหงสา	โครงการหงสา	สาธารณรัฐ 

	 	 	 ประชาธิปไตยประชาชนลาว

	 	 	 	 อย่างไรกด็	ีบรษิทัฯ	ได้พยายามหาแหล่งสมัปทานอืน่โดยการเข้าร่วมประมลูงานให้บรกิารท�าเหมือง 

	 	 	 กบักลุม่ลกูค้ารายอ่ืนทัง้ภายในและภายนอกประเทศ	ซ่ึงระหว่างไตรมาสที	่2	ของปี	2564	บริษทัฯ	ได้รบั 

	 	 	 หนังสือแจ้งจาก	Hongsa	Power	Company	Limited	ให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคา	(Letter	of 

		 	 	 Award)	ทั้งหมด	3	โครงการ	เมื่อวันที่	15	ตุลาคม	2564	บริษัทฯ	ได้ร่วมลงนามในสัญญาโครงการ	 

	 	 	 North	Pit	Wall	Expansion	Project	โดยโครงการมีมูลค่า	837	ล้านบาท	โครงการ	Build	Lease 

		 	 	 Transfer	(BLT)	โดยโครงการมีมูลค่า	2,245	ล้านบาท	และโครงการ	O&M	Service	for	Waste	Line 

	 	 	 2	Conveyor	Expansion	โดยโครงการมีมูลค่า	2,342	ล้านบาท	

	 	 	 	 บริษัทฯ	มีความตั้งใจที่จะสร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้กับผู้ถือหุ้นต่อไป	โดยบริษัทฯ	มีแผนการ 

	 	 	 ขยายธรุกจิการลงทุนในการผลติแร่ดบิประเภทอืน่ๆ	เช่น	ดบีกุ	ทองค�า	รวมถงึกจิการผลติไฟฟ้าพลงังาน 

	 	 	 ทางเลือกในอนาคต	เป็นต้น	ซึ่งแม้การชนะการประมูลของบริษัทฯ	จะยังไม่มากแต่ก็จะช่วยลดความ 

	 	 	 เสี่ยงของการพึ่งพิงรายได้จากลูกค้าน้อยรายที่มีอยู่	

   2.2.1.2 ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
    (1) ความเสี่ยงจากการผันผวนของต้นทุนการผลิตที่ส�าคัญ
    สัญญารับจ้างทั้งหมดของบริษัทฯ จะเป็นในลักษณะที่มีการก�าหนดราคาต่อหน่วยที่แน่นอน หาก 

   ต้นทุนการผลิตสูงกว่าที่ประมาณการไว้ บริษัทฯ ต้องรับความเสี่ยงจากก�าไรลดลงหรืออาจขาดทุน ซึ่ง 
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   อาจเป็นผลจาก (1) สภาพหน้างานการผลติไม่เป็นไปตามทีค่าดการณ์ไว้ เช่น ชัน้หนิหนากว่าทีป่ระเมนิ 

   ไว้ ท�าให้ต้องใช้วัตถุระเบิดมากขึ้น หรือ (2) ราคาวัตถุดิบที่เพิ่มสูงขื้น เช่น ค่าน�้ามัน ซึ่งเครื่องจักรบาง 
   ส่วนใช้น�้ามันในการด�าเนินงาน ค่าอะไหล่เครื่องจักร ค่าเหล็ก และค่าจ้างผู้รับเหมา เป็นต้น

    ทัง้นีส้ญัญารบัจ้างส่วนใหญ่มข้ีอก�าหนดเกีย่วกบัสูตรท่ีใช้ในการปรับราคา เพ่ือรองรับความผนัผวน 
   ของราคาต้นทุนการผลิต แต่สูตรดังกล่าวอาจไม่ครอบคลุมราคาที่เพิ่มสูงขึ้นทั้งหมด ท�าให้บริษัทฯ ยัง 
   ต้องรับภาระจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้นบางส่วน
    อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวเสมอมาจึงปรับวิธีการจัดการโดย
    1) ได้พิจารณาสูตรท่ีใช้ในการปรับราคาส�าหรับโครงการใหม่เพื่อให้ครอบคลุมความผันผวนของ 
   ราคาที่คาดจะสูงขึ้นในอนาคตมากที่สุด 
    2) จัดท�าแผนงบประมาณเพื่อใช้ในการควบคุมต้นทุนการผลิต โดยแผนดังกล่าวเป็นการตกลง 
   ร่วมกันระหว่างฝ่ายควบคมุงบประมาณและฝ่ายปฏบิตัหิน้างานซึง่จะถูกอนมุตัโิดยฝ่ายบรหิารโดยต้นทุน 
   การผลิตจะถูกน�ามาพิจารณาและสอบทานผ่านแผนงบประมาณอย่างสม�่าเสมอ 
    3) เพิ่มการประมูลงานจ้างเพื่อลดต้นทุน 
    4) ลดการจ้างผู้รับเหมาช่วงหรือผู้รับจ้างที่ไม่มีประสิทธิภาพและด�าเนินการบริหารงานด้วย 
   บุคลากรของบริษัทฯ มากขึ้น 
    5) นอกจากนี้บริษัทฯ ได้เปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการระบบคลังพัสดุและจัดซื้อเป็นเชิงรุกมากขึ้น 
   เพื่อควบคุมต้นทุนของโครงการ

   (2) ความเสี่ยงจากปริมาณการด�าเนินงานขุดและขนดินและถ่านหินต�่ากว่าเป้าหมายการท�างาน 
   ที่วางไว้
    ก่อนเริ่มด�าเนินงานทุกโครงการ บริษัทฯ จะวางแผนการด�าเนินงานเป็นรายเดือน และวาง 
   เป้าหมายปรมิาณดนิหรอืถ่านหนิทีจ่ะสามารถขุดหรือขนได้เพ่ือใช้ในการติดตามปริมาณขดุขนจริง อย่างไร 
   กด็ ีการด�าเนินงานอาจไม่เป็นไปตามแผน เนือ่งจากสภาพเครือ่งจกัรทีม่อีายุการใช้งานมาก เครือ่งจกัร 
   เสือ่มมากกว่าทีค่าดการณ์ไว้ การควบคมุการผลติ ณ หน้างาน การบรหิารเครือ่งจกัรไม่เป็นไปตามแผน 
    หรอืปัจจยัภายนอกอืน่ๆ ทีไ่ม่สามารถควบคุมได้ เช่น สภาพอากาศ สภาพเหมอืงเมือ่ขดุจริง ภยัพิบติัจาก 
   ธรรมชาติ รวมถึงการท�างานที่ล่าช้าหรือผิดพลาดของผู้รับเหมารายอื่นๆ ที่อยู่ในพื้นที่การท�างานเดียว 
   กับบริษัทหรือมีกระบวนการท�างานซึ่งส่งผลกระทบต่อเนื่องมาถึงการผลิตของบริษัท

	 	 	 	 ทั้งนี้	หากบริษัทฯ	ไม่สามารถด�าเนินงานให้เสร็จตามก�าหนดเวลาในสัญญา	บริษัทฯ	จะต้องชดใช ้

   ค่าเสียหายจากการผิดสัญญา ซึ่งปกติอยู่ที่อัตราร้อยละ 0.1 ของมูลค่างานที่คงค้างอยู่ นับจากวันที่สิ้น 
   สุดสัญญาจนถึงวันที่บริษัทฯ ท�างานเสร็จหรือแก้ไขงานให้สมบูรณ์  ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ตระหนัก 
   ถึงปัญหาดังกล่าวและได้ก�าหนดให้มมีาตรการในการลดความคลาดเคลือ่นระหว่างปรมิาณงานจรงิและ 
   ปริมาณงานตามแผน โดยวิเคราะห์ความสามารถในการผลิตจริงของเครื่องจักรให้สอดคล้องกับหน้า 
   งานจริง ออกแบบระบบการท�างานท่ียืดหยุ่นให้รองรับกับสถานการณ์ต่างๆ วางแผนการด�าเนินงาน 
   ทีห่น้างานอย่างรอบคอบ ด�าเนนิการบ�ารุงรักษาทางวิง่ Haul Road ในบ่อเหมอืงท�าให้ลดปัญหา อปุสรรค 
   ในช่วงหน้าฝน นอกจากนีบ้รษิทัฯ ได้ก�าหนดให้มกีารติดตามผลการปฏบิติังานโดยทมีวศิวกรและผูป้ฏบิตั ิ
   งานทีม่คีวามช�านาญ รวมถงึในช่วงระหว่างปี 2562 - 2564 บรษิทัฯ ได้ตดัสนิใจจดัโครงสร้างการบรหิาร 
   หน้างานใหม่ รวมทั้งพัฒนาระบบ CCR (ระบบควบคุมและติดตามกระบวนการผลิตแบบ Real time) 

   ทีม่อียูเ่ดมิให้มปีระสทิธภิาพมากข้ึน	ซ่ึงสามารถท�าให้เหน็ถึงปัญหาการด�าเนนิงานท่ีเกดิข้ึนและสามารถ 
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	 	 	 แก้ไขได้ทันท่วงทีอย่างเป็นระบบ	 และก�าหนดให้มีการประชุมเพ่ือติดตามผลการปฏิบัติงานอย่าง 

	 	 	 สม�่าเสมอ	และประเมนิสถานการณ์ทีอ่าจมีผลกระทบตอ่การท�างานของบรษิทัฯ	เพื่อหารอืกับผูว่้าจา้ง	

	 	 	 	 	 อย่างไรก็ดีบริษัทฯ	 ไม่เคยท�างานล่าช้ากว่าแผนอย่างมีนัยส�าคัญและไม่เคยถูกปรับจากการ 

	 	 	 ด�าเนินงานที่ล่าช้า	

   (3) ความเสี่ยงจากการจัดหาเครื่องจักรและแรงงานให้เพียงพอและเต็มประสิทธิภาพ
   	 การให้บริการขุดขนดินและถ่านหินจ�าเป็นต้องอาศัยเครื่องจักรและแรงงานในการด�าเนินการ	ซึ่ง 

	 	 	 ความพร้อมและความสมบรูณ์ของเคร่ืองจักรและแรงงานเป็นส่วนส�าคญัในการให้บริการท่ีมคีณุภาพและ 

	 	 	 ต่อเนื่อง	 หากเครื่องจักร	 หรือแรงงานไม่เพียงพอต่อการให้บริการ	 รวมถึงหากไม่สามารถจัดหาหรือ 

	 	 	 พฒันาบุคลากรท่ีมคีวามเชีย่วชาญและประสบการณ์ในต�าแหน่งงานทีส่�าคญัได้ทนั	อาจส่งผลให้บรษิทัฯ 

	 	 	 ส่งมอบงานล่าช้ากว่าที่ก�าหนดตามสัญญา	หรือท�างานโดยขาดประสิทธิภาพ

	 	 	 	 อย่างไรกด็	ีบรษิทัฯ	ได้ตระหนกัถงึความเสีย่งดงักล่าว	จงึได้วางแผนการซ่อมบ�ารงุเครือ่งจกัรซึง่เป็น 

	 	 	 แผนการซ่อมบ�ารุงเชิงป้องกันและเชิงบ�ารุงรักษา	 รวมถึงได้มีการจัดหาและพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้ 

	 	 	 ความเชี่ยวชาญให้สอดคล้องกับแผนการด�าเนินงานได้ทัน	ตลอดจนการปรับเปล่ียนแผนการดังกล่าว 

	 	 	 อย่างสม�่าเสมอให้เหมาะสมกับเหตุการณ์เฉพาะหน้าและการด�าเนินงานจริงเพื่อให้บริษัทฯ	 สามารถ 

	 	 	 ประมาณการและควบคุมปริมาณการส่งมอบให้เป็นไปตามที่สัญญาจัดจ้างก�าหนด	

  2.2.1.3 ความเสี่ยงด้านการเงิน
   (1) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องและความสามารถในการช�าระหนี้
    ธุรกจิของบรษิทัฯ มลีกัษณะเป็นโครงการๆ และม ีNature of business ทีจ่ะต้องลงทนุในเคร่ืองจกัร 
   อปุกรณ์และการเตรยีมงาน เป็นจ�านวนเงินสูงมากในช่วง 2-3 ปีแรกของโครงการ (Capital Intensive 
    Business) เนือ่งจากโครงการเหมอืงแม่เมาะ 8 (มลูค่าโครงการ 22,871 ล้านบาท ช่วงปี 2559 - 2568) 

    และโครงการเหมืองหงสา (มูลค่าโครงการสัญญาแรก 11,742	ล้านบาท	ช่วงปี	2558	-	2569)	 เป็น 

	 	 	 โครงการทีม่ขีนาดใหญ่มาก	และมกีารใช้เงินทุนภายในของบริษัทไล่เล่ียกนัในช่วง	2-3	ปีแรกของโครงการ 

	 	 	 จงึส่งผลให้มสีภาพคล่องค่อนข้างต�า่		อาจท�าให้เกดิความกงัวลในเรือ่งความสามารถในการช�าระหนีข้อง 

	 	 	 บริษัท	

	 	 	 	 ความเสีย่งด้านนีไ้ม่ได้กระทบต่อความสามารถในการช�าระเงินต้น	ดอกเบีย้ตามสัญญาเงินกู้และหุน้กู ้

	 	 	 ส�าหรบัเงนิกูจ้ากธนาคารพาณชิย์	บรษิทัได้มกีารโอนสทิธกิารรบัเงนิค่างานให้กบัธนาคารแล้ว	ธนาคาร 

	 	 	 จะตัดช�าระค่างวดตามก�าหนด	 (การช�าระหนี้จะเป็น	%	 ของรายได้	 โดยตารางการผ่อนช�าระหนี้ของ 

	 	 	 ธนาคารพาณชิย์ในแต่ละงวดอยูใ่นระดบัทีเ่หมาะสม	โดยไม่กระทบกบัการบรหิารสภาพคล่องของบรษิทั 

	 	 	 แต่อย่างใด)

	 	 	 	 ในส่วนของภาระหนี้อื่นๆ	รวมถึงหุ้นกู้	และค่าใช้จ่ายต่างๆ	ของบริษัท	บริษัทฯ	ด�าเนินมาตรการ 

	 	 	 ป้องกันในช่วงที่มีการลงทุนสูง	ดังนี้	

	 	 	 	 1)	การติดตามแผนการลงทุนและควบคุมแผนใช้จ่ายเงินอย่างใกล้ชิด	

	 	 	 	 2)	จัดท�าและบริหารระยะเวลาการช�าระเงิน	ช�าระหนี้	และการรับเงินให้มีประสิทธิภาพสูงสุด	

	 	 	 	 3)	 การขายเครื่องจักรท่ีจะเสร็จสิ้นจากงานโครงการอื่นๆ	 ซึ่งไม่มีความจ�าเป็นต้องใช้แล้ว	 เนื่อง 

	 	 	 	 จากบริษัทฯ	ใช้เครื่องจักรคุณภาพสูงและดูแลบ�ารุงรักษาตามมาตรฐาน	ดังนั้น	จึงยังเป็นที่สนใจ 

	 	 	 	 ของผู้ประกอบการที่ใช้สินค้ามือสอง	

    4)	มีวงเงิน	Working	Capital	จากธนาคารพาณิชย์ที่ยังไม่ได้เบิกใช้ส�ารองไว้	
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	 	 	 	 	 ทีผ่่านมาจนถึงสิน้ปี	2564	บรษิทัช�าระดอกเบีย้และเงนิต้นตรงตามก�าหนดทัง้เงินกูข้องธนาคาร 

	 	 	 	 พาณชิย์และของหุน้กู	้ตัง้แต่ปี	2562	บรษิทัได้ลงทนุในด้านเครือ่งจกัรหลกัของโครงการแม่เมาะ	8	และ 

	 	 	 	 หงสาเสรจ็สิน้แล้ว	ดงันัน้	แนวโน้มภาระหนีใ้นปีต่อไปจะทะยอยลดลงตามล�าดับ	ยกเว้นได้งานใหม่ 

	 	 	 	 เพิ่มเติมในอนาคต

   (2) ความเสี่ยงจากการผิดเงื่อนไขสัญญาเงินกู้
    ตามที่ในสัญญาเงินกู้ที่บริษัทฯ	ได้ตกลงกับธนาคารพาณิชย์ส�าหรับโครงการที่บริษัทฯ	ด�าเนินงาน 

	 	 		 มกีารระบเุงือ่นไขว่าด้วยการด�ารงอตัราส่วนทางการเงิน	เช่น	อตัราส่วนหนีสิ้นทีม่ภีาระดอกเบีย้ต่อทนุ 

	 	 	 อัตราส่วนความสามารถในการช�าระหนี้	 เป็นต้น	 ส�าหรับหุ้นกู้	 บริษัทมีการก�าหนดเงื่อนไขการด�ารง 

	 	 	 อัตราส่วนทางการเงินของหุ้นกู้เช่นกัน	 จึงมีความเส่ียงท่ีอาจไม่สามารถด�ารงอัตราส่วนทางการเงินได	้ 

	 	 	 หากบริษัทฯ	มีสัดส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยเกินกว่าทุน	หรือก�าไรน้อยเกินกว่าภาระหนี้ในช่วงเวลา 

	 	 	 ใดเวลาหนึ่ง	

	 	 	 	 ในขณะที่	โครงการแม่เมาะ	8	และโครงการหงสา	ธนาคารได้ก�าหนดให้บริษัทฯ	ด�ารงอัตราส่วน 

	 	 	 ทางการเงินดังนี้	

	 	 	 	 -		Debt	Service	Coverage	Ratio	(DSCR)	ไว้ในอัตราไม่ต�่ากว่า	:	1.2:1	

	 	 	 	 -	 อัตราส่วนหนี้สินท่ีมีภาระดอกเบี้ยต่อก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	 ภาษี	 ค่าเสื่อมราคาและ 

หุ้นกู้ SQ มูลค่าหุ้นกู้ที่ออกและ 

คงเหลือ (ล้านบาท)

วันออกหุ้นกู้ เงื่อนไขการด�ารงอัตราส่วน ทางการเงินในข้อ

ก�าหนดสิทธิของหุ้นกู้

SQ24NA 300.00 12	พฤศจกิายน	2564 ไม่มีข้อก�าหนด	ในการด�ารงอัตราส่วนทางการเงิน

SQ246A 300.00 25	มิถุนายน	2564 IBD	 to	 Equity	 :	 3.5	 :	 1	 โดยค�านวณจากงบการเงินรวม

ประจ�าปีนั้นๆ	 ในกรณีผู้ออกหุ้นกู้ได้รับการผ่อนผันการด�ารง

อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	 (IBD)	

จากสถาบันการเงิน	 ให้ถือว่าผู้ออกหุ้นกู้ได้รับการผ่อนผันการ

ด�ารงอัตราส่วนตามข้อก�าหนดสิทธิ์นี้ด้วย

SQ230A 300.00 28	ตุลาคม	2563 IBD	to	Equity	:	3.5:	1	ทั้งนี้ในกรณีที่	ผู้ออกหุ้นกู้ได้รับการ

ผ่อนผนัการด�ารงอตัราส่วนหนีส้นิทีม่ภีาระดอกเบ้ียต่อส่วนของ

ผูถ้อืหุน้	(IBD)	จากสถาบันการเงนิให้ถือว่าผูอ้อกหุน้กู้ได้รบัการ

ผ่อนผันการด�ารงอัตราส่วนตามข้อก�าหนดสิทธิ์นี้ด้วย

SQ226A 700.00 21	มิถุนายน	2562 IBD	to	Equity	:	3.5	:	1	หรืออัตราส่วนที่สถาบันการเงิน

ก�าหนดหรือยกเว้นการก�าหนดโดยค�านวณจากงบการเงินรวม

ประจ�าปีบัญชีนั้นๆ
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	 	 	 	 ตัดจ�าหน่าย	(IBD/EBITDA)	ไว้ในอัตราไม่เกิน	:	4:1	

	 	 	 	 -		อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุนไว้ในอัตราส่วนไม่เกิน	(IBD/Equity)	:	2:1	

	 	 	 	 	 ส�าหรับหุ้นกู้ของบริษัท	 มีการก�าหนดเงื่อนไขการด�ารงอัตราส่วนทางการเงินตามข้อก�าหนด 

	 	 	 สิทธิ	และรายละเอียดดังนี้

	 	 	 	 จากข้อเท็จจริงที่ปรากฏเป็นข่าว	ในปี	2561	มีเหตุการณ์ฝนตกหนักเกิดดินสไลด์ที่เหมืองแม่เมาะ	

ท�าให้ระบบสายพานของโครงการแม่เมาะ	8		ของบรษิทัได้ผลกระทบ		ระบบสายพานไม่สามารถด�าเนนิงานได้ประมาณ	

8	เดือน	เมื่อซ่อมแซมแล้วเสร็จก�าลังการผลิตจะค่อยๆ	ปรับสูงขึ้น	ดังนั้น	จึงเกิดผลกระทบต่อผลการด�าเนินงานของ

บรษัิทในปี	2561	อย่างรนุแรง	และกระทบในระดบัทีล่ดลงในช่วงต้นปี	2562	แต่เนือ่งจากเหตุการณ์ดินสไลด์นีม้ไิด้เป็น

ความบกพร่องของบริษัท	ประกอบกับบริษัทเป็นผู้รับเหมาที่ดีมาตลอด	37	ปีกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

และเป็นลกูค้าทีด่ขีองสถาบนัการเงนิมาโดยตลอด	ดังนัน้	ทางธนาคารพาณชิย์ท่ีเป็นผู้สนบัสนนุทางการเงินของบริษทั

จงึได้ผ่อนผันการด�ารงอตัราส่วนทางการเงนิทีก่ล่าวถงึข้างต้นในสญัญาเงนิกู	้ส�าหรบังบการเงนิประจ�าปี	2562,	2563	

และ	2564	อีกทั้งยังส่งผลท�าให้เงื่อนไขการด�ารงอัตราส่วนทางการเงินในข้อก�าหนดสิทธิของหุ้นกู้	ถูกผ่อนผันไปด้วย

ตามเงื่อนไขในข้อก�าหนดสิทธิ

  2.2.1.4 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฏระเบียบ ข้อบังคับ และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
   (1) ความเสี่ยงเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
    ตามนโยบายและแผนการด�าเนนิงานเกีย่วกบัธรุกจิเหมอืงของ กฟผ. ระบใุห้ “ผูรั้บจ้างต้องปฏบัิติ 

   ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ 

   สิ่งแวดล้อม ตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) รวมถึงเงื่อนไขหรือข้อก�าหนด 

   ที่ส่วนราชการก�าหนดหรือก�าหนดเพ่ิมเติม เช่น เง่ือนไขหนังสือแนบท้ายอนุญาต เง่ือนไขในการออก 

   ประทานบัตร และมาตรการป้องกันตามแผนผังโครงการท�าเหมืองแร่ เป็นต้น ดังน้ันสัญญาจัดจ้าง 

   ที่บริษัทฯ เข้าท�าโดยตรงกับ กฟผ. ส�าหรับโครงการ 8 และกับบริษัท หงสาพาวเวอร์ จ�ากัด  (HPC)  

   ได้ใช้มาตรการควบคุมส่ิงแวดล้อมเข้มงวดเช่นเดียวกับท่ี กฟผ. ท�าไว้ นอกจากนี้ได้ก�าหนดให้บริษัทฯ 

   ต้องปฏิบัตติามเกณฑ์มาตรฐานสิง่แวดล้อม เช่น การฉดีพรมน�า้ทีห่น้างานดนิก่อนการขดุในช่วงแล้ง การ 

   ตดิตัง้ระบบฉดีพรมน�า้หน้าระบบเครือ่งโม่ เครือ่งตักและสายพาน เพือ่รกัษาคุณภาพอากาศ ข้อก�าหนด 

   ในการเจาะรรูะเบิดเพือ่ไม่ให้เกดิการสัน่สะเทอืนทีเ่กนิค่ามาตรฐาน และการจดัท�ากองดนิให้อยูใ่นสภาพ 

อัตราส่วนทางการเงิน หน่วย งบการเงินรวม

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(D/E	Ratio) เท่า 4.13 3.15 2.46

อัตราส่วนหนี้สิน	ที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

(IBD	to	EQUITY)

เท่า 3.59 2.85 2.18

อัตราส่วนหนี้สิน	ที่มีภาระดอกเบี้ยต่อ	(IBD	to	EBITDA) เท่า 4.94 4.01 3.61

อัตราส่วนความสามารถในการช�าระหนี้	(DSCR) เท่า 0.74 1.24 0.89

44    แบบรายงาน 56-1 One Report ประจำาปี 2564



   ที่ลดการพังทลายของดินและลดการปนเปื้อนสู่แหล่งน�้า เป็นต้น 

    บริษัทฯ ได้ด�าเนินการตามมาตรฐานที่ผู้ว่าจ้างและตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 

   สิง่แวดล้อมและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม ตามรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบ 

   สิ่งแวดล้อม (EIA) ที่ก�าหนดไว้อย่างเคร่งครัดและมีการตรวจสอบค่ามาตรฐานอย่างสม�่าเสมอ โดยการ 

   ด�าเนนิงานของบรษิทัฯ จะเกีย่วข้องกบัการเปิดหน้าดิน ขดุขนดินและถ่านหินเท่านัน้ ซึง่ไม่ได้เกีย่วข้อง 

   กับกระบวนการหลักของการผลิตไฟฟ้า เช่น กระบวนการเผาไหม้ กระบวนการก�าจัดซากเชื้อเพลิง 

    เป็นต้น นอกจากนี้ พื้นที่ด�าเนินงานของบริษัทฯ ถูกจัดสรรให้เปิดพื้นที่เปิดกว้างและห่างไกลจาก 

   แหล่งชมุชน ดงันัน้ บริษัทฯ จงึมคีวามเสีย่งน้อยมากทัง้ในเรือ่งผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมและผลกระทบ

   ต่อชุมชนรอบข้าง 

    นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเข้าร่วมกับ กฟผ., องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยราชการ ใน

โครงการเพื่อชุมชนในบริเวณรอบเหมืองแม่เมาะอย่างสม�่าเสมอเพื่อสื่อสาร ท�าความเข้าใจ และสร้างความสัมพันธ์ที่

ดีกับชุมชน

  2.2.1.5 ความเสี่ยงอื่นๆ
   (1) ความเสี่ยงในการแพร่กระจายของโรคระบาด
     จากสถานการณ์ที่ทั่วโลกประสบปัญหาโรคระบาด Covid-19 ซึ่งท�าให้ประชาชนและบริษัทฯ ทุก 

   แห่งทั่วโลกได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างรุนแรง ไม่ว่าจะเป็นการปิดกิจการเนื่องจาก 

   ภาวะเศรษฐกิจซบเซา การหยุดชะงักการท�างานของแรงงาน การเลิกจ้าง ซึ่งบริษัทฯ ได้พิจารณาและ 

   ได้ตระหนักถึงเหตุการณ์ดังกล่าว โดยได้ก�าหนดมาตรฐานการป้องกันดังนี้ 

    (1) บริษัทฯ จัดหาวัดซีนทางเลือกได้แก่ Sinopharm และModerna เพื่อฉีดให้กับพนักงานที่ 

   กรุงเทพและโครงการแม่เมาะอย่างทั่วถึง ในขณะที่โครงการหงสาได้รับความร่วมมือจากนายจ้างเป็น 

   ผู้จัดหาวัคซีนฉีดให้กับพนักงานทั้งคนไทยและคนท้องถิ่นอย่างครบถ้วน

    (2) บริษัทฯ จัดสร้างสถานที่กักตัวที่ถูกสุขลักษณะส�าหรับพนักงานที่เป็นกลุ่มเสี่ยงทั้งในโครงการ 

   แม่เมาะและหงสา เพื่อจ�ากัดการแพร่กระจายของเชื้อโรคในกลุ่มพนักงานและผู้รับเหมา

    (3) บรษิทัฯ ได้ออกประกาศค�าสัง่การดูแลตนเองและการกกัตัวเพือ่รบัผดิชอบต่อตนเองและสงัคม 

   ในกรณีที่พนักงานเดินทางไปในสถานที่เสี่ยง 

    (4) รณรงค์ให้พนักงานปฏิบัติตนด้านสุขลักษณะตามที่กรมสาธารณสุขประกาศอย่างเคร่งครัด 

    (5) รณรงค์และให้ความรู้กับพนักงานเพื่อให้พนักงานตระหนักถึงความส�าคัญของการแจ้งข้อมูล 

   จริงกับทางบริษัทฯ ในกรณีที่คิดว่าตนเองอยู่ในกลุ่มเสี่ยง 

    (6) จัดทีมแพทย์เพื่อวัดไข้และซักประวัติพนักงานกรณีที่พนักงานของโครงการหงสาเดินทางกลับ 

   จากภมูลิ�าเนาเข้ามาท�างานในโครงการหงสา นอกจากนีบ้ริษทัฯ ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชดิและ 

   ได้วางแผนส�าหรบัสถานการณ์ข้ันรุนแรงไว้โดยการวางแผนอตัราก�าลังคน เพ่ือให้การทดแทนพนกังาน 

   สามารถท�าได้อย่างทันท่วงที รวมถึงแนวทางการแก้ไขกรณีที่มีการแพร่ระบาดของพนักงานในเหมือง

    (7) บริษัทฯ ได้ประกาศให้มีการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home) เพื่อลดการรวมตัวของ 

   พนักงาน และหากพนักงานมีความจ�าเป็นที่จะต้องเข้าปฏิบัติงานในอาคารส�านักงาน ต้องตรวจหาเชื้อ 

   เบื้องต้น (Antigen Test Kit) ก่อนเข้าอาคารส�านักงาน และรายงานผลการตรวจให้ผู้บังคับบัญชารับ 

   ทราบทกุครัง้ และผูบ้งัคบับญัชจีะรวบรวมผลการตรวจแจ้งให้ฝ่ายพัฒนาองค์กรและบคุลากรรับทราบ 
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   อย่างสม�่าเสมอ

    ผลจากการใช้มาตรการของบรษิทัฯ ทีเ่ข้มงวดจนถงึปัจจบุนั ท�าให้บรษิทัฯ พบผูติ้ดโรคจ�านวนน้อย 

   และกักตัวได้ทัน ท�าให้บริษัทฯ ยังคงท�างานได้ตามปกติในแบบ New Normal

  2.2.2 ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์
   ราคาหุ้นของบริษัทฯ อาจมีความผันผวน อันสืบเนื่องจากปัจจัยต่างๆ ซึ่งอยู่นอกเหนือจากการควบคุม

ของบริษัทฯ เช่น

   - ความผนัผวนของผลการด�าเนนิการของบรษิทัฯ จากสภาพแวดล้อมทางธรรมชาตทิีไ่ม่สามารถควบคุมได้ 

      รวมถึงภาวะโรคระบาด เช่น การระบาดของ COVID-19

   - สภาวะของตลาดทุนในตลาดหลักทรัพย์โดยทั่วไปในวงกว้าง

   - ทัศนคติต่อโอกาสในการประกอบกิจการและในอุตสาหกรรมโดยทั่วไป

   - ผลต่างระหว่างผลการด�าเนินงานที่แท้จริง กับผลการด�าเนินงานที่ผู้ลงทุนและนักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้

   - สภาพคล่องในหุ้นของ บริษัทฯ ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

   - การเปลี่ยนแปลงพฤติการณ์อันกระทบต่ออุตสาหกรรมการเงิน สภาพทั่วไปของเศรษฐกิจ สภาวะ

     ตลาดหุ้นและเหตุการณ์หรือปัจจัยอื่นๆ

   - กฎระเบียบอันรัดกุมหรือข้อจ�ากัดในอุตสาหกรรมของบริษัทฯ ซึ่งก�าหนดโดยหน่วยงานภาครัฐท่ี 

     เกี่ยวข้องรวมถึงการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงทางกฏหมายและกฏระเบียบต่างๆ 

   - การเปลี่ยนแปลงมาตรการทางภาษีของรัฐบาล

   - การเปลี่ยนแปลงในนโยบายการด�าเนินงานของบริษัทคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกัน

   - การเปลี่ยนแปลงวิธีการประเมินมูลค่าตลาดและราคาหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่ประกอบกิจการ 

     ท�านองเดียวกันกับบริษัทฯ
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3. การขับเคลื่อนธุรกิจ
     เพื่อความยั่งยืน

	 บรษัิท	สหกลอคิวปิเมนท์	จ�ำกดั	(มหำชน)	มนีโยบำยและกำรด�ำเนนิงำนของบริษทัฯ	และบริษทัย่อย	ทแีสดง

ถงึควำมมุง่มัน่ทีจ่ะด�ำเนนิธรุกจิเพือ่กำรเจรญิเตบิโตอย่ำงยัง่ยนืในระยะยำว	รวมทัง้ค�ำนงึถงึผลประโยชน์ของผูม้ส่ีวน

ได้เสียทุกกลุ่มเป็นส�ำคัญ	 ทั้งนี้	 เพื่อมุ่งหวังให้ภำคอุตสำหกรรมอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมได้อย่ำงเป็นสุข	 และยก

ระดบัควำมเจรญิก้ำวหน้ำไปพร้อมๆ	กนั	ด้วยมิติควำมรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม	(Environment)		มติิสังคม	(Social)	 

และมิติกำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำงมีธรรมำภิบำล	(Governance)	

 3.1 นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน
	 บริษัทมีแนวนโยบำยที่จะด�ำเนินธุรกิจ	ให้เจริญเติบโตบนพื้นฐำนของธรรมำภิบำลและกำรจัดกำรด้ำนควำม

ยัง่ยนื	และค�ำนงึถงึผลประโยชน์ของผูม้ส่ีวนได้เสียทกุกลุ่มเป็นส�ำคญั	ทัง้นี	้เพ่ือมุง่หวงัให้ภำคอตุสำหกรรมอยูร่่วมกับ

ชุมชนและสังคมได้อย่ำงเป็นสุข	และพัฒนำยกระดับควำมเจริญก้ำวหน้ำไปพร้อมๆ	กัน	“โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจ

ของบริษัทต้องการสร้าง Value ให้กับสังคมได้อย่างยั่งยืนโดยค�านึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นส�าคัญ”
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ประเด็นความยั่งยืนที่ส�าคัญ แนวทางปฏิบัติ/นโยบาย หน้า

1.	สิ่งแวดล้อม •	 กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม

		 -	นโยบำย/ผลกำรด�ำเนินงำน

•	 ควำมปลอดภัย	อำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้อม

	 ในกำรท�ำงำน

	 -	นโยบำย/ผลกำรด�ำเนินงำน

2.	สังคม •	 กำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

		 -	นโยบำย	/	ผลกำรด�ำเนินงำน

•	 กำรบริหำรงำนด้ำนสิทธิมนุษยชน

		 -	นโยบำย	/	ผลกำรด�ำเนินงำน

•	 กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล

		 -	นโยบำย	/	ผลกำรด�ำเนินงำน

3.	เศรษฐกิจ •	 ด�ำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่ำงยั่งยืน

•	 กระจำยรำยได้และกำรจ้ำงงำนสู่ท้องถิ่น

•	 บริหำรจัดกำรเพื่อรองรับกำรเปลี่ยนแปลง 

	 อุตสำหกรรม

•	 ส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีในกำรท�ำงำน

•	 ส่งเสริมควำมก้ำวหน้ำในอำชีพกำรงำน

1.	สิ่งแวดล้อม •	 กำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี

•	 กำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รับชั่น

	 -	นโยบำย	/	ผลกำรด�ำเนินงำน

•	 กำรป้องกันควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์

	 -	นโยบำย	/	ผลกำรด�ำเนินงำน

•	 กำรจ่ำยผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้นอย่ำงเป็นธรรม

	 -	นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล	

 3.2 การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ
 ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจของบริษัท     
	 บริษัทให้ควำมส�ำคัญต่อกำรบริหำรจัดกำรในห่วงโซ่คุณค่ำ	ตั้งแต่คู่ค้ำ	กระบวนกำรผลิตไปจนถึงกำรส่งมอบ

งำนต่อลูกค้ำ	 โดยตระหนักถึงควำมส�ำคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกกลุ่ม	 รวมถึงกำรก�ำหนดช่องทำงในกำรได้รับ

ข้อมูลและวำงแผนควำมถ่ีในกำรด�ำเนินงำนเพื่อน�ำไปสู่กำรก�ำหนดแนวทำงด�ำเนินงำนที่เหมำะสมส�ำหรับผู้มีส่วนได้

เสียแต่ละกลุ่ม	ภำยใต้แนวปฏิบัติกำรบริหำรจัดกำรห่วงโซ่คุณค่ำของธุรกิจเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ	
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Value Chain : Sahakol Equipment (SQ)
กิจกรรมหลัก

กิจกรรมสนับสนุน
	 เทคโนโลยี		 การหาแหล่งเงินทุน		 ทรัพยากรบุคคล

การจัดหาเครื่องจักร/
การบริหารปัจจัยการผลิต

การบริหารจัดการ
เก็บวัตถุดิบ

กระบวนการผลิต ส่งมอบงานให้ลูกค้า การจัดการของเสีย
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- ก�รจัดห�เครื่องจักรขน�ดใหญ่    

   (รถขุด - รถบรรทุก)

- ก�รจัดห�ระบบส�ยพ�น

- ก�รจัดห� Spare part 

   สำ�หรับง�นซ่อมบำ�รุง

- ก�รจัดห�วัสดุสิ้นเปลือง เช่น น้ำ�มัน

   น้ำ�มันหล่อลื่น 

- ก�รบริห�รจัดก�รคลังสินค้�

   อุปกรณ์ เครื่องจักร

- ก�รบริห�รคลังสินค้�วัสด ุ

   สิ้นเปลือง

- ก�รดำ�เนินง�นให้ได้ม�ตรฐ�น
   สิ่งแวดล้อมที่ผู้ว่�จ้�งกำ�หนด
- ก�รจัดก�รปัญห�ฝุ่นละออง
- ก�รจัดก�รใช้น้ำ�/ คุณภ�พของน้ำ�
- ก�รจัดก�รขยะ
- ก�รลดก�รใช้พลังง�น
- ก�รจัดก�รด้�นเสียง

- ก�รจัดก�รขยะที่ส�ม�รถ Recycle

   เช่น แก้ว  กระด�ษ เศษโลหะ

- ก�รจัดก�รขยะอันตร�ย

ใช้ทรัพย�กรให้มีประโยชน์สูงสุดม�ตรฐ�นก�รทำ�ง�น / ตรงต่อเวล�จัดซื้อจัดจ้�งอย่�งเป็นธรรม กระบวนก�รทำ�ง�นที่คำ�นึงถึง
สิ่งแวดล้อม

บริห�รสินค้�คงคลังให้พอดี
และเพียงพอต่อก�รใช้ง�น

- ก�รส่งมอบง�นตรงเวล�

- ก�รส่งมอบง�นอย่�งมีคุณภ�พ

- รักษ�คว�มพอใจของลูกค้�

คู่ค้า กระบวนการผลิต ลูกค้า



 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

	 บริษัทมุ่งเน้นกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมและให้ควำมส�ำคัญกับผู้มีส่วนได้สียในทุกกลุ่ม	ให้ควำมส�ำคัญกับควำม

คำดหวงัและกำรตอบสนองของบรษิทัต่อควำมคำดหวงัของผูม้ส่ีวนได้เสยีในทกุกลุ่ม	โดยมรีปูแบบกำรด�ำเนนิงำนต่อ

กลุ่มต่ำงๆ	ดังนี้

 การด�าเนินงานกับผู้มีส่วนได้เสีย
	 บริษัทตระหนักถึงควำมส�ำคัญของกำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย	 โดยเชื่อมั่นว่ำควำมสัมพันธ์อันดีบนพื้น

ฐำนของควำมไว้วำงใจ	ตลอดจนบรษิทัยนิดทีีจ่ะรบัฟังควำมคดิเหน็และข้อเสนอแนะของผู้มส่ีวนได้เสียทีม่ต่ีอองค์กร	

เพือ่ท�ำควำมเข้ำใจประเดน็ส�ำคญัท่ีจะส่งผลต่อกำรบรรลเุป้ำหมำยในกำรเป็นองค์กรทีพ่ฒันำและเติบโตได้อย่ำงยัง่ยนื	

อีกทั้งกำรบริหำรจัดกำรผู้มีส่วนได้เสียจะช่วยให้บริษัทสำมำรถสร้ำงประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภำคส่วน	

บริษัทฯ	 มีกำรสื่อสำรกับผู้มีส่วนได้เสียเป็นประจ�ำอย่ำงต่อเนื่องเพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจถึงประเด็นต่ำงๆ	 ที่อยู่ในควำม

สนใจและรบัข้อคิดเหน็ของผูม้ส่ีวนได้เสยีมำบูรณำกำรเข้ำกบักระบวนกำรตดัสนิใจและวำงแผนกำรด�ำเนนิธุรกจิของ

บริษัท	โดยบริษัทฯ	แบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียเป็น	7	กลุ่มหลัก	ได้แก่	ผู้ถือหุ้น	พนักงำน	คู่ค้ำและผู้รับเหมำ	ลูกค้ำ	เจ้ำ

หนี้	คู่แข่ง	และชุมชนและสังคม

	 จำกกำรวเิครำะห์ควำมคำดหวงั	แนวทำงกำรสร้ำงกำรมส่ีวนร่วม	และกำรส่ือสำรกลุม่ผู้มส่ีวนได้เสียจำกห่วง

โซ่ในกำรด�ำเนินธุรกิจ	โดยมีรำยละเอียดเรียงล�ำดับควำมส�ำคัญ	ดังนี้

กลุ่มผู้มี
ส่วนได้เสีย

ความคาดหวังของกลุ่ม
ผู้มีส่วนได้เสีย

การตอบสนองความคาด
หวังของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

ช่องทางการมีส่วนร่วม
ของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

การวัดผล

1. กลุ่ม
ผู้ถือหุ้น

-	ผลประกอบกำรด้ำนกำร

เงินและผลตอบแทนต่อ

กำรลงทุนที่เติบโตอย่ำงต่อ

เนื่องและยั่งยืน

-	ควำมมั่นคงและกำร

เติบโตของธุรกิจ

-	กำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี

-	กำรบริหำรจัดกำรควำม

เสี่ยงกำรร่วมลงทุนและ

พัฒนำ

-	กำรเข้ำถึงข้อมูลอย่ำงเท่ำ

เทียม

-	บริษัทมีกำรวำงแผน

ด�ำเนินงำนอย่ำงมี

ประสิทธิภำพ

-	กำรเปิดเผยข้อมูลทำง

ธุรกิจอย่ำงครบถ้วนโปร่งใส

และเท่ำเทียม

-	บริหำรจัดกำรทรัพยำกร

ของบริษัทอย่ำงรอบคอบ

และคุ้มค่ำเกิดประโยชน์

สูงสุด

-	กำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี

และมีกำรวำงแผนควบคุม

ควำมเสี่ยง

-	จัดกำรประชุมผู้ถือหุ้น

ประจ�ำปี

-	กำรรำยงำนและเผยแพร่

ผลกำรด�ำเนินงำนรำย

ไตรมำส

-	ติดตำมข้อมูลบริษัทผ่ำน

รำยงำนประจ�ำปี

-	ติดตำมข้อมูลที่เผยแพร่

ทำงเว็บไซต์

-	กำรเปิดช่องทำงส�ำหรับ

ผู้ถือหุ้นในกำรสื่อสำรที่

หลำกหลำย	อำทิ	เว็บไซต์	

จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์	

โทรศัพท์	จดหมำย	และ

อื่นๆ

-	แบบสอบถำม

ควำมพึงพอใจ

ของผู้ถือหุ้นผ่ำน

ทำงเว็บไซต์	(อยู่

ในระหว่ำงกำร

ด�ำเนินกำร)
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กลุ่มผู้มี
ส่วนได้เสีย

ความคาดหวังของกลุ่ม
ผู้มีส่วนได้เสีย

การตอบสนองความคาด
หวังของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

ช่องทางการมีส่วนร่วม
ของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

การวัดผล

2. กลุ่ม
พนักงาน

-	กำรสนับสนุนกำรพัฒนำ

ศักยภำพของพนักงำน

ให้สอดคล้องกับทิศทำง

กลยุทธ์ของบริษัทฯ

-	กำรได้รับค่ำตอบแทน

และสวัสดิกำรเหมำะสม

ที่เป็นธรรมและเทียบ

เคียงกับธุรกิจในกลุ่ม

อุตสำหกรรมเดียวกัน

-	ควำมมั่นคงก้ำวหน้ำใน

หน้ำที่กำรงำน

-	มีสวัสดิกำรในกำรท�ำงำน

ที่ดี

-	สภำพแวดล้อมในกำร

ท�ำงำนที่ดีและปลอดภัย

-	ได้รับควำมเป็นธรรมใน

กำรปฏิบัติงำน

-มีแรงจูงใจในกำรท�ำงำน

-	มีแผนกำรฝึกอบรม

พนักงำนเพื่อส่งเสริมสร้ำง

กำรพัฒนำศักยภำพของ

พนักงำนอย่ำงต่อเนื่อง	และ

ก�ำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน

ในกำรเลื่อนระดับพนักงำน

-	มีกำรพิจำรณำค่ำ

ตอบแทนและสวัสดิกำรของ

พนักงำนที่เป็นธรรม

-	ปฏิบัติอย่ำงเท่ำเทียมและ

เป็นธรรม

-	สนับสนุนศักยภำพและ

ควำมมั่นคงก้ำวหน้ำในกำร

ท�ำงำนและเติบโตไปกับ

องค์กรอย่ำงยั่งยืน

-	บริษัทมีกำรจัดสถำนที่

ท�ำงำนและสร้ำงสภำพ

แวดล้อมในกำรท�ำงำนที่

เหมำะสม

-	มีกิจกรรมเพื่อสร้ำงควำม

สัมพันธ์ที่ดีกับพนักงำน

-	สื่อสำรข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ที่จ�ำเป็นผ่ำนช่องทำง

ระบบสื่อสำรภำยใน

บริษัทฯ	อำทิ	อีเมล์	และ

กลุ่ม	LINE	

-	เข้ำร่วมกิจกรรมเพื่อ

สร้ำงสัมพันธ์และกำร

ท�ำงำนเป็นทีม

-	กำรส�ำรวจประเมินควำม

พึงพอใจและควำมผูกพัน

ของพนักงำนประจ�ำปี

-	ช่องทำงกำรรับฟังควำม

คิดเห็นและข้อร้องเรียน

ผ่ำนทุกช่องทำงต่ำงๆที่

เปิดกว้ำง	

-	ประชุมพนักงำนและ

ประชุมย่อยของส่วนงำน

-	แบบสอบถำม

ควำมพึงพอใจ

ของพนักงำนใน

หลำยมิติ

-	ค่ำเฉลี่ย

อำยุงำนของ

พนักงำน

-	Turnover	

rate	ratio

3. กลุ่มคูค่้า
และผู้รับเหมา

-	กำรแข่งขันที่เป็นธรรมไม่

เลือกปฏิบัติ

-	ควำมสัมพันธ์และควำม

ร่วมมือเติบโตไปด้วยกัน

-	กำรจัดซื้อจัดจ้ำงมีควำม

โปร่งใส	และเป็นธรรม

-	ปฏิบัติตำมข้อตกลงที่

ก�ำหนดไว้และไม่เอำเปรียบ

คู่ค้ำ

-	รำคำกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่

สมเหตุผล

-	จรรยำบรรณในกำร

ด�ำเนินธุรกิจ

-	ปฏิบัติต่อคู่ค้ำด้วยควำม

เป็นธรรม	จัดให้มีกำรเลือก

คู่ค้ำที่โปร่งใส

-	ประเมินผลอย่ำงเป็นธรรม

-ให้ข้อมูลกำรท�ำงำนและ

หำรือร่วมกันในกำรท�ำงำน

อย่ำงเท่ำเทียม

-	จัดกำรประชุมพบปะกัน

ระหว่ำง	คู่ค้ำกับบริษัท

และมีกิจกรรมร่วมกัน

-	จัดกิจกรรมสร้ำงสัมพันธ์

กับคู่ค้ำเพื่อกำรมีส่วนร่วม

ในกิจกรรมเพื่อสังคมต่ำงๆ

-	บริษัทจัดให้มีกำรเยี่ยม

ชมกิจกำร

-	บริษัทมีช่องทำงกำรรับ

ข้อร้องเรียน	ข้อคิดเห็น

และข้อเสนอแนะ

แบบสอบถำม

ควำมพึงพอใจใน

กระบวนกำรจัด

ซื้อจัดจ้ำงของ

กลุ่มคู่ค้ำและ

ผู้รับเหมำ
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กลุ่มผู้มี
ส่วนได้เสีย

ความคาดหวังของกลุ่ม
ผู้มีส่วนได้เสีย

การตอบสนองความคาด
หวังของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

ช่องทางการมีส่วนร่วม
ของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

การวัดผล

4. กลุ่มลูกค้า -	ได้รับผลงำนที่มีคุณภำพ

ตำมข้อตกลงที่ได้ก�ำหนดไว้

ในสัญญำ

-	ได้รับผลงำนตรงตำม

ก�ำหนดเวลำที่ได้ระบุไว้ใน

สัญญำ

-	ได้รับผลงำนที่ดีภำยใต้งบ

ประมำณที่ตั้งก�ำหนดไว้

-	ส่งมอบผลงำนและบริกำร

ที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำน

และมุ่งมั่นที่จะยกระดับ

มำตรฐำนให้สูงขึ้นอย่ำงต่อ

เนื่อง

-	ส่งมอบผลงำนตรงตำม

เวลำที่ได้ระบุไว้ในสัญญำ

-	จัดให้มีกำรประเมินส�ำรวจ

ควำมพึงพอใจของลูกค้ำ

ประจ�ำปี

-	กำรเข้ำร่วมประชุมกับ

ลูกค้ำ

-	กำรเข้ำตรวจควำม

เรียบร้อยของไซต์หน้ำงำน

ของผู้บริหำรบริษัท

-	กิจกรรมลูกค้ำสัมพันธ์

-	กำรประชุมรำยเดือน	

หรือไตรมำสเพื่อติดตำม	

และรำยงำนเกี่ยวกับแผน

งำนและกำรติดตำมกำร

แก้ปัญหำต่ำงๆ

แบบสอบถำม

ควำมพึงพอใจ

ของลูกค้ำ

5. กลุ่มเจ้าหนี้ -	ปฏิบัติตำมเงื่อนไขตำม

สัญญำอย่ำงเคร่งครัด

-	บริษัทมีควำมสำมำรถใน

กำรช�ำระหนี้ได้อย่ำงอย่ำง

ถูกต้อง	ครบถ้วนตรงตำม

ก�ำหนดเวลำ

-	กำรมีวินัยทำงกำรเงิน

และควำมสำมำรถในกำร

ช�ำระหนี้

-	บริษัทมีกำรปฏิบัติต่อเจ้ำ

หนี้ทุกรำยอย่ำงเป็นธรรม

และเท่ำเทียมกัน

-	บริษัทปฏิบัติตำมข้อ

ก�ำหนดเงื่อนไขต่ำงที่เจ้ำ

หนี้ก�ำหนดในสัญญำอย่ำง

เคร่งครัด

-	ช�ำระหนี้ต่อเจ้ำหนี้ตรง

ตำมเงื่อนไขที่ก�ำหนด

-	ในกำรช�ำระหนี้เงินกู้ยืม	

ดอกเบี้ยและในหลักประกัน

หรือกำรค�้ำประกันต่ำงๆ	

บริษัทยึดมั่นในสัญญำหรือ

เงื่อนไขต่ำงๆที่ได้ตกลงกัน

ไว้อย่ำงเคร่งครัด

-	กำรพบปะและประชุม

เพื่อแลกเปลี่ยนควำมเห็น

-	บริษัทมีกำรรำยงำนให้

เจ้ำหนี้ทรำบล่วงหน้ำหำก

ไม่สำมำรถปฏิบัติตำมข้อ

ผูกพันในสัญญำและร่วม

กันหำแนวทำงแก้ไขปัญหำ

ดังกล่ำว

แบบสอบถำม

ควำมพึงพอใจ

ของเจ้ำหนี้	(อยู่

ในระหว่ำงกำร

ด�ำเนินกำร)

6. กลุ่มคู่แข่ง -	กำรแข่งขันทำงธุรกิจ

อย่ำงเสรี

-	ด�ำเนินธุรกิจอย่ำงเป็น

ธรรม

-	ไม่แสวงหำข้อมูลควำมลับ

ของคู่แข่ง

-	ไม่กล่ำวหำในทำงร้ำย/มุ่ง

ท�ำลำยชื่อเสียงของคู่แข่ง

ทำงกำรค้ำ

-	ปฏิบัติภำยใต้กรอบกติกำ

กำรแข่งขันที่ดี

-	www.sahakol.com

-	สำยด่วนรับข้อร้องเรียน	

โทร.0-29410888

-	อีเมล์	ircontact@

sahakol.com

ไม่มีเรื่องร้อง

เรียนหรือข้อ

พิพำทใดๆ

52    แบบรายงาน 56-1 One Report ประจ�าปี 2564



กลุ่มผู้มี
ส่วนได้เสีย

ความคาดหวังของกลุ่ม
ผู้มีส่วนได้เสีย

การตอบสนองความคาด
หวังของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

ช่องทางการมีส่วนร่วม
ของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

การวัดผล

7. กลุ่มชุมชน
และสังคม

-	บริษัทมีส่วนร่วมในกำร

พัฒนำคุณภำพชีวิตของ

ชุมชน

-	ด�ำเนินงำนด้วยควำม

ปลอดภัยและส่งผลกระทบ

ต่อชุมชน	สังคม	และสิ่ง

แวดล้อมให้น้อยที่สุด

-	กำรสนับสนุนกิจกรรม

ร่วมกับชุมชนอย่ำง

สม�่ำเสมอ

-	มีนโยบำยในกำรด�ำเนิน

ธุรกิจที่ค�ำนึงถึงชุมชน	

สังคม	และ

สิ่งแวดล้อมเป็นส�ำคัญ

-	บริษัทมีกำรจัดโครงกำร

เพื่อ

พัฒนำชุมชนในรูปแบบ

ต่ำงๆ

อย่ำงต่อเนื่อง	อำทิ	กำรจ้ำง

งำน

ในชุมชน	กำรส่งเสริมกำร

เรียนรู้

ส�ำหรับเด็กและเยำวชน

กำรพัฒนำทักษะในกำร

ประกอบอำชีพ	และกำร

ส่งเสริสุขอนำมัยที่ดีให้แก่

ชุมชน

-	ด�ำเนินกำรป้องกัน

อุบัติเหตุ	ควบคุมกำร

ด�ำเนินงำนและกำร

ปล่อยของเสียหรือมลพิษ

ต่ำงๆให้อยู่ในเกณฑ์ค่ำ

มำตรฐำน

-	สนับสนุนกิจกรรมที่

สร้ำงสรรค์สังคม	ชุมชน	

และสิ่งแวดล้อม

อย่ำงสม�่ำเสมอ

-	รับฟังข้อคิดเห็นและข้อ

เสนอแนะของชุมชนรอบ

พื้นที่

-	ปฏิบัติตำมกฎหมำยด้ำน

สังคมและสิ่งแวดล้อมที่

เกี่ยวข้องอย่ำงเคร่งครัด

-	บริษัทมีช่องทำงกำรรับ

ข้อร้องเรียน	ข้อคิดเห็น

และข้อเสนอแนะ

-	กำรส�ำรวจควำมพึงพอใจ

ของชุมชนปีละ	1	ครั้ง

-	จัดกิจกรรมชุมชน

สัมพันธ์ต่ำงๆ	/	กำรลงพื้น

ที่พบปะผู้แทนชุมชน

และบุคคลที่อำจได้รับผลก

ระทบทำงตรงและทำง

อ้อมอย่ำงต่อเนื่อง

สม�่ำเสมอ	รวมถึงกำรส่ง

เสริมและสนับสนุนปัจจัย

ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่

ตัวเงิน

บริหำรจัดกำร

ด้ำนควำม

ปลอดภัยและ

อำชีวอนำมัย

ของโครงกำร

ต่ำงๆ	เช่น	กำร

ตรวจวัดระดับ

เสียง	กำรตรวจ

วัดควำมร้อน	

กำรตรวจวัดค่ำ

ฝุ่นละออง	ใน

บริเวณพื้นที่

ท�ำงำนเป็นต้น
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 3.3 การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม

 3.3.1.1) นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

	 บรษิทัฯได้ให้ควำมส�ำคญัต่อควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมในกำรดูแลรกัษำสิง่แวดล้อม	เพือ่ควำมยัง่ยนืของสงัคม

และธรุกจิให้เตบิโตก้ำวหน้ำไปด้วยกนั		โดยได้จดัท�ำแผนควบคมุและบรหิำรจดักำรด้ำนสิง่แวดล้อม	กำรด�ำเนนิงำนให้

มีกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรดูแลรักษำสิ่งแวดล้อมอย่ำงเคร่งครัด	เพื่อป้องกันและลดผลกระทบที่จะ

เกดิขึน้ต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม	ได้ตดิตัง้ระบบหวัฉีดน�ำ้ให้แก่ระบบสำยพำนล�ำเลยีง	กำรจัดพ้ืนทีใ่ห้รถบรรทกุวิง่พ่น

น�้ำตลอดทั่วบริเวณพื้นท่ีปฏิบัติงำนเพ่ือลดปริมำณฝุ่นละอองที่เกิดจำกกำรปฏิบัติงำน	 และด�ำเนินกำรควบคุมระดับ

เสียงรบกวนของเครื่องจักรและกำรระเบิดหน้ำดิน	ไม่ให้รบกวนผู้อยู่อำศัยในชุมชน	นอกจำกนี้	บริษัทฯ	ยังตระหนัก

ถึงกำรควบคุมมลพิษทำงน�้ำ	 โดยได้ติดตั้งระบบบ�ำบัดน�้ำเสียตำมมำตรฐำนของกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย

เพื่อลดกำรก่อมลพิษก่อนออกนอกพื้นที่

ทัง้นี	้บรษิทัให้กำรสนบัสนนุและส่งเสรมิกจิกรรมเพือ่สงัคมและสิง่แวดล้อมเสมอมำ	โดยมกีำรจดัสรรทรพัยำกรบคุคล

และงบประมำณอย่ำงต่อเนือ่ง	มกีำรเข้ำร่วมกจิกรรมเพือ่สงัคมและสิง่แวดล้อมร่วมกบัองค์กรทัง้ภำครฐัและภำคเอกชน	

รวมถึงกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย

 3.3.1.2) ผลการด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
   • ไม่เกิดข้อพิพำทหรือกำรละเมิดเกี่ยวกับกฎหมำย	กฏระเบียบ	หรือข้อก�ำหนดด้ำนสิ่งแวดล้อมใดๆ

	 	 	 •	 ไม่มีค่ำปรับจำกกำรท�ำผิดกฎหมำย	กฎระเบียบ	หรือข้อก�ำหนดที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

การจัดการสิ่งแวดล้อม แนวปฏิบัติ ผลการด�าเนินงาน

 การจัดการด้านพลังงาน ลดกำรพึ่งพำกำรใช้พลังงำน -บริษัทได้เปลี่ยนมำใช้น�้ำมันที่มีสัดส่วนไบ

โอดีเซลเพิ่มขึ้นเพื่อส่งเสริมกำรใช้พลังงำน

ทดแทน	(น�้ำมันดีเซล	หรือชื่อเดิมคือ	ดีเซล	

B10)	ซึ่งมีสัดส่วนของไบโอดีเซลประมำณ	

9-10%	ท�ำให้ลดสัดส่วนมูลค่ำกำรใช้น�้ำมัน

ลงจำกเดิมร้อยละ	16.5	ต่อรำยได้รวมในปี	

2562	เป็น	ร้อยละ	12.6	และ	ร้อยละ	15.4	

ในปี	2563	และ	2564	ตำมล�ำดับ

-กำรจัดหำเครื่องจักรที่ใช้ไฟฟ้ำเพื่อลดกำร

ใช้น�้ำมันและลดกำรปล่อยก๊ำซคำร์บอนมอน

นอกไซต์

-ติดตั้งระบบกำรชำร์จไฟกลับในระบบปกติ

ท�ำให้ประหยัดพลังงำน

โครงกำรที่มีแผนงำนในอนำคต
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การจัดการสิ่งแวดล้อม แนวปฏิบัติ ผลการด�าเนินงาน

-โครงกำร	Solar	Cell	ใน	Site	งำนเพื่อลด

กำรใช้ไฟฟ้ำ	

-โครงกำรกำรลงทุนในโครงกำรธุรกิจพลังงำน

สะอำด	

 การจัดการการใช้น�้า ใช้น�้ำอย่ำงประหยัด -กำรจัดกำรน�้ำที่ใช้ในกำรผลิต	สำมำรถน�ำ

กลับมำใช้ใหม่	(อยู่ระหว่ำงกำรรวบรวมข้อมูล

แสดงเป็นร้อยละ)

-มีกำรตรวจวัดค่ำน�้ำทิ้งทุกๆ	ไตรมำส	อยู่ใน

เกณฑ์มำตรฐำน

โครงกำรที่มีแผนงำนในอนำคต

-โครงกำรอนุรักษ์	ฟื้นฟู	และพัฒนำแหล่งน�้ำ

ในพื้นที่	

การจัดการขยะของเสียและมลพิษ ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมจำก

กระบวนกำรทำงธุรกิจ

-โครงกำรลดของเสียในกระบวนกำรด�ำเนิน

ธุรกิจ	ท�ำให้ปริมำณขยะลดลง(อยู่ระหว่ำงกำร

รวบรวมข้อมูลแสดงเป็นร้อยละ)

-กำรตรวจวัดเสียงรบกวนในกลำงคืน	ร่วม

กับตัวแทนชุมชน,	กองสิ่งแวดล้อม	และกรม

ควบคุมมลพิษ	ในช่วงฤดูหนำว

-กำรติดตั้ง	Sound	barrier		บริเวณ

เครื่องจักรหัวสำยพำน	เพื่อป้องกันเสียง

รบกวนที่จะส่งผลกระทบต่อชุมชน

-กำรตรวจสอบและแก้ไขผลกระทบด้ำนกลิ่น	

จำกกำรลุกไหม้ของถ่ำนหิน

-กำรจัดกำรบ�ำบัดและก�ำจัดขยะมูลฝอย	และ

ของเสียอันตรำย	อย่ำงถูกวิธี

-จัดท�ำรำยงำนผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อม,	

รำยงำนกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันและ

แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	(EIA,	EMP,	IMS)

-กำรเข้ำร่วมประชุมประจ�ำเดือน	และประจ�ำ

ไตรมำส	ร่วมกับ	กฟผ.	และชุมชน

การจัดการเพื่อลดปัญหา
ก๊าซเรือนกระจก

บรรเทำปัญหำภำวะโลกร้อน

และกำรเปลี่ยนแปลงทำงสภำพ

ภูมิอำกำศ

บริษัทอยู่ในขั้นตอนกำรรวบรวมข้อมูลและ

ก�ำหนดนโยบำย
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 3.3.2.1) นโยบายและแนวปฏิบัติด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม   

	 บรษัิทฯให้ควำมส�ำคญัอย่ำงสงูสดุต่อด้ำนอำชวีอนำมยั	ควำมปลอดภยั	และสิง่แวดล้อม		บรษิทัฯมีกำรก�ำหนด

นโยบำย	กฎระเบียบ	 วิธีกำรด�ำเนินงำน	 ขั้นตอนกำรตอบสนองและกำรรำยงำนเหตุฉุกเฉินในกำรปฏิบัติงำน	 	 เพื่อ

เป็นกำรป้องกันอุบัติเหตุท่ีอำจจะเกิดข้ึน	หรือเพื่อรองรับเหตุกำรณ์ฉุกเฉินต่ำงๆ	 รวมถึงกำรให้บริษัทฯเติบโตอย่ำง

มัน่คงทัง้ภำยในและภำยนอกประเทศ	โดยกำรสร้ำงควำมน่ำเชือ่ถอืต่อผูม้ส่ีวนได้เสยีทัง้ทำงด้ำนเศรษฐกจิ	สงัคม	และ

สิ่งแวดล้อม		

	 ทัง้นีบ้รษัิทฯได้มกีำรบรหิำรจดักำรด้ำนอำชีวอนำมยั	ควำมปลอดภยั	และสิง่แวดล้อม	ในกระบวนกำรด�ำเนนิ

งำน	(Process	Safety)	เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจำกกระบวนกำรด�ำเนินงำน		โดยด�ำเนินกำรตรวจสอบ	และจัดอบรม

กำรป้องกันอันตรำยในด้ำนต่ำงๆ	

	 ในส่วนของกำรรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม	จำกกำรที่โรงไฟฟ้ำแม่เมำะใช้ถ่ำนลิกไนต์ในกำรผลิตไฟฟ้ำ	ทำงบ

ริษัทฯและ	กฟผ.	ได้ตระหนักถึงปัญหำที่อำจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งทำงดิน	ทำงน�้ำ	และทำงอำกำศ	รวมถึง

ควำมเป็นอยู่ของชุมชนโดยรอบ	ทำงบริษัทฯ	และ	กฟผ.	 จึงได้มุ่งเน้นในกำรส�ำรวจและศึกษำทำงนิเวศวิทยำ	ก่อน

ตดัสนิใจด�ำเนินกำรก่อสร้ำง	โรงไฟฟ้ำ	ซึง่กล่ำวได้ว่ำในบรรดำ	โครงกำรต่ำงๆ	ที	่กฟผ.	ด�ำเนนิกำรมำ	โรงไฟฟ้ำแม่เมำะ

ได้รับกำรส�ำรวจ	 ศึกษำและแก้ไขทำงนิเวศวิทยำและส่ิงแวดล้อมมำกท่ีสุด	 บริษัทฯได้ด�ำเนินกำรภำยใต้กฎระเบียบ

และนโยบำยของ	กฟผ.อย่ำงเคร่งครัดในเรื่องกำรจัดกำรด้ำนอำชีวอนำมัย	ควำมปลอดภัย	และสิ่งแวดล้อม		เพื่อให้

สอดคล้องกับแผนกำรท�ำงำนของ	กฟผ.	

	 ซึ่งทำง	 กฟผ.	 ได้ก�ำหนดมำตรกำรในกำรดูแลและรักษำคุณภำพด้ำนอำชีวอนำมัย	 ควำมปลอดภัย	 และสิ่ง

แวดล้อม		ซึ่งบริษัทฯได้ปฏิบัติตำมเป็นส่วนหนึ่งของแผนงำนมีดังนี้	

 มาตรการด้านฝุ่น   
	 กฟผ.มีแนวนโยบำยก�ำหนดมำตรกำรกำรป้องกันผลกระทบด้ำนฝุ่น	 เริ่มจำกขั้นตอนวำงแผนกำรจัดเตรียม

เครื่องจักรและอุปกรณ์ก่อนเข้ำท�ำเหมือง	 โดยจัดให้มีรถน�้ำรำดน�้ำถนน	 และรถส�ำหรับฉีดพ่นน�้ำที่วัสดุก่อนกำรขุด

ขน	โดยก�ำหนดให้มีกำรรำดน�้ำถนนในบ่อเหมือง	อย่ำงน้อยวันละ	5	ครั้ง	และรำดน�้ำถนนบนที่ทิ้งดิน	อย่ำงน้อยวัน

ละ	4	ครัง้	ทัง้นีใ้ห้พจิำรณำจำกสภำพอำกำศและฤดูกำลประกอบรวมถงึมกีำรด�ำเนินกำรฟ้ืนฟูสภำพเหมอืง	โดยปลกู

ต้นไม้เป็นแนวกันฝุ่น	(Green	Belt)	กำรปลูกพืชคลุมดินและไม้ยืนต้นควบคู่ไปกับกำรท�ำเหมือง	ซึ่งจะช่วยลดกำรฟุ้ง

กระจำยของฝุ่นจำกพื้นที่ว่ำงเปล่ำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ	ซึ่งบริษัทฯด�ำเนินกำรตำมมำตรกำรอย่ำงเคร่งครัด

		 กฟผ.ได้ด�ำเนินกำรติดตำมตรวจวัดปริมำณฝุ่นละอองรวม	(TSP)	ฝุ่นละอองขนำดเล็กกว่ำ	10	ไมครอน	(PM-

10)	และฝุ่นละอองขนำดเล็กกว่ำ	2.5	ไมครอน	(PM-2.5)	บริเวณพื้นที่ชุมชนโดยรอบ	กฟผ.	ข้อมูลปริมำณฝุ่นละออง

จะถูกค�ำนวณในรูปดัชนีคุณภำพอำกำศตำมที่กรม-ควบคุมมลพิษก�ำหนด	โดยแบ่งเป็น	5	ระดับ	คือ	0	ถึง	มำกกว่ำ	

200	ซึ่งแต่ละระดับ	จะใช้สีเปรียบเทียบระดับของผลกระทบที่มีต่อสุขภำพอนำมัย	โดยเฉพำะหำกมีค่ำดัชนีเกินกว่ำ	

100	 แสดงว่ำปริมำณของฝุ่นละอองมีค่ำเกินมำตรฐำนและบอกได้ว่ำ	 คุณภำพอำกำศในวันนั้นเริ่มมีผลกระทบต่อ

สุขภำพและอนำมัยแล้ว	เกณฑ์ค่ำดัชนีกำรตรวจวัด	(AQI)			ค่ำดัชนีที่	0-25	คือ	ดีมำก,	ค่ำดัชนีที่	26-50	คือ	ดี,ค่ำ

ดัชนีที่	51-100	คือ	ปำนกลำง	,	ค่ำดัชนีที่	101-200	คือ	เริ่มมีผลต่อสุขภำพ,	ค่ำดัชนีที่	>200		คือ	มีผลต่อสุขภำพ
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ที่มา : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (แม่เมาะ)

 มาตรการด้านกลิ่น 
	 กฟผ.	ได้ก�ำหนดมำตรกำรกำรควบคุมให้ใช้ถ่ำนหินที่บดแล้วให้หมดภำยใน	2	สัปดำห์	 เพื่อลดกำรลุกติดไฟ

ด้วยตนเอง	 โดยถ่ำนท่ีมำก่อนจะใช้ก่อน	 เพื่อลดกลิ่นที่เกิดจำกกำรลุกไหม้ด้วยตัวเองของถ่ำนหิน	 (Spontaneous	

Combustion	)และ	กำรเปิดหน้ำดินบริเวณบ่อเหมืองจะเหลือดินคลุมถ่ำนไว้ประมำณ	1	เมตรเพื่อไม่ให้ถ่ำนสัมผัส

กบัออกซเิจน	อนัเป็นสำเหตท่ีุท�ำให้เกดิกำรลกุไหม้	และท�ำกำรบดอดัผวิกองถ่ำนหินชัว่ครำวนอกลำนกองถ่ำนให้แน่น	

รวมถึงมีทีมงำนส�ำรวจคอยเฝ้ำระวังและเข้ำดับไฟทันที	หำกพบกำรลุกไหม้ของถ่ำน	ซึ่งเป็นมำตรกำรในกำรป้องกัน

เชิงรุก	ซึ่งบริษัทฯด�ำเนินกำรตำมมำตรกำรอย่ำงเคร่งครัด

 มาตรการด้านเสียง
	 กฟผ.	ได้มมีำตรกำรป้องกนัผลกระทบด้ำนเสยีง	โดยก�ำหนดให้บรษิทัผูร้บัจ้ำง	มกีำรซ่อมบ�ำรงุและดแูลรกัษำ

เครื่องจักรกล	ระบบสำยพำนให้อยู่ในสภำพดีอยู่เสมอ	มีกำรจัดท�ำก�ำแพงกั้นเสียง	 (Sound	Barrier)	บริเวณปลำย

สำยพำน	 เพื่อลดเสียงจำกปลำยมอเตอร์สำยพำยบนที่ท้ิงดิน	 	 ท�ำคันดิน	 และปลูกต้นไม้เพื่อเป็นแนวป้องกันเสียง

ระหว่ำงบ่อเหมืองกับชุมชน	 พร้อมท้ังมีกำรตรวจวัดเสียงรบกวน	 และระดับเสียงทั่วไปบริเวณชุมชนที่อำศัยอยู่โดย

รอบเหมือง	กำรติดตำมตรวจวัดเสียงรบกวนบริเวณพื้นที่ชุมชนโดยรอบ		ผลที่ได้จำกกำรตรวจวัดได้มีกำรรำยงำนให้

กับตวัแทนของหมูบ้่ำนทีเ่ข้ำมำมส่ีวนร่วมในกำรตรวจวดัสิง่แวดล้อมกบั	กฟผ.	มเีกณฑ์ควบคมุตรวจวดัเสยีงที	่	9		เดซิ

เบลเอ	เพื่อควบคุมไม่ให้เกิดผลกระทบ	และสร้ำงควำมเดือดร้อนร�ำคำญต่อบริเวณชุมชนโดยรอบ	ซึ่งบริษัทฯด�ำเนิน

กำรตำมมำตรกำรอย่ำงเคร่งครัด
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 ตารางแสดงค่าเสียงรบกวน

    ที่มา : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (แม่เมาะ)

การติดตั้ง Sound barrier บริเวณเครื่องจักรหัวสายพานโครงการแม่เมาะ เพื่อป้องกันเสียง
รบกวนที่จะส่งผลกระทบต่อชุมชน

  ที่มา :  ฝ่ายความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม แม่เมาะ บริษัท สหกลอิควิปเมนท์

 มาตรการด้านแรงสั่นสะเทือน
	 กฟผ.ได้มกีำรควบคมุน�ำ้หนกัวตัถรุะเบดิตำมระยะทำง	และควบคมุกำรจุดระเบดิโดยกำรหน่วงเวลำเพ่ือไม่ให้

ระเบดิพร้อมกัน	โดยใช้เครือ่งจกัร	อปุกรณ์	และวธิกีำรทีเ่หมำะสม	เพือ่ลดผลกระทบด้ำนควำมสัน่สะเทอืน	กำรตรวจ

วดัแรงสัน่สะเทอืน	บรเิวณพืน้ท่ีชุมชนโดยรอบ	ผลท่ีได้จำกกำรตรวจวดัได้มกีำรรำยงำนให้กบัตวัแทนของหมูบ้่ำนทีเ่ข้ำ

มำมีส่วนร่วมในกำรตรวจวดัสิง่แวดล้อมกบั	กฟผ.	ส�ำหรับมำตรฐำนแรงสะเทือน	เพ่ือป้องกนัผลกระทบต่ออำคำร	ตำม

ประกำศโดยคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ	ฉบับที่	37	วันที่	26	เม.ย.2553	ที่ก�ำหนดค่ำควำมเร็วอนุภำคสูงสุด	
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ส�ำหรับที่อยู่อำศัย	 ต�่ำสุดไว้ไม่เกิน	 5.0	 มิลลิเมตร/วินำที	 แต่	 กฟผ.	 ได้มีกำรประยุกต์จำกมำตรฐำนควำมปลอดภัย

จำกควำมสัน่สะเทอืนจำกกำรระเบดิของประเทศออสเตรเลีย	(AS	2187	-	1983)	ทีก่�ำหนดค่ำควำมเร็วอนภุำคสงูสุด	

ส�ำหรบัสิง่ปลกูสร้ำงทีเ่ป็นโบรำณสถำนไว้ไม่เกนิ	2.0	มลิลเิมตร/วนิำท	ี	เพือ่สร้ำงควำมมัน่ใจว่ำ	กำรระเบดิของเหมือง

นั้นไม่เกิดผลกระทบต่อบริเวณชุมชนโดยรอบ	ซึ่งบริษัทฯด�ำเนินกำรตำมมำตรกำรอย่ำงเคร่งครัด

 ตารางแสดงแรงสั่นสะเทือน

  ที่มา : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (แม่เมาะ)

 มาตรการด้านคุณภาพน�้า

	 มีกำรก�ำหนดให้แยกจัดกำรน�้ำผิวดินบริเวณท่ีมีกิจกรรมต่ำงๆ	 ออกจำกกัน	 เพื่อลดกำรปนเปื้อนสู่แหล่งน�้ำ

ธรรมชำติ	ลดปริมำณน�้ำทิ้งที่ต้องระบำยออกสู่ธรรมชำติ	โดยสูบน�้ำจำกบ่อตกตะกอน	(Settling	Pond)	มำใช้เป็นน�้ำ

หมุนเวียนในเขตเหมืองให้มำกที่สุด	โดยน�ำไปรดน�้ำต้นไม้	ฉีดพรมถนนเพื่อลดฝุ่น	และใช้ในกำรฟื้นฟูสภำพพื้นที่ผ่ำน

กำรท�ำเหมอืงแล้ว	ส่วนน�ำ้ทิง้จำกขมุเหมืองทีถ่กูควบคมุให้ไหลลงสู	่Sump	ต่ำงๆ	จะต้องผ่ำนกำรบ�ำบัดคณุภำพน�ำ้ทำง

ชีววธิ	ี(Wetland)		ให้อยูใ่นเกณฑ์มำตรฐำนก่อนปล่อยให้ไหลลงสูล่�ำน�ำ้สำธำรณะต่อไป	เพือ่ลดปรมิำณสำรละลำยทีป่น

อยู่ในน�้ำให้มีค่ำอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำนตำมประกำศกระทรวงวิทยำศำสตร์	เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม	ฉบับที่	3	(พ.ศ.

2539)		เรือ่ง	ก�ำหนดมำตรฐำนควบคุมกำรระบำยน�ำ้ทิง้จำกแหล่งก�ำเนดิประเภทอตุสำหกรรมและนคิมอตุสำหกรรม	

ก่อนระบำยลงสู่ล�ำน�้ำสำธำรณะ	โดย	กฟผ.	ได้ก�ำหนดจุดตรวจวัดค่ำของแข็งละลำยน�้ำทั้งหมด	(TDS)		นอกจำกนี้ยัง

มีกำรติดตำมตรวจสอบและวิเครำะห์คุณภำพน�้ำทุกๆ	3	 เดือน	โดยเก็บตัวอย่ำงครอบคลุมทั้งฤดูแล้งและฤดูฝน	ต่อ

เนื่องกันเป็นประจ�ำทุกปี	ซึ่งบริษัทฯด�ำเนินกำรตำมมำตรกำรอย่ำงเคร่งครัด

 ตารางแสดงค่าตรวจวัดคุณภาพน�้าปัจจุบัน

  ที่มา : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (แม่เมาะ)
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 การตรวจวัดค่าน�้าทิ้งทุกไตรมาสโครงการหงสา

  ที่มา :  โครงการเหมืองหงสา บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จ�ากัด (มหาชน)

 การตรวจวัดค่าน�้าใช้ทุกเดือนโครงการหงสา

 ที่มา :  โครงการเหมืองหงสา บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จ�ากัด (มหาชน)

 ฟื้นฟูสภาพเหมือง
	 กำรฟ้ืนฟสูภำพเหมืองได้มแีผนกำรด�ำเนนิกำรตัง้แต่ระยะด�ำเนนิกำรท�ำเหมอืงจะถงึระยะสิน้สุดกำรท�ำเหมือง	

โดยในพืน้ท่ีบ่อเหมืองจะท�ำกำรปลกูต้นไม้และพชืคลมุดนิ	สงวนพืน้ทีป่่ำไม้และพืน้ทีชุ่ม่น�ำ้ทีอ่ยูใ่กล้เคยีงพืน้ทีโ่ครงกำร

ให้เป็นแหล่งหำกินและอยูอ่ำศยัของสตัว์ป่ำ	ในบรเิวณทีดิ่นทีผ่่ำนกำรท�ำเหมอืงแล้ว	จะถกูน�ำกลบัมำใช้ประโยชน์ตำม

แผนที่มีกำรก�ำหนดไว้	 ในลักษณะกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเดิมไปพร้อมๆ	กับกำรเดินหน้ำเหมืองใหม่	 เช่น	กำรปลูกพืช

คลุมดิน	 ปรับควำมลำดชันให้อยู่ในสภำพท่ีปลอดภัย	ปลูกป่ำทดแทน	 และกำรฟื้นฟูสภำพดิน	 เพื่อรักษำสมดุลทำง

นิเวศวิทยำและสภำพแวดล้อม	เป็นต้น	

60    แบบรายงาน 56-1 One Report ประจ�าปี 2564



	 บรษัิทฯ	ได้ด�ำเนนิกำรจดักำรด้ำนชวีอนำมยั	ควำมปลอดภยั	และสิง่แวดล้อมทัง้ภำยในส�ำนกังำนและในส่วน

ของกำรปฏิบัติงำนเหมือง	ที่สอดคล้องกับ	กฟผ.	 เพื่อป้องกันอันตรำยที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรด�ำเนินงำน	โดยบริษัทฯ	

ได้มีกำรจัดอบรม	 กำรตรวจวัด	 และจัดเก็บข้อมูลท้ังพนักงำน	 ผู้รับเหมำและบุคคลท่ีเกี่ยวข้องในด้ำนต่ำงๆ	 เพื่อใช้

ป้องกัน	ควบคุม	และประเมินผลควำมเสี่ยงในกำรด�ำเนินงำน	ด้ำนอำชีวอนำมัย	ควำมปลอดภัย	และสิ่งแวดล้อม		

 3.3.2.2)	ผลการด�าเนินงานด้านอาชีวอนามัย	ความปลอดภัย	และสิ่งแวดล้อม   

 การอบรมความปลอดภัยในการท�างาน	ส�าหรับพนักงานเข้างานใหม่

	 กำรจัดอบรมเรื่องควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำน	ส�ำหรับพนักงำนเข้ำงำนใหม่	ถือเป็นสิ่งส�ำคัญในกำรเริ่มกำร

ท�ำงำน	 ท�ำให้พนักงำนทุกคนได้เรียนรู้กฎระเบียบ	 ข้ันตอน	 และวิธีกำรท�ำงำนต่ำงๆ	 ในกำรท�ำงำน	 กำรใช้อุปกรณ์	

เครื่องมือ	หรือเครื่องจักร	ให้มีควำมปลอดภัยมำกที่สุด	เพื่อลดอันตรำย	และอุบัติเหตุที่อำจจะเกิดขึ้นได้	และในทุก

สัปดำห์บริษัทฯมีกำรด�ำเนินกิจกรรม	Safety	Talk	เพื่อพูดคุย	แนะน�ำ	ให้ควำมรู้ในด้ำนควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำน

ให้แก่พนักงำน

 การตรวจวัดระดับแสงสว่าง

	 กำรวดัระดบัแสงสว่ำงในสถำนประกอบกำร	เพือ่กำรดแูลสขุภำพควำมเป็นอยูแ่ละสภำพแวดล้อมปัจจยัหนึง่

ที่มีผลกระทบในกำรท�ำงำนของผู้ปฏิบัติงำนในสถำนประกอบกำร	จึงได้ด�ำเนินกำรตรวจวัด	และติดตำมคุณภำพสิ่ง

แวดล้อมในกำรท�ำงำน	เพือ่ลดควำมเสีย่ง	และอนัตรำยทีม่ต่ีอผูป้ฏบิตังิำน	ท�ำให้กำรท�ำงำนเป็นไปอย่ำงมปีระสทิธิภำพ	

 การตรวจวัดระดับเสียง

	 กำรวัดระดับเสียงในสถำนประกอบกำร	 เพื่อที่จะลดปัญหำมลพิษทำงเสียงที่แหล่งก�ำเนิดให้กับผู้ปฏิบัติงำน	

โดยกำรตรวจสอบสถำนทีป่ฏบิตังิำน	และปรบัปรุงแก้ไขแหล่งก�ำเนดิของเสยีง		เพ่ือควบคมุ	และป้องกนัระดับเสยีงที่

เกนิมำตรฐำน	ทีเ่ป็นอนัตรำยต่อผูป้ฏบิติังำน		รวมถึงควำมปลอดภยัของผู้ปฏบิติังำนและชมุชนโดยรอบสถำนประกอบ

กำร 
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  การตรวจวัดความร้อน
	 กำรวัดควำมร้อน	เป็นกำรวัดควำมร้อนตำมกฎเกณฑ์ที่กฎหมำยก�ำหนด	โดยสถำนที่วัดจะเป็นบริเวณสถำน

ประกอบกำร	 อำคำรส�ำนักงำน	 	 คลังเก็บสินค้ำ	 และสถำนที่อื่นๆ	 เพื่อตรวจสอบควำมร้อนที่เกิดขึ้นในระหว่ำงกำร

ปฏิบัติงำน	และท�ำให้เกิดควำมปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงำน	สถำนประกอบกำร	ชุมชน	และ	สิ่งแวดล้อมโดยรอบ

  การตรวจวัดค่าฝุ่นละออง
	 กำรวัดค่ำฝุ่นละออง	 ในสถำนประกอบกำรทั้งภำยในและภำยนอก	 เป็นกำรตรวจสอบวัดค่ำตำมมำตรฐำน		

เพ่ือควำมปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงำนในสถำนท่ีนั้นๆ	 และชุมชนโดยรอบสถำนประกอบกำร	 กรณีค่ำละอองฝุ่นเกิน

มำตรฐำนจะส่งผลกระทบต่อสขุภำพร่ำงกำยของผูป้ฏบิติังำน	บริษทัฯ	จะด�ำเนนิกำรแก้ไข	และควบคมุให้อยูใ่นเกณฑ์

ที่ปลอดภัย	เพื่อกำรด�ำเนินงำนที่มีประสิทธิภำพ	และลดกำรเกิดผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบสถำนประกอบกำร		

  การตรวจสอบวัดสารเสพติด
	 กำรตรวจสำรเสพติดจำกผู้ปฏิบัติงำน	 ผู้รับเหมำ	 และผู้ที่เกี่ยวข้อง	 โดยเป็นกำรสุ่มตรวจสำรเสพติดจำก

พนักงำนท้ังหมด	เพือ่เป็นกำรสร้ำงควำมปลอดภยัในกำรท�ำงำน	และเป็นกำรร่วมต่อต้ำนยำเสพติดในสถำนประกอบ

กำร	รวมถึงกำรควบคุม	และป้องกำรกำรกระท�ำควำมผิดต่อข้อบังคับของบริษัทฯ	ตลอดจนกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
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   การตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์
	 กำรตรวจวดัปรมิำณแอลกอฮอล์	เป็นกำรตรวจวดัขณะทีผู้่ปฏบิติังำนก�ำลังปฏบิติังำน	เพ่ือเป็นกำรป้องกัน	ผู้

ที่กระท�ำควำมผิด	และสำมำรถควบคุม	ตรวจสอบ	ผู้ปฏิบัติงำนได้		รวมถึงกำรลดกำรเกิดอุบัติเหตุในกำรด�ำเนินงำน	

ท�ำให้กำรด�ำเนินงำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึ้น

	 นอกจำกกำรตรวจวัดข้ำงต้นแล้ว	 บริษัทฯได้มีกำรฝึกซ้อมกรณีกำรเกิดอุบัติเหตุ	 กำรเกิดเหตุฉุกเฉินในกำร

ปฏิบัติงำนทั้งในส�ำนักงำนและในพื้นที่เหมือง	อำทิเช่น	กำรเกิดเหตุไฟไหม้	กำรเกิดบ่อเหมืองพังทลำย	และกำรเกิด

อุบัติเหตุอื่นๆที่อำจจะเกิดขึ้นได้ในกำรปฏิบัติงำน		โดยมีกำรฝึกซ้อมกำรดับเพลิง	และกำรป้องกันกำรเกิดเพลิงไหม้	

กำรอพยพผูบ้ำดเจบ็	รวมถงึกำรปฐมพยำบำลเบือ้งต้น		เพือ่ควำมปลอดภยัของพนกังำนและผูท้ีเ่กีย่วข้อง	ซึง่เป็นกำร

สร้ำงควำมเชื่อมั่นให้แก่พนักงำน	ชุมชนรอบข้ำง	และสถำนประกอบกำรอื่นๆ	ของบริษัทฯ

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน) 63



  3.4 การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสังคม

  3.4.1.1)	นโยบายและแนวปฏิบัติการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย
	 บริษัทฯ	 ได้ให้ควำมส�ำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม	 ไม่ว่ำจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภำยใน	 ได้แก่	 ผู้ถือ

หุ้นและพนักงำนของบริษัทฯ	หรือผู้มีส่วนได้เสียภำยนอก	 เช่น	คู่ค้ำ	 ลูกค้ำ	 เป็นต้น	 โดยบริษัทฯ	ตระหนักดีว่ำกำร

สนับสนุนและกำรรับฟังข้อคิดเห็นจำกผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในกำรด�ำเนินกำรและกำรพัฒนำธุรกิจ

ของบริษัทฯ	ตำมแนวทำงดังต่อไปนี้

  ผู้ถือหุ้น	: บริษัทฯ	จะด�ำเนินธุรกิจด้วยควำมโปร่งใสและมีประสิทธิภำพ	โดยมุ่งมั่นที่จะสร้ำงผลกำรด�ำเนิน
งำนที่ดีและกำรเจริญเติบโตที่มั่นคง	เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยำว	รวมทั้งกำรเปิดเผยข้อมูลด้วย
ควำมโปร่งใสและเชื่อถือได้ต่อผู้ถือหุ้น

  พนักงาน	: บริษัทฯ	จะปฏิบัติต่อพนักงำนทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียม	เป็นธรรม	และให้ผลตอบแทนที่เหมำะสมนอก
จำกน้ี	บรษัิทฯ	ยงัให้ควำมส�ำคญัต่อกำรพฒันำทักษะ	ควำมรูค้วำมสำมำรถและศกัยภำพของพนกังำนอย่ำงสม�ำ่เสมอ	
เช่น	กำรจดัอบรม	กำรสมัมนำ	และกำรฝึกอบรม	โดยให้โอกำสอย่ำงท่ัวถึงกับพนกังำนทกุคนและพยำยำมสร้ำงแรงจงูใจ
ให้พนักงำนที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถสูงให้คงอยู่กับบริษัทฯ	เพื่อพัฒนำบริษัทฯ	ต่อไป	อีกทั้งยังได้ก�ำหนดแนวทำงใน
กำรต่อต้ำนกำรทุจรติคอรปัชัน่	รวมท้ังปลกูฝังให้พนกังำนทกุคนปฏบิติัตำมกฎหมำยและระเบยีบข้อบงัคับทีเ่กีย่วข้อง	
เช่น	กำรห้ำมใช้ข้อมูลภำยในอย่ำงเคร่งครัดเป็นต้น

  คู่ค้า	 : บริษัทฯ	 มีกระบวนกำรในกำรคัดเลือกคู่ค้ำโดยกำรให้คู่ค้ำแข่งขันบนข้อมูลที่เท่ำเทียมกัน	 และคัด
เลือกคู่ค้ำด้วยควำมยุติธรรมภำยใต้หลักเกณฑ์ในกำรประเมินและคัดเลือกคู่ค้ำของบริษัทฯ	นอกจำกนี้	 บริษัทฯ	 ยัง
ได้จัดท�ำรูปแบบสัญญำท่ีเหมำะสมและเป็นธรรมแก่คู่สัญญำทุกฝ่ำย	 และจัดให้มีระบบติดตำมเพื่อให้มั่นใจว่ำได้มี
กำรปฏิบัติตำมเงื่อนไขของสัญญำอย่ำงครบถ้วน	วำงกระบวนกำรที่สำมำรถป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ทุกขั้นตอนของกระบวนกำรจัดหำ	โดยบริษัทฯ	ซื้อสินค้ำจำกคู่ค้ำตำมเงื่อนไขทำงกำรค้ำ	ตลอดจนปฏิบัติตำมสัญญำ
ต่อคู่ค้ำอย่ำงเคร่งครัด

  ลูกค้า	: บริษัทฯ	รับผิดชอบต่อลูกค้ำโดยกำรรักษำคุณภำพและมำตรฐำนของบริกำร	รวมถึงกำรตอบสนอง
ต่อควำมต้องกำรของลูกค้ำให้ครบถ้วนและครอบคลุมให้มำกที่สุด	 เพื่อมุ่งเน้นกำรสร้ำงควำมพึงพอใจให้แก่ลูกค้ำใน
ระยะยำว

  เจ้าหนี้	:	บริษัทฯ	จะปฏิบัติตำมเงื่อนไขต่ำงๆ	ตำมสัญญำที่มีต่อเจ้ำหนี้เป็นส�ำคัญ	รวมทั้ง	กำรช�ำระคืนเงิน
ต้นดอกเบี้ยและกำรดูแลหลักประกันต่ำงๆ	ภำยใต้สัญญำที่เกี่ยวข้อง

  คู่แข่ง	 : บริษัทฯ	 ประพฤติตำมกรอบกำรแข่งขันที่ดี	 มีจรรยำบรรณและอยู่ในกรอบของกฎหมำย	 รวมทั้ง
สนับสนุนและส่งเสริมนโยบำยกำรแข่งขันอย่ำงเสรีและเป็นธรรม

  สังคมและส่วนรวม	: บริษัทฯ	ใส่ใจและให้ควำมส�ำคัญต่อควำมปลอดภัยต่อสังคม	สิ่งแวดล้อมและคุณภำพ
ชีวิตของผู้คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ	 และส่งเสริมให้พนักงำนของบริษัทฯ	 มีจิตส�ำนึกและ
ควำมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม	 รวมทั้งจัดให้มีกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและระเบียบข้อบังคับต่ำงๆ	 ที่
เกี่ยวข้องอย่ำงเคร่งครัด	นอกจำกนี้	 บริษัทฯพยำยำมเข้ำไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่ำงๆ	ที่เป็นกำรสร้ำงและรักษำไว้
ซึ่งสิ่งแวดล้อมและสังคม
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  3.4.1.2)	ผลการด�าเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย	 

 บริษัทฯ	 ได้ตระหนักถึงควำมส�ำคัญในกำรพัฒนำองค์กรควบคู่ไปกับกำรพัฒนำควำมสัมพันธ์อันดีกับ
ชุมชน	และสังคม	 โดยมีนโยบำยว่ำ	กำรด�ำเนินงำนของบริษัทจะต้องไม่สร้ำงควำมเดือดร้อนใดๆ	 ให้กับชุมชน
และสังคมรอบข้ำง	 รวมไปถึงต้องให้ควำมร่วมมือ	 และช่วยเหลือชุมชน	 และสังคมในกำรพัฒนำชุมชนให้ดียิ่ง
ขึ้น	 มีกำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นซ่ึงกันและกัน	 เพ่ือช่วยกันพัฒนำสังคมรอบข้ำง	 โดยกำรสนับสนุน	 รวมกับ
ทำงภำครัฐหรือองค์กรพัฒนำเอกชน	เพื่อเพิ่มควำมร่วมมือและใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกร	ควำมรู้	และทักษะ
ที่มีให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	(CSR	After	Process)”)	โดยกิจกรรมที่ทำงบริษัทได้ให้ควำมร่วม
มือหรือช่วยเหลือกับชุมชน	ได้แก่

 -	 เมื่อวันที่	4	กุมภำพันธ์	2564	บริษัทฯ	น�ำคณะพนักงำนเข้ำร่วมมอบขนม	ชุดกีฬำ	และอุปกรณ์กีฬำ	ให้
โรงเรียนมัธยมสมบูรณ์บ้ำนภูแล้ง	เมืองหงสำ	แขวงไชยบุรี	เพื่อให้โรงเรียนได้ใช้เป็นสื่อกำรเรียนกำรสอน

	 -	 เมื่อวันที่	2	มิถุนำยน	2564	บริษัทฯ	น�ำคณะพนักงำนร่วมปลูกป่ำ	เพื่อเฉลิมฉลองวันเด็กน้อยสำกล	และ
วันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	ที่ห้วยขี้กะเดือน	เมืองหงสำ	แขวงไชยะบุรี	โดยท่ำนเจ้ำเมืองหงสำ	พร้อมด้วยคณะกรรมกำร
และพนักงำนโครงกำรไฟฟ้ำหงสำ	ประชำชนทั่วเมืองเข้ำร่วมงำนนี้ด้วย	มีผู้เข้ำร่วม	1,000	กว่ำคน

  

 -	 เมื่อวันที่	3	-14	มิถุนำยน	2564	บริษัทฯ	น�ำคณะพนักงำนเข้ำช่วยงำนกำรจัดฉีดวัคซีนที่โรงพยำบำล
เมืองหงสำ	 แขวงไชยบุรี	 เนื่องจำกมีพนักงำนและประชำชนมำใช้บริกำรจ�ำนวนมำก	 เพื่อเป็นกำรแบ่งเบำภำระของ
เจ้ำหน้ำที่และอ�ำนวยควำมสะดวกให้แก่หน่วยงำนของโรงพยำบำลเมืองหงสำ
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 - เมื่อวันที่	9	กรกฎำคม	2564	บริษัทฯ	น�ำคณะพนักงำนมอบอุปกรณ์กีฬำ	เครื่องคอมพิวเตอร์	เต็นท์สนำม	
อำหำรกลำงวัน	และไอศกรีม	ให้กับนักเรียน	ณ	โรงเรียนวัดหัวฝำย	เพื่อใช้เป็นสื่อกำรเรียนกำรสอน

 -	 เมื่อวันที่	23	กรกฎำคม	2564	บริษัทฯ	น�ำคณะพนักงำนถวำยอุปกรณ์นั่งร้ำน	และหลอดไฟฟ้ำ	เพื่อใช้ใน
งำนก่อสร้ำงวิหำรและใช้ประโยชน์ภำยในวัด	ณ	วัดบ้ำนดง	พร้อมมอบอำหำรว่ำง	และเครื่องดื่ม	สนับสนุนกิจกรรม
พัฒนำชุมชนต�ำบลบ้ำนดง	ต.บ้ำนดง	อ.แม่เมำะ	จ.ล�ำปำง

 -	เมื่อวันที่	15	กันยำยน	2564	บริษัทฯ	ได้มอบวัคซีน	Sinopharm	จ�ำนวน	2,300	โดส	ให้กับพนักงำน
ทุกคน	พันธมิตรทำงธุรกิจ	และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ	ที่อ�ำเภอแม่เมำะ	จ.	ล�ำปำง

  -	 เมื่อวันที่		25	ตุลำคม	2564	บริษัทฯ	น�ำคณะพนักงำนมอบเครื่องดื่ม	อำหำรว่ำง	สนับสนุนช่วยเหลือ
ชุมชนที่มีกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัส	COVID	-	19	ณ	ด่ำนตรวจโควิด	บ้ำนส้ำนและบ้ำนจ�ำปุย	ต.บ้ำนดง	อ.แม่เมำะ	
จ.ล�ำปำง
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	 -	 เมื่อวันที่	16	พฤศจิกำยน		2564	บริษัทฯ	น�ำคณะพนักงำนมอบเครื่องดื่ม	อำหำรว่ำง	สนับสนุนช่วยเหลือ
ชุมชนที่มีกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัส	COVID-19		ณ	ด่ำนตรวจโควิดบ้ำนทำน	ต�ำบลจำงเหนือ	อ.แม่เมำะ	จ.ล�ำปำง

 -	 เมือ่วันท่ี	24	พฤศจิกำยน	2564	บริษัทฯ	น�ำคณะพนกังำนร่วมมอบเงนิสนบัสนนุงบประมำณในกำรป้องกนั	
ควบคุม	และแก้ไขกำรระบำดของเชื้อไวรัส	COVID-19	ณ	ห้องว่ำกำรเมืองหงสำ	แขวงไชยบุรี

	 -	 เมื่อวันที่	12	ธันวำคม	2564	บริษัทฯร่วมกับ	กฟผ.จัดกิจกรรม”จำกใจสหกลสู่ชุมชนอย่ำงยั่งยืน”	มีกำร

ตรวจสุขภำพคนในชุมชนบ้ำนห้วยคิง	 เพื่อให้คนในชุมชนมีสุขภำพร่ำงกำยที่แข็งแรง	 พร้อมทั้งแจกน�้ำดื่ม	 	 ข้ำวสำร	

อำหำรแห้ง	ให้กับคนในชุมชนบ้ำนห้วยคิง	ต.แม่เมำะ	อ.แม่เมำะ	จ.ล�ำปำง

 -	 เมื่อวันที่	23-25	ธันวำคม	2564	บริษัทฯ	น�ำคณะพนักงำนร่วมฉีดวัคซีนเข็มที่	3	Booster	Covid-19	เพื่อ

ป้องกัน	ควบคุมกำรระบำดของเชื้อไวรัส	COVID-19	ณ	บริษัทฯ	บ้ำนหำน	เมืองหงสำ	แขวงไชยบุร ี
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 -	 เมื่อวันที่	24	ธันวำคม	2564	บริษัทฯ		และกลุ่มบริษัทที่เป็นพันธมิตรทำงธุรกิจ	ร่วมกับ	กฟผ.	ท�ำกิจกรรม

โครงกำรถนนสขีำวรณรงค์กำรขบัขีป่ลอดภยั	ในช่วงเทศกำลส่งท้ำยปีเก่ำต้อนรับปีใหม่	เพ่ือให้ประชำชนตระหนกัถงึ

ควำมปลอดภัยในกำรขับขี่	และลดกำรเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกำลส่งท้ำยปีเก่ำต้อนรับปีใหม่

 ในด้ำนกำรบริหำรจัดกำรภำยใน	 บริษัทฯ	 ได้ด�ำเนินกำรตำมนโยบำยตลอดจนค�ำแนะน�ำของภำครัฐ	 และ

กรมควบคุมโรคอยู่เสมอ	เพื่อช่วยลดกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัส	COVID-19		เช่น	กำรตรวจหำเชื้อไวรัส	COVID-19	

ก่อนเข้ำท�ำงำน	กำรวัดอุณหภูมิ	กำรลดควำมแออัดของรถบริกำรรับ-ส่ง	โดยกำรเพิ่มรอบกำรให้บริกำร	กำรงดใช้ตู้

พักชั่วครำว	 โดยเปลี่ยนเป็นเต็นท์สนำม	 เพื่อไม่ให้เกิดควำมแออัด	 ยกเลิกกำรรับประทำนอำหำรในโรงอำหำร	 โดย

กำรจัดเป็นข้ำวกล่องแทน	 ท�ำควำมสะอำดภำยในอำคำร	 ลิฟต์	 และส่วนบริกำรท่ีใช้ร่วมกัน	 รถท่ีให้บริกำรทุกรอบ	

นอกจำกนี้	 ในส่วนงำนที่พนักงำนสำมำรถท�ำงำนได้โดยไม่จ�ำเป็นต้องเข้ำส�ำนักงำน	 บริษัทฯ	 ได้จัดให้มีกำร	WORK	

FROM	HOME	เพื่อลดโอกำสที่พนักงำนต้องสัมผัสกับผู้คนจ�ำนวนมำกในกำรใช้บริกำรรถขนส่งสำธำรณะ	ทั้งนี้	กำร

ด�ำเนินกิจกำรของบริษัทฯนั้น	ยังคงด�ำเนินกิจกำรตำมปกติ	และได้ปฏิบัติตำม	ค�ำสั่ง	ประกำศ	หรือกฎหมำยที่มีกำร

บังคับใช้ในช่วงเวลำนี้อย่ำงเคร่งครัด

     3.4.2.1)	นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน		    
  บริษัทฯ มีนโยบายต่อต้านการกระท�าอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน และพร้อมสนับสนุนการปกป้อง

สิทธิมนุษยชน โดยการปฏิบัติต่อผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องไม่ว่าจะเป็นพนักงาน ชุมชน และสังคมรอบข้างด้วยความ

เคารพในคุณค่าของความเป็นมนุษย์ ค�านึงถึงความเสมอภาคและเสรีภาพท่ีเท่าเทียมกัน ไม่ละเมิดสิทธิขั้นพื้น

ฐาน และไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ภาษา สีผิว เพศ อายุ การศึกษา 

สภาวะทางร่างกาย หรือสถานะทางสังคม รวมถึงจัดให้มีการดูแลไม่ให้ธุรกิจของบริษัทฯ เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง

กับการละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น การใช้แรงงานเด็ก และการคุกคามทางเพศ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ส่ง

เสรมิให้มีการเฝ้าระวังการปฏบิตัติามข้อก�าหนดด้านสทิธมินุษยชน โดยจดัให้มส่ีวนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 

และช่องทางในการร้องเรยีนส�าหรบัผู้ท่ีได้รบัความเสยีหายจากการถูกละเมดิสทิธอินัเกิดจากการด�าเนนิธรุกิจของ 

บริษัทฯ และด�าเนินการเยียวยาตามสมควร 

 การบริหารการจัดการ
  ประกำศนโยบำยกำรบรหิำรทรพัยำกรบคุคล,	ประกำศนโยบำยสิทธมินษุยชน,	จัดท�ำข้อบงัคบับริษทัเกีย่วกบั

กฎ	ระเบียบ	ข้อบังคับในกำรท�ำงำน(คู่มือพนักงำน)	ปฏิบัติตำมหลักกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับแรงงำน	และสิทธิมนุษย

ชนอย่ำงเคร่งครัด,	จัดให้มีช่องทำงกำรร้องเรียน	และกระบวนกำรตรวจสอบ

	 ทั้งนี้บริษัทมุ่งสร้ำงคุณค่ำในกำรด�ำเนินธุรกิจด้วยควำมรับผิดชอบ	 ค�ำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน	ปกป้องสิทธิ

แรงงำน	 ควำมปลอดภัยสุขอนำมัย	 และสร้ำงสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำนที่ดีควบคู่กับกำรบริหำรและพัฒนำควำม

รู้ควำมสำมำรถและทักษะใหม่ที่จ�ำเป็นของบุคลำกรอย่ำงต่อเนื่อง	 ซ่ึงบริษัทมีแนวทำงท่ีจะปฏิบัติตำมหลักกำรสิทธิ
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มนษุยชนขัน้พืน้ฐำนและควำมเสมอภำค	โดยไม่ค�ำนงึถงึควำมแตกต่ำงในเร่ืองเชือ้ชำติ	สีผิว	เพศ	ภำษำ	ศำสนำ	ควำม
เชือ่ทำงกำรเมือง	หรอืควำมเชือ่ในทำงอืน่ใด	และปฏบิติัต่อพนกังำนและลูกจ้ำงตำมกฎหมำยแรงงำนและตำมข้อบังคับ
ที่ก�ำหนด	แนวปฏิบัติ
	 1.	ดูแลและปฏิบัติต่อพนักงำนอย่ำงเป็นธรรม
	 2.	กำรพัฒนำบุคลำกรในองค์กร

  3.4.2.2)	ผลการด�าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน
  การดูแลพนักงาน	
	 บริษัทให้ควำมส�ำคัญต่อกำรดูแลพนักงำน	 เริ่มตั้งแต่กระบวนกำรสรรหำบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ

และมีทัศนคติที่สอดคล้องกับค่ำนิยมและวัฒนธรรมขององค์กร	มีนโยบำยกำรจ่ำยค่ำตอบแทนและสวัสดิกำรที่เหมำะ

สมเป็นธรรมเพื่อสร้ำงควำมมั่นคงและเป็นหลักประกันทำงกำรเงิน	พัฒนำคุณภำพชีวิตที่ดีของพนักงำน	มีนโยบำยใน

กำรประเมินผลกำรปฏิบตังิำนอย่ำงเป็นธรรม	ทัง้ด้ำนประสิทธภิำพกำรท�ำงำนและควำมสำมำรถทีเ่กีย่วข้อง	เพือ่รกัษำ

พนกังำนทีมี่ควำมรู	้ควำมสำมำรถในกำรสร้ำงประโยชน์ให้แก่บรษิทั	และมแีผนในกำรพฒันำพนกังำนให้มทีกัษะทัง้ใน

ด้ำนควำมรู้และทัศนคติ	เพื่อให้พนักงำนเติบโตไปพร้อมๆกับบริษัท

 การจ้างงาน
 บริษัทให้ควำมส�ำคัญต่อสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐำน	 ส่งเสริมควำมเสมอภำค	 ไม่เลือกปฏิบัติ	 โดยเปิดโอกำส

ให้คนทุกเพศทุกวัย	 รวมถึงกำรจ้ำงงำนผู้พิกำรตำมกฎหมำยคุ้มครองแรงงำนสำมำรถเข้ำท�ำงำนในบริษัทตำมควำม

สำมำรถและควำมเหมำะสมกับลักษณะของงำน	โดยไม่มีกำรกีดกั้น	ซึ่งในปี	2564	บริษัทมีสัดส่วนพนักงำน	ดังนี้

รายการ เพศชาย เพศหญิง รวมจ�านวน (คน)

จ�านวน (คน) สัดส่วน จ�านวน (คน) สัดส่วน

จ�ำแนกตำมระดับ

  -	ระดับบริหำร	(สูง	กลำง	ต้น)

		-	ระดับอำวุโส

		-	ระดับปฏิบัติกำร

		-	ผู้พิกำร

250

4

949

3

20.7%

0.3%

78.7%

0.2%

51

1

52

0

49.0%

1.0%

50.0%

0.0%

301

5

1,001

3

รวมพนักงำนประจ�ำทั้งสิ้น 1,206 100.0% 104 100.0% 1,310

คิดเป็นร้อยละ 92.1% 7.9% 100.0%

จ�ำแนกตำมอำยุ

			-	อำยุระหว่ำง	20	-	30ปี

		-	อำยุระหว่ำง	31	-	40	ปี

		-	อำยุระหว่ำง	41	-	50	ปี

		-	51	ปีขึ้นไป

378

354

285

189

31.3%

29.4%

23.6%

15.7%

29

42

12

21

27.9%

40.4%

11.5%

20.2%

407

396

297

210

รวมพนักงำนประจ�ำทั้งสิ้น 1,206 100.0% 104 100.0% 1,310

คิดเป็นร้อยละ 92.1% 7.9% 100.0%
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 ตำรำงแสดงจ�ำนวนพนักงำนใหม่ปี	 2564	 สถิติกำรจ้ำงพนักงำนใหม่ของบริษัทแยกตำมเพศและอำยุ	 เพ่ือ
แสดงภำพรวมและแนวโน้มกำรจ้ำงงำนเป็นรำยปี

รายการ เพศชาย เพศหญิง รวมจ�านวน (คน)

จ�านวน (คน) สัดส่วน จ�านวน (คน) สัดส่วน

จ�ำแนกตำมอำยุ

 	-	อำยุระหว่ำง	20	-	30ปี

		-	อำยุระหว่ำง	31	-	40	ปี

		-	อำยุระหว่ำง	41	-	50	ปี

		-	51	ปีขึ้นไป

117

47

30

5

58.8%

23.6%

15.1%

2.5%

7

3

1

1

58.3%

25.0%

8.3%

8.3%

124

50

31

6

รวมพนักงำนประจ�ำทั้งสิ้น 199 100.0% 12 100.0% 211

คิดเป็นร้อยละ 94.3% 5.7% 100.0%

 ตำรำงแสดงจ�ำนวนพนักงำนลำออก	ณ	31	ธันวำคม	2564

รายการ เพศชาย เพศหญิง รวมจ�านวน (คน)

จ�านวน (คน) สัดส่วน จ�านวน (คน) สัดส่วน

จ�ำแนกตำมระดับ

		-	ระดับบริหำร	(สูง	กลำง	ต้น)

		-	ระดับอำวุโส

		-	ระดับปฏิบัติกำร

		-	ผู้พิกำร

58

1

226

0

20.4%

0.4%

79.3%

0.0%

7
0
7
0

50.0%

0.0%

50.0%

0.0%

65
1

233
0

รวมพนักงำนประจ�ำทั้งสิ้น 285 100.0% 14 100.0% 299

คิดเป็นร้อยละ 95.3% 4.7% 100.0%

จ�ำแนกตำมอำยุ

		-	อำยุระหว่ำง	20	-	30ปี

		-	อำยุระหว่ำง	31	-	40	ปี

		-	อำยุระหว่ำง	41	-	50	ปี

		-	51	ปีขึ้นไป

120

75

40

50

42.1%

26.3%

14.0%

17.5%

5

5

0

4

35.7%

35.7%

0.0%

28.6%

125

80

40

54

รวมพนักงำนประจ�ำทั้งสิ้น 285 100.0% 14 100.0% 299

คิดเป็นร้อยละ 95.3% 4.7% 100.0%

  การดูแลพนักงานในด้านสวัสดิการ
 บรษัิทได้จดัให้มกีำรก�ำหนดสวดักิำรส่วนเพ่ิมเติม	โดยมกีำรจัดต้ังคณะกรรมกำรด้ำนสวสัดิกำรพนกังำนทีม่ำ
จำกกำรเลือกตั้งซึ่งจัดตั้งใหม่ทุกๆ	2	ปี	 โดยให้สิทธิพนักงำนทุกระกับในกำรสมัครเป็นคณะกรรมกำรด้ำนสวัสดิกำร
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เพื่อเป็นตัวแทนในกำรร่วมเจรจำต่อรองกับบริษัทเกี่ยวกับข้อปฏิบัติหรือข้อตกลงที่มีผลกระทบต่อพนักงำน	 รับฟัง
ควำมคิดเห็นรวมถึงข้อเสนอแนะของพนักงำนผ่ำนช่องทำงคณะกรรมกำรและเป็นกำรส่งเสริมให้เกิดควำมร่วมมือ
ร่วมใจของพนักงำนและบริษัทในกำรดูแลสวัสดิกำรที่เป็นประโยชน์ต่อพนักงำนทุกๆด้ำน
	 -	 กำรจดัให้มกีำรตรวจสขุภำพประจ�ำปี	ปีละ	1	ครัง้ส�ำหรบัโครงกำรแม่เมำะและส�ำนกังำนใหญ่	ส่วนโครงกำร 
	 	 หงสำจัดให้มีกรตรวจสุขภำพประจ�ำปี	ปีละ	2	ครั้ง
	 -	 กำรจดัให้มผีลประโยชน์ในรูปเงนิช่วยเหลอืในวำระต่ำงๆ	เช่น	กระเช้ำเยีย่มไข้	เงนิช่วยเหลอืงำนศพส�ำหรบั 
	 	 พนักงำน	พ่อ	แม่	บุตร	และคู่สมรส	เป็นต้น	
	 -	 กำรจดัให้มกีรมธรรม์ประกนัชวีติ	ประกนัสุขภำพแบบกลุ่ม	ค่ำทันตกรรม	และประกนัอบุติัเหตุกลุ่มมค่ีำรักษำ 
	 	 พยำบำลให้กับพนักงำน(เฉพำะพนักงำนที่ได้รับสวัสดิกำรประกันอุบัติเหตุกลุ่ม)	 เพื่ออ�ำนวยควำมสะดวก 
	 	 ด้ำนกำรเข้ำรับกำรรักษำพยำบำล
	 -	 กำรสนับสนุนด้ำนกำรศึกษำโครงกำรสนับสนุนทุนกำรศึกษำให้แก่พนักงำนของบริษัทที่วำงแผนอยำก 
	 	 ศกึษำต่อเพือ่เสรมิสร้ำงควำมรูแ้ละศกัยภำพของตนเอง	เพือ่สำมำรถน�ำมำปรบัและต่อยอดในกำรท�ำงำนได้ 
	 	 อย่ำงมีประสิทธิภำพ

 กำรด�ำเนินงำนที่ส�ำคัญของคณะกรรมกำรสวัสดิกำรปี 2564
	 จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชือ้โรคโควดิ-19	และมำตรกำรป้องกนักำรแพร่ระบำดทีเ่ข้มข้นของภำค
รัฐ	 และมำตรกำรป้องกันกำรติดเชื้อและกำรแพร่ระบำดของบริษัทฯ	 ส่งผลกระทบต่อสิทธิส่วนบุคคลในกำรใช้ชีวิต
ประจ�ำวนัของพนกังำนเป็นอย่ำงมำก	เช่น	มำตรกำรให้ทกุคนสวมหน้ำกำกอนำมยั	และล้ำงมอืด้วยเจลแอลกอฮอล์หรอื
ล้ำงสบู่บ่อยๆ	ณ	ขณะนั้นทั้งหน้ำกำกอนำมัย	และเจลแอลกอฮอร์เป็นสิ่งที่หำมำใช้ได้ยำกมำก	และมีรำคำแพง	ส่วน
มำตรกำรกำรงดอำหำรกลำงวนัทีโ่รงอำหำรเพือ่ป้องกนักำรนัง่รบัประทำนอำหำรกลำงวนัร่วมกนั	ท�ำให้พนกังำนต้อง
รบัภำระค่ำใช้จ่ำยเพิม่จำกทีต้่องซ้ืออำหำรทำนเอง	หรอืกำรสัง่อำหำรข้ำงนอกโดยใช้บริกำรส่งอำหำร	คณะกรรมกำร
สวัสดกิำรได้รบัฟังควำมเดอืดร้อนของพนกังำนและน�ำเสนอคณะกรรมกำรบริหำรพจิำรณำให้ควำมช่วยเหลอืเพือ่ลด
ผลกระทบต่อพนักงำนตำมรำยกำรดังนี้
	 -	 ขอให้บริษัทฯ	จัดแจกเจลแอลกอฮอล์ให้กับพนักงำนทุกคน
	 -	 ขอให้บริษัทฯ	ช่วยเหลือค่ำอำหำรกลำงวันที่พนักงำนต้องแบกรับภำระเพิ่มวันละ	40	บำทต่อคน
	 	 จนกว่ำมำตรกำรจะผ่อนคลำยส�ำหรบัพนกังำนทีม่ำปฏบิติังำนทีบ่รษิทั	และพนกังำนที	่WFH	จะไม่ได้รับสทิธิ 
	 	 เงินช่วยเหลือดังกล่ำว	
	 -	 จัดหำชุดตรวจ	ATK	ให้พนักงำน
	 -	 ด�ำเนินกำรจัดหำวัคซีนโควิด-19	ส�ำหรับให้พนักงำนและครอบครัวพนักงำน

  มาตรการป้องกันโรคติดต่อโควิด-19
 บริษัทให้ควำมส�ำคัญกับควำมปลอดภัยของพนักงำน	 โดยได้มีกำรก�ำหนดมำตรกำรต่ำงๆ	 เพ่ือป้องกันกำร
ติดต่อ	เช่น
	 -	 ให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่พนักงำนผ่ำนสื่อต่ำงๆ	เกี่ยวกับเชื้อไวรัส	รวมถึงวิธีกำรรับมือ
	 -	 จ�ำกัดพื้นที่กำรรับบุคลภำยนอกไว้ในพื้นที่ที่จัดเตรียมไว้	โดยไม่ให้เข้ำมำในส่วนของส�ำนักงำน
	 -	 ให้ท�ำกำรตรวจวัดอุณหภูมิ	สวมใส่หน้ำกำกอนำมัย	และล้ำงมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนขึ้นบริเวณอำคำร 
	 	 ส�ำนักงำน
	 -	 หมั่นท�ำควำมสะอำดจุดสัมผัสร่วม	เช่น	ลิฟท์โดยสำร	มือจับประตู	รำวบันได	ด้วยแอลกอฮอล์เป็นประจ�ำ
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	 -	 หมั่นท�ำควำมสะอำดบริเวณภำยในและภำยนอกอำคำร	รวมถึงรถยนต์โดยสำรส่วนรวมเป็นปประจ�ำ

	 -	 ให้พนักงำนปฏิบัติงำนที่บ้ำน	 (Work	From	Home)	 /	หรือสลับกันมำท�ำงำนเพื่อลดควำมแออัดภำยใน 

	 	 ส�ำนักงำน

  ตารางรายงานการดูแลพนักงานในด้านสวัสดิการ

รายละเอียดการดูแลพนักงาน ปี 2564 (คน)

กำรตรวจสุขภำพประจ�ำปี

กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ

สวัสดิกำรประกันสุขภำพกลุ่ม

สวัสดิกำรประกันอุบัติเหตุกลุ่ม

สวัสดิกำรพนักงำนเกษียณอำยุ

สวัสดิกำรค่ำรักษำพยำบำล

สวัสดิกำรอื่นๆ

		-	กระเช้ำเยี่ยมไข้

		-	พวงหรีด

		-	ช่วยเหลือกรณีพนักงำนเสียชีวิต

		-	ช่วยเหลือกรณีญำติพนักงำนเสียชีวิต

		-	วัคซีนโควิด-19

1,174

1,030

	262	

	86	

	4	

1,060

3

6

2

6

1,302

  3.4.3.1)	นโยบายและแนวปฏิบัติด้านทรัพยากรบุคคล     

	 บริษัทฯ	 ให้ควำมส�ำคัญในกำรบริหำรงำนด้ำนบุคลำกรของบริษัทอย่ำงต่อเนื่องเสมอมำ	 เนื่องจำกพนักงำน

ทุกคนเป็นทรัพยำกรท่ีมีค่ำท่ีจะช่วยผลักดันให้แก่บริษัทฯ	 สำมำรถบรรลุเป้ำหมำยและแผนธุรกิจที่วำงไว้ได้	 โดย

บริษัทฯ	 ยังให้ควำมส�ำคัญต่อกำรพัฒนำ	 ถ่ำยทอดควำมรู้	 และควำมสำมำรถของพนักงำน	 รับฟังควำมคิดเห็นและ

ข้อเสนอแนะจำกพนักงำนทุกระดับอย่ำงเท่ำเทียมและเสมอภำคกัน	 ถือเป็นปัจจัยหลักส�ำคัญของกำรก้ำวไปสู่ควำม

ส�ำเรจ็ของบริษัทฯ	และถอืว่ำพนกังำนคอืทรพัยำกรทีม่คีณุค่ำต่อกำรด�ำเนนิธรุกจิเพ่ือสร้ำงคณุค่ำ	มลูค่ำให้แก่องค์กร	

และเป็นตวัขบัเคลือ่นองค์กรให้เกดิกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยนื	บรษิทัฯ	ให้ควำมส�ำคญักบักำรวำงแผนก�ำลังคนและพฒันำ

พนกังำนให้มีศักยภำพเพือ่รองรบักำรขยำยตวัของธรุกจิในอนำคต	โดยเริม่ตัง้แต่กำรสรรหำว่ำจ้ำงบคุลำกรให้ตรงกบั

ควำมต้องกำรในแต่ละสำยงำน	พิจำรณำถึงควำมเหมำะสมในด้ำนควำมรู้	ควำมสำมำรถ	ผู้บริหำรระดับสูงจึงมีส่วน

ที่จะผลักดันให้บุคลำกรเกิดกำรพัฒนำเรียนรู้และกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้และกำรท�ำงำนเป็นทีม	เพื่อรักษำทรัพยำกร

บุคคลที่มีคุณค่ำให้อยู่กับบริษัทฯ	ถือเป็นอีกเสำหลักส�ำคัญที่จะท�ำให้ธุรกิจเติบโตได้อย่ำงยั่งยืน

  3.4.3.2)	ผลการด�าเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล  

  การเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาพนักงาน
 บริษัทเล็งเห็นถึงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร	 ทั้งด้ำนควำมรู้	 ทักษะ	 ควำมสำมรถในด้ำนต่ำงๆ	 โดยกำร

สนับสนุนกิจกรรมที่ช่วยพัฒนำศักยภำพอย่ำงต่อเนื่องสอดคล้องกับกำรเจริญเติบโตของธุรกิจและให้ตรงกับควำม

ต้องกำรในกำรท�ำงำนแต่ละลักษณะงำน	เน้นกำรเสริมสร้ำงทักษะในด้ำนต่ำงๆ	ส�ำหรับพนักงำนใหม่	และอบรมกำร
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เพิ่มควำมช�ำนำญในสำยงำนส�ำหรับพนักงำนทุกส่วน	โดยจัดโครงกำรอบรมที่มุ่งเน้นกำรพัฒนำทักษะและควำมสำม
รถในกำรท�ำงำนและเพิ่มทักษะในกำรสื่อสำร	เพื่อให้สอดคล้องกับแผนกำรด�ำเนินธุรกิจขององค์กร	
	 นอกจำกนัน้บรษิทัมกีำรจดักจิกรรมเชงิปฏบิตักิำรนอกสถำนทีเ่พือ่เพ่ิมทกัษะและควำมช�ำนำญเชิงวชิำชีพตำม
ต�ำแหน่งงำน	ส่งเสริมให้พนักงำนมีควำมคิดสร้ำงสรรค์และให้เข้ำใจถึงกระบวนกำรท�ำงำนที่ชัดเจนเพื่อเพิ่มขีดควำม
สำมำรถด้ำนกำรแข่งขันของธุรกิจในอนำคตได้และในปี	2563	แบ่งกำรอบรมศักยภำพพนักงำนออกเป็น	4ประเภท	
ดังนี้
 1. การฝึกอบรมทั่วไป (Company General Training) 
	 	 1.1	 หลักสูตรส�ำหรับพนักงำนใหม่	(กำรปฐมนิเทศพนักงำนใหม่)	
	 	 	 	 เป็นหลักสูตรเบื้องต้นที่พนักงำนใหม่จะได้รับกำรอบรม	
	 	 1.2	 หลักสูตรเกี่ยวกับควำมปลอดภัยเบื้องต้น	
	 	 1.3	 หลกัสตูรเก่ียวกบัอบรมดบัเพลงิเบือ้งต้น	บรษิทัฯ	จดัให้มกีำรฝึกอบรมดบัเพลงิขัน้ต้นให้กบัพนกังำน	 
	 	 	 	 โดยมเีจ้ำหน้ำท่ีป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภยัสถำนดีบัเพลงิลำดยำว	เป็นผูบ้รรยำยให้ควำมรูทั้ง้ภำค 
	 	 	 	 ทฤษฎีและกำรฝึกปฏิบัติ	เพื่อให้พนักงำนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรป้องกันและระงับอัคคีภัย 
	 	 	 	 เบื้องต้น	
	 	 1.4	 หลักสูตรกำรฝึกอบรมขณะปฏิบัติงำน	(On	the	Job	Training)

 2. การฝึกอบรมการบริหาร (Management  Skills)
	 	 2.1	 ทักษะกำรบริหำรงำนและบริหำรคน
	 	 2.2	 ทักษะกำรเป็นผู้บังคับบัญชำ	
	 	 2.3	 ทักษะกำรติดต่อสื่อสำร	
	 	 2.4	 ทักษะประสำนงำน

 3. การฝึกอบรมเฉพาะด้าน (Functional Skills)
	 	 3.1	 ด้ำนวิศวกรรมและกำรด�ำเนินงำนในโครงกำร	(Engineering	and	Project	Execution	Training)
	 	 3.2	 ด้ำนกำรขบัรถเฉพำะทำง		เช่น	พนกังำนขบัรถเทท้ำย		พนกังำนขบัรถขดุ	พนกังำนขบัรถเกรด	เป็นต้น
	 	 3.3	 ด้ำนกำรปฏิบัติกำรสำยพำน	โดยจะเป็นกำรอบรมในเรื่องงำนด้ำนวิศวกรรมเฉพำะด้ำน	ซึ่งจะท�ำให้ 
	 	 	 	 พนักงำนมีควำมรู้	ควำมสำมำรถในงำนที่ได้รับมอบหมำยได้ดียิ่งขึ้น
	 	 3.4	 ด้ำนกำรปฏิบัติกำรเหมือง	 โดยจะเป็นกำรอบรมในเร่ืองงำนด้ำนวิศวกรรมเฉพำะด้ำน	 ซึ่งจะท�ำให้ 
	 	 	 	 พนักงำนมีควำมรู้	ควำมสำมำรถในงำนที่ได้รับมอบหมำยได้ดียิ่งขึ้น

 4. การส่งเสริมและสร้างสัมพันธภาพให้กับพนักงาน 
	 	 4.1	 กำรสัมมนำและออกไปท�ำกิจกรรมนอกสถำนที่
	 	 4.2	 กำรจัดกิจกรรมในเชิงสันทนำกำร	เช่น	กำรแข่งขันกีฬำสี		กำรวิ่งมำรำธอน

 งบประมาณในการพัฒนาศักยภาพของพนักงานปี 2564
	 บริษัทมีกำรพัฒนำและน�ำนโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรส่วนบุคคลมำปรับใช้ในองค์กร	 โดยครอบคลุมเกี่ยว

กับกำรพัฒนำบุคลำกร	 รวมถึงกำรจัดหลักสูตรฝึกอบรมภำยในอย่ำงต่อเนื่องเพื่อพัฒนำทักษะและควำมสำมำรถของ

พนักงำน
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หัวข้อ จ�านวนผู้เข้าร่วม(ราย) ค่าใช้จ่าย(บาท) เฉลี่ยต่อคน(บาท)

ด้ำนทักษะและควำมรู้เฉพำะด้ำน

ด้ำนควำมปลอดภัย

ด้ำนสัมพันธภำพและทีม

ด้ำนกำรบริหำร

12

50

50

80

	700,000	

136,000

	1,024,000	

	874,000

	58,333	

2,720

	20,480	

	10,925

รวม 192  2,734,000  92,458 

  3.4.4.1)	นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน
  บริษัทฯ ตระหนักถึงการด�าเนินงานภายใต้ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมีนโยบาย

ป้องกนัผลกระทบในด้านต่างๆ การวางแผนและควบคมุการปฏบัิตงิานให้อย่างมปีระสทิธภิาพ สอดคล้องกบัมาตรฐาน

สากลรวมไปถงึกฎหมายและระเบยีบข้อบงัคบัทีเ่กีย่วข้อง เพือ่ให้บรษัิทฯด�าเนนิธรุกจิได้อย่างยัง่ยนื โดยบรษิทัฯได้ให้

ความส�าคัญกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ ลูกค้า ซึ่งมีจ�านวนน้อยรายท�าให้ต้องมีความรับผิดชอบในการส่งมอบงาน

อย่างมีคุณภาพสูงสุด พนักงานปฏิบัติการที่ท�างานอยู่กับเครื่องจักร จ�านวนมากกว่า 1,000 คน ที่ต้องค�านึงถึงการ

รกัษาความปลอดภยัในการปฏบิติังาน รวมทัง้การปฏบิติัต่อพนกังานทกุคนอย่างเท่าเทยีมและเป็นธรรม  นอกจากนี้

ยงัให้ความส�าคัญกบัการดแูลชมุชนและสิง่แวดล้อมใกล้เคยีงพ้ืนทีป่ฏบิติังานทีม่คีวามอ่อนไหวต่อการด�าเนนิงานของ

การผลิตกระแสไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหิน โดยบริษัทฯ ได้มีการควบคุมและประเมินความเสี่ยงดังกล่าวอยู่

ในระดบัสงู เพือ่ไม่ให้เกดิผลกระทบต่อสงัคม และสิง่แวดล้อม และเพือ่ไม่ให้เกดิการร้องเรยีน การประท้วงจากชมุชน

หรือผิดต่อกฎระเบียบราชการที่เกี่ยวข้อง

  ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ด�าเนินการให้บุคลากรภายในองค์กรตั้งแต่ระดับผู้บริหาร หัวหน้างาน และพนักงานในส่วน

ต่างๆ ของบริษัทให้มีการปฏิบัติตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดความร่วมมือและ

น�ามาซึง่ประโยชน์ร่วมกนัในการบรรลเุป้าหมายการด�าเนนิธรุกจิอย่างยัง่ยนื โดยการประกาศนโยบายความรบัผดิชอบ

ต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมผ่านทางช่องทางการสื่อสารของบริษัทฯ ทั้งรูปแบบการประชุมระดับผู้บริหาร การประชุม

ระดับฝ่าย บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบ Intranet และวารสารประชาสัมพันธ์ภายในบริษัทฯ พร้อมทั้งก�าหนดอยู่ใน

หัวข้อการปฐมนิเทศพนักงานใหม่และการอบรมพนักงาน เพื่อย�้าให้ตระหนักถึงความส�าคัญอยู่เสมอ

  3.4.4.2)	ผลการด�าเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน
  บริษัทฯ น�าระบบการประเมินผลมาใช้ในการก�ากับให้มีการปฏิบัติตามนโยบายความรับผิดชอบทางสังคม 

โดยก�าหนดเกณฑ์การชี้วัดผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญ (Key Performance Indicators - KPIs) ซึ่งสะท้อนการปฏิบัติ

ตามนโยบายดังกล่าว เช่น

  1) เป้าหมายการผลติประจ�าปีเพือ่ให้มัน่ใจว่าบริษทัสามารถส่งมอบงานให้ กฟผ. ได้ทันตามปริมาณและระยะ

เวลาที่ก�าหนด 

  2) การประเมนิความพงึพอใจของ กฟผ. ที่มต่ีอการท�างานของบรษิทัฯ ตามสัญญาและการด�าเนินงานของบ

ริษัทฯ เพื่อป้องกันมลภาวะจากฝุ่นทุกไตรมาส 
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การประเมินผล เรื่อง

ระดับความพึงพอใจของ
ลูกค้า %

ประจ�าปี

2562 2563 2564

1 ปริมำณงำน งำนรำยกำรที่	1	งำนขุดขนดิน 97% 94% 94%

2 งำนรำยกำรที่	2	งำนขุดขนถ่ำน 97% 95% 96%

3 ชั่วโมงกำรท�ำงำนสำยพำนระบบ	System…. 97% 94% 94%

4 กำรประสำนงำน ควำมรวดเร็วในกำรติดต่อสื่อสำร 99% 87% 90%

5 อำชีวอนำมัย	

ควำมปลอดภัย

และสิ่งแวดล้อม

ไม่มีอุบัติเหตุและไม่มีผู้เสียชีวิตในกำรปฎิบัติ

งำน	ในระดับ	A

96% 91% 98%

6 กำรจัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อม	(ฝุ่น,	เสียง) 97% 83% 84%

ระดับควำมพึงใจโดยรวม 97% 90% 93%

 ที่มา :  ข้อมูลสรุปประเมินความพึงพอใจของลูกค้า (EGAT) ประจ�าปี 2562 - 2564 (โครงการแม่เมาะ)

การประเมินผล

ระดับความพึงพอใจของ
ลูกค้า %

ความพึง
พอใจโดย

รวม

ประจ�าปี 2564

Q1 Q2 Q3 Q4

1 Performance	Evaluation	for	contractors	MSA-D 75% 82% 79% 76% 78%

2 Performance	Evaluation	for	contractors	WL2 82% 82% 84% 84% 83%

3 Performance	Evaluation	for	contractors	ASH 88% 84% 84% 94% 88%

 ที่มา :  ข้อมูลสรุปประเมินความพึงพอใจของลูกค้า (HPC) ประจ�าปี 2564 (โครงการหงสา)

	 	 3)	เป้ำหมำยกำรลดกำรเกิดอบัุตเิหตใุนกำรท�ำงำนทัง้อบุตัเิหตขุนำดเลก็	ปำนกลำงและขนำดใหญ่ทีก่่อให้

เกิดกำรบำดเจ็บของพนักงำน	ทั้งนี้	จะมีกระบวนกำรติดตำมและสรุปผลกำรด�ำเนินงำนตำม	KPIs	ที่เกี่ยวข้องกับกำร

ป้องกันอุบัติเหตุ	เพื่อประกอบกำรพิจำรณำผลกำรด�ำเนินงำนเป็นประจ�ำทุกปี

ล�า
ดับ

ล�า
ดับ

กล
ุ่มล

ูกค
้า

กล
ุ่มล

ูกค
้า

Eg
at

H
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  อุบัติเหตุด้านบุคคล       	 จ�ำนวน	(ครั้ง)

ประเภทความรุนแรง
2563 2564

แม่เมาะ หงสา แม่เมาะ หงสา

ปฐมพยำบำล	กลับไปท�ำงำนต่อ	ไม่หยุดงำน 6 1 4 1

ส่งตัวรักษำโรงพยำบำล	แต่ไม่หยุดงำน	สำมำรถ

กลับมำท�ำงำนต่อได้	เช่น	เย็บแผล	เป็นต้น

9 4 11 -

ได้รับบำดเจ็บถึงขั้นหยุดงำน	ไม่สำมำรถมำท�ำงำน

ได้ภำยหลังจำกได้รับอุบัติเหตุจำกกำรท�ำงำน

10 3 8 4

อุบัติเหตุรุนแรงหรือเสียชีวิต 0 0 0 0

รวม 25 8 23 5

รวมทั้งสิ้น 33 28

  อุบัติเหตุด้านทรัพย์สิน        จ�ำนวน	(ครั้ง)

เกณฑ์
2563 2564

แม่เมาะ หงสา แม่เมาะ หงสา

จ�ำนวนอุบัติเหตุขนำดเล็ก 68 19 27 20

จ�ำนวนอุบัติเหตุขนำดกลำง	ที่มีควำมเสียหำยตั้งแต่	

10,001	-	100,000	บำท

47 32 45 24

จ�ำนวนอุบัติเหตุขนำดใหญ่	ที่มีควำมเสียหำยตั้งแต่	

100,001	บำท	ขึ้นไป 
18 4 4 9

อื่นๆ	(ประกันสังคม,	ประกันภัย,

ผู้รับเหมำเป็นผู้รับผิดชอบค่ำควำมเสียหำย)

0 35 12 28

รวม 133 90 88 81

รวมทั้งสิ้น 223 169

หมายเหตุ : อุบัติเหตุขนาดเล็ก : ความเสียหายไม่เกิน < 10,000 บาท

 อุบัติเหตุขนาดกลาง : ความเสียหายตั้งแต่  10,001 - 100,000 บาท

 อุบัติเหตุขนาดใหญ่ : ความเสียหายตั้งแต่  100,001  บาทขึ้นไป

 ส�ำหรับกำรด�ำเนินโครงกำรขุด-ขนดิน	ณ	เมืองหงสำ	สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว	บริษัทฯได้จัด

ท�ำ	Safety	and	Environmental	Management	Plan	เพื่อเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติตำมนโยบำยควำมปลอดภัย	

สุขภำพอนำมัย	 และสิ่งแวดล้อม	 ท่ีก�ำหนดโดยบริษัท	 หงสำเพำเวอร์	 จ�ำกัด	 (ผู้ว่ำจ้ำง)	 โดยเริ่มปฏิบัติกำรตำมแผน

ตั้งแต่เริ่มโครงกำรในปี	2558
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 3.5 การจัดการด้านความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ / ธรรมมาภิบาล

	 บริษัทฯมุ่งมั่นด�ำเนินธุรกิจให้เติบโตและยั่งยืน	 โดยที่ต้องสร้ำง	Value	 ให้กับสังคมและค�ำนึงถึงสิ่งแวดล้อม

เป็นส�ำคัญ	 นอกเหนือจำกกำรส่งมอบงำนที่ตรงเวลำและได้มำตรฐำนแล้ว	 บริษัทให้ควำมส�ำคัญกับแนวทำงด�ำเนิน

ธุรกิจภำยใต้หลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี	โดยมีแนวปฏิบัติหลักๆ	ดังนี้

	 •	 กำรด�ำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่ำงยั่งยืน

	 •	 กำรกระจำยรำยได้และกำรจ้ำงงำนสู่ท้องถิ่น

	 •	 กำรบริหำรจัดกำรเพื่อรองรับกำรเปลี่ยนแปลงอุตสำหกรรม

	 •	 กำรส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีในกำรท�ำงำน

	 •	 กำรส่งเสริมควำมก้ำวหน้ำในอำชีพกำรงำน

	 บริษัทส่งเสรมิกำรด�ำเนนิธรุกิจอย่ำงมธีรรมมำภบิำลโดยจะกล่ำวถงึอย่ำงละเอียดใน	ส่วนที	่3	กำรก�ำกบัดแูล

กิจกำรที่ดี	และมีนโยบำยที่ส่งเสริมเพิ่มเติมดังนี้

  3.5.1.1)	นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
  บรษัิทฯ มกีารก�าหนดนโยบายการต่อต้านการทจุรติและคอร์รปัชัน่ในทกุรปูแบบไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรอืทาง

อ้อม เพื่อให้มั่นใจว่าการด�าเนินงานของบริษัทฯเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีความโปร่งใส  

และยดึม่ันในการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีโดยบรษิทัได้ด�าเนนิการส่งเสรมิเรือ่งการต่อต้านการทจุรติและคอร์รปัชัน่ เพือ่

สร้างความตระหนัก และความรับผิดชอบร่วมกันในการไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริต คอร์รัปชั่น อาทิเช่น การให้

หรือรับสินบนกับเจ้าหน้าที่ของภาครัฐหรือภาคเอกชน โดยบริษัทฯ ได้ก�าหนดโครงสร้างองค์กรให้มีการแบ่งหน้าที่

ความรับผิดชอบ กระบวนการท�างาน และสายการบังคับบัญชาในแต่ละหน่วยงานให้มีความชัดเจน เพื่อให้มีการถ่วง

ดลุอ�านาจและมคีวามรดักมุในการตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี ้บริษทัฯ ยงัได้ก�าหนดแนวทางการ

ปฏิบัติให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ดังนี้

  แนวทางปฏิบัติ
  1. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ด�าเนินการหรือยอมรับการทุจริตคอร์รัปช่ันใน

ทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้มีการสอบทานการปฏิบัติตาม

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นนี้อย่างสม�่าเสมอ

  2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องรายงานให้บริษัทฯ ทราบถึงการกระท�าที่เข้า

ข่ายการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยแจ้งต่อผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบ และให้ความร่วม

มือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ

  3. บริษัทฯ จะให้ความเป็นธรรม และคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่แจ้งเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมทั้งบุคคลที่ให้

ความร่วมมือในการรายงานและในกระบวนการสอบสวนการทุจริตคอร์รัปชั่น

  4. คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และฝ่ายจัดการต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างในการต่อต้าน

การทจุรติคอร์รปัชัน่ และมหีน้าท่ีในการให้การส่งเสรมิและสนับสนนุนโยบายต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชัน่ เพ่ือสือ่สาร

ไปยงัพนักงานและผูท้ีเ่กีย่วข้องทกุฝ่าย รวมทัง้ทบทวนความเหมาะสมของนโยบายและมาตรการต่างๆ เพือ่ให้เหมาะ

สมกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อก�าหนดของกฎหมาย
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  5. ผู้ที่กระท�าการทุจริตคอร์รัปชั่นจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบท่ีบริษัทฯ ก�าหนดไว้ 

และอาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระท�านั้นผิดกฎหมาย

  6. บริษัทฯ จัดให้มีการฝึกอบรมและการเผยแพร่ความรู้ให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ 

ให้มีความเข้าใจในการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และส่งเสริมด้านคุณธรรม ความซื่อสัตย์

ความรับผิดชอบ และภาระหน้าที่ของตน

  7. บริษัทฯ สนับสนุนให้คู่สัญญา คู่ค้า หรือบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ รายงานการ

ละเมิดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัท

  8. บริษัทฯ มีนโยบายในการสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนต�าแหน่ง การฝึกอบรม การประเมิน

ผลการปฏบิตังิาน และการก�าหนดค่าตอบแทนของพนกังานและลกูจ้างของบรษิทัฯ อย่างเป็นธรรมและเพยีงพอ เพือ่

ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นภายในองค์กร และเป็นการสร้างหลักประกันให้แก่พนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ

  9. เพื่อความชัดเจนในการด�าเนินการในเร่ืองท่ีมีความเส่ียงสูงกับการเกิดการทุจริตคอร์รัปชั่นในเร่ืองดังต่อ

ไปนี้ ให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวัง และตรวจสอบให้แน่ชัด

   9.1. การให้ มอบหรอืรบัของก�านลั และการเลีย้งรบัรองจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ถกูต้องตามกฎหมาย

เป็นตามธรรมเนียมทางการค้าปกติหรือประเพณีนิยมในมูลค่าที่เหมาะสม

   9.2. การให้หรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมาย 

โดยต้องมั่นใจว่าการให้หรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนดังกล่าวไม่ได้เป็นการอ�าพรางการติดสินบน

   9.3. ในการด�าเนนิกจิการ การตดิต่อ การเจรจา การประมลู และการด�าเนนิการอืน่ๆ กับหน่วยงานภาค

รัฐหรือเอกชนจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมาย นอกจากนี้ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน 

และลูกจ้างของบริษัทฯ จะต้องไม่ให้หรือรับสินบนในทุกขั้นตอนของการด�าเนินกิจการ

  นอกจากนี ้บรษิทัฯได้เปิดช่องทางการแจ้งข้อร้องเรยีน ข้อคดิเหน็หรอืข้อเสนอแนะจากผูม้ส่ีวนได้เสยีทีไ่ด้รบั

ผลกระทบ  และการแจง้เบาะแสการกระท�าผดิทางกฎหมาย ไม่ปฏิบตัติามจรรยาบรรณธุรกจิ รวมถงึพฤตกิรรมที่ส่อ

ถึงการทุจริต การกระท�าที่เข้าข่ายคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจ โปรดแจ้งผ่านช่องทางการสื่อสารของบ

รษิทัฯ เพือ่ทางบรษิทัฯ จะท�าการสบืสวนข้อเทจ็จรงิและน�าข้อเสนอแนะอนัเป็นประโยชน์ไปปรบัปรงุและสร้างมลูค่า

เพิ่มให้กับบริษัทฯได้

  ช่องทางการติดต่อเพื่อแจ้งข้อร้องเรียน ดังนี้

  • พนักงานสามารถส่งข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียนไปยังบุคคล/หน่วยงานดังต่อไปนี้ 
   - หัวหน้าหน่วยงานที่พนักงานคนดังกล่าวสังกัดอยู่

   - กล่องรับความคิดเห็น

  • ผู้มีส่วนได้เสียอื่นสามารถส่งข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียนไปที่
   - บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จ�ากัด (มหาชน) 

   47/10 ซอยอมรพันธ์ 4 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

   -  ติดต่อผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.sahakol.com ที่หัวข้อ “ติดต่อเรา” 

   เพื่อเขียนลงในกล่องข้อความอัตโนมัติที่ส่งตรงมายังอีเมล์ของบริษัทฯ
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   - อีเมล์ : 

ช่องทางการติดต่อ

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

เลขำนุกำรบริษัท

 นอกจำกนี้	 หำกมีข้อสงสัยหรือต้องกำรค�ำแนะน�ำในกรณีใดๆเป็นกำรเฉพำะเจำะจง	 บุคลำกรของบริษัทฯ	

สำมำรถปรึกษำหัวหน้ำงำนของตนโดยตรง	หรือสอบถำมฝ่ำยทรัพยำกรมนุษย์

  3.5.1.2)	ผลการด�าเนินงานด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รับชั่น	    
 บริษัทฯ	ก�ำหนดนโยบำยกำรแจ้งเบำะแสและจัดให้มช่ีองทำงในกำรส่ือสำรทีป่ลอดภยัให้พนกังำนของบรษิทัฯ	

และผู้มสี่วนไดเ้สยีทกุฝ่ำยสำมำรถขอค�ำแนะน�ำ	แจ้งเบำะแส	ข้อเสนอแนะ	หรือร้องเรียนกรณเีกีย่วกบักำรกระท�ำผดิ

ใดๆ	ที่ขัดต่อกฎหมำย	กฎระเบียบ	ข้อบังคับ	หลักบรรษัทภิบำล	จรรยำบรรณในกำรด�ำเนินธุรกิจ	และนโยบำยกำร

ต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปช่ัน	 โดยมีมำตรกำรคุ้มครองสิทธิให้แก่บุคคลดังกล่ำว	 และข้อมูลจำกผู้ร้องเรียนทั้งหมดถือ

เป็นควำมลับ	โดยผู้รำยงำนหรือแจ้งเรื่องร้องเรียนไม่จ�ำเป็นต้องเปิดเผยตัวตน	ทั้งนี้	 เพื่อเป็นกำรคุ้มครองสิทธิของผู้

รำยงำนหรอืแจ้งเรือ่งร้องเรยีน	บรษิทัฯจะปกปิดชือ่หรอืข้อมลูใดๆ	ทีส่ำมำรถระบตุวัผูร้ำยงำนหรอืแจ้งเรือ่งร้องเรยีน

และจะเก็บรกัษำข้อมลูดงักล่ำวและเอกสำรหลกัฐำนต่ำงๆ	ไว้เป็นควำมลบั	โดยให้จ�ำกดัเฉพำะผูม้หีน้ำทีร่บัผดิชอบใน

กำรตรวจสอบประเด็นที่ร้องเรียนเท่ำนั้น

  กระบวนพิจารณาข้อร้องเรียน
	 1.	ด�ำเนนิกำรกลัน่กรองข้อเทจ็จรงิ	และสอบสวนตำมแนวปฏบัิตใินนโยบำยกำรแจ้งเบำะแส	(Whistleblow-

ing	policy)	โดยผู้ที่ได้รับมอบอ�ำนำจ	ในกำรด�ำเนินกำร

	 2.	พจิำรณำด�ำเนินกำรในแต่ละกรณทีีพ่บว่ำมคีวำมผดิจรงิ	โดยคณะกรรมกำรสอบสวนท่ีเป็นผูบ้รหิำรระดบั

สูงที่ได้รับมอบหมำย

	 3.	รำยงำนสรุปให้คณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีทรำบ	และรำยงำนคณะกรรมกำรบริษัท	ทรำบอย่ำง

น้อยปีละ	1	ครั้ง	

	 บุลลำกรของบริษัทฯ	 ที่กระท�ำฝ่ำฝืนนโยบำยและแนวปฏิบัติในจริยธรรมทำงธุรกิจ	 รวมถึงข้อก�ำหนดและ

นโยบำยต่ำงๆของบริษทัฯ	ซึง่ก่อให้เกดิหรอือำจก่อให้เกดิควำมเสยีหำยหรอืผลกระทบในทำงลบต่อบรษิทัฯ	นอกจำก

จะมีโทษตำมกฎหมำยในเรือ่งนัน้ๆ	ยงัอำจเป็นกำรผดิระเบยีนข้อบงัคบักำรท�ำงำนของบรษิทัฯ	ซึง่มโีทษทำงวนิยั	โดย

บทลงโทษทำงวินัยสำมำรถแบ่งเป็น	 5	 ล�ำดับขั้น	 ขึ้นอยู่กับลักษณะแห่งควำมหนักเบำของกำรกระท�ำควำมผิดหรือ

ตำมควำมร้ำยแรงที่เกิดขึ้น	ดังนี้

	 1.	ตักเตือนด้วยวำจำ

	 2.	ตักเตือนเป็นลำยลักษณ์อักษร

	 3.	 ให้พักงำน

	 4.	 เลิกจ้ำงโดยจ่ำยค่ำชดเชย	และ/หรือ

	 5.	 เลิกจ้ำงโดยไม่จ่ำยค่ำชดเชย

  3.5.2.1)	นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์	      
	 คณะกรรมกำรบริษัท	สหกลอิควิปเมนท์	จ�ำกัด	(มหำชน)	ก�ำหนดนโยบำยเกี่ยวกับกำรป้องกันควำมขัดแย้ง

หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร

โทรศัพท์		0	2941	0888

โทรสำร			0	2941	0881

อีเมล์

audit_committee.sq@sahakol.com

surapol@sahakol.com
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ทำงผลประโยชน์บนหลกักำรทีว่่ำกำรตดัสนิใจใดๆ	ในกำรด�ำเนนิกจิกรรมทำงธรุกจิจะต้องเป็นไปเพือ่ประโยชน์สงูสดุ

ของบรษิทัและผูถื้อหุน้ของบริษทั	และควรหลกีเลีย่งกำรกระท�ำทีก่่อให้เกดิควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์	โดยก�ำหนด

ให้ผู้ทีมี่ส่วนเก่ียวข้องหรอืมส่ีวนได้เสยีกบัรำยกำรทีพ่จิำรณำต้องแจ้งให้บรษิทัทรำบถงึควำมสมัพนัธ์หรือกำรมส่ีวนได้

เสียของตนในรำยกำรดังกล่ำว	และต้องไม่เข้ำร่วมในกำรพิจำรณำ	รวมถึงไม่มีอ�ำนำจในกำรอนุมัติธุรกรรมนั้นๆ

  3.5.2.2)	ผลการด�าเนินงานด้านการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน ์  

	 ในปี	 2564	บริษัทฯ	 ไม่พบเหตุกำรณ์กำรไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ	 และไม่พบกำรละเมิด

กฎหมำยด้ำนเศรษฐกิจ	สังคม	และสิ่งแวดล้อม	ของพนักงำนและคู่ค้ำผู้รับเหมำอย่ำงมีนัยคัญ	และบริษัทฯ	ยังคงยึด

ม่ันในกำรด�ำเนินกำรท่ีสอดคล้องกับกฎหมำย	 ระเบียบข้อบังคับ	 และมำตรฐำนสำกล	 เพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้กับ 

ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม	ในกำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำงมีควำมรับผิดชอบและยั่งยืน

  3.5.3.1)	นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการจ่ายผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม 

 บริษัทมีเจตนำรมณ์ที่จะด�ำเนินธุรกิจบนพื้นฐำนของหลักกำรก�ำกับกิจกำรที่ดี	 มีควำมโปร่งใส	 และสำมำรถ

ตรวจสอบได้	 โดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเป็นส�ำคัญ	 และบริษัทยังตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือ

หุ้นทั้งในฐำนะนักลงทุน	และเจ้ำของบริษัท	ดังนั้น	เพื่อเป็นกำรเพิ่มมูลค่ำให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยำว	บริษัทจึงก�ำหนด

นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัทและบริษัทย่อย	ดังนี้
  1.	นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท
	 บรษัิทมนีโยบำยจ่ำยเงนิปันผลให้แก่ผูถ้อืหุน้ในอตัรำไม่น้อยกว่ำร้อยละ	40	ของก�ำไรสทุธจิำกงบเฉพำะกจิกำร
ภำยหลงัหกัภำษีเงนิได้นิตบุิคคล	และเงนิส�ำรองต่ำงๆ	ทกุประเภทตำมทีก่�ำหนดไว้ในกฎหมำยและข้อบงัคบัของบรษิทั	
อย่ำงไรก็ตำม	กำรจ่ำยเงนิปันผลดงักล่ำวอำจมกีำรเปล่ียนแปลงได้ข้ึนอยูก่บัควำมจ�ำเป็น	และควำมเหมำะสมอืน่ๆ	ตำม
ที่คณะกรรมกำรบริษัทเห็นสมควร	ทั้งนี้	กำรจ่ำยเงินปันผลประจ�ำปีจะต้องได้รับอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น	เว้นแต่
เป็นกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล	 ซึ่งคณะกรรมกำรบริษัทอำจอนุมัติให้จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำรได้เป็นครั้งครำว
เมื่อเห็นว่ำบริษัทมีก�ำไรพอที่จะท�ำเช่นนั้นได้	 และให้รำยงำนกำรจ่ำยเงินปันผลระกว่ำงกำลดังกล่ำวให้ที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นทรำบในครำวถัดไป

  2.	นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย
 ในกำรพิจำรณำจ่ำยเงินปันผลของบริษัทย่อยนั้นจะอยู่ภำยใต้อ�ำนำจกำรพิจำรณำอนุมัติของคณะกรรมกำร

บริษัทและทีป่ระชมุผู้ถือหุน้ของบรษิทัย่อยแต่ละบรษิทั	โดยบรษัิทย่อยมนีโยบำยจ่ำยเงนิปันผลให้แก่ผูถ้อืหุ้นในอตัรำ

ไม่น้อยกว่ำร้อยละ	40	ของก�ำไรสุทธิจำกงบเฉพำะกิจกำรภำยหลังหักภำษีเงินได้นิติบุคคล	และเงินส�ำรองต่ำงๆ	ทุก

ประเภทตำมที่ก�ำหนดไว้ในกฎหมำยและข้อบังคับของบริษัทย่อยแต่ละบริษัท	 อย่ำงไรก็ตำม	 กำรจ่ำยเงินปันผลดัง

กล่ำวอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับควำมจ�ำเป็น	และควำมเหมำะสมอื่นๆ	ตำมที่คณะกรรมกำรของบริษัทย่อย

แต่ละบริษัทเห็นสมควร	

	 ทัง้น้ี	เพือ่ให้กำรจ่ำยเงนิปันผลของบรษิทัย่อยเป็นไปตำมหลกับรรษทัภบิำล	มคีวำมโปร่งใส	และตรวจสอบได้	

เมือ่บรษิทัย่อยมกีำรจ่ำยเงนิปันผล	คณะกรรมกำรบรษิทัย่อยแต่ละบรษิทัจะท�ำกำรรำยงำนให้ทีป่ระชมุคณะกรรมกำร

บริษัททรำบในกำรประชุมครำวถัดไป

  3.5.3.2)	ผลการด�าเนินงานด้านจ่ายผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม
	 บรษัิทฯมคีวำมมุง่มัน่ท่ีจะจ่ำยผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้นอย่ำงเป็นธรรมตำมนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัท	

แต่ทั้งนี้ต้องพิจำรณำถึงปัจจัยในกำรลงทุนโครงกำรใหม่และสภำพคล่องของบริษัทฯเพิ่มเติมด้วย
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4.1	 วิเคราะห์ฐานะการเงิน	ผลการด�าเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญ

  ภาพรวมผลการด�าเนินงานที่ผ่านมา
		 	 	บริษัทฯ	จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อวันที่	10	พฤษภาคม	2554	โดยประกอบธุรกิจหลัก	คือ	ธุรกิจให้บริการ 

		 งานด้านการท�าเหมอืงแร่อย่างครบวงจร	(Mining	Service	Business)	โดยปัจจบุนั	เหมอืงท่ีบริษทัฯ	ให้บรกิาร 

		 ด�าเนินงาน	จะเป็นการท�าเหมืองถ่านหินแบบบ่อเปิด	(Open	Pit	Mining)	ซึ่งเป็นการเปิดหน้าดินเป็นบ่อลึก 

		 ลงไปจนถึงชั้นถ่านหิน	แล้วจึงท�าการขุดถ่านหินออกมาใช้งาน

		 โครงการในปัจจุบันของบริษัทฯ	ได้แก่	

     โครงการขุดขนดิน เหมืองหงสา		ซ่ึงบรษัิทฯ	เข้าท�าสัญญาจ้างเหมาขุด-ขนดนิและถ่านหนิ	ณ	เหมืองหงสา 

 		 	 	 สปป.ลาว	กบับรษิทั	หงสาเพาเวอร์	จ�ากดั	โดยระยะเวลาตามสัญญาเร่ิมตัง้แต่วนัท่ี	1	มถุินายน	2558	 

		 	 	 สิน้สดุสญัญาวนัที	่31	ธนัวาคม	2569	มลูค่าโครงการท้ังหมดประมาณ	12,779	ล้านบาท	เริม่ด�าเนนิ 

		 	 	 การเมื่อวันที่	22	มิถุนายน	2558	

    โครงการเหมืองแม่เมาะ 8 บริษทัฯ	เข้าท�าสัญญาจ้างเหมาขดุ-ขนดินและถ่านท่ีเหมอืงแม่เมาะ	สญัญา 

		 	 	 ที่	8	กับกฟผ.	เมื่อวันที่	26	สิงหาคม	2558	โดยเป็นการบริการรับจ้างในการขุดขนดินและถ่านหิน	 

		 	 	 ในโครงการ	8	ของเหมืองถ่านหินแม่เมาะ	ที่อ�าเภอแม่เมาะ	จังหวัดล�าปาง	ระยะเวลาตามสัญญา 

		 	 	 เริ่มต้ังแต่วันท่ี	 1	 มกราคม	 2559	 สิ้นสุดสัญญาวันที่	 31	 ธันวาคม	 2568	 มูลค่าโครงการท้ังหมด 

		 	 	 ประมาณ		22,871	ล้านบาท	โดยบริษัทฯ	เริ่มด�าเนินงานโครงการเหมืองแม่เมาะ	8	ล่วงหน้า	ตั้งแต ่

		 	 	 วันที่	20	พฤศจิกายน	2558	(ก่อนวันเริ่มด�าเนินงานในสัญญา)	จึงท�าให้มีรายได้จากโครงการเหมือง 

		 	 	 แม่เมาะ	8	ตั้งแต่ไตรมาส	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	เข้าท�าสัญญาจ้างเหมาขนดิน	-	ขี้เถ้า	ด้วยระบบสายพาน	ณ	เหมืองหงสา	สปป.ลาว	กับ 

		 	 	 บริษัท	 หงสาเพาเวอร์	 จ�ากัด	 ระยะเวลาตามสัญญาทั้งสิ้น	 7	 ปีเริ่มต้ังแต่วันที่	 1	 มกราคม	 2563	 

		 	 	 สิ้นสุดสัญญาวันที่	31	ธันวาคม	2569	มูลค่าโครงการทั้งหมดประมาณ	2,265	ล้านบาท

     การวิเคราะห์ผลการด�าเนินงานและฐานะทางการเงิน
  การวิเคราะห์ผลการด�าเนินงาน
		 	 ปัจจุบันบริษัทฯด�าเนินโครงการขุด	 ขนดินและถ่านหินภายใต้	 2	 โครงการหลัก	 คือโครงการเหมือง 

	แม่เมาะ	8	และโครงการเหมอืงหงสา	ส�าหรบัผลการด�าเนนิงานตลอดทัง้ปี	2564	บรษิทัมรีายได้รวม	4,803	ล้านบาท	

เพิ่มขึ้น	32	ล้านบาท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	1	จากปี	2563	โดยภาพรวมโครงการเหมืองแม่เมาะท�าผลผลิตได้มากกว่า

4.	การวิเคราะห์และค�าอธิบาย
     ของฝ่ายจัดการ
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แผน	ส่วนโครงการเหมืองหงสาท�าต�่ากว่าแผนเล็กน้อย	ในขณะที่ต้นทุนให้บริการรวมทุกโครงการลดลง	20	ล้านบาท	

โดยเฉพาะระบบสายพานโครงการเหมืองแม่เมาะ	8	นั้นมีการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพท�าให้ต้นทุนผู้รับ

เหมาและต้นทุนอื่นๆ	ปรับลดลงตามไปด้วย	 ในส่วนต้นทุนน�้ามันที่อยู่ในต้นทุนบริการมีการปรับเพิ่มขึ้นตามผลผลิต

และตามราคาตลาดโลก	 ซึ่งราคาน�้ามันท่ีปรับเพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งถูกชดเชยได้จากค่า	 K-Factor	 ที่ปรับเพิ่มขึ้นในราคา

งานจากผู้ว่าจ้าง	 อย่างไรก็ตาม	 บริษัทได้มีการตั้งส�ารองด้อยค่าส�าหรับเงินลงทุนและเงินจ่ายล่วงหน้าโครงการเมือง

ก๊กเต็มจ�านวน	99	ล้านบาท	ไว้ในค่าใช้จ่ายในการบริหารเนื่องจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนทางการเมืองภายใน

ประเทศเมียนมาร์		

		 นอกจากนี้จากการบริหารจัดการแหล่งเงินทุนและกระแสเงินสดส่งผลให้ต้นทุนทางการเงินปรับลดลง	 52 

ล้านบาท	หรือลดลงร้อยละ	16	จากปี	2563	

		 ปี	2564	บริษัทมีก�าไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทรวมทั้งสิ้น	351	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	110	ล้านบาท	หรือ

เพิ่มขึ้นร้อยละ	46	ซึ่งคิดเป็นก�าไร	0.31	บาทต่อหุ้น	

		 ส�าหรบัโครงการใหม่ทีด่�าเนนิงานทีเ่หมอืงหงสา	คอืโครงการ	North	pit	Wall	Expansion	และโครงการ	Build,	

Lease	and	Transfer	(BLT)	นั้น	โครงการ	North	pit	Wall	Expansion	จะเริ่มด�าเนินงานกลางเดือนพฤษภาคม	

2565	ส่วนโครงการ	BLT	ลักษณะงานเป็นงานก่อสร้าง	ซึ่งจะเริ่มด�าเนินงานในช่วงต้นปี	2565	

 สรุปภาพรวมผลการด�าเนินงานงบการเงินรวม

หน่วย : ล้านบาท 2562 2563 2564 % เพิ่ม(ลด) 2564 - 2563

รายได้รวม 4,773 4,771 4,803 1%

ต้นทุนการให้บริการ	(รวมค่าเสื่อมราคา1) 4,040 3,789 3,769 (1%)
1ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 1,159 1,072 975 (9%)

ก�าไรขั้นต้น	(หลังหักค่าเสื่อมราคา) 650 914 944 3%

ค่าใช่จ่ายในการบริหาร 349 436 440 1%

EBITDA 1,571 1,649 1,604 (3%)

ต้นทุนทางการเงิน 389 316 264 (16%)

ก�าไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท 1 241 351 46%

EBITDA	margin	(%) 33% 35% 34% (1%)

อัตราก�าไรขั้นต้น	(%) 14% 19% 20% 1%

อัตราก�าไรสุทธิ	(%) 0% 5% 7% 2%

       ผลการด�าเนินงานในปี 2564 เปรียบเทียบกับปี 2563
		 บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้น	32	ล้านบาท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	1	จากปี	2563	โดยภาพรวมโครงการเหมืองแม่เมาะ	

8	ท�าผลผลิตได้มากกว่าแผนงาน	แม้ว่าในปี	2564	ไม่มีการท�างานของสายพานที่น�ามาใช้จากโครงการแม่เมาะ	7	ซึ่ง

น�ามาใช้งานจนถึงไตรมาสที่	3	ปี	2563	ส่วนโครงการเหมืองหงสาท�าได้ต�่ากว่าแผนเล็กน้อย	ในขณะที่ต้นทุนการให้

บริการลดลง	 20	 ล้านบาท	หรือลดลงร้อยละ	 1	 จากการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพของระบบสายพาน 

แม่เมาะ	8	เป็นหลัก
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รายการ
จ�านวน (ล้านบาท)

ร้อยละของรายได้รวมจากการ

ให้บริการ (ร้อยละ)
การเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)

2562 2563 2564 2562 2563 2564 2563 - 2562 2564 - 2563

ต้นทุนการให้บริการ 4,040 3,789 3,769 84.64 79.42 78.47 -6.21 -0.53

ค่าซ่อมแซม 585 813 1,072 12.26 17.04 22.32 38.97 31.86

ค่าน�้ามันเชื้อเพลิง 790 604 739 16.55 12.66 15.39 -23.54 22.35

ค่าเช่า 61 86 35 1.28 1.80 0.73 40.98 -59.30

ค่าแรงงาน 311 342 345 6.52 7.17 7.18 9.97 0.88

ค่าวัตถุระเบิด 173 111 103 3.62 2.33 2.14 -35.84 -7.21

ค่าน�้ามันเครื่อง 63 63 61 1.32 1.32 2.27 0.00 -3.17

ค่าส�ารองไฟฟ้าส่วนเกนิ 137 - - 2.87 0.00 0.00 -100.00 -

ค่าเสื่อมราคา 1,159 1,072 975 22.47 20.30 -7.51 -100.00 -9.05

ต้นทุนผู้รับเหมาช่วง 745 586 367 15.61 12.28 7.64 -21.34 -37.37

ต้นทุนอื่นๆ 16 112 72 0.34 2.35 1.50 600.00 -35.71

ทั้งนี้ต้นทุนส�าคัญที่เปลี่ยนแปลงได้แก่

		 •	 ต้นทุนค่าซ่อมบ�ารุงเป็นสัดส่วนต้นทุนที่สูงที่สุดในปี	2564	หรือ	ร้อยละ	22	โดยเพิ่มขึ้น	259	ล้านบาทจาก 

		 	 ปี	2563	ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นตามแผนงานโครงการเหมืองแม่เมาะ	8	ในการเปลี่ยนสายพานสายพานหลักบาง 

		 	 ส่วนที่เสื่อมสภาพจากการใช้งาน	ซึ่งจะท�าให้ระบบสายพานท�างานได้เต็มประสิทธิภาพจนจบโครงการ

		 •	 ต้นทุนค่าน�้ามัน	เป็นสัดส่วนร้อยละ	15	ของต้นทุนให้บริการ	โดยเพิ่มขึ้น	135	ล้านบาทจากปี	2563	เป็น 

		 	 ผลมาจากผลผลิตที่เพิ่มสูงขึ้นและจากราคาน�้ามันที่เพิ่มขึ้นตามภาวะตลาดโลก

		 •	 ต้นทุนค่าเสื่อมราคาเป็นสัดส่วนร้อยละ	20	ในปี	2564		ซึ่งลดลง	97	ล้านบาทจากปี	2563	เนื่องจาก	ไม่ม ี

		 	 ค่าเสื่อมราคาจากโครงการเหมืองแม่เมาะ	7	และเครื่องจักรบางส่วนได้ตัดค่าเสื่อมจนครบจ�านวนแล้ว

		 •	 ต้นทุนการจ้างงานผู้รับเหมาจากเดิมเป็นสัดส่วนร้อยละ	12	 เหลือเพียงร้อยละ	 8	 ในปี	 2564	 โดยลดลง 

			 	 219	ล้านบาท	และค่าเช่าเครือ่งจกัรลดลง	51		ล้านบาท	เมือ่เปรยีบเทยีบกบัปี	2563	เนือ่งจากมกีารบรหิาร 

		 	 จัดการเครื่องจักรได้ดี	และระบบสายพานท�างานได้เต็มประสิทธิภาพท�าให้สามารถลดต้นทุนส่วนนี้ลงได้	

		 •	 ต้นทุนทางการเงินที่ลดลง	52	ล้านบาท	จากการทยอยคืนเงินกู้ยืมระยะยาวตามสัญญาท�าให้เงินต้นลดลง	 

		 	 และการบริหารเงินสดในกิจการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อลดต้นทุนทางการเงิน

		 ส่งผลให้ผลการด�าเนินงานปี	 2564	 บริษัทมีก�าไรสุทธิ	 351	 ล้านบาท	 เพิ่มขึ้น	 110	 ล้านบาท	 หรือเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ	46	จากปี	2563	ส่วนอัตราก�าไรสุทธิปรับเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ	7	จากเดิมร้อยละ	5

ต้นทุนการให้บริการของบริษัทมีดังนี้
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 ผลการด�าเนินงานรายโครงการ

หน่วย : ล้านบาท 2562 2563 2564
% เพิ่ม(ลด) 

2564 - 2563

โครงการเหมืองแม่เมาะ 8

รายได้ 2,461 3,277 3,268 (0%)

ต้นทุนการให้บริการ	(รวมค่าเสื่อมราคา1) 2,017 2,552 	2,700 6%

 1ค่าเสื่อมราคา 681 770 	743 (4%)

ก�าไรขั้นต้น 444 725 	568 (22%)

อัตราก�าไรขั้นต้น 18% 22% 	17% (5%)

โครงการเหมืองหงสา

รายได้ 	1,107 1,203 		1,444 20%

ต้นทุนการให้บริการ	(รวมค่าเสื่อมราคา1) 866 981 	1,094 12%

 1ค่าเสื่อมราคา 231 243 	229 (6%)

ก�าไรขั้นต้น 241 222 	350 58%

อัตราก�าไรขั้นต้น 22% 18% 	24% 6%

  โครงการเหมืองแม่เมาะ 8
		 โครงการเหมืองแม่เมาะ8	มีรายได้จากการขุดขนดินทั้งหมด	3,268	ล้านบาท	หรือ	คิดเป็นร้อยละ	68	ของ

รายได้รวมปี	2564	ซึ่งลดลง	8	ล้านบาท	จากปี	2563	และเนื่องจากมีต้นทุนค่าซ่อมบ�ารุงที่เพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยน

สายพานหลกับางส่วนทีเ่สือ่มสภาพจากการใช้งาน	รวมถงึราคาน�า้มนัทีป่รบัตัวเพิม่ขึน้	ท�าให้ทัง้ปี	2564	มกี�าไรขัน้ต้น	

568	ล้านบาท	ลดลง	157	ล้านบาท	จากปี	2563	ที่มีก�าไรขั้นต้นจ�านวน	725	ล้านบาท	ท�าให้อัตราก�าไรขั้นต้นลดลง

จากร้อยละ	22	เป็นร้อยละ	17

  โครงการเหมืองหงสา
		 โครงการหงสามีรายได้จากการขุดขน	 1,444	 ล้านบาท	 หรือคิดเป็นร้อยละ	 30	 ของรายได้รวมในปี	 2564	 

ซึ่งเพิ่มขึ้น	241	ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	20	จากปี	2563	ที่มีรายได้จากการขุดขน	1,203	ล้านบาท	เนื่องจาก

ปรมิาณผลผลติทีเ่พิม่ขึน้ของงานขดุขนดนิและถ่าน	ต้นทุนบริการเพิม่ข้ึนตามผลผลิตท่ีเพ่ิมข้ึนตามสัญญาและค่าเส่ือม

ราคาเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย	

		 โดยทั้งปี	2564		มีก�าไรขั้นต้น	350		ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	128	ล้านบาท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	58	จากปี	2563	 

ที่มีก�าไรขั้นต้นจ�านวน	222	ล้านบาท	ท�าให้อัตราก�าไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ	24	จากร้อยละ	18	ในปี	2563
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  ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ

  ตารางสรุปฐานะทางการเงิน

รายการ
งบการเงินรวม สิ้นสุด ณ วันที่

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564

สินทรัพย์รวม 11,106.2 10,009.4 9,210.2

หนี้สินรวม 8,941.3 7,597.1 6,551.8

ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,164.9 2,412.3 2,658.4

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(เท่า) 4.13x 3.15x 2.46x

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์	(ร้อยละ) 0.01 2.28 3.65

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	

(ร้อยละ)

0.05 10.53 13.83

สินทรัพย์ (ล้านบาท) หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)

 31 ธ.ค. 63  31 ธ.ค. 64

	สินทรัพย์หมุนเวียน		 สนิทรพัย์ไม่หมนุเวยีน 	หนี้สินหมุนเวียน		 หนีส้นิไม่หมนุเวยีน

	ส่วนของผูถื้อหุน้	

  31 ธ.ค. 63     31 ธ.ค. 64

8,554.64

2,412.26

4,668.817,668.99

2,412.26

4,668.81

1,454.74
2,928.31 2,928.31

1,541.17

  สินทรัพย์
		 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564	บริษัทมีสินทรัพย์รวม	เท่ากับ	9,210.16	ล้านบาท	ลดลง	799.22	ล้านบาท	จาก

สินทรัพย์รวม	ณ	31	ธันวาคม	2563	จ�านวน	10,009.38		ล้านบาท	หรือลดลงร้อยละ	7.98	โดยมีรายละเอียดดังนี้

(ล้านบาท) 

31 ธ.ค. 2564 31 ธ.ค. 2563 เพิ่ม (ลด) %

สินทรัพย์หมุนเวียน 1,541.17 1,454.74 86.43 5.94%

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 7,668.99 8,554.64 (885.65) (10.35%)

รวมสินทรัพย์ 9,210.16 10,009.38 (799.22) (7.98%)
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  หนี้สิน
		 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564	บริษัทมีหนี้สินรวม	เท่ากับ	6,551.80	ล้านบาท	ลดลง	1,045.32	ล้านบาท	จาก

หนี้สินรวม	ณ	31	ธันวาคม	2563	จ�านวน	7,597.12	ล้านบาท	หรือคิดเป็นร้อยละ	13.76	โดยการเปลี่ยนแปลงส่วน

ใหญ่มาจากการช�าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	โดยมีรายละเอียดดังนี้	

(ล้านบาท) 

31 ธ.ค. 2564 31 ธ.ค. 2563 เพิ่ม (ลด) %

หนี้สินหมุนเวียน 3,278.59 2,928.31 350.28 11.96%

หนี้สินไม่หมุนเวียน 3,273.21 4,668.81 (1,395.60) (29.89%)

รวมหนี้สิน 6,551.80 7,597.12 (1,045.32) (13.76%)

  ส่วนของผู้ถือหุ้น
		 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564	ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทจ�านวน	2,658.36	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	246.10	ล้านบาท

จากส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	ณ	31	ธันวาคม	2563	จ�านวน	2,412.26	ล้านบาท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	10.20	จาก

ก�าไรสุทธิของบริษัทที่เพิ่มขึ้น	มีรายละเอียดดังนี้

(ล้านบาท) 

31 ธ.ค. 2564 31 ธ.ค. 2563 เพิ่ม (ลด) %

ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,658.36 2,412.26 246.10 10.20%

  เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
		 เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินของบริษัทฯ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562		วันที่	31	ธันวาคม	2563	และ	ณ	วันที่	

31	ธันวาคม	2564	เท่ากับ	6,214.5	ล้านบาท	และ	5,177.3	ล้านบาท	และ	3,925.9	ตามล�าดับ	โดยเงินกู้ยืมระยะ

สั้นและระยะยาวของบริษัทฯ	สามารถสรุปได้ดังนี้

รายการ

งบการเงินรวม สิ้นสุด ณ วันที่

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

เงินกู้ยืมระยะสั้น 905.1 14.6 619.4 12.0 503.7 12.8

เงินกู้ยืมระยะยาว

			ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายใน	1	ปี 1,193.6 19.2 1,105.5 21.3 1,266.6 32.3

			ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระเกินกว่า	1	ปี 4,115.8 66.2 3,452.4 66.7 2,155.6 54.9

รวม 5,309.4 85.4 4,557.9 88.0 3,422.2 87.2

รวมทั้งหมด 6,214.5 100.0 5,177.3 100.00 3,925.9 100.0

		 ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2564	เงนิกู้ยมืระยะยาวลดลงจากจากการช�าระคนืเงนิกูร้ะยะยาวตามสญัญา	ท�าให้ภาระ

หนี้เงินกู้ปรับลดลง	อย่างไรก็ดี	บริษัทมีวงเงินระยะยาวตามสัญญาเงินกู้ที่ยังไม่ได้เบิกใช้ดังนี้
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สินเชื่อ

วงเงิน 

(ล้าน

บาท)

อัตราดอกเบี้ย

(ร้อยละต่อปี)

วงเงินที่ยัง

ไม่ได้เบิกใช้ 

(ล้านบาท)

เงื่อนไขการจ่ายช�าระ

เงินกู้ระยะยาว	-	โครงการหงสา	North	

Pit	Wall	Expansion
300

Prime

	Rate	-	2.50%
300

ช�าระดอกเบี้ยและเงินต้นเป็นรายเดือน	

ตามอัตราของการรับเงินค่างาน

		 เงนิกูย้มืของบรษิทัฯ	มข้ีอจ�ากดัต่างๆ	เป็นการทัว่ไป	ซ่ึงรวมถงึข้อจ�ากัดในการด�ารงอตัราส่วนทางการเงนิ	การ

ก่อภาระหนีส้นิของบรษิทัฯ	ความสามารถในการช�าระหนี	้และอตัราส่วนหนีส้นิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้	เงนิกูย้มืค�า้ประกนั

โดยการจดจ�านองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่ในปัจจุบัน	และที่จะมีขึ้นในอนาคต	จ�าน�าหรือจ�านองเครื่องจักรของ

โครงการในส่วนที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ	รวมถึงการโอนสิทธิในการรับผลประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันภัย	

  เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
		 -ไม่มี-		

        กระแสเงินสด

รายการ
จ�านวน (ล้านบาท)

2562 2563 2564

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�าเนินงาน 1,159.6 1,227.3 1,334.7

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (424.0) (298.9) (119.1)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (794.8) (941.0) (1,296.9)

ผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงิน (1.0) (0.3) 0.2

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (67.8) (12.9) (81.10)

  กระแสเงินสดจากการด�าเนินงาน
		 กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงานของบริษัทฯ	 ในปี	 2562,	 2563	 และปี	 2564	 เท่ากับ	

1,159.6ล้านบาท	1,227.3	ล้านบาท	และ	1,334.7	ล้านบาท	ตามล�าดับ	ส่วนใหญ่เกิดจากการบวกกลับของค่าเสื่อม

ราคา	รวมถึงเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นตามเงื่อนไขการช�าระเงิน

  กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
		 กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนของบริษัทฯ	ในปี	2562,	2563	และปี	2564	เท่ากับ	(424.0)	ล้าน

บาท	และ	(298.9)	ล้านบาท	และ	(119.1)		ล้านบาท	ตามล�าดับ	โดยในปี	2564	การจ่ายค่าซื้อสินทรัพย์ที่เป็นไปตาม

แผนการลงทุน	ซึ่งส่วนใหญ่เป็นค่า	Overhual	เครื่องจักร

  กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
		 กระแสเงินสดสุทธิได้มาใน	กิจกรรมจัดหาเงินของบริษัทฯ	ในปี	2562,	2563	และปี	2564	เท่ากับ	(794.8)	

ล้านบาท	และ	(941.0)	ล้านบาท	และ	(1,296.9)	ล้านบาท	ตามล�าดับ	โดยในปี	2564	ส่วนใหญ่ลดลงจากจ่ายช�าระ

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและจ่ายช�าระเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินรวมถึงการจ่ายเงินปันผล
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  การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินที่ส�าคัญ

รายการ หน่วย
งบการเงินรวม

2562 2564 2564

อัตราส่วนสภาพคล่อง

			อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า 0.58 0.50 0.47

			อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่า 0.35 0.36 0.33

  อัตราส่วนสภาพคล่อง
		 บริษัทฯ	มีอัตราส่วนสภาพคล่อง	เท่ากับ	0.58	เท่า	0.50	เท่า	และ	0.47	เท่า	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	วัน

ที่	31	ธันวาคม	2563	และวันที่	31	ธันวาคม	2564	ตามล�าดับ	ลดลงในปี	2564	เนื่องจากมีหุ้นกู้ที่จะครบก�าหนด

ช�าระใน	1	ปี	ซึ่งย้ายจากหนี้สินไม่หมุนเวียนเป็นหนี้สินหมุนเวียน

		 ในปี	2564	มคีวามต้องการใช้เงนิลงทนุลดลงและเงินสดจากการจัดหาเงินลดลงมากเนือ่งจากมกีารทยอยจ่าย

คนืเงินต้นตามสญัญา	แต่ยงัคงมสีภาพคล่องทีต่�า่	ซึง่คาดว่าเมือ่บรษิทัฯจะมกีระแสเงนิสดรบัทีด่ขีึน้	จากการท�างานได้

ตามแผนงานในอนาคต

		 อย่างไรก็ดี	บริษัทฯ	ยังคงมีมีมาตรการอื่นๆ	เพื่อรองรับหากบริษัทฯ	ขาดสภาพคล่อง	อาทิ	(1)	การเจรจากับ

เจ้าหนีก้ารค้า	ในกรณทีีบ่รษิทัฯ	ซือ้สนิค้าหรอืจดัจ้างท�างานใหม่	บริษทัฯ	จะจัดเง่ือนไขการช�าระเงินทีเ่หมาะสม	และ	

(2)	การบริหารและเจรจาระยะเวลาการช�าระเงินส�าหรับการจัดหาเครื่องจักรที่มีมูลค่าเงินลงทุนสูง	 (3)	การติดตาม

แผนการลงทุนและแผนจ่ายเงินอย่างใกล้ชิด	 (4)	 การระดมเงินทุน	 ในรูปแบบต่างๆ	 เพิ่มเติม	 นอกจากนี้บริษัทฯ 

ยังได้มีมาตรการบริหารจัดการต้นทุนและวางแผนค่าใช้จ่ายและการด�าเนินงานดังที่กล่าวไว้แล้วข้างต้น

  เครดิตเทอมและระยะเวลาการเก็บหนี้
		 ระยะเครดิตเทอมที่บริษัทฯ	ให้กับลูกค้าอยู่ระหว่าง	30	-	45	วัน	ขึ้นอยู่กับประเภทของการบริการ	ทั้งนี้ระยะ

เวลาการเก็บหนี้เฉลี่ยส�าหรับปี	2564	อยู่ที่	58	วัน	

  อัตราส่วนความสามารถในการท�าก�าไร

รายการ หน่วย
งบการเงินรวม

2562 2564 2564

อัตราส่วนความสามารถในการท�าก�าไร

			อัตราก�าไรขั้นต้น ร้อยละ 13.86 19.43 20.03

			อัตราก�าไรสุทธิ ร้อยละ 0.02 5.05 7.30

			อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ร้อยละ 0.05 10.53 13.83

		 บริษัทฯ	มีอัตราก�าไรขั้นต้นเท่ากับ	ร้อยละ	13.86	ร้อยละ	19.43	และ	20.03	ส�าหรับงวดปี	2562,	2563	และ	

2564	ตามล�าดบั	และมอีตัราก�าไรสทุธิเท่ากบัร้อยละ	0.02	ร้อยละ	5.05	และร้อยละ	7.30	ส�าหรบังวดปี	2562,	2563	

และ	2564 (พิจารณาเหตุผลเพิ่มเติมในหัวข้อ ผลการด�าเนินงานในปี 2564 เปรียบเทียบกับปี 2563)
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		 บริษัทฯ	 มีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเท่ากับร้อยละ	 0.05	 ร้อยละ	 10.53	 และร้อยละ	 13.83	 ส�าหรับงวดปี		

2562,	2563	และ	2564	ตามล�าดับ	

  อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน

รายการ หน่วย
งบการเงินรวม

2562 2564 2564

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ ร้อยละ 0.01 2.28 3.65

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	 ร้อยละ 8.46 10.66 18.88

อัตราการหมุนของสินทรัพย์ ร้อยละ 0.41x 0.45x 0.50x

		 	 บรษิทัฯ	มอีตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์เท่ากบัร้อยละ	0.01	ร้อยละ	2.28	และร้อยละ	3.65	ส�าหรบังวด

ปี	2562,	2563	และ	2564	ตามล�าดับ	ปรับตัวสูงขึ้นเข้าสู่ภาวะปกติในปี	2563	และเพิ่มสูงขึ้นในปี	2564	มีแต่ยังมี

สินทรัพย์ถาวรค่อนข้างสูงตามลักษณะการประกอบธุรกิจที่มีการลงทุนในสินทรัพย์สูงเพื่อการด�าเนินงานขุดขนและ

ท�าให้มีค่าเสื่อมราคาซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสดสูง	อย่างไรก็ดี	หากพิจารณาจากอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์

ถาวร	ซึง่เป็นอตัราทีค่�านวณมาจากก�าไรสทุธแิละบวกกลับด้วยค่าเส่ือมราคาต่อสินทรัพย์ถาวร	จะเท่ากบัร้อยละ	8.46	

ร้อยละ	10.66		และร้อยละ	18.88	ส�าหรับงวดปี	2562,	2563	และ	2564	ตามล�าดับ

  อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน 

รายการ หน่วย
งบการเงินรวม

2562 2564 2564

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(D/E	Ratio) เท่า 4.13 3.15 2.46

อัตราส่วนหนี้สิน	 ที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้

ถือหุ้น	(IBD	to	EQUITY)

เท่า 3.59 2.85 2.18

อัตราส่วนหนี้สิน	 ที่มีภาระดอกเบี้ยต่อ	 (IBD	 to	

EBITDA)	

เท่า 4.94 4.14 3.61

อัตราส่วนความสามารถในการช�าระหนี้	(DSCR) เท่า 0.74 0.74 0.89

		 ในปี	 2564	 อัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงเป็นล�าดับ	 เนื่องจากได้ทยอยคืนเงินกู้ยืมระยะยาวในทุก

โครงการตามสัญญาเงินกู้ลดลงเป็นจ�านวน	1,357	ล้านบาท	และจ่ายช�าระเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงินจ�านวน	

196	ล้านบาท	
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   4.2	ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลต่อฐานะทางการเงินหรือการด�าเนิน
งานอย่างมีนัยส�าคัญในอนาคต

		 แม้ว่าบรษัิทฯ	จะมแีหล่งเงนิกูย้มืทีแ่ขง็แกร่งและมอีตัราส่วนของหนีส้นิต่อทนุทีป่รับลดลงในช่วงหลายปีทีผ่่าน

มา	แต่ธรุกิจของบรษิทัทีต้่องใช้เครือ่งจกัรขนาดใหญ่ในการด�าเนนิงาน	(Capital	Asset	Intensive)	ท�าให้มคีวามเสีย่ง

ในการจดัหาแหล่งเงนิทุนเมือ่ได้โครงการใหม่ๆ	และหากพจิารณาถงึมติิของการด�าเนนิกจิการ	การทีธ่รุกจิพึง่พาลกูค้า

น้อยรายและเป็นธุรกิจที่ด�าเนินงานเหมืองถ่านหินเป็นหลักนั้น	ท�าให้มีความเส่ียงในระยะยาวของการด�าเนินธุรกิจ	

เนื่องจากหลีกเลี่ยงไม่ได้ถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นส�าคัญ	จึงจ�าเป็นที่บริษัทฯจะต้องจัดหาโครงการใหม่ๆ	โดย

เฉพาะธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับการท�าเหมืองถ่านหินเข้ามาใน	 Portfolio	 ของบริษัท	 ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจพลังงานทาง

เลือกหรือธุรกิจอื่นๆ

  4.3.	งบการเงินและอัตราส่วนทางการเงิน
		 เหลือข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท

  1. งบการเงิน

		 ก.	 สรุปรายงานการสอบบัญชีในระยะ	3	ปี	ที่ผ่านมา

		 	 -	 งบการเงินปี	2562	-	2563	บริษัท	แกรนท์	ธอนตัน	จ�ากัด

		 	 	 ผู้สอบบัญชี	นายสมคิด เตียตระกูล	เลขทะเบียน	2785

		 	 -	 งบการเงินปี	2564	บริษัท	ส�านักงาน	อีวาย	จ�ากัด		

		 	 	 ผู้สอบบัญชี	นายวัชรินทร์ ภัสรพงษ์กุล	เลขทะเบียน	6660

		 สรุปรายงานของผู้สอบบัญชี	ประจ�าปี	2562	-	2564

		 	 -	 ส�าหรับงบการเงิน	 ปี	 2562-2563	 สรุปรายงานของผู้สอบบัญชีเป็นประเภทรายงานการตรวจสอบ 

		 	 	 แบบไม่มีเงื่อนไข

		 	 -	 ส�าหรับงบการเงิน	 ปี	 2564	 สรุปรายงานของผู้สอบบัญชีเป็นประเภทรายงานการตรวจสอบแบบไม่ม ี

		 	 	 เงื่อนไข

		 ข.	ตารางสรุปงบการเงิน

งบแสดงฐานะทางการเงิน	เปรียบเทียบ	3	ปีที่ผ่านมา

งบแสดงฐานะทางการเงิน

งบการเงินรวม

2562 2564 2564

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 263.08 2.37 242.73 	2.43 161.63 	1.75
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งบแสดงฐานะทางการเงิน

งบการเงินรวม

2562 2564 2564

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น 0.82 0.01 	0.81	 	0.01 	0.81 	0.01

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 990.43 8.91 411.77 	4.11 348.13 	3.78

สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา 401.91 	4.02 568.07 	6.17

สินค้าคงเหลือ 221.9 2.00 194.55 	1.94	 348.62 	3.79	

ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน 245.92 2.21 158.20 	1.58	 72.40 	0.79	

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 343.08 3.09 44.77 	0.45	 41.51 	0.45	

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,065.23 18.60 1,454.74  14.53 1,541.17 16.73

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค�้าประกัน 13.56 0.12 10.07 	0.10	 10.00 	0.11	

ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์ 8,817.38 79.39 7,580.75 	75.74	 6,829.53 	74.15	

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 472.78 	4.72	 415.88 4.52

เงินจ่ายล่วงหน้าในการส�ารวจและพัฒนา

แหล่งแร่
93.8 0.84 93.60 	0.94	 0.00 -

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 86.11 0.78 94.30 	0.94	 94.74 	1.03	

ภาษีเงินได้รอขอคืน 277.78 	2.78	 281.99 	3.06	

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 30.11 0.27 25.36 0.25 36.85 	0.40	

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 9,040.96 81.40 8,554.64  85.47 7,668.99  83.27 

รวมสินทรัพย์ 11,106.19 100.00 10,009.38  100.00  9,210.16  100.00

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 905.14 8.15 619.41 619.41 503.71 	5.47	

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 49.81 	0.50	 	0.50	 -

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 614.75 	6.14	 632.20 	6.86	

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	ผู้ค้าทั่วไป 434.03 3.91 - -

เจ ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	 -	 กิจการที่

เกี่ยวข้อง
28.54 0.26 - -

ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าท่ีถึงก�าหนด

ช�าระภายในหนึ่งปี
364 3.28 	183.53 	1.83	 	127.14 	1.38	
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งบแสดงฐานะทางการเงิน

งบการเงินรวม

2562 2564 2564

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก�าหนดช�าระภายใน

หนึ่งปี
1,193.57 10.75 1,105.51 11.04 1,266.58 	13.75	

ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี	 -	 ภาระ

ผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
6.09 0.05 - -

หุ้นกู้ที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 299.87 	3.00	 699.12 	7.59	

หนี้สินที่เกิดจากสัญญา 21.01 	0.21	 20.00 	0.22	

หุ้นกู้ที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 7.43 0.07 7.43 	0.07	 0.00 -

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 616.35 5.55 26.99 	0.27	 29.84 	0.32	

รวมหนี้สินหมุนเวียน 3,555.15 32.01  2,928.31  29.26  3,278.59  35.60 

หนี้สินไม่หมุนเวียน

หนี้สินตามสัญญาเช่า	 -	 สุทธิจากส่วนที่ถึง

ก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี
196.68 1.77 159.67 1.60 148.11 1.61

เงินกู้ยืมระยะยาว	-	สุทธิจากส่วนที่ถึงก�าหนด

ช�าระภายในหนึ่งปี
4,115.84 37.06 3,452.39 34.49 2,155.59 23.40

เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า	-	สุทธิ 20 0.18 - -

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 45.61 0.41 46.76 0.47	 43.86 	0.48	

หุ้นกู้	 -	 สุทธิจากส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายใน

หนึ่งปี
994.59 8.96 997.12 	9.96	 895.49 	9.72	

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 13.38 0.12 12.86 	0.13	 30.16 	0.33	

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 5,386.10 48.5 4,668.80  46.64 3,273.21  35.54 

รวมหนี้สิน 8,941.25 80.51 7,597.11  75.90 6,551.80  71.14 

ส่วนของผู้ถือหุ้น

หุ้นสามัญ	1,150,000,000	หุ้น	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท 1,150.00 10.35 1,150.00 11.49 1,150.00 12.49

หุ้นสามัญ	1,149,160,000	หุ้น		

(31	ธันวาคม	2564	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท)
1,138.51 10.25 1,141.41	 	11.40	 1,150.00 12.49

เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น 2.89 0.03 5.04 	0.05	 0.00 12.49

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 819.52 7.38 824.96 	8.24 839.53 	9.12

ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 36.45 0.33 31.01 	0.31	 16.44 	0.18	

ก�าไร	(ขาดทุน)	สะสม	: - -
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งบแสดงฐานะทางการเงิน

งบการเงินรวม

2562 2564 2564

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

	จัดสรรแล้ว	-	ส�ารองตามกฎหมาย 76.36 0.69 	94.65 0.95 114.92 	1.25	

	ยังไม่ได้จัดสรร 92.88 0.84 318.47 	3.18	 553.95 	6.01	

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น (0.72) (0.01) -0.92 -0.01	 3.32 	0.04	

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท 2,165.89 19.5 2,414.62  24.12 2,677.32  29.07 

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม

ของบริษัทย่อย
(0.96) (0.01) -2.35 -0.02 -18.96 -0.21

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,164.93 19.49 2,412.27  24.10 2,658.36  28.86 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 11,106.18 100.00 10,009.38 100.00 9,210.16 100.00

  งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
  บริษัท	สหกลอิควิปเมนท์	จ�ากัด	(มหาชน)	ส�าหรับปีสิ้นสุด	วันที่	31	ธันวาคม	2562	และ	2563	และ	2564

 งบแสดงก�าไรขาดทุน

งบการเงินรวม

2562 2563 2564

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

รายได้จากการให้บริการ 4,689.62 100.00 4,703.11 100.00 4,712.34 100.00

ต้นทุนจากการให้บริการ (4,039.61) (86.14) (3,789.21) (80.57) (3,768.55) (79.97)

ก�าไรขั้นต้น 650.01 13.86 913.90 19.43 943.79 20.03

รายได้อื่น 83.31 1.78 68.16 1.45 90.68 1.92

ก�าไรก่อนต้นทนุทางการเงนิและภาษเีงนิได้ 383.96 8.19 546.43 11.62 594.09 12.60

ต้นทุนทางการเงิน (389.27) (8.30) (315.66) (6.71) (263.79) (5.60)

ก�าไรก่อนภาษีเงินได้ (5.31) (0.11) 230.77 4.91 330.30 7.00

ภาษีเงินได้ 5.76 0.12 8.92 0.19 2.02 0.04

ก�าไรส�าหรับปี 0.45 0.01 239.69 5.10 332.32 7.04

การแบ่งปันก�าไร	(ขาดทุน)

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 1.11 0.02 240.99 5.12 350.75 7.44

ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจ

ควบคุมของบริษัทย่อย

(0.66) (0.01) (1.30) (0.03) (18.42) (0.39)

ก�าไรส�าหรับปี 0.46 0.01 239.69 5.10 332.32 7.05

ก�าไรต่อหุ้น (บาท)
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 งบแสดงก�าไรขาดทุน

งบการเงินรวม

2562 2563 2564

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

			ก�าไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 0.001 0.21 0.31

ก�าไรต่อหุ้นปรับลด

			ก�าไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 0.001 0.21 0.31

  งบแสดงกระแสเงินสด
		 บริษัท	สหกลอิควิปเมนท์	จ�ากัด	(มหาชน)	ส�าหรับปีสิ้น	สุด	วันที่	31	ธันวาคม	2562	และ	2563	และ	2564

งบกระแสเงินสด (ล้านบาท) 2562 2563 2564

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�าเนินงาน 1,159.57 1,227.34 1,334.66

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (424.03) (298.88) (119.08)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (794.83) (941.02) (1,296.86)

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (1.03) (0.29) 0.18	

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดลดลงสทุธิ (60.32) (12.86) (81.10)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 323.37	 255.58	 242.73	

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 263.06	 242.73	 161.63	

		 ตารางอัตราส่วนทางการเงินที่ส�าคัญที่สะท้อนถึงฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานของบริษัทในระยะ	3	ปี

ที่ผ่านมา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม หน่วย 2562 2563 2564

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)

			อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า 0.58 0.59 0.47

			อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่า 0.35 0.36 0.16

			อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด เท่า (0.02) (0.00) (0.02)

			อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้าทั่วไป เท่า 5.24 5.51 5.45

			ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย วัน 68.76 65.30 66.99

			อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ เท่า 13.36 18.20 13.88

			ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย วัน 26.95 19.78 25.94

			อัตราหมุนเวียนเจ้าหนี้ผู้ค้าทั่วไป เท่า 7.57 9.71 6.04

			ระยะเวลาช�าระหนี้ วัน 47.57 37.08 59.56

			วงจรเงินสด	(Cash	Cycle) วัน 48.13 48.00 24.99
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม หน่วย 2562 2563 2564

อัตราส่วนความสามารถในการท�าก�าไร (Profitability Ratio)

			อัตราก�าไรขั้นต้น % 13.86 19.43 20.03

อัตราก�าไรจากการด�าเนินงาน % 6.41 10.17 10.68

อัตราก�าไรอื่น % 1.75 1.43 1.89

อัตราก�าไรสุทธิ % 0.02 5.05 7.30

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น % 0.05 10.53 13.83

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน (Efficiency Ratio)

			อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ % 0.01 2.28 3.65

   อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร % 8.46 15.93 17.79

			อัตราการหมุนของสินทรัพย์ เท่า 0.41 0.45 0.50

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)

			อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า 4.13 3.15 2.46

   อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร เท่า 3.59 2.85 2.18

				อัตราส่วนความสามารถในการช�าระภาระผูกพัน เท่า 0.64 0.73 0.62

    อัตราส่วนความสามารถช�าระดอกเบี้ย เท่า 0.99 1.77 2.32
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ชื่อบริษัท  : บริษัท	สหกลอิควิปเมนท์	จ�ากัด	(มหาชน)
ชื่อย่อหลักทรัพย ์  : SQ
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ให้บริการและด�าเนินงาน	 ด้านการท�าเหมืองเปิดถ่านหินและลิกไนต์ 

	 	 	 อย่างครบวงจร	โดยครอบคลุมถึง	การวางแผนงานในเหมอืง	การปฎิบตังิานเปิด 
	 	 	 หน้าเหมอืง	การให้ค�าปรกึษาด้านงานเหมอืง	และการให้เช่าและซ่อมบ�ารุง 
	 	 	 เครื่องจักรขนาดใหญ่

เลขทะเบียนบริษัท  : 0107558000148
ที่ตั้งสำานักงานใหญ ่  :	 47/10	ซอยอมรพันธ์	4	ถนนวิภาวดีรังสิต	
	 	 	 แขวงลาดยาว	เขตจตุจักร	กรุงเทพมหานคร	10900
โทรศัพท์  :	 0	-	2941-	0888
โทรสาร  :	 0	-	2941	-	0881
Homepage 	 :	 www.sahakol.com

บุคคลอ้างอิง
นายทะเบียนหลักทรัพย์
บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	จ�าากัด
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	(ข้างสถานทูตจีน)	93	ถนนรัชดาภิเษก	แขวงดินแดง	เขตดินแดง		

	 กรุงเทพมหานคร	10400
โทรศัพท์	:	0	-	2009	-	9999		โทรสาร	:	0	-	2009	-	9991

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	จ�ากัด	(มหาชน)	ส�านักงานแห่งใหญ่
เลขที่	1222	ถนนพระรามที่	3	แขวงบางโพงพาง	เขตยานนาวา	กรุงเทพมหานคร	10120
โทรศัพท์	:	0	-	2296	-	3582		โทรสาร	:	0	-	2683	-	1298

นายทะเบียนหุ้นกู้
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	จ�ากัด	(มหาชน)	ส�านักงานแห่งใหญ่
เลขที่	1222	ถนนพระรามที่	3	แขวงบางโพงพาง	เขตยานนาวา	กรุงเทพมหานคร	10120
โทรศัพท์	:	0	-	2296	-	3582		โทรสาร	:	0	-	2683	-	1298

5.	ข้อมูลทั่วไป
และข้อมูลส�าคัญอื่น
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ผู้สอบบัญชี
นายวัชรินทร์	ภัสรพงษ์กุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	6660
นางสาววราพร	ประภาศิริกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	4579
นางสาวอิศราภรณ์	วิสุทธิญาณ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	7480
บริษัท	ส�านักงาน	อีวาย	จ�ากัด
193/136	-	137	อาคารเลครัชดา	ออฟฟิศคอมเพล็กซ์	ชั้น	33	ถนนรัชดาภิเษก	แขวงคลองเตย	เขตคลองเตย		

	 กรุงเทพมหานคร	10110
โทรศัพท์	:	0	-	2264	-	9090		โทรสาร:	0	-	2264	-	0789

5.2	ข้อมูลส�าคัญอื่น
-ไม่มี-

5.3	ข้อพิพาททางกฎหมาย
ณ	วันที่	 31	ธันวาคม	2564	บริษัทฯ	และบริษัทย่อยมิได้มีข้อพิพาททางกฎหมายที่ยังไม่สิ้นสุด	ซึ่งอาจมีผล 

กระทบต่อสินทรัพย์ของบริษัทฯ	หรือบริษัทย่อย	ที่มีจ�านวนสูงกว่าร้อยละ	5	ของส่วนของผู้ถือหุ้น	และไม่มีข้อพิพาท
ที่มีผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	และบริษัทย่อยอย่างมีนัยส�าคัญ

5.4	ตลาดรอง
บริษัทฯ	ไม่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศอื่น

5.5	สถาบันการเงินที่ติดต่อประจ�า	
  (เฉพาะกรณีที่บริษัทออกตราสารหนี้)

ในการออกตราสารหนีข้องบรษัิทนัน้	บรษิทัได้มธีนาคารกรงุศรอียธุยา	จ�ากดั	(มหาชน)	เป็นสถาบนัทีใ่ห้บริการ
แก่บริษัทอย่างเสมอมา
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ส่วนที่ 2
การกำากับดูแลกิจการ 



6.1 นโยบายและแนวปฏิบัติการกำากับดูแลกิจการ
  6.1.1 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

   6.1.1.1 การสรรหากรรมการ และผู้บริหารระดับสูงสุด
    (1)	 การสรรหากรรมการ

	 	 		 	 คณะกรรมการบรษิทัจะมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารท�าหน้าทีใ่นการสรรหาและเสนอชือ่บุคคล 

	 	 		 ซึง่มคีณุสมบัตเิพือ่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบรษิทั	เพือ่น�าเสนอช่ือบคุคลดงักล่าวต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่ 

	 	 		 พจิารณาอนุมติัเลอืกตัง้ต่อไป	และให้ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เป็นผูเ้ลอืกตัง้กรรมการบรษิทั	แต่ในกรณีทีเ่ป็นการ 

	 	 		 เลือกต้ังกรรมการแทนต�าแหน่งกรรมการที่ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ	 ให้ 

    คณะกรรมการบรษิทัสามารถเลอืกบคุคลซ่ึงเสนอช่ือโดยคณะกรรมการบรหิาร	เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการได้

	 	 		 	 ทัง้นี	้บคุคลซึง่เข้ารบัต�าแหน่งเป็นกรรมการในกรณดัีงกล่าวให้อยูใ่นต�าแหน่งเพียงเท่าวาระท่ียงัเหลอือยู ่

	 	 		 ของกรรมการซึ่งตนแทน	

    (2)	การสรรหาผู้บริหารระดับสูง

	 	 		 	 คณะกรรมการบริหารท�าหน้าที่ในการพิจารณาสรรหาและคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมเพื่อด�ารง 

	 	 		 ต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารของบรษิทั	เพือ่เสนอช่ือให้คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาแต่งตัง้ต่อไป 

	 		 		 โดยบุคคลดังกล่าวจะต้องมีความเหมาะสมในด้านความรู้	 ประสบการณ์	 และความเชี่ยวชาญ	 และเป็น 

	 	 		 ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการสรรหาผู้บริหารด้วย

	 	 		 	 ทัง้นี	้บคุคลทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่งผู้บริหารระดับสูงของบริษทัฯ	จะต้องมคีณุสมบัตคิรบ 

	 	 		 ถ้วนตามมาตรา	 68	 แห่ง	 พรบ.	 บริษัทมหาชนจ�ากัด	 และต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศ 

	 	 		 คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 ที่	 กจ.	 8/2553	 เรื่อง	 การก�าหนดลักษณะขาด 

	 	 		 ความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ	(รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)	รวมทั้งต้องม ี

	 	 		 ความรู้ความสามารถ	รวมถึงประสบการณ์การท�างานที่เหมาะสมกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	ด้วย

   6.1.1.2 การกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

   	 (1)	 การกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการ

   	 	 คณะกรรมการได้มีการพิจารณาโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนที่มีความเหมาะสมกับความรับ 

	 	 		 ผดิชอบและจงูใจให้คณะกรรมการน�าพาองค์กรให้ด�าเนนิงานตามเป้าหมายทัง้ระยะสัน้และระยะยาวโดย 

	 	 		 	 1.	 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ 

		 	 		 	 	 ประสบการณ์	 ภาระหน้าที่	 ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ	 (accountability	 and	 

	 	 		 	 	 responsibility)	รวมถงึประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รบัจากคณะกรรมการแต่ละคน	กรรมการทีไ่ด้รับ 

6. นโยบายการกำากับดูแลกิจการ
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	 	 		 	 	 มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น	เช่น	คณะกรรมการเป็นสมาชิกของคณะกรรมการ 

	 	 		 	 	 ชดุย่อยจะได้รบัการพิจารณาค่าตอบแทนเพิม่ขึน้อย่างเหมาะสม	ทัง้นีอ้ยูใ่นลกัษณะทีเ่ปรยีบเทยีบ 

	 	 		 	 	 ได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม

	 	 		 	 2.	 ผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการ	 ท้ังรูปแบบท่ีเป็นตัวเงินและ 

	 	 		 	 	 ไม่ใช่ตัวเงิน	 โดยคณะกรรมการได้พิจารณาค่าตอบแทนแต่ละรูปแบบให้มีความเหมาะสม	ทั้งค่า 

	 	 		 	 	 ตอบแทนในอัตราคงที	่(เช่น	ค่าตอบแทนประจ�า	เบีย้ประชุม)	และค่าตอบแทนตามผลด�าเนินงาน 

	 	 		 	 	 ของบริษัทฯ	(เช่น	โบนัส	บ�าเหน็จ)	ซึ่งเชื่อมโยงกับมูลค่าที่บริษัทฯ	สร้างให้กับผู้ถือหุ้น	โดยไม่อยู่ 

	 	 		 	 	 ในระดับที่สูงเกินไปจนท�าให้เกิดการมุ่งเน้นแต่ผลประกอบการระยะสั้น

    (2)	การกำาหนดค่าตอบแทนผู้บริหาร

 	 		 	 คณะกรรมการได้ก�าหนดโครงสร้างค่าตอบแทนทีเ่ป็นเคร่ืองจูงใจให้ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร	ผู้บริหาร 

	 	 		 ระดับสูงและบุคลากรอ่ืนๆ	 ทุกระดับปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เป้าหมายหลักของบริษัทฯ 

	 	 		 และสอดคล้องกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ	ในระยะยาวซึ่งรวมถึง

	 	 		 	 1.	 การพิจารณาความเหมาะสมของสัดส่วนค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือน	ผลการด�าเนินงานงานระยะ 

	 	 		 	 	 สั้นเช่น	โบนัส	และผลการด�าเนินงานระยะยาว	เป็นต้น

	 	 		 	 2.	 การก�าหนดนโยบายเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทน	ควรค�านึงถึงปัจจัย	 เช่น	 ระดับค่าตอบแทนสูง 

	 	 		 	 	 กว่าหรือเท่ากับระดับอุตสาหกรรมโดยประมาณ	ผลการด�าเนินงานของกิจการ	เป็นต้น

    6.1.1.3 ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ
	 	 		 	 	 				บริษัทได้แบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ	 กับฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน 

	 	 		 โดยกรรมการบริษัทเป็นผู้มีบทบาทส�าคัญในการก�าหนดนโยบายและภาพรวมของบริษัทฯ	 ตลอดจนมี 

	 	 		 บทบาท	ส�าคัญในการก�ากับดูแลตรวจสอบและประเมินผลการด�าเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้	ใน 

	 	 		 ขณะทีฝ่่ายจดัการจะท�าหน้าทีบ่รหิารงานประจ�าในด้านต่างๆ	ให้เป็นไปตามนโยบายทีก่�าหนดและรายงาน 

	 	 		 ให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นระยะตามความเหมาะสม	 ดังนั้น	 ประธานกรรมการและประธาน 

	 	 		 เจ้าหน้าที่บริหารมีหน้าที่ความรับผิดชอบต่างกัน	 คณะกรรมการได้ก�าหนดอ�านาจหน้าท่ีของประธาน 

	 	 		 กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารไว้ชัดเจน	และเพื่อไม่ให้คนใดคนหนึ่งมีอ�านาจโดยไม่จ�ากัด	จึงได้ 

	 	 		 แยกบุคคลที่ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการออกจากบุคคลที่ด�ารงต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

    6.1.1.4 การพัฒนากรรมการ
	 	 		 	 	 	 คณะกรรมการส่งเสรมิและอ�านวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้เกีย่วข้องใน 

	 	 		 ระบบการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ	 เช่น	 กรรมการ	กรรมการตรวจสอบ	ผู้บริหาร	 และเลขานุการ 

	 	 		 บริษัท	 เป็นต้น	 เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง	 การฝึกอบรมและการให้ความรู้อาจ 

	 	 		 กระท�าเป็นการภายในบรษัิทฯ	หรอืใช้บรกิารของสถาบนัภายนอกกไ็ด้	ซ่ึงเปิดเผยข้อมลูการฝึกอบรมและ 

	 	 		 พัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการในรายงานประจ�าปี	 และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง 

	 	 		 กรรมการหรือมีกรรมการเข้าใหม่	ฝ่ายจัดการจะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัต ิ

	 	 		 หน้าที่ของกรรมการเข้าใหม่	 รวมถึงจัดให้มีการแนะน�าลักษณะธุรกิจ	และแนวทางการด�าเนินธุรกิจของ 

	 	 		 บริษัทฯ	ให้แก่กรรมการใหม่	

     6.1.1.5 การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ
	 	 		 	 	 	 ในปี	 2564	 คณะกรรมการบริษัท	 ยังไม่มีการจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของ 
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	 	 		 กรรมการประจ�าปี	โดยคาดว่าจะจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการในปี	2565	เพื่อ 

	 	 		 ให้กรรมการร่วมกนัพจิารณาผลงาน	ปัญหา	และอปุสรรคในปีทีผ่่านมา	เพือ่วเิคราะห์และก�าหนดแนวทาง 

	 	 		 ในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทต่อไป	

  6.1.2 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย
	 	 		 คณะกรรมการบริษัทให้ความส�าคัญในการดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม	 ทั้งภายในและภายนอก 

	 	 		 บริษัท	รวมถึงความรับผิดชอบ	ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	จึงได้ก�าหนดแนวปฏิบัติต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย 

	 	 		 แต่ละกลุ่มไว้อย่างชัดเจนในคู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 โดยได้เปิดเผยนโยบายที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วน 

	 	 		 ได้เสยีไว้ในคูม่อืการก�ากบัดแูลกจิการท่ีดี	และจรรยาบรรณธรุกจิ	ในหวัข้อที	่8.1.4	“การติดตามให้มีการ 

	 	 		 ปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการก�ากับดูแลกิจการ”

6.2  นโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ
	 	 	 คณะกรรมการบรษิทัได้มมีตอินมุติันโยบายการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี	มผีลให้บงัคบัใช้ต้ังแต่วนัท่ี	4	กนัยายน 

		 	 2558	และมีการปรับปรุงนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีใหม่เพื่อให้ครอบคุลมมากยิ่งขึ้น	มีผลให้บังคับใช้ 

	 	 ตั้งแต่วันที่	 15	 มีนาคม	 2561	 ซึ่งนโยบายดังกล่าวจะส่งเสริมให้	 บริษัทเป็นบริษัทที่มีประสิทธิภาพในการ 

	 	 ด�าเนนิธรุกจิ	มกีารก�ากบัดแูลกจิการและการบริหารจัดการทีดี่	มคีณุธรรมในการด�าเนินธรุกิจ	มคีวามโปร่งใส 

	 	 	และตรวจสอบได้	

  6.2.1 นโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี
							 		 คณะกรรมการบริษัทมีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมให้บริษัทเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการด�าเนินธุรกิจ 

	 	 การก�ากับดูแลกิจการ	 และการบริหารจัดการท่ีดีเลิศ	 โดยมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์ท่ีดีให้แก่ผู้ถือหุ้นและ 

	 	 ค�านึงถึงผู้ท่ีมีส่วนได้เสียโดยรวม	 มีคุณธรรมในการด�าเนินธุรกิจโปร่งใส	 และตรวจสอบได้	 จึงได้ก�าหนดเป็น 

	 	 นโยบายการก�ากับดูแลเพื่อให้คณะกรรมการ	 ผู้บริหารและพนักงาน	 ยึดถือเป็น	 แนวทางในการปฏิบัติงาน 

	 	 ดังนี้

	 	 	 1.	คณะกรรมการบริษัทจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทและรับผิดชอบมีความเป็นอิสระ	 และมีการจัด 

	 	 	 	 แบ่งบทบาทหน้าท่ีระหว่างประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ 

	 	 	 	 ใหญ่ออกจากกันอย่างชัดเจน

	 	 	 2.	คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทส�าคัญในการก�าหนดวิสัยทัศน์กลยุทธ์	นโยบาย	และแผนงานที่ส�าคัญ 

	 	 	 	 ของบริษัท	 โดยจะต้องพิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยงและวางแนวทางการบริหารจัดการท่ีมีความเหมาะสม 

    รวมทัง้ต้องด�าเนนิการเพือ่ให้มัน่ใจว่าระบบบญัชรีายงานทางการเงนิ	และการสอบบญัชมีีความน่าเชือ่ถอื

	 	 	 3.	คณะกรรมการบรษัิทจะต้องเป็นผูน้�าในเรือ่งจรยิธรรม	เป็นตัวอย่างในการปฏบิติังานตามแนวทางการ

	 	 	 	 ก�ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท	 และสอดส่องดูแลเรื่องการจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทาง 

	 	 	 	 ผลประโยชน์	และรายการที่เกี่ยวโยงกัน

	 	 	 4.	คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัททั้งในเรื่องทางการเงินและที่ไม่ใช ่

	 	 	 	 เรือ่งทางการเงนิอย่างเพยีงพอและหน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์	เพือ่รบัผดิชอบในเรือ่งการให้ข้อมูลกับ 

	 	 	 	 นักลงทุนและประชาชนทั่วไป

	 	 	 5.	คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัททั้งในเรื่องทางการเงินและที่ไม่ใช ่
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	 	 	 	 เรือ่งทางการเงนิอย่างเพยีงพอและหน่วยงานนกัลงทุนสมัพนัธ์	เพือ่รบัผดิชอบในเร่ืองการให้ข้อมลูกบั 

	 	 	 	 นักลงทุนและประชาชนทั่วไป

	 	 	 6.	คณะกรรมการบรษิทัต้องปฏบิตัอิย่างเท่าเทียมกนั	โดยให้ผู้ถือหุน้มสิีทธใินการเข้าถึงข้อมลูสารสนเทศ 

	 	 	 	 และมีช่องทางในการสื่อสารกับบริษัท

	 	 	 7.	คณะกรรมการบรษิทัต้องจดัให้มรีะบบการคดัสรรบคุลากรทีจ่ะเข้ามารบัผดิชอบในต�าแหน่งบริหารท่ี 

	 	 	 	 ส�าคัญทุกระดับอย่างเหมาะสมและมีกระบวนการสรรหาที่โปร่งใส	เป็นธรรม

	 	 	 8.	คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีนโยบายและระบบท่ีสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน 

	 	 	 	 ทีม่ปีระสทิธภิาพ	เพือ่ให้มัน่ใจว่าฝ่	ายบรหิารได้ตระหนกัและให้ความส�าคญักบัการต่อต้านการทจุรติ 

	 	 	 	 และคอร์รัปชันรวมทั้งปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริต

	 	 	 	 นอกจากนโยบายดงักล่าวทีผ่่านมา	คณะกรรมการบรษิทัได้ปฏบิตัติามกฎหมาย	วตัถปุระสงค์	ข้อบงัคับ 

	 	 		 และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	รวมถึงได้พิจารณาปรับปรุงแนวทางก�ากับดูแลกิจการ	โดยน�าหลัก 

	 	 	 การการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน	(The	Principles	of	Good	Corporate	Governance 

	 	 	 of	Listed	Companies)	ตามแนวทางทีต่ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�าหนดมาประยกุต์ใช้	ซ่ึงเป็น 

	 	 	 แนวทางในการด�าเนินงานของบริษัทฯ	เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน	และเพื่อให้เกิดความ 

	 	 	 โปร่งใสต่อนกัลงทุนอนัจะท�าให้เกดิความเชือ่มัน่ในการด�าเนนิธุรกจิของบรษิทัฯ	ต่อบคุคลภายนอกจ�านวน 

	 		 	 8	หมวด	ประกอบด้วย

							 	 	 1.	ตระหนกัถึงบทบาทและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผูน้�าองค์กรทีส่ร้างคุณค่าให้แก่ 

	 	 	 กิจการอย่างยั่งยืน

							 	 	 2.	ก�าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

							 	 	 3.	เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล

							 	 	 4.	สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

							 	 	 5.	ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

							 	 	 6.	ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

							 	 	 7.	รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

							 	 	 8.	สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

 6.2.2 จรรยาบรรณธุรกิจ
	 	 จรรยาบรรณในการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทั	หมายถงึ	ประมวลความประพฤติทีบ่คุลากรของบรษิทั	พงึกระท�า	

เพือ่รกัษาและส่งเสรมิชือ่เสยีง	เกยีรตคุิณของบรษิทั	จริยธรรมและจรรยาบรรณในการด�าเนนิธรุกจิของบริษทั	เป็นการ

ประมวลแบบแผน	ก�าหนดขอบเขต	มาตรฐาน	ความประพฤต	ิและพฤตกิรรมทีบ่คุลากรทกุคน	ไม่ว่าจะเป็นกรรมการ	

ผูบ้รหิารและพนักงานทกุคน	พงึกระท�าในการด�าเนนิธรุกจิและการปฏบิตังิาน	โดยปฏบิตัไิปในวถิทีางเดยีวกันภายใต้

กรอบคุณธรรม	ความซื่อสัตย์	ในวิถีทางที่สร้างสรรค์	เป็นระเบียบเรียบร้อย	เสมอภาค	เท่าเทียม	เพื่อสร้างรากฐาน	

และรักษาภาพพจน์ของบริษัท	ให้เป็นองค์กรที่มีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน	จรรยาบรรณที่บุคลากรของบริษัทที่พึง

ปฏิบัติ	มีสาระส�าคัญดังนี้

  1. ผูถ้อืหุน้	บรษิทัจะด�าเนนิธรุกจิด้วยความโปร่งใสและมปีระสิทธภิาพ	โดยมุง่มัน่ท่ีสร้างผลการด�าเนนิงานทีด่ ี

	 	 และการเจริญเติบโตที่มั่นคง	 เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว	 รวมทั้งด�าเนินการเปิดเผย 
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	 	 ข้อมูลด้วยความโปร่งใสและเชื่อถือได้ต่อผู้ถือหุ้น

  2. พนักงาน	บริษัทจะปฏิบัติต่อพนักงานทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน	เป็นธรรม	และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม 

 		 นอกจากนี	้บรษิทัยังให้ความส�าคญัต่อการพฒันาทกัษะ	ความรู้ความสามารถและศักยภาพของพนกังานอย่าง 

	 	 สม�่าเสมอ	เช่น	การจัดอบรม	การสัมมนา	โดยให้โอกาสอย่างทั่วถึงกับพนักงานทุกคน	และพยายามสร้างแรง 

	 	 จงูใจให้พนกังานทีม่คีวามรูค้วามสามารถให้คงอยูก่บับรษิทั	เพือ่พฒันาองค์กรต่อไป	อกีทัง้ได้ก�าหนดแนวทาง 

	 	 ในการต่อต้านทุจริตคอรัปชัน	 รวมทั้งปลูกฝั่งให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฏหมาย	 และระเบียบข้อบังคับ 

	 	 ที่เกี่ยวข้อง	เช่น	การห้ามใช้ข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัด	เป็นต้น

  3. คู่ค้า	 บริษัทมีกระบวนการคัดเลือกคู่ค้าโดยการให้คู่ค้าแข่งขันบนข้อมูลที่เท่าเที่ยมกัน	 และคัดเลือกคู่ค้า 

	 	 ด้วยความยุติธรรมภายในหลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่ค้าของบริษัท	 นอกจากนี้	 บริษัทยังได้จัด 

	 	 ท�ารปูแบบสญัญาทีเ่หมาะสมและเป็นธรรมแก่คูสั่ญญาทุกฝ่าย	และจัดให้ระบบติดตามเพ่ือให้มัน่ใจว่าได้มกีาร 

	 	 ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาอย่างครบถ้วน	 และป้องกันการทุจริตและประพฤติไม่ชอบในทุกขั้นตอนของ 

	 	 กระบวนการจัดหา	 โดยบริษัทซื้อสินค้าจากคู่ค้าตามเงื่อนไขทางการค้าตลอดจนปฏิบัติตามสัญญาคู่ค้าอย่าง 

	 	 เคร่งครัด	

  4. ลูกค้า	 บริษัทรับผิดชอบต่อลูกค้าโดยการรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าและบริการ	 รวมถึงการ 

	 	 ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าให้ครบถ้วน	และครอบคลุมให้มากท่ีสุด	เพ่ือมุง่เน้นการสร้างความพึงพอใจ 

	 	 ให้แก่ลกูค้าในระยะยาว	นอกจากนี	้บริษทัยงัให้บรกิารหลงัการขาย	ตลอดจนให้ข้อมลูทีถ่กูต้องเกีย่วกบัสินค้า 

	 	 และบรกิารของบรษิทั	รวมทัง้ยงัจดัให้มช่ีองทางให้ลกูค้าของบรษิทัสามารถแจ้งปัญหาหรอืการให้บรกิารทีไ่ม่ 

	 	 เหมาะสมเพื่อที่บริษัทจะได้ป้องกัน	และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัทได้อย่างรวดเร็ว

  5. เจ้าหนี	้บริษัทจะปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ	ตามสัญญาที่มีต่อเจ้าหนี้เป็นส�าคัญ	รวมทั้งการช�าระคืนเงินต้น 

	 	 ดอกเบี้ยและการดูแลหลักประกันต่างๆ	ภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้อง	

  6. คู่แข่ง	 บริษัทประพฤติตามกรอบการแข่งขันท่ีมี	 มีจรรยาบรรณและอยู่ในกรอบของกฏหมาย	 รวมทั้ง 

	 	 สนับสนุนและส่งเสริมนโยบายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม

  7. สังคมและส่วนรวม	 บริษัทใส่ใจและให้ความส�าคัญต่อความปลอดภัยต่อสังคม	 สิ่งแวดล้อมและคุณภาพ 

	 	 ชวีติของผูค้นท่ีมส่ีวนเกีย่วข้องกบัการด�าเนนิงานของบรษิทั	และส่งเสรมิให้พนกังานของบริษทัมจีติส�านกึและ 

	 	 ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม	รวมทั้งจัดให้มีการปฏิบัติตามกฏหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ 

	 		 ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	นอกจากนี้	 บริษัทพยายามเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ	ที่เป็นการสร้างและ 

	 	 รักษาไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมและสังคม

6.3   การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีสำาคญั ของนโยบายแนวปฏบัิต ิและระบบ 
     การกำากับ ดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา
  ในปี	2564	คณะกรรมการบรษิทั	ยงัปฏบัิตติามแนวทางในการก�ากบัดแูลกจิการตามนโยบายเก่ียวกบัการก�ากับ

ดูแลกิจการที่ดีที่ได้ก�าหนดไว้	อย่างไรก็ดี	 ในปี	2565	คณะกรรมการบริษัท	จะพิจารณาการปรับปรุงนโยบาย	แนว

ปฏิบัติ	และระบบการก�ากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ	การก�ากับดูแลบริษัท	และเพื่อยกระดับมาตรฐาน

การก�ากับดูแลกิจการของบริษัทให้สอดคล้องกับหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียนปี	 2560	 

(Corporate	Governance	Code	หรอื	CG	Code)	ของส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน) 103



7.1 โครงสร้างกรรมการบริษัท

7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ
  7.2.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

   ณ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 11 คน ประกอบด้วย 

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 7 คน โดยในจ�านวนนี้ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 5 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 

4 คน ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัททั้ง 11 คน มีความรู้และมีประสบการณ์ที่หลากหลายที่เป็นประโยชน์ต่อการด�าเนิน

งานและขับเคลื่อนบริษัทให้เติบโตและบรรลุเป้าหมายทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี

    7.2.2 ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำานาจควบคุมบริษัทรายบุคคล
   คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ ที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ อาทิ 

ด้านอุตสาหกรรมวิศวกรรม การบริหารจัดการ การบัญชีและการเงิน กฎหมาย และการก�ากับดูแลกิจการ โดยกรรมการท่ีไม่

เป็นผู้บริหารอย่างน้อยหนึ่งคนต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวธุรกิจของบริษัทฯ มีภาวะผู้น�า มีวิสัยทัศน์ มีความเป็นอิสระในการ 

ตัดสินใจ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ	ผู้ถือหุ้น	และผู้มี

ส่วนได้เสียทุกฝ่าย

เลขานุการบริษัท
(Company Secretary)

คณะกรรมการบริษัท
(Board of Director)

คณะกรรมการบริหาร
(Executive Committee)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
(RiskManagement Committee)

คณะที่ปรึกษา
(Advisor)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
(Chief Executive Officer)

สำานักผู้บริหาร
(Executive Office)

คณะกรรมการตรวสอบ
(Audit Committee)

คณะกรรมการตรวจสอบ
(External Audit Department)

11 7 5 4 10 1
กรรมการทั้งหมด กรรมการ

ที่ไม่เป็นผู้บริหาร

กรรมการ

ที่่เป็นผู้บริหาร
เพศชาย เพศหญิง

กรรมการอิสระ

คนคน

7. โครงสร้างการกำากับดูแลกิจการ และข้อมูลสำาคัญ  
 เกี่ยวกับคณะกรรมการคณะกรรมการชุดย่อย
 ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ
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ลำ�ดับ ร�ยชื่อกรรมก�ร ตำ�แหน่ง ประเภทกรรมก�ร

ก�รเข้�ร่วมประชุม 

2564

คณะ

กรรมก�ร

คณะ
กรรมก�ร
ตรวจสอบ

1 หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล ประธานกรรมการบริษัท กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 8/8 -

2 นายนพพันธป์ เมืองโคตร รองประธานกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการบริหาร

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 8/8 -

3 นายศิริชัย  โตวิริยะเวช ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ 8/8 3/3

4 นางกิ่งเทียน บางอ้อ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ 7/8 3/3

5 ดร.มงคล  เหล่าวรพงศ์ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ 8/8 3/3

6 นายศาศวัต  ศิริสรรพ์ กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 8/8 -

7 นายวิทวัส  ศิริสรรพ์ กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร
ประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 8/8 -

8 นายพิเชษฐ์  มหันต์สุคนธ์ กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ 8/8 -

9 นายกวิตม์  ศิริสรรพ์ กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 8/8 -

10 นายชาลี  รักษ์สุธี กรรมการบริษัท กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 8/8 -

11 นายประภาส  วิชากูล กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ 8/8 -

 โดยมีนายสุรพล	อ้นสุวรรณ	ท�าหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท	และนายพงศ์ไท	ตันติสุนทร	ท�าหน้าที่เลขานุการ

คณะกรรมการบริษัท

   คณะกรรมการ
	 	 กรรมการผู้มีอ�านาจกระท�าการแทนบริษัทฯ	คือ	นายศาศวัต	ศิริสรรพ์	นายนพพันธป์	เมืองโคตร	นายวิทวัส 

ศริสิรรพ์	นายกวติม์	ศริสิรรพ์	นายชาล	ีรกัษ์สธุ	ีสองในห้าคนนีล้งลายมอืชือ่ร่วมกัน	และประทับตราส�าคญัของบรษิทัฯ	

     7.2.3  ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

  ขอบเขตอำานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท มีรายละเอียด ดังนี้
  1. ปฏิบัติหน้าที่ และก�ากับดูแลกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง ความซื่อสัตย์

สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
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  2. ก�าหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ทิศทางของธุรกิจ นโยบาย เป้าหมาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้าง 

การบริหารจัดการ และอ�านาจอนุมัติของบริษัทและบริษัทย่อยตามที่ฝ่ายจัดการน�าเสนอ และก�ากับดูแลการบริหาร

งานและผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทหรือบุคคลใดๆ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ท�า

หน้าที่ดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่ก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่

บริษัทและผู้ถือหุ้น

  3. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายจัดการ คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทอย่างต่อ

เนื่องและสม�่าเสมอเพื่อให้บรรลุกลยุทธ์และเป็นไปตามแผนงานและงบประมาณ 

  4. ก�าหนดกรอบและนโยบายส�าหรับการก�าหนดเงินเดือน การปรับขึ้นเงินเดือน การก�าหนดเงินโบนัส 

ค่าตอบแทน และบ�าเหนจ็รางวัลของพนกังานบรษิทั รวมถงึดแูลระบบกลไกการจ่ายค่าตอบแทนผูบ้รหิารทีเ่หมาะสม

  5. ด�าเนนิการให้บรษิทัและบรษัิทย่อยมรีะบบงานบญัชทีีเ่หมาะสมและมปีระสทิธภิาพ และจดัให้มกีาร

รายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งจัดให้มีระบบควบคุมภายใน และระบบตรวจสอบภายในที่

เพียงพอและเหมาะสม

  6. พิจารณาอนุมัติการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซ่ึงทรัพย์สิน (ในกรณีท่ีขนาดของรายการไม่จ�าเป็นต้อง

พจิารณาโดยทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้) การลงทุนในธรุกจิใหม ่และการด�าเนนิงานใดๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ และ

ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

  7. พิจารณา และ/หรอืให้ความเหน็ต่อรายการทีเ่กีย่วโยงกนั (ในกรณทีีข่นาดของรายการไม่จ�าเป็นต้อง

พิจารณาโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น) ของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ และระเบียบข้อบังคับที่

เกี่ยวข้อง

  8. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท

  9. สอบทานกระบวนการและนโยบายในการบริหารความเสี่ยงและติดตามผลการปฏิบัติงาน

  10. ดแูลไม่ให้เกดิปัญหาความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผูม้ส่ีวนได้เสยีของบรษิทัและบรษิทัย่อย 

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการรายใดมีส่วนได้เสียในธุรกรรมใดที่ท�ากับบริษัท หรือมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท และ/หรือ

บริษัทย่อยเพิ่มขึ้นหรือลดลง ให้กรรมการรายดังกล่าวแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า

  11.จดัให้มนีโยบายเกีย่วกบัการก�ากบัดแูลกจิการตามหลกัธรรมาภบิาล และการปรับใช้นโยบายดงักล่าว

อย่างมีประสิทธิภาพ

  12. สอบทานนโยบายในการก�ากับดูแลกิจการ และความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงการต่อต้านการ

คอร์รัปชั่น (Anti-Corruption) ของบริษัท และพิจารณาอนุมัติรายงานผลการประเมินการก�ากับดูแลกิจการ และ

ความรบัผดิชอบต่อสงัคม และการต่อต้านการคอร์รัปชัน่ประจ�าปี ท่ีจัดท�าโดยคณะกรรมการชดุย่อยท่ีได้รบัมอบหมาย

  13. แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง และ/หรือคณะกรรมการชุดย่อยอื่นใด เพ่ือช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะ

กรรมการบริษัทตามความเหมาะสม

  14. แต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติงานต่างๆ เพ่ือให้การ

ด�าเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

  15. ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอกหากมีความจ�าเป็นเพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม

  16. จดัท�ารายงานประจ�าปี และรบัผดิชอบต่อการจดัท�าและเปิดเผยงบการเงนิเพือ่แสดงถงึฐานะทางการ

เงินและผลการท�าเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
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  17. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ�าปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบ

ปีบัญชีของบริษัท

  18. พิจารณาอนุมัติเรื่องต่างๆ โดยค�านึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของ

บริษัทอย่างเป็นธรรม

    19. มอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทน 

คณะกรรมการบริษัทได ้

  องค์ประกอบคณะกรรมการบริษัท
  องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทมีดังต่อไปนี้

  1. คณะกรรมการบริษัทไม่จ�าเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 

  2. คณะกรรมการบริษัทให้มีจ�านวนตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นก�าหนด แต่ต้องมีจ�านวนอย่างน้อย 5 คนและ

กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

  3. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้อง

ไม่น้อยกว่า 3 คน

	 	 ทั้งน้ี	 ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็น	 “ประธานกรรมการบริษัท”	 และในกรณีท่ีคณะ

กรรมการบรษิทัเหน็สมควร	อาจพจิารณาเลอืกกรรมการอีกคนหนึง่หรือหลายคนเป็น	“รองประธานกรรมการบรษิทั”	

ก็ได้

  วาระการดำารงตำาแหน่งและการเลือกตั้งกรรมการบริษัท 
	 	 1.	คณะกรรมการบริษัทจะมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารท�าหน้าที่ในการสรรหาและเสนอชื่อบุคคลซึ่งมี

คุณสมบัติเพื่อด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท	 เพื่อน�าเสนอช่ือบุคคลดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

เลือกตั้งต่อไป

	 	 2.	 ให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการบริษัท	 แต่ในกรณีที่เป็นการเลือกตั้งกรรมการแทนต�าแหน่ง

กรรมการที่ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ	ให้คณะกรรมการบริษัทสามารถเลือกบุคคลซึ่งเสนอ

ชื่อโดยคณะกรรมการบริหาร	 เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการได้	 ทั้งนี้	 บุคคลซึ่งเข้ารับต�าแหน่งเป็นกรรมการในกรณีดัง

กล่าวให้อยู่ในต�าแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน	

	 	 3.	ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปีทุกครั้ง	ให้กรรมการออกจากต�าแหน่งจ�านวนหนึ่งในสามของจ�านวน

กรรมการทัง้หมด	ถ้าจ�านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้	กใ็ห้ออกโดยจ�านวนใกล้ทีสุ่ดกบัส่วนหนึง่

ในสาม	โดยกรรมการซึง่พ้นจากต�าแหน่งอาจได้รบัเลอืกให้กลบัเข้ามารบัต�าแหน่งได้	ทัง้นี	้กรรมการทีจ่ะต้องออกจาก

ต�าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น	ให้จับสลากกัน	ส่วนปีหลังๆ	ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่

ในต�าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากต�าแหน่ง	

	 	 นอกจากการพ้นจากต�าแหน่งตามวาระดังกล่าวแล้ว	กรรมการบริษัทอาจพ้นจากต�าแหน่งเมื่อ

								(ก)	เสียชีวิต

	 	 (ข)	ลาออก

	 	 (ค)	 ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริษัท	หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ�ากัด

และกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือมีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการ
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กิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

	 	 (ง)	ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้พ้นจากต�าแหน่ง

	 	 (จ)	ศาลมีค�าสั่งให้ออก

	 	 กรรมการบริษัทคนใดจะลาออกจากต�าแหน่ง	ให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท

  7.3 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย
	 	 		 	 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งกรรมการที่มีความรู้	ความสามารถ	ประสบการณ์ที่เหมาะสมเป็นคณะ

กรรมการชดุย่อย	เพ่ือช่วยปฏิบัตงิานในการพจิารณาเรือ่งส�าคญัในแต่ละด้านและเสนอความคดิเหน็ต่อคณะกรรมการ

บริษัท	ซึ่งคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท	ประกอบด้วย	คณะกรรมการตรวจสอบ	และคณะกรรมการบริหารความ

เสี่ยง

  7.3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ
	 	 		 	 	 คณะกรรมการตรวจสอบต้องประกอบด้วยกรรมการอสิระไม่น้อยกว่า	3	คนและมกีรรมการตรวจสอบ

หน่ึงคนเป็นผูท้ีมี่ความรู	้ความเข้าใจ	หรอืมปีระสบการณ์ด้านการบญัชหีรอืการเงนิอย่างเพยีงพอท่ีจะท�าหน้าทีใ่นการ

สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564	คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ	ประกอบ

ด้วยกรรมการที่มีรายชื่อดังนี้	

ลำ�ดับ ร�ยชื่อกรรมก�ร ตำ�แหน่ง ประเภทกรรมก�ร

1 นายศิริชัย โตวิริยะเวช ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ

2 นางกิ่งเทียน บางอ้อ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ

3 ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ

 โดยมีนางสาววิกาวี กลิ่นแก้ว ท�าหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

  ขอบเขตอำานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ มีรายละเอียด ดังนี้
 1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

 2. สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal 

audit) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอด

จนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่น

ใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3. สอบทานให้บรษิทัปฏบิตัติามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท�าหน้าท่ีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และ 

เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย

อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5. พจิารณารายการทีเ่กีย่วโยงกนั หรอืรายการทีอ่าจจะมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตาม [กฎหมาย

ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรพัย์ รวมทัง้ประกาศและข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย/กฎหมาย

ที่เกี่ยวข้อง] ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
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6. จดัท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบรษิทั ซึง่รายงานดงักล่าว

ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 

 (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท

 (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท

 (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

 (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

 (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

 (ฉ) จ�านวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

 (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร 

(Charter)

 (ซ) รายการอื่นใดท่ีเห็นว่าผู้ถือหุ้นของบริษัทและผู้ลงทุนท่ัวไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความ

รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7. ทบทวนและเสนอแก้ไขขอบเขตอ�านาจ หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้อง

กับสภาวการณ์

8. ตรวจสอบและสอบสวนผูท้ีเ่ก่ียวข้องภายใต้อ�านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ และมอี�านาจในการ

ว่าจ้างหรือน�าผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาช่วยงานตรวจสอบและสอบสวน

9. หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระท�าดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อฐานะ

ทางการเงนิและผลการด�าเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัเพือ่ด�าเนนิ

การปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

 (ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

 (ข) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่ส�าคัญในระบบควบคุมภายใน

 (ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 

    หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการบรษิทัหรอืผูบ้รหิารไม่ด�าเนนิการให้มกีารปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาข้างต้น กรรมการตรวจ

สอบรายใดรายหนึง่อาจรายงานว่ามรีายการหรอืการกระท�าตามข้างต้นต่อส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์

และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

10. ให้ความเห็นต่อฝ่ายจัดการเกี่ยวกับการแต่งตั้ง เลิกจ้าง ผลการด�าเนินงาน งบประมาณ และอัตราของ

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

11. จัดท�ารายงานการด�าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

12. สอบทาน และให้ความเหน็ในรายงานผลการประเมนิการก�ากบัดแูลกจิการ และความรบัผดิชอบตอ่สงัคม 

และการต่อต้านการคอร์รัปชั่นประจ�าปี ซึ่งได้จัดท�าโดยคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับมอบหมาย

13. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
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 คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้

  1. เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการเป็นกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก�ากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการก�ากับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประกาศก�าหนด

 2. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการด�าเนินกิจการของบ

ริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมขอ

งบริษัทฯ

 3. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยล�าดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจด

ทะเบียน

 4. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท�าหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ และมี

กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท�าหน้าที่ในการสอบทาน

ความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

 การแต่งตั้ง และวาระการดำารงตำาแหน่ง 
คณะกรรมการบรษิทัหรอืทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เป็นผู้แต่งตัง้กรรมการอสิระของบรษัิทฯ เป็นกรรมการตรวจสอบ โดย

วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการตรวจสอบให้เป็นไปตามวาระการด�ารงต�าแหน่งกรรมการบรษิทั ทัง้นี ้กรรมการ

ตรวจสอบซึ่งพ้นต�าแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบได้อีก

ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบครบวาระการด�ารงต�าแหน่งหรือไม่อาจด�ารงต�าแหน่งจนครบก�าหนดวาระ ซึ่งส่ง

ผลให้มีจ�านวนกรรมการตรวจสอบต�่ากว่า 3 คน คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรจะแต่งตั้งกรรมการ

ตรวจสอบรายใหม่ให้ครบถ้วนในทนัทหีรอือย่างช้าภายใน 3 เดอืนนบัจากวนัท่ีจ�านวนกรรมการตรวจสอบไม่ครบถ้วน 

เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

  7.3.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทมีดังนี้

ลำ�ดับ ร�ยชื่อกรรมก�ร ตำ�แหน่ง

1 นายวิทวัส  ศิริสรรพ์ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

2 นายกวิตม์  ศิริสรรพ์ กรรมการบริหารความเสี่ยง

3 นายจตุรพร  บุนยสถิตย์ กรรมการบริหารความเสี่ยง

4 นายสุรพล อ้นสุวรรณ กรรมการบริหารความเสี่ยง

5 นางสาววันดี แซ่เอี้ยว กรรมการบริหารความเสี่ยง
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  7.3.3 คณะกรรมการบริหาร

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 คณะกรรมการบรหิารของบรษิทัฯ ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 9 ท่าน ดงันี้

ลำ�ดับ ร�ยชื่อกรรมก�ร ตำ�แหน่ง

1 นายนพพันธป์ เมืองโคตร ประธานกรรมการบริหาร

2 นายศาศวัต ศิริสรรพ์ กรรมการบริหาร

3 นายวิทวัส ศิริสรรพ์ กรรมการบริหาร

4 นายภวัต ศิริสรรพ์ กรรมการบริหาร

5 นายกวิตม์ ศิริสรรพ์ กรรมการบริหาร

6 นางวันเพ็ญ โฆษิตเรืองชัย กรรมการบริหาร

7 นายอวยชัย คล้ายทับทิม กรรมการบริหาร

8 นายจตุรพร บุนยสถิตย์ กรรมการบริหาร

9 นายสรินทร์ วรรณะลี กรรมการบริหาร

 7.4 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

  7.4.1 โครงสร้างผู้บริหารของบริษัท

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 รายชื่อผู้บริหารของบริษัทฯ จ�านวน 9 ท่าน มีดังนี้

ลำ�ดับ ร�ยชื่อกรรมก�ร ตำ�แหน่ง

1 นายศาศวัต ศิริสรรพ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2 นายวิทวัส ศิริสรรพ์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

3 นายภวัต ศิริสรรพ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Supply Chain

4 นายกวิตม ศิริสรรพ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

5 นายกันตพัฒน์  ศิริสรรพ์ ผู้อ�านวยการโครงการแม่เมาะ

6 นายอวยชัย คล้ายทับทิม ผู้อ�านวยการโครงการแม่เมาะ

7 นายวิฑูรย์ ชินวณิชัย ผู้อ�านวยการโครงการหงสา

8 นางวันเพ็ญ โฆษิตเรืองชัย ผู้อ�านวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน

9 ดร.รุจ  บัณฑุวงศ์   ผู้อ�านวยการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจและที่ปรึกษาอาวุโส

ทางวิชาการ
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คณะกรรมการบริหาร
(Executive Committee)
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เลขานุการบริษัท
(Company Secretary)

คณะกรรมการตรวจสอบ
(Audit Committee)

คณะกรรมการความเสี่ยง
(Risk Managment Committee)

คณะที่ปรึกษา
(Advisor)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
(Chief Excutive Officer)

ฝ่ายตรวจสอบภายใน
(Internal Audit Department)

สำานักผู้บริหาร
(Executive Officer)

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
(Chief Orporation Officer)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
(Chief Supply Chain Officer)

ผู้อำานวยการโครงการแม่เมาะ
(Project Director - MM)

ผู้อำานวยการโครงการหงสา
(Project Director - HS)

ผู้อำานวยการโครงการเมียนมาร์
(Project Director - MYM)

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
(Chief Financial Officer)

ฝ่ายบริหารงบประมาณ
และจัดหาเงินทุน

(Budget Managment Project)

ฝ่ายวิเคราะห์และประสานข้อมูล
โครงการ	CLMV	

(CLMV Project Analysis Dept.)

ผู้จัดการโครงการ	CLMV	
(Project Manager)

ฝ่ายวิจัย	พัฒนา	
นวัฒตกรรมและวิศวกรรม

(Engineering.
Inno.R&D Dept.)

ผู้จัดการโครงการหงสา
(Project Manager)

ฝ่ายปฏิบัติการ
(Oporation Dept.)

หน่วยงานความปลอดภัย
(Safty & Environment Dept.)

ฝ่ายบริหารงานธุรกิจ
(Business Development 

Dept.)

ฝ่ายปฏิบัติการสายพาน
(Conveyer Operation Dept.)

ฝ่ายปฏิบัติการสายพาน
(Mechancial Conveyer 
Mainternance Dept.)

ฝ่ายซ่อมบำารุงเครื่องกล	(EM2) 
(Mechancial Conveyer 

Mainternance Dept.)

ฝ่ายซ่อมบำารุงเครื่องกล	(EM2) 
(Mechancial Mainternance Dept.)

ฝ่ายปฏิบัติการเหมือง
(Mining Dept.)

ฝ่ายปฏิบัติการเหมือง
(Mining Operation Dept.)

ฝ่ายปฏิบัติการโครงการ
(Processing Dept.) ฝ่ายบริหารงานธุรกิจ

(Business Development Dept.)

ฝ่ายจัดหาพัสดและคลังพัสดุ
โครงการ	CLMV	

(CLMV Procrecruement Inventory Dept.)

ผู้อำานวยการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
และที่ปรึกษาอาวุโสทางวิชาการ

ฝ่ายบัญชีและการเงิน
(Finance & Accounting Dept.)

ฝ่ายพัฒนาองกรค์และบุคคลากร 
(Organization & Human Resourse 

Development)

ฝ่ายบริหารงานธุรการ	
(Administration Dept.)

ฝ่ายประสานงานและกลยุทธ์องกรค์	
(Coordinator & Strategic Managment )

ฝ่ายวิศวกรรม
(Engineering Dept.)

ฝ่ายวิศวกรรม
(Engineering Dept.) ฝ่ายซ่อมบำารุง

(Mainternance Dept.)

ฝ่ายบริหารงานธุรการ	
(Administration Dept.)

ฝ่ายจัดหาพัสดุ
(Procrecruement Dept.)

ฝ่ายบริหารคลังพัสดุ
(Inventory Dept.)

ฝ่ายสารสนเทศ
(Information Techniligy Dept.)

คณะกรรมการบริษัท
(Board of Director)



  7.4.2 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
	 	 	โครงสร้างค่าตอบแทนของกรรมการของบรษิทั	มกีารก�าหนดอย่างเหมาะสมกบัภาระหน้าที	่ความรบัผดิชอบที่

ได้รบัมอบหมายโดยจะต้องสอดคล้องกับผลการด�าเนนิงาน	ภายใต้หลักเกณฑ์ทีช่ดัเจน	โปร่งใส	สมเหตุสมผลกบักิจการ	

โดยสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน 

ส�าหรับในปี	2564	ค่าตอบแทนกรรมการที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่�ตอบแทนร�ยเดือน/คน (บ�ท) เบี้ยประชุมต่อครั้ง/คน (บ�ท)

1. คณะกรรมก�รบริษัท

   - ประธานกรรมการ 40,000 15,000

   - ประธานกรรมการตรวจสอบ 25,000 15,000

   - กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 15,000 15,000

   - กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ไม่มี 8,000

2. คณะกรรมก�รชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมก�รตรวจสอบ และคณะกรรมก�รชุดย่อยอื่น ที่อ�จมีก�รแต่งตั้งขึ้น  

   โดยคณะกรรมก�รบริษัทฯ ในอน�คต

  - ประธานกรรมการตรวจสอบ 25,000 10,000

  - กรรมการตรวจสอบท่านอื่น 15,000 10,000

  7.4.3 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร
	 	 	ในการพิจารณาค่าตอบแทนของผู้บริหารของบริษัทนั้น	มีการก�าหนดอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับผลปฏิบัติ

หน้าที่	เพื่อจูงใจและรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพให้ท�างานกับบริษัทในระยะยาว	โดยประเมินจากผลปฏิบัติงานของผู้

บริหาร	 ความรับผิดชอบ	 ความทุ่มเทในการท�างาน	 โดยก�าหนดค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับผลการด�าเนินงานของ

บริษัท	ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ชัดเจน	โปร่งใส	สมเหตุสมผลกับกิจการ	

	 	 บริษัทฯ	มีผู้บริหารระดับสูง	9	ท่าน	โดยจ่ายผลตอบแทนค่าตอบแทน	ดังนี้

ค่�ตอบแทน ปี 2564

จำ�นวนร�ย จำ�นวนเงิน (ล้�นบ�ท)

เงินเดือน 9 23.55

โบนัส 9 1.45

กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ 9 0.35

รวมค่�ตอบแทน 25.35

7.5  ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน
  ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564	บริษัทฯ	มีพนักงานประจ�า	จ�านวนทั้งสิ้น	1,310	คน	โดยจ่ายผลตอบแทนดังนี้ 

โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน	โบนัส	ค่าล่วงเวลา	เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	และสวัสดิการอื่นๆ

  - ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน	 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินส�าหรับพนักงานของบริษัทฯ	 และพนักงานตามสัญญา
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จ้าง	ซึ่งประกอบไปด้วยเงินเดือน	โบนัส	ค่าแรง	และสวัสดิการอื่นๆ	มีจ�านวน	350.89	ล้านบาท	ในปี	2564	อนึ่ง	การ

ปรบัขึน้เงินเดอืนประจ�าปีของพนกังาน	แต่ละคนขึน้อยูก่บัการประเมนิผลการท�างานประจ�าปีของพนกังาน	ตลอดจน

ให้อยู่ในจ�านวนที่แข่งขันได้ในตลาด		

 - ค่าตอบแทนอื่น	บริษัทฯ	มีการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมให้กับพนักงาน	และยังให้	ผลประโยชน ์

	 	 ตอบแทนในการเกษียณอายุแก่พนักงานตามกฎหมายแรงงาน	จ�านวน	13.12	ล้านบาท	ในปี	2564	ผลประโยชน์ 

  อื่นๆ	ที่บริษัทฯ	ให้แก่พนักงาน	ได้แก่	ประกันชีวิต	ประกันสุขภาพ	ประกันอุบัติเหตุ	ค่ารักษาพยาบาล	ค่าเบี้ย 

	 	 เลี้ยงเดินทาง		

 -  กองทนุส�ารองเล้ียงชพี เป็นส่วนของการจ่ายเงนิสมทบเข้ากองทนุส�ารองเลีย้งชพี	(มพีนกังานเป็นสมาชกิ	1,039 

		 		 คน	คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ	86.80	ของพนกังานทีม่สิีทธ์ิ)	บริษทัฯ	รับรู้ค่าใช้จ่ายเกีย่วกบักองทนุส�ารองเล้ียงชพี 

		 	 เป็นเงินจ�านวนทั้งสิ้น	จ�านวน	2.27	ล้านบาทในปี	2564	

 - ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน

  หน้ากากอนามัย	เจลแอลกอฮอล์	อุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19	และจัดหาวัคซีนโควิด-19	

ให้แก่พนักงานรวมทั้งญาติพนักงาน	

  จำานวนบุคลากร
 	 จ�านวนบุคลากรของบริษัทฯ	(ไม่รวมผู้บริหารจ�านวน	9	คน)	แบ่งตามรายบริษัท	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564	

โดยสามารถแบ่งตามสายงานต่างๆ	ได้ดังต่อไปนี้

ส�ยง�น จำ�นวนบุคล�กร (คน)

    ฝ่ายส�านักงานผู้บริหาร 16

    ฝ่ายเลขานุการส�านักผู้บริหาร 4

    ฝ่ายที่ปรึกษา 2

    ฝ่ายวิศวกรรม 70

    ฝ่ายซ่อมบ�ารุง 296

    ฝ่ายปฏิบัติการเหมือง 379

    ฝ่ายวางแผนเหมือง 58

    ฝ่ายปฏิบัติการสายพาน 282

    ฝ่ายความปลอดภัยวิชาชีพ 13

    ฝ่าย Supply Chain (จัดหาพัสดุ / บริหารคลังพัสดุ) 68

    ฝ่ายสารสนเทศ 5

    ฝ่ายบัญชี-การเงิน 22

    ฝ่ายตรวจสอบภายใน 1

    ฝ่ายบริหารงบประมาณและจัดหาเงินทุน 5

    ฝ่ายพัฒนาองค์กรและบุคลากร 18
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ส�ยง�น จำ�นวนบุคล�กร (คน)

    ฝ่ายบริหารธุรการ 44

    ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 6

    ฝ่ายประสานงานและกลยุทธ์ 1

    ฝ่ายสิ่งแวดล้อม 3

    โครงการพม่า 17

   รวม 1,310

   จำานวนพนักงานและประเภทการจ้างงาน

	 		 		 ณ	31	ธันวาคม	2564	เป็นจ�านวน	1,310	คน	โดยแบ่งตามหัวข้อ	ดังนี้	

	 	 ตารางข้อมูลพนักงานประจ�า	ณ	31	ธันวาคม	2564

ร�ยก�ร
เพศช�ย เพศหญิง รวมจำ�นวน 

(คน)จำ�นวน (คน) สัดส่วน จำ�นวน (คน) สัดส่วน

จำ�แนกต�มระดับ

- ระดับบริหาร (สูง กลาง ต้น) 250 20.7% 51 49.0% 301

- ระดับอาวุโส 4 0.3% 1 1.0% 5

- ระดับปฏิบัติการ 949 78.7% 52 50.0% 1,001

- ผู้พิการ 3 0.2% 0 0.0% 3

รวมพนักงานประจ�าทั้งสิ้น 1,206 100.0% 104 100.0% 1,310

คิดเป็นร้อยละ 92.1% 7.9% 100.0%

จำ�แนกต�มอ�ยุ

- อายุระหว่าง 20 - 30ปี 378 31.3% 29 27.9% 407

- อายุระหว่าง 31 - 40 ปี 354 29.4% 42 40.4% 396

- อายุระหว่าง 41 - 50 ปี 285 23.6% 12 11.5% 297

- 51 ปีขึ้นไป 189 15.7% 21 20.2% 210

รวมพนักงานประจ�าทั้งสิ้น 1.206 100% 104 100% 1,310

คิดเป็นร้อยละ 92.1% 7.9% 100.0%

  ตารางแสดงจำานวนพนักงานลาออก ณ 31 ธันวาคม 2564

ร�ยก�ร
เพศช�ย เพศหญิง รวมจำ�นวน 

(คน)จำ�นวน (คน) สัดส่วน จำ�นวน (คน) สัดส่วน

จำ�แนกต�มระดับ

- ระดับบริหาร (สูง กลาง ต้น) 56 20.4% 7 50.0% 65
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ร�ยก�ร
เพศช�ย เพศหญิง รวมจำ�นวน 

(คน)จำ�นวน (คน) สัดส่วน จำ�นวน (คน) สัดส่วน

จำ�แนกต�มระดับ

- ระดับอาวุโส 1 0.4% 1 0.0% 1

- ระดับปฏิบัติการ 226 79.3% 7 50.0% 233

- ผู้พิการ 0 0.0% 0 0.0% 0

รวมพนักงานประจ�าทั้งสิ้น 285 100.0% 14 100.0% 299

คิดเป็นร้อยละ 96.3% 4.7% 100.0%

จำ�แนกต�มอ�ยุ

- อายุระหว่าง 20 - 30ปี 120 42.1% 5 35.7% 125

- อายุระหว่าง 31 - 40 ปี 75 26.3% 5 35.7% 80

- อายุระหว่าง 41 - 50 ปี 40 14.0% 0 0.0% 40

- 51 ปีขึ้นไป 50 17.5% 4 28.6% 54

รวมพนักงานประจ�าทั้งสิ้น 285 100% 14 100% 299

คิดเป็นร้อยละ 95.3% 4.7% 100.0%

  การพัฒนาองค์กรและบุคลากร
  การดำาเนินงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
  บรษัิทฯ	ให้ความส�าคัญในการบรหิารงานด้านบุคลากรของบรษิทัอย่างต่อเนือ่งเสมอมา	เนือ่งจากพนกังานทกุ

คนเป็นทรพัยากรทีม่ค่ีาทีจ่ะช่วยผลกัดนัให้แก่บรษิทัฯ	สามารถบรรลุเป้าหมายและแผนธรุกจิทีว่างไว้ได้	โดยบริษทัฯ	

ยั งให้ความส�าคัญต่อการพัฒนา	 ถ่ายทอดความรู้	 และความสามารถของพนักงาน	 รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอ

แนะจากพนกังานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาคกนั	ถอืเป็นปัจจยัหลกัส�าคัญของการก้าวไปสูค่วามส�าเรจ็ของ 

บรษิทัฯ	และถอืว่าพนกังานคอืทรพัยากรทีมี่คุณค่าต่อการด�าเนนิธรุกจิเพ่ือสร้างคณุค่า	มลูค่าให้แก่องค์กร	และเป็นตวั

ขบัเคลือ่นองค์กรให้เกดิการพฒันาอย่างยัง่ยนื	บรษิทัฯ	ให้ความส�าคญักับการวางแผนก�าลงัคนและพัฒนาพนกังานให้

มีศกัยภาพเพือ่รองรบัการขยายตวัของธรุกจิในอนาคต	โดยเร่ิมตัง้แต่การสรรหาว่าจ้างบคุลากรให้ตรงกบัความต้องการ

ในแต่ละสายงาน	พิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านความรู้	ความสามารถ	ผู้บริหารระดับสูงจึงมีส่วนที่จะผลักดันให้

บุ คลากรเกิดการพัฒนาเรียนรู้และการแลกเปลี่ยนความรู้และการท�างานเป็นทีม	 เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์

ของบริษัทฯ	อีกทั้งส่งเสริมให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียวเพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน	

  การสรรหาพนักงานและความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงาน 

	 	 บรษัิทเปิดโอกาสให้กบัผูม้ศีกัยภาพเข้ามาเป็นก�าลงัส�าคญัในการการพฒันาองค์กรให้เตบิโตอย่างมัน่คง	ยัง่ยนื	

โด ยผ่านกระบวนการสรรหาและคัดเลือกอย่างเป็นระบบ	 มีข้อก�าหนดในการจ้างพนักงานที่มาตรฐานเดียวกันใน

ต�า แหน่งงานลักษณะเดียวกัน	 เปิดโอกาสและให้ความเท่าเทียมกันในเช้ือชาติ	 ศาสนา	 เพศ	 และสถาบันการศึกษา	

โดยการประชาสัมพันธ์รับสมัครงานผ่านช่องทางต่างๆ	 เพื่อให้ได้ผู้สมัครที่หลากหลาย	 โดยมีฝ่ายพัฒนาองค์กรและ

บุคลากรร่วมกับฝ่ายต่างๆ	อาทิ	ฝ่ายวิศวกรรม	ฝ่ายปฏิบัติการเหมือง	ฝ่ายปฏิบัติการสายพาน	เป็นต้น	ร่วมวิเคราะห์
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ความต้องการ	 อัตราก�าลัง	 ก�าหนดขีดความสามารถท่ีต้องการ	 และจัดท�าแผนการสรรหาบุคลากร	 เพ่ือให้ได้มาซึ่ง

พนั กงานที่มีคุณสมบัติถูกต้องและเหมาะสมตามต�าแหน่งหน้าที่	 ทั้งนี้	 เมื่อมีต�าแหน่งงานว่างลงหรือต�าแหน่งงาน

ใหม่ๆ	เกิดขึ้น	บริษัทฯ	จะเปิดโอกาสให้กับพนักงานภายในเป็นอันดับแรก	เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าในการท�างาน

กับพนักงานเดิม	หากไม่มีผู้ใดเหมาะสม	จึงจะพิจารณาคัดเลือกจากบุคคลภายนอก

	 	 นอกจากนี	้พนกังานใหม่ทกุคนจะได้เข้ารบัการปฐมนเิทศ	เพือ่ให้พนกังานได้รูจ้กัและรบัทราบถงึกระบวนการ

และขัน้ตอนการท�างานของตนเอง	รวมไปถงึฝ่ายต่างๆ	ในองค์กร	ซ่ึงจะมส่ีวนช่วยให้พนกังานเข้าใจบทบาทและหน้าที่

ของตนเองและสามารถปฏิบัติงานได้ตรงตามวัตถุประสงค์	อีกทั้งกลุ่มบริษัทยังให้ความส�าคัญในการให้โอกาสเติบโต

ในหน้าที่การงานแก่พนักงานตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ	เพื่อรักษาคนเก่งและคนดีให้อยู่กับองค์กร

  การสรรหาภายในองค์กร
	 	 บริษัทเปิดโอกาสให้กับพนักงานภายในบริษัท	โดยพิจารณาจากพนักงานที่มีความรู้และความสามารถ	เพื่อให้

ความส�าคัญในการเติบโตภายในองค์กร	เมื่อความรู้	ความสามารถเหมาะสมกับต�าแหน่งว่างนั้นๆ

  การสรรหาภายนอกองค์กร
	 	 บ ริษัทเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกที่สนใจเข้าร่วมงานสามารถสมัครงานกับทางบริษัทฯ	 ได้หลายช่องทาง	

เช่น	การประชาสัมพันธ์ผ่านบอร์ดรับสมัครงานหน้าบริษัท	เว็บไซต์ของบริษัท	และเว็บไซต์ออนไลน์ที่บริษัทมีการลง

ประกาศรับสมัครไว้	นอกจากนี้ยังสามารถมาสมัครด้วยตนเองได้ที่บริษัทอีกด้วย		

  การคัดเลือกผู้สมัครงาน
	 	 บริษัทมีการคัดลือกผู้สมัครจากผู้ที่สนในเข้าร่วมงานกับทางบริษัทจากทุกช่องทางอย่างเป็นธรรม	โดยจัดให้มี

การสอบสมัภาษณ์	และท�าการทดสอบความรู	้ทกัษะ	ความสามารถ	และความเชีย่วชาญในต�าแหน่งงานทีรั่บผดิชอบ	

มคีวามมุง่มัน่ตัง้ใจ	และมทีศันคตเิชงิบวก	ซึง่พนกังานถือเป็นปัจจัยหลักส�าคญัของการก้าวไปสู่ความส�าเร็จขององค์กร	

ฝ่ายพัฒนาองค์กรและบุคลากรจะท�าการตรวจสอบ	ประเมนิคณุสมบติัและความสามารถให้เหมาะสมกบัต�าแหน่งงาน	

  การว่าจ้าง
	 	 บริษัทฯ	ให้ความส�าคัญต่อการว่าจ้างอย่างมีหลักเกณฑ์	และอย่างเป็นธรรม	เสมอภาค	เหมาะสม	โดยมีการ

ก�าหนดมาตรฐาน	 ซึ่งจะแบ่งตามประสบการณ์	 สายงาน	 อย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นเพศใดหรือสัญชาติใดก็ตาม

เพื่อใช้เป็นแนวทางของผู้ปฏิบัติงาน	ทั้งนี้พนักงานทุกคนจะได้รับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการตามกฎหมายแรงงาน

ที่พึงได้รับ

  การสร้างแรงจูงใจและการรักษาพนักงาน
	 	 บริษัทมีการวางแผนส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ความสามารถ	 เพื่อเป็นแรงดึงดูดให้พนักงานที่ดีและมีความ

สามารถให้อยูก่บับรษิทั	มกีารจดัท�าโครงสร้างการบริหารค่าตอบแทนและสวสัดิการให้กบัพนกังาน	โดยค่าตอบแทน

นัน้จะประเมนิจากผลการปฏบิตังิานของพนกังานแต่ละคนผ่านการปรับอตัราค่าตอบแทนประจ�าปี	รวมถงึการเลือ่น

ต�าแห น่งตามความสามารถในการปฏิบัติงานในสายงาน	 ทั้งนี้บริษัทมีหลักเกณฑ์การประเมินผลการท�างานของ

พนกังานเพือ่ประเมนิความรู	้ความสามารถ	หน้าท่ีรับผิดชอบในการปฏบิติังาน	เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้พนกังานท�างาน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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  ลักษณะการจ้างงาน
	 	 บรษัิทฯ	ได้ให้ความส�าคญัต่อการจ้างงาน	ซึง่ได้มหีลกัเกณฑ์และระบบการบรหิารค่าจ้างค่าตอบแทนอย่างเป็น

ธรรม	เหมาะสมและไม่เลอืกปฏบิตั	ิโดยมมีาตรฐานเดียวกนัทัง้บริษทั	พร้อมท้ังยงัค�านงึถึงสิทธมินษุยชนของบคุคล	ซึง่

จะแบ่งตามประสบการณ์	สายงาน	ไม่ว่าจะเป็นเพศ	ศาสนา	เชื้อชาติ	อย่างเท่าเทียมกัน	โดยการจ้างงานของบริษัท

แบ่งเป็น	3	ประเภท	ดังนี้

	 	 1.	 พนักงานประจ�า	 เป็นพนักงานท่ีบริษัทตกลงจ้างงานและได้รับการบรรจุให้เป็นพนักงานประจ�าโดยได้รับ 

	 	 	 ค่ าจ้างเป็นรายเดือน	 พนักงานจะได้สามารถท�านได้จนครบวาระเกษียณอายุ	 หากพนักงานปฏิบัติหน้าที ่

	 	 	 ได้รับมอบหมายอย่างมีความรับผิดชอบ	ไม่ทุจริตต่อหน้าที่	ไม่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับขอบริษัท	หรือมีการ 

	 	 	 กระท�าที่ส่งผลท�าให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท

	 	 2.		พนักงานรายวัน	 เป็นพนักงานท่ีบริษัทตกลงว่าจ้างเป็นพนักงานโดยก�าหนดอัตราค่าจ้างเป็นรายวัน	 หรือ 

	 	 	 รา ยชั่วโมง	 ทั้งนี้ในกรณีที่สภาพหน้างานที่ต้องท�ามีลักษณะต่อเนื่องเป็นการประจ�าและจ�าเป็นต้องผลัด 

   และสับเปลี่ยนกันท�างาน	บริษัทอาจว่าจ้างก�าหนดให้พนักงานท�างานเป็นกะตามตารางกะที่บริษัทก�าหนดได ้

 	 3.	 พนักงานสัญญาจ้าง	 เป็นพนักงานที่บริษัทตกลงว่าจ้างให้ท�างานกับบริษัทโดยมีสัญญาจ้างเป็นหนังสือ 

	 	 	 ที่ก�าหนดระยะเวลาจ้างเริ่มต้นและระยะเวลาสิ้นสุดที่แน่นอนและได้รับค่าจ้างเป็นรายเดือน

   ค่าตอบแทนการทำางาน
	 	 	 	บริษัทตระหนกัถงึความส�าคญัของค่าตอบแทนการท�างานว่าเป็นปัจจัยส�าคญัทีท่�าให้พนกังานมคีวามเป็น

อยูท่ีด่แีละมคีวามม่ันคงในอาชพีการงาน	ซึง่จะส่งผลให้พนกังานปฏบิติังานด้วยความภาคภูมใิจและพร้อมทีจ่ะสร้างผล

งานให้แก่บรษัิท	โดยบรษิทัมมีาตรฐานในการจ่ายค่าตอบแทนให้พนกัานและบคุลากรอย่างเหมาะสม	ตามหน้าทีแ่ละ

ความรับผิดชอบ	มีการก�าหนดค่าตอบแทนอย่างเท่าเทียมกัน	โดยจะมีการแจ้งต�าแหน่งงาน	ค่าจ้างและค่าตอบแทน	

รวมถึ งสวัสดิการต่างๆ	 เบ้ืองต้นก่อนวันเริ่มงาน	 และในแต่ละปีบริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการท�างานเพื่อปรับ

ค่าตอบแทนให้กับพนักงานตามผลงานที่ผ่านมา	ซึ่งจะพิจารณาทั้งในระยะสั้นและระยะยาว	รวมถึงให้สอดคล้องกับ

การจ่ายค่าตอบแทนขออุตสาหกรรมเดยีวกนั	ตลอดจนจดัให้มสีวสัดกิารต่างๆ	เพือ่สร้างเสรมิคณุภาพชวีติทีดี่ข้ึนของ

พนกังานโดยบรษิทัได้วางแผนการบรหิารค่าตอบแทนและสวสัดิการของพนกังานอย่างรอบคอบและมปีระสิทธภิาพ

   การกำาหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ (โบนัส)
	 	 	 การจ่ายค่าตอบแทนพเิศษ	(โบนสั)	ของบริษทัเป็นการจ่ายแบบพิจารณาตามผลงานขององค์กร	เป็นตัวชีว้ดั

ท่ีสะท้อนให้เหน็ผลสมัฤทธิข์องความพยายามทีพ่นกังานทุม่เทให้กบัองค์กร	การจ่ายโบนสัจะช่วยกระตุ้นให้พนกังาน

มีความพยายามมากขึ้น	เพื่อให้องค์กรมีประสิทธิภาพด้านผลประกอบการที่ดี	ทั้งยังเป็นแรงดึงดูดให้คนสนใจมาร่วม

งานกับองค์กร

   กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ (Provident Fund)
	 	 	 กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพถือเป็นสวัสดิการรูปแบบหนึ่งที่บริษัทให้แก่พนักงานของบริษัทโดยเงินสะสมส่วนนี้

จะขึน้อยูกั่บความสมคัรใจและอายงุานของพนกังาน	เพือ่เป็นหลกัประกนัทีม่ัน่คงของพนกังานและครอบครวั	ซึง่การ

เป็นสมาชกิกองทนุส�ารองเลีย้งชพีนอกจากจะให้พนกังานมเีงินก้อนไว้ส�าหรับใช้จ่ายเมือ่ยามเกษยีณอายแุล้วพนกังาน

ยังได้ประโยชน์ทางภาษีอีกด้วย
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    การดูแลพนักงานในด้านสวัสดิการ
	 	 		 บรษัิทได้จดัให้มกีารก�าหนดสวดักิารส่วนเพิม่เติม	โดยมกีารจดัต้ังคณะกรรมการด้านสวสัดิการพนกังานทีม่า

จากการเลือกตั้งซึ่งจัดตั้งใหม่ทุกๆ	2	ปี	โดยให้สิทธิพนักงานทุกระกับในการสมัครเป็นคณะกรรมการด้านสวัสดิการ

เพื่อ เป็นตัวแทนในการร่วมเจรจาต่อรองกับบริษัทเกี่ยวกับข้อปฏิบัติหรือข้อตกลงที่มีผลกระทบต่อพนักงาน	 รับฟัง

ความคิดเห็นรวมถึงข้อเสนอแนะของพนักงานผ่านช่องทางคณะกรรมการและเป็นการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ

ร่วมใจของพนักงานและบริษัทในการดูแลสวัสดิการที่เป็นประโยชน์ต่อพนักงานทุกๆ	ด้าน	

	 	 	 -	 การจดัให้มกีารตรวจสขุภาพประจ�าปี	ปีละ	1	คร้ังส�าหรับโครงการแม่เมาะและส�านกังานใหญ่และปีละ 

	 		 	 	 2	ครั้งส�าหรับโครงการหงสา

	 	 	 -	 การจัดให้มีผลประโยชน์ในรูปเงินช่วยเหลือในวาระต่างๆ	 เช่น	 กระเช้าเยี่ยมไข้	 เงินช่วยเหลืองานศพ 

	 	 	 	 ส�าหรับพนักงาน	พ่อ	แม่	บุตร	และคู่สมรส	เป็นต้น	

	 	 	 -	 การจดัให้มกีรมธรรม์ประกนัชวีติ	ประกนัสขุภาพแบบกลุม่	และประกนัอบุตัเิหตกุลุม่มค่ีารกัษาพยาบาล 

	 	 	 	 ให้กับพนักงาน	 (เฉพาะพนักงานที่ได้รับสวัสดิการประกันอุบัติเหตุกลุ่ม)	 เพื่ออ�านวยความสะดวกด้าน 

	 	 	 	 การเข้ารับการรักษาพยาบาล	

	 	 	 -	 การสนับสนุนด้านการศึกษาโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่พนักงานของบริษัทที่วางแผนอยาก 

	 	 	 	 ศกึษาต่อเพือ่เสรมิสร้างความรูแ้ละศกัยภาพของตนเอง	เพือ่สามารถน�ามาปรบัและต่อยอดในการท�างาน 

	 	 	 	 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  ตารางรายงานการดูแลพนักงานในด้านสวัสดิการ

ร�ยละเอียดก�รดูแลพนักง�น ปี 2564 (คน)

การตรวจสุขภาพประจ�าปี 1,174

กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ 1,030

สวัสดิการประกันสุขภาพกลุ่ม  262

สวัสดิการประกันอุบัติเหตุกลุ่ม 86

สวัสดิการพนักงานเกษียณอายุ 4

สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล 1,060

สวัสดิการอื่นๆ

  - กระเช้าเยี่ยมไข้

  - พวงหรีด

  - ช่วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิต

  - ช่วยเหลือกรณีญาติพนักงานเสียชีวิต

  - วัคซีนโควิด-19

3

6

2

6

1,302
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   7.6 ข้อมูลสำาคัญอื่น
     7.6.1 รายชือ่ผู้ท่ีได้รบัมอบหมายให้รบัผิดชอบโดยตรงในการควบคมุดูแลการทำาบัญชี 
เลขานุการบริษัท หัวหน้างานตรวจสอบภายใน หรือผู้ตรวจสอบภายในท่ีว่าจ้างจากภายนอก 
หัวหน้างานกำากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

   (1)	เลขานุการบริษัท	(Company	Secretary)
	 	 	 	 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	 ครั้งที่	 3/2558	 เมื่อวันที่	 2	 มีนาคม	 2558	 ได้มีมติแต่งตั้งนายสุรพล 

		 	 	 อ้นสวุรรณเป็นเลขานกุารบริษทั	เพือ่ท�าหน้าท่ีในนามบรษัิทฯ	และ/	หรอืคณะกรรมการบรษิทั	และก�าหนด 

	 	 	 ขอบเขตอ�านาจ	หน้าท่ีและความรับผดิชอบทีส่�าคญั	เพือ่ให้เป็นไปตามมาตรา	89/15	แห่ง	พรบ.หลกัทรพัย์ 

	 	 	 ดังนี้

	 	 	 	 1.	จัดท�าและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ	หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท	รายงานการประชุม 

	 	 	 คณะกรรมการบรษิทั	รายงานประจ�าปีของบรษิทัฯ	หนงัสือนดัประชมุผู้ถอืหุ้น	รายงานการประชมุผูถื้อหุน้ 

	 	 		 ในนามของบริษัทฯ	และ/	หรือคณะกรรมการ

    2.	 เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหารในนามของบริษัทฯ	 และ/ 

	 	 	 หรือคณะกรรมการ

	 	 	 	 3.	 ด�าเนนิการอืน่ใดตามทีค่ณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุประกาศก�าหนด	และจัดส่งส�าเนารายงานการ 

	 	 	 มีส่วนได้เสียตามมาตรา	 89/14	 ซึ่งจัดท�าโดยกรรมการให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจ 

	 	 	 สอบทราบภายใน	 7	 วันท�าการนับแต่วันที่บริษัทฯ	 ได้รับรายงานนั้นในนามของบริษัท	 และ/หรือคณะ 

	 	 	 กรรมการ

	 	 	 	 4.	 ให้ค�าแนะน�าเบ้ืองต้นเกีย่วกบัข้อกฎหมาย	และระเบยีบข้อบงัคบัต่างๆ	ของบรษิทัฯ	ทีค่ณะกรรมการ 

	 	 	 บรษิทัต้องการทราบและตดิตามให้มกีารปฏบิติัตามอย่างถูกต้องสม�า่เสมอ	รวมถึงรายงานการเปล่ียนแปลง 

	 	 	 ข้อก�าหนด	และ/	หรือกฎหมายที่มีนัยส�าคัญให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ

    5.	 จัดการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย	 ข้อบังคับของ 

	 	 	 บริษัทฯ	และข้อพึงปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

	 	 	 	 6.	 บนัทกึรายงานการประชมุผู้ถอืหุน้	และการประชมุของคณะกรรมการบริษทั	รวมท้ังตดิตามให้มกีาร 

	 	 	 ปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น	และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

	 	 	 	 7.	 ดูแลให้มกีารเปิดเผยข้อมลูและรายงานสารสนเทศในส่วนทีร่บัผดิชอบต่อหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง	ตาม 

	 	 	 ระเบียบและข้อก�าหนดของหน่วยงานดังกล่าว

	 	 	 	 8.	 ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท	และการด�าเนินการอื่นใดให้เป็นไปตามกฎหมาย	และ/หรือ	

ตามที่คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนประกาศก�าหนด	และ/หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
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ชื่อ - สกุล น�ยสุรพล อ้นสุวรรณ

ตำ�แหน่ง - เลขานุการบริษัท (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2558)

- ผู้อ�านวยการฝ่ายบริหารงบประมาณและจัดหาเงินทุน

อ�ยุ 48 ปี

คุณวุฒิท�งก�รศึกษ� - ปริญญาตรี พาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี การเงินและการธนาคารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การเงินและบริหารปฏิบัติการ, สถาบันบัณฑิต

พัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ก�รฝึกอบรม สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- Advance for Corporate Secretaries 1/2559

- Company Secretary Program 65/2558

- Board Reporting Program 17/2558

- Company Reporting Program 12/2558 การอบรมอื่นๆ

- The Financial Analyst Program Certificate

- หลักสูตร CFO’s Orientation Course for New IPOs รุ่นที่ 3

	 	 (2)	ผู้ควบคุมดูแลการทางบัญชีของบริษัท

ชื่อ - สกุล น�งวันเพ็ญ โฆษิตเรืองชัย

ตำ�แหน่ง - ผู้อ�านวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน / ผู้ควบคุมดูแลการจัดท�าบัญชี

อ�ยุ   61 ปี

คุณวุฒิท�งก�รศึกษ� - บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

- ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหาร มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

สัดส่วนก�รถือหุ้น -ไม่มี-

	 	 (3)	หัวหน้างานตรวจสอบภายใน	และหัวหน้างานก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

	 	 โดยในระหว่างปี	บริษัทฯ	2564	ได้ว่าจ้าง	บริษัท	ตรวจสอบภายในธรรมนิติ	จ�ากัด	เข้ามาท�าหน้าที่ตรวจสอบ

ภายในร่วมกับฝ่ายตรวจสอบภายใน	 ณ	 ปัจจุบัน	 ผู้รับผิดชอบงานตรวจสอบภายในของบริษัท	 คือ	 นางสาวกรกช	 

วนสวัสดิ์	รองประธานกรรมการบริหาร	บริษัท	ตรวจสอบภายในธรรมนิติ	จ�ากัด	ทั้งในส่วนของบริษัทฯ	และบริษัท

ย่อย	โดยหัวหน้าทีมตรวจสอบควบคุมภายใน	มีคุณสมบัติ	วุฒิการศึกษา	และประสบการณ์ในการท�างาน	ดังนี้
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ชื่อ - สกุล น�งส�วกรกช วนสวัสดิ์

ตำ�แหน่ง - ผู้ดูแลงานตรวจสอบภายใน เพื่อดูแลงานตรวจสอบภายในของบริษัทผู้อ�านวยการอาวุโสฝ่าย

บัญชีและการเงิน/ผู้ควบคุมดูแลการจัดท�าบัญชี

อ�ยุ   41 ปี

คุณวุฒิท�งก�รศึกษ� - ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยี

  พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี

   7.6.2 หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์ และข้อมูลเพื่อการติดต่อ
	 	 		 	 	 นายพงศ์ไท	ตันติสุนทร

	 	 		 	 	 โทร	:	02-9410888	ต่อ	70	

	 	 		 	 	 Email	:	ircontact@sahakol.com

   7.6.3 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (Audit fee)
	 	 		 	 	 บริษัทฯ	ได้แต่งตั้งบริษัท	ส�านักงาน	อีวาย	จ�ากัด	เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท	ตามมติอนุมัติ 

   จากท่ีประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น	 โดยบริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี	 (Audit	 fee)	 ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา 

  ให้แก่	ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	จ�านวน	1.60	ล้านบาท

	 	 		 	 		ทั้งนี้	บริษัท	ส�านักงาน	อีวาย	จ�ากัด	เป็นผู้สอบบัญชีที่ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ	และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/กรรมการ/ผู้บริหาร/

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคลลดังกล่าแต่อย่างใด	จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ	และแสดงความ

คิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท

   7.6.4 ค่าบริการอื่นที่นอกเหนือจากงานสอบบัญชี (Non-Audit fee)
	 	 		 	 	 -ไม่มี-
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8.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา
   คณะกรรมการบริษัท
  บริษัทมีการวางแผนการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้าทั้งปี	 อย่างน้อย	 6	 ครั้งต่อปี	 เพื่อพิจารณา

วาระหลักที่ได้ก�าหนดไว้ในแต่ละปี	อย่างไรก็ตาม	หากมีวาระส�าคัญ	ประธานคณะกรรมการบริษัทก็จะเรียกประชุม 

ส�าหรบัวาระส�าคญันัน้	ซึง่จะมกีารแจ้งให้ทราบล่วงหน้า	ไม่น้อยไปกว่าระยะเวลาทีก่ฎหมายได้ก�าหนดไว้	โดยในปี	2564	

คณะกรรมการบรษิทัมกีารประชมุทัง้สิน้จ�านวน	8	คร้ัง	อ�านาจ	หน้าที	่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรษิทั 

ก�าหนดไว้โดยอ้างอิงกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด	 พระราชบัญญัติบริษัทหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย	์

ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและข้อบังคับของบริษัท

	 	 	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564	คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจ�านวนทั้งสิ้น	11	ท่าน	ดังนี้

รายชื่อ ต�าแหน่ง

1.	หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร	เทวกุล ประธานกรรมการ

2.	นายนพพันธป์	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/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

8.	นายพิเชษฐ์	มหันต์สุคนธ์ กรรมการอิสระ

9.	นายกวิตม์	ศิริสรรพ์ กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง

10.	นายชาลี	รักษ์สุธี กรรมการ

11.	นายประภาส	วิชากูล กรรมการอิสระ

 นายสุรพล	อ้นสุวรรณ	ท�าหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท	และนายพงศ์ไท	ตันติสุนทร	ท�าหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ

 กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
 กรรมการผู้มีอ�านาจกระท�าการแทนบริษัทฯ	คือ	นายศาศวัต	ศิริสรรพ์,	นายนพพันธป์	 เมืองโคตร,	นายวิทวัส	 

ศริสิรรพ์,	นายกวติม์	ศริสิรรพ์,	นายชาล	ีรกัษ์สุธ	ีสองในห้าคนนีล้งลายมอืชือ่ร่วมกนั	และประทบัตราส�าคญัของบริษทัฯ

8. รายงานผลการดำาเนินงานสำาคัญ
     ด้านการกำากับดูแลกิจการ
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  ขอบเขตอำานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท มีรายละเอียด ดังนี้
	 	 1.	ปฏิบตัหิน้าที	่และก�ากบัดแูลกจิการของบริษทัให้เป็นไปตามกฎหมาย	วตัถปุระสงค์	ข้อบงัคบั	มติทีป่ระชมุ

คณะกรรมการบริษัท	ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น	ด้วยความรับผิดชอบ	ความระมัดระวัง	ความซื่อสัตย์สุจริตและ

ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท

	 	 2.	ก�าหนดวสิยัทัศน์	กลยทุธ์	ทิศทางของธรุกจิ	นโยบาย	เป้าหมาย	แผนธรุกจิ	งบประมาณ	โครงสร้างการบรหิาร 

จัดการ	และอ�านาจอนุมัติของบริษัทและบริษัทย่อยตามที่ฝ่ายจัดการน�าเสนอ	และก�ากับดูแลการบริหารงานและผล

การปฏิบัตงิานของฝ่ายจัดการ	คณะกรรมการชดุย่อยของบริษทัหรือบคุคลใดๆ	ซ่ึงได้รับมอบหมายให้ท�าหน้าทีดั่งกล่าว	

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่ก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น

	 	 3.	 ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของฝ่ายจัดการ	 คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทอย่างต่อเนื่อง

และสม�่าเสมอเพื่อให้บรรลุกลยุทธ์และเป็นไปตามแผนงานและงบประมาณ	

	 	 4.	 ก�าหนดกรอบและนโยบายส�าหรับการก�าหนดเงินเดือน	 การปรับขึ้นเงินเดือน	 การก�าหนดเงินโบนัส	 

ค่าตอบแทน	และบ�าเหนจ็รางวลัของพนกังานบรษิทั	รวมถงึดูแลระบบกลไกการจ่ายค่าตอบแทนผูบ้รหิารทีเ่หมาะสม

	 	 5.	ด�าเนนิการให้บรษิทัและบรษิทัย่อยมรีะบบงานบญัชทีีเ่หมาะสมและมปีระสิทธิภาพ	และจัดให้มกีารรายงาน

ทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้	รวมทั้งจัดให้มีระบบควบคุมภายใน	และระบบตรวจสอบภายในที่เพียงพอ

และเหมาะสม

	 	 6.	พิจารณาอนุมัติการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน	(ในกรณีที่ขนาดของรายการไม่จ�าเป็นต้องพิจารณา

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น)	การลงทุนในธุรกิจใหม่	และการด�าเนินงานใดๆ	ให้เป็นไปตามกฎหมาย	ประกาศ	และระเบียบ

ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

	 	 7.	พจิารณา	และ/หรอืให้ความเหน็ต่อรายการท่ีเกีย่วโยงกัน	(ในกรณท่ีีขนาดของรายการไม่จ�าเป็นต้องพิจารณา

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น)	ของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามกฎหมาย	ประกาศ	และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

	 	 8.	พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท

	 	 9.	สอบทานกระบวนการและนโยบายในการบริหารความเสี่ยงและติดตามผลการปฏิบัติงาน

	 	 10.	ดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทและบริษัทย่อย	

ทั้งนี้	ในกรณีที่กรรมการรายใดมีส่วนได้เสียในธุรกรรมใดที่ท�ากับบริษัท	หรือมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	และ/หรือ

บริษัทย่อยเพิ่มขึ้นหรือลดลง	ให้กรรมการรายดังกล่าวแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า

	 	 11.	 จัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาล	 และการปรับใช้นโยบายดังกล่าว

อย่างมีประสิทธิภาพ

	 	 12.	สอบทานนโยบายในการก�ากับดแูลกจิการ	และความรบัผดิชอบต่อสงัคม	รวมถงึการต่อต้านการคอร์รปัชนั	

(Anti-Corruption)	 ของบริษัท	 และพิจารณาอนุมัติรายงานผลการประเมินการก�ากับดูแลกิจการ	 และความรับผิด

ชอบต่อสังคม	และการต่อต้านการคอร์รัปชั่นประจ�าปี	ที่จัดท�าโดยคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับมอบหมาย

	 	 13.	แต่งตัง้คณะกรรมการชดุย่อย	เช่น	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบรหิาร	คณะกรรมการบรหิาร

ความเสี่ยง	 และ/หรือคณะกรรมการชุดย่อยอ่ืนใด	 เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

บริษัทตามความเหมาะสม

	 	 14.	 แต่งตั้งเลขานุการบริษัท	 เพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติงานต่างๆ	 เพ่ือให้การด�าเนิน

ธุรกิจของบริษัทเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

	 	 15.	ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอกหากมีความจ�าเป็นเพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม
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	 	 16.	จัดท�ารายงานประจ�าปี	และรบัผดิชอบต่อการจดัท�าและเปิดเผยงบการเงนิเพือ่แสดงถงึฐานะทางการเงนิ

และผลการท�าเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

	 	 17.	จดัให้มกีารประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการประชมุสามญัประจ�าปีภายใน	4	เดือนนบัแต่วนัส้ินสุดของรอบปีบัญชี

ของบริษัท

	 	 18.	พจิารณาอนุมตัเิรือ่งต่างๆ	โดยค�านงึถงึผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้และผูมี้ส่วนได้เสยีทุกกลุม่ของบรษิทัอย่าง

เป็นธรรม

	 	 19.	 มอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะ

กรรมการบริษัทได้	

 องค์ประกอบคณะกรรมการบริษัท
	 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทมีดังต่อไปนี้

	 1.	คณะกรรมการบริษัทไม่จ�าเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	

	 2.	คณะกรรมการบรษิทัให้มจี�านวนตามทีท่ีป่ระชุมผู้ถอืหุน้ก�าหนด	แต่ต้องมจี�านวนอย่างน้อย	5	คนและกรรมการ

ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

	 3.	คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย	1	ใน	3	ของจ�านวนกรรมการทั้งหมด	แต่ต้องไม่

น้อยกว่า	3	คน

	 ท้ังนี	้ให้คณะกรรมการบรษิทัเลอืกกรรมการคนหนึง่เป็น	“ประธานกรรมการบริษัท”	และในกรณทีีค่ณะกรรมการ

บริษัทเห็นสมควร	อาจพิจารณาเลือกกรรมการอีกคนหนึ่งหรือหลายคนเป็น	“รองประธานกรรมการบริษัท”	ก็ได้

 วาระการดำารงตำาแหน่งและการเลือกตั้งกรรมการบริษัท 
	 1.	คณะกรรมการบริษัทจะมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารท�าหน้าที่ในการสรรหาและเสนอช่ือบุคคลซึ่งมี

คุณสมบัติเพื่อด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท	 เพื่อน�าเสนอช่ือบุคคลดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

เลือกตั้งต่อไป

	 2.	ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการบริษัท	 แต่ในกรณีที่เป็นการเลือกตั้งกรรมการแทนต�าแหน่ง

กรรมการที่ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ	ให้คณะกรรมการบริษัทสามารถเลือกบุคคลซึ่งเสนอ

ชื่อโดยคณะกรรมการบริหาร	 เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการได้	 ทั้งนี้	 บุคคลซึ่งเข้ารับต�าแหน่งเป็นกรรมการในกรณีดัง

กล่าวให้อยู่ในต�าแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน	

	 3.	ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปีทุกคร้ัง	 ให้กรรมการออกจากต�าแหน่งจ�านวนหนึ่งในสามของจ�านวน

กรรมการทัง้หมด	ถ้าจ�านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้	กใ็ห้ออกโดยจ�านวนใกล้ทีสุ่ดกบัส่วนหนึง่

ในสาม	โดยกรรมการซึง่พ้นจากต�าแหน่งอาจได้รบัเลอืกให้กลบัเข้ามารบัต�าแหน่งได้	ทัง้นี	้กรรมการทีจ่ะต้องออกจาก

ต�าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น	ให้จับสลากกัน	ส่วนปีหลัง	ๆ	ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่

ในต�าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากต�าแหน่ง

	 นอกจากการพ้นจากต�าแหน่งตามวาระดังกล่าวแล้ว	กรรมการบริษัทอาจพ้นจากต�าแหน่งเมื่อ

	 (ก)	เสียชีวิต

	 (ข)	ลาออก

	 (ค)	ขาดคณุสมบัติการเป็นกรรมการบรษิทั	หรอืมีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบรษิทัมหาชนจ�ากัดและ

กฎหมายทีเ่ก่ียวข้องหรอืมลีกัษณะทีแ่สดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะได้รบัความไว้วางใจให้บรหิารจดัการกิจการ

ที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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	 (ง)	ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้พ้นจากต�าแหน่ง

	 (จ)	ศาลมีค�าสั่งให้ออก

	 กรรมการบริษัทคนใดจะลาออกจากต�าแหน่ง	ให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท

 คณะกรรมการตรวจสอบ 
	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564	คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ	ประกอบด้วยกรรมการที่มีรายชื่อดังนี้

รายชื่อ ต�าแหน่ง

1.	นายศิริชัย		โตวิริยะเวช	 ประธานกรรมการตรวจสอบ

2.	นางกิ่งเทียน		บางอ้อ	 กรรมการตรวจสอบ

3.	ดร.มงคล	เหล่าวรพงศ์	 กรรมการตรวจสอบ

นางสาววิกาวี	กลิ่นแก้ว	ท�าหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

 ขอบเขตอำานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ มีรายละเอียด ดังนี้
	 1.	สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

	 2.	สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายใน	 (Internal	 control)	 และระบบการตรวจสอบภายใน	 (Internal	

audit)	ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล	และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน	ตลอดจน

ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง	โยกย้าย	เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน	หรือหน่วยงานอื่นใดที่

รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

	 3.	สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	ข้อก�าหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

	 4.	พิจารณา	คัดเลือก	เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท�าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท	และเสนอ

ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว	 รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่าง

น้อยปีละ	1	ครั้ง

	 5.	พจิารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนั	หรอืรายการทีอ่าจจะมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายว่า

ด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	รวมทัง้ประกาศและข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย/กฎหมาย

ที่เกี่ยวข้อง	ทั้งนี้	เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

	 6.	จัดท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ	โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัท	ซึ่งรายงานดังกล่าว

ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้	

	 	 (ก)	ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง	ครบถ้วน	เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท

	 	 (ข)	ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท

	 	 (ค)	ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	ข้อก�าหนดของ

	 	 	 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

	 	 (ง)	ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

	 	 (จ)	ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

	 	 (ฉ) จ�านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	 และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 
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 	 (ช)	ความเหน็หรอืข้อสงัเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมการตรวจสอบได้รบัจากการปฏบิตัหิน้าทีต่ามกฎบตัร	(Charter)

	 	 (ซ) รายการอื่นใดท่ีเห็นว่าผู้ถือหุ้นของบริษัทและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิด 

ชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

	 7.	ทบทวนและเสนอแก้ไขขอบเขตอ�านาจ	หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้อง

กับสภาวการณ์

	 8.	ตรวจสอบและสอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้องภายใต้อ�านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ	 และมีอ�านาจในการ

ว่าจ้างหรือน�าผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาช่วยงานตรวจสอบและสอบสวน

	 9.	หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระท�าดังต่อไปนี้	 ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อฐานะ

ทางการเงินและผลการด�าเนนิงานของบรษิทั	ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัเพือ่ด�าเนนิ

การปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

	 	 (ก)	รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

	 	 (ข)	การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่ส�าคัญในระบบควบคุมภายใน

	 	 (ค)	การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

		 	 	 			หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

	 หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ด�าเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาข้างต้น	 กรรมการตรวจ

สอบรายใดรายหนึง่อาจรายงานว่ามรีายการหรอืการกระท�าตามข้างต้นต่อส�านกังานคณะกรรมการก�ากับหลกัทรพัย์

และตลาดหลักทรัพย์	หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

	 10.	ให้ความเห็นต่อฝ่ายจัดการเกี่ยวกับการแต่งตั้ง	เลิกจ้าง	ผลการด�าเนินงาน	งบประมาณ	และอัตราของฝ่าย

ตรวจสอบภายใน

	 11.	จัดท�ารายงานการด�าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง

	 12.	สอบทาน	 และให้ความเห็นในรายงานผลการประเมินการก�ากับดูแลกิจการ	 และความรับผิดชอบต่อสังคม	

และการต่อต้านการคอร์รัปชันประจ�าปี	ซึ่งได้จัดท�าโดยคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับมอบหมาย

	 13.	ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

 คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ
	 กรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการผู้มีคุณสมบัติ	ดังนี้

	 1.	เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการเป็นกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการก�ากับหลัก

ทรัพย์และตลาดหลกัทรพัย์	คณะกรรมการก�ากบัตลาดทุน	และ/หรอืตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทยประกาศก�าหนด

	 2.	ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิทให้ตดัสนิใจในการด�าเนินกจิการของบรษิทัฯ	บรษัิท

ใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ

	 3.	ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	หรือบริษัทย่อยล�าดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

	 4.	มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท�าหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ	และมีกรรมการตรวจ

สอบอย่างน้อย	1	คน	มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท�าหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของ

งบการเงินได้

 การแต่งตั้ง และวาระการดำารงตำาแหน่ง 

	 คณะกรรมการบรษิทัหรอืทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เป็นผู้แต่งต้ังกรรมการอสิระของบริษทัฯ	เป็นกรรมการตรวจสอบ	โดย

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน) 127



วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการตรวจสอบให้เป็นไปตามวาระการด�ารงต�าแหน่งกรรมการบรษิทั	ทัง้น้ี	กรรมการ

ตรวจสอบซึ่งพ้นต�าแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบได้อีก

	 ในกรณท่ีีกรรมการตรวจสอบครบวาระการด�ารงต�าแหน่งหรอืไม่อาจด�ารงต�าแหน่งจนครบก�าหนดวาระ	ซ่ึงส่งผล

ให้มจี�านวนกรรมการตรวจสอบต�า่กว่า	3	คน	คณะกรรมการบรษิทัหรือท่ีประชมุผูถ้อืหุน้ควรจะแต่งต้ังกรรมการตรวจ

สอบรายใหม่ให้ครบถ้วนในทันทหีรอือย่างช้าภายใน	3	เดอืนนบัจากวนัทีจ่�านวนกรรมการตรวจสอบไม่ครบถ้วน	เพือ่

ให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

  8.1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
										ข้อมูลการสรรหา	 พัฒนา	 และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ	 ปรากฏในหัวข้อ	 6.1.1	

“นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ”

  8.1.2  การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทน กรรมการรายบุคคล 
     8.1.2.1 การเข้าร่วมประชุม

     คณะกรรมการบริษัท
     การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบในงวดปีบัญชี	สิ้นสุดวันที่	31	

ธันวาคม	2564	

รายชื่อ ต�าแหน่ง
ปี 2564

กรรมการ กรรมการตรวจสอบ

1.	หม่อมราชวงศ์ปรีดยิาธร	เทวกลุ ประธานกรรมการ 8/8 -

2.	นายศิริชัย	โตวิริยะเวช กรรมการอิสระ 8/8 4/4

3.	นางกิ่งเทียน	บางอ้อ กรรมการอิสระ 7/8 4/4

4.	ดร.มงคล	เหล่าวรพงศ์ กรรมการอิสระ 8/8 4/4

5.	นายนพพันธป์	เมืองโคตร กรรมการ 8/8 -

6.	นายศาศวัต	ศิริสรรพ์ กรรมการ 8/8 -

7.	นายวิทวัส	ศิริสรรพ์ กรรมการ 8/8 -

8.	นายชาลี	รักษ์สุธี กรรมการ 8/8 -

9.	นายกวิตม์	ศิริสรรพ์ กรรมการ 8/8 -

10.	นายประภาส	วิชากูล กรรมการอิสระ 8/8 -

11.	นายพิเชษฐ์	มหันต์สุคนธ์ กรรมการอิสระ 8/8 -
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     คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
        ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ประกอบด้วยบุคคลจ�านวน	5	ท่าน	ดังนี้

รายชื่อ ต�าแหน่ง

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	2564	คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ	ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน	9		ท่าน	ดังนี้

รายชื่อ ต�าแหน่ง

1.	นายนพพันธป์	เมืองโคตร ประธานกรรมการบริหาร

2.	นายศาศวัต	ศิริสรรพ์ กรรมการบริหาร

3.	นายวิทวัส	ศิริสรรพ์ กรรมการบริหาร

4.	นายภวัต	ศิริสรรพ์ กรรมการบริหาร

5.	นายกวิตม์	ศิริสรรพ์ กรรมการบริหาร

6. นางวันเพ็ญ โฆษิตเรืองชัย กรรมการบริหาร

7. นายอวยชัย คล้ายทับทิม กรรมการบริหาร

8. นายจตุรพร บุนยสถิตย์ กรรมการบริหาร

9. นายสรินทร์ วรรณะลี กรรมการบริหาร

	 	 นายสุรพล	อ้นสุวรรณ	ท�าหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

  ผู้บริหาร
	 	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564	รายชื่อผู้บริหารของบริษัทฯ	จ�านวน	9	ท่าน	มีดังนี้
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รายชื่อ ต�าแหน่ง

1.	นายศาศวัต	ศิริสรรพ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2.	นายวิทวัส	ศิริสรรพ์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

3.	นายภวัต	ศิริสรรพ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	Supply	Chain

4.	นายกวิตม์	ศิริสรรพ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

5.	นายกันตพัฒน์	ศิริสรรพ์ ผู้อ�านวยการโครงการแม่เมาะ

6. นายอวยชัย คล้ายทับทิม ผู้อ�านวยการโครงการแม่เมาะ

7. นายวิฑูรย์ ชินวณิชัย ผู้อ�านวยการโครงการหงสา

8. นางวันเพ็ญ โฆษิตเรืองชัย ผู้อ�านวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน

9. ดร.รุจ  บัณฑุวงศ์  ผู้อ�านวยการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจและที่ปรึกษาอาวุโสทางวิชาการ

	 เลขานุการบริษัท	
 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2558 ได้มีมติแต่งตั้งนายสุรพล อ้นสุวรรณ

เป็นเลขานุการบรษิทั เพือ่ท�าหน้าทีใ่นนามบรษิทัฯ และ/หรอื คณะกรรมการบริษทั และก�าหนดขอบเขตอ�านาจ หน้าที่

และความรับผิดชอบที่ส�าคัญ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 89/15 แห่ง พรบ.หลักทรัพย์ ดังนี้

 1. จัดท�าและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะ

กรรมการบริษัท รายงานประจ�าปีของบริษัทฯ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ในนามของบ

ริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมการ

 2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหารในนามของบริษัทฯ และ/หรือคณะ

กรรมการ

 3. ด�าเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนประกาศก�าหนด และจัดส่งส�าเนารายงานการมีส่วน

ได้เสียตามมาตรา 89/14 ซึ่งจัดท�าโดยกรรมการให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 

7 วันท�าการนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้นในนามของบริษัท และ/หรือคณะกรรมการ

 4. ให้ค�าแนะน�าเบือ้งต้นเกีย่วกบัข้อกฎหมาย และระเบยีบข้อบังคบัต่าง ๆ  ของบรษิทัฯ ท่ีคณะกรรมการบรษิทั

ต้องการทราบและตดิตามให้มกีารปฏบิตัติามอย่างถกูต้องสม�า่เสมอ รวมถงึรายงานการเปลีย่นแปลงข้อก�าหนด และ/

หรือกฎหมายที่มีนัยส�าคัญให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ

 5. จัดการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ 

และข้อพึงปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

 6. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติ

ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

 7. ดแูลให้มกีารเปิดเผยข้อมลูและรายงานสารสนเทศในส่วนทีร่บัผดิชอบต่อหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง ตามระเบยีบ

และข้อก�าหนดของหน่วยงานดังกล่าว

 8. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท และการด�าเนินการอื่นใดให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือ ตามที่
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คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนประกาศก�าหนด และ/หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

   8.1.2.2 การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการรายบุคคล
 ค่าตอบแทนกรรมการ ในปี 2563 และปี 2564 บริษัทฯ มีการจ่ายค่าผลตอบแทนให้แก่กรรมการของ 

บริษัทฯ ตามรายละเอียด ดังนี้

ร�ยก�ร

ปี 2563 ปี 2564

ค่�ตอบแทน (บ�ท) ค่�ตอบแทน (บ�ท)

เงินเดือน เบี้ยประชุม เงินเดือน เบี้ยประชุม

1. หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร  เทวกุล 480,000 90,000 480,000 120,000

2. นายศิริชัย โตวิริยะเวช 300,000 140,000 300,000 160,000

3. นางกิ่งเทียน บางอ้อ 180,000 140,000 180,000 145,000

4. ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์ 180,000 140,000 180,000 160,000

5. นายนพพันธป์ เมืองโคตร/1 - - - -

6. นายศาศวัต ศิริสรรพ์/1 - - - -

7. นายวิทวัส ศิริสรรพ์/1 - - - -

8. นายชาลี รักษ์สุธี 180,000 90,000 180,000 120,000

9. นายกวิตม์ ศิริสรรพ์/1 - - - -

10. นายประภาส วิชากูล 180,000 90,000 180,000 120,000

11. นายพิเชษฐ์ มหันต์สุคนธ์ 180,000 90,000 180,000 120,000

หม�ยเหตุ : 1นายนพพันธป์ เมืองโคตร, นายศาศวัต ศิริสรรพ์, นายวิทวัส ศิริสรรพ์, นายกวิตม์ ศิริสรรพ์ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 

    ของบริษัท ได้มีหนังสือถึงบริษัทฯ เพื่อสละสิทธิการได้รับค่าตอบแทนเบ้ียประชุม

  8.1.4 การกำากับดูแลบริษัทย่อย
	 	 บริษัทมีกลไกในการก�ากับดูแลบริษัทย่อยเพ่ือให้สามารถควบคุมดูแลการบริหารจัดการ	 การด�าเนินงาน	

และรักษาผลประโยชน์ของบริษัท	 โดยบริษัทมีการแต่งตั้งผู้แทนของบริษัทเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการและผู้บริหาร

ระดับสูงของบริษัทเหล่านั้น	 ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาเป็นผู้พิจารณาและให้

ค�าแนะน�าเกี่ยวกับผู้มีคุณสมบัติท่ีจะได้รับการเสนอชื่อและแต่งต้ังให้เป็นกรรมการ	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	 และ

รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่มการเงินของบริษัทย่อยทั้งหมด	 นอกจากนี้บริษัทได้ด�าเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าอ�า

นาจ	หน้าที่	และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย	หลักเกณฑ์เรื่องการท�ารายการระหว่าง

กัน	และการท�ารายการส�าคัญอื่นๆ	เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับหลักเกณฑ์ของบริษัท	เพื่อให้การก�ากับดูแลเป็นไป

ในทิศทางเดยีวกัน	ทัง้นี	้บรษิทัได้จดัให้มกีารรายงานฐานะการเงนิและผลการด�าเนนิงานของบริษทัย่อยหลกัต่อคณะ

กรรมการของบริษัทเป็นรายไตรมาส

  8.1.4 การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติ ในการกำากับดูแลกิจการ 
บรษัิทให้ความส�าคัญในเรือ่งการก�ากับดูแลกิจการท่ีด ีโดยได้ก�าหนด เป้าหมาย วิสัยทัศน์ วตัถปุระสงค์ นโยบาย 
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และแนวปฏบิตัทิีเ่ก่ียวข้องไว้ในนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการทีด่แีละจรรยาบรรณ ธรุกจิ พร้อมทัง้ส่งเสรมิให้เกดิการ

ปฏิบัติอย่างแท้จริงเพื่อสร้างความ เชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ บริษัทจึงก�าหนด

นโยบายอย่างเหมาะสมช่วยให้การด�าเนนิงานเป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพ รวมถึงการเน้นย�า้ให้พนกังานเข้าใจเรือ่งการ 

ก�ากับดูแลกิจการที่ดี การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน ความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ และการใช้ข้อมูลภายในเพื่อ

แสวงหาผลประโยชน์ โดยจัดให้มีมาตรการในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระท�าผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ 

หรือพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริตหรือ ประพฤติมิชอบในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทได้ติดตามเพื่อให้เกิดการ

ปฏิบัติตาม หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ (CG Code) ของส�านักงาน ก.ล.ต. และ หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของ

บริษัทโดยมีผลการติดตาม ดังนี้ 

ในการด�าเนินงานที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จ�ากัด (มหาชน) ได้ปฏิบัติตามกฎหมาย 

วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รวมถึงได้พิจารณาปรับปรุงแนวทางก�ากับดูแลกิจการ 

โดยน�าหลกัการการก�ากบัดแูลกิจการทีด่ขีองบรษิทัจดทะเบยีน (The Principles of Good Corporate Governance 

of Listed Companies) ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�าหนดมาประยุกต์ใช้ ซึ่งเป็นแนวทางใน

การด�าเนนิงานของบริษทัฯ เพือ่ให้เกิดประสทิธิภาพในการด�าเนนิงาน และเพือ่ให้เกดิความโปร่งใสต่อนกัลงทนุอนัจะ

ท�าให้เกดิความเชือ่มัน่ในการด�าเนนิธุรกจิของบรษิทัฯ ต่อบคุคลภายนอก โดยมีหลกัปฏบิตัสิ�าหรบัคณะกรรมการ ดงันี้

  หลักปฏบัิต ิ1 ตระหนกัถงึบทบาทและความรับผดิชอบของคณะกรรมการในฐานะผูน้�าองค์กรทีส่ร้างคณุค่า
ให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน (Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board)
 1.1 คณะกรรมการด�าเนินงานและบริหารงานภายใต้จริยธรรมทางธุรกิจ มองทุกฝ่ายที่มีความเก่ียวข้องกับ

บริษัทฯ คณะกรรมการด�าเนินธุรกิจอย่างตรงไปตรงมา และเคารพสิทธิ์ ทั้งของผู้หุ้น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ รวม

ไปถึงพนักงาน และตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผู้น�าที่ต้องก�ากับดูแลให้บริษัทฯ มีการบริหารจัดการที่ดี ซึ่ง

ครอบคลุมถึง

  (1) การก�าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการประกอบธุรกิจ โดยค�านึงถึงจริยธรรม ผลกระทบต่อ

สังคมและสิ่งแวดล้อม

  (2) การจัดให้มีนโยบายส�าหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่แสดงถึงหลักการและแนวทางในการ

ด�าเนินงานเป็นลายลักษณ์อักษร อาทิ นโยบายบรรษัทภิบาล และจรรยาบรรณธุรกิจ เป็นต้น ตลอดจนการจัดสรร

ทรัพยากรส�าคัญเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

  (3) การก�ากับดูแลให้มีการสื่อสารเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเข้าใจ มีกลไกเพียงพอที่

เอื้อให้มีการปฏิบัติจริงตามนโยบายข้างต้น ติดตามผลการปฏิบัติ และทบทวนนโยบายและการปฏิบัติเป็นประจ�า 

 1.2 ในการสร้างคุณค่าให้แก่บริษัทฯ อย่างยั่งยืน คณะกรรมการได้ก�ากับดูแลบริษัทฯ จนน�าไปสู่ผล (Govern-

ance outcome) ซึ่งได้ครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

  (1)  สามารถแข่งขันและมีผลประกอบการที่ดีโดยค�านึงถึงผลกระทบในระยะยาว

  (2)  ก�ากับดูแลเพื่อให้บริษัทฯ ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือ

หุ้น ผู้มีส่วนได้เสียและสังคมรวมถึงการหาแนวทางเพื่อพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

 1.3 คณะกรรมการมีหน้าที่ดูแลให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบระมัดระวัง 

(Duty of Care) และซื่อสัตย์สุจริตต่อบริษัทฯ (Duty of Loyalty) และดูแลให้การด�านินงานเป็นไปตามกฎหมาย

วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยในการปฏิบัติหน้าที่ด้วย
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ความซื่อสัตย์สุจริต กรรมการและผู้บริหารต้อง

  (1)  กระท�าการโดยสุจริต เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นส�าคัญ

  (2)  กระท�าการที่มีจุดมุ่งหมายโดยชอบและเหมาะสม

  (3)  ไม่กระท�าการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับประโยชน์ของบริษัทฯ อย่างมีนัยส�าคัญ

 1.4 คณะกรรมการได้ตระหนกัถงึขอบเขตหน้าทีแ่ละความรบัผิดชอบของคณะกรรมการด ีและก�าหนดขอบเขต

การมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน ตลอดจนติดตาม

ดูแลให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและฝ่ายบริหารปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายโดย

  (1)  คณะกรรมการได้จดัท�ากฎบัตรหรือนโยบายการก�ากับดูแลกจิการของคณะกรรมการ (Board Charter) 

ที่ระบุหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการเพื่อใช้อ้างอิงในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการทุกคน และมีการ

ทบทวนกฎบัตรดังกล่าวเป็นประจ�าอย่างน้อยปีละครั้ง รวมทั้งได้ทบทวนการแบ่งหน้าที่คณะกรรมการประธานเจ้า

หน้าที่บริหารและฝ่ายบริหารอย่างสม�่าเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางขององค์กร

  (2)  คณะกรรมการได้มอบหมายอ�านาจการจัดการบรษัิทฯ ให้แก่ฝ่ายบรหิารผ่านการประชุมคณะกรรมการ 

ซึง่ได้มกีารบนัทกึเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยการมอบหมายดงักล่าวมไิด้เป็นการปลดเปลือ้งหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของ

คณะกรรมการ คณะกรรมการยังมีหน้าที่ติดตามดูแลฝ่ายบริหารให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

  หลักปฏิบัติ 2 ก�าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กรที่เป็นไปเพื่อความย่ังยืน (Define  
Objectives that Promote Sustainable Value Creation)
 2.1 คณะกรรมการได้ก�ากบัดแูลให้บริษทัฯ มวีตัถปุระสงค์หรอืเป้าหมายหลกั (Objectives) ทีช่ดัเจนเหมาะสม 

สามารถใช้เป็นแนวคิดในการก�าหนดรูปแบบธุรกิจ (Business Model) และสื่อสารให้ทุกคนในบริษัทฯ ขับเคลื่อนไป

ในทศิทางเดยีวกัน ซึง่ได้ก�าหนดและสือ่สารเป็นวสิยัทศัน์ผ่านการประชุมคณะกรรมการ และให้ผูบ้รหิารน�าไปถ่ายทอด

ให้พนักงานทราบอย่างทั่วถึง นอกจากนี้คณะกรรมการได้มีการก�ากับดูแลให้บริษัทฯ คงไว้ซึ่งค่านิยมที่สะท้อนถึง

คุณลักษณะของการก�ากับดูแลกิจการที่ดี เช่น ความรับผิดชอบในผลการกระท�า (accountability) ความเที่ยงธรรม 

(Integrity) ความโปร่งใส (Transparency) ความเอาใจใส่ (Due Consideration of Social and Environmental 

Responsibilities) เป็นต้น

 2.2 คณะกรรมการได้ก�ากับดูแลให้มั่นใจว่า วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ในระยะเวลาปาน

กลางและ/หรือประจ�าปีของบริษัทฯ สอดคล้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ และได้มี

การน�านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสมปลอดภัยโดย

  (1) คณะกรรมการได้ก�าหนดให้มีการจัดท�ากลยุทธ์และแผนงานประจ�าปีซึง่สอดคล้องกับวตัถุประสงค์และ

เป้าหมายหลักของบริษัทฯ โดยค�านึงถึงปัจจัยแวดล้อม ณ ขณะนั้น ตลอดจนโอกาสและความเสี่ยงที่ยอมรับได้และ

ได้ให้มีการจัดท�าหรือทบทวนวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์อย่างสม�่าเสมอ

  (2) ในการก�าหนดกลยทุธ์และแผนงานประจ�าปี คณะกรรมการได้ก�ากบัดแูลให้มกีารวเิคราะห์สภาพแวดล้อม

และปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องตลอดสาย (Value Chain) รวมทั้งปัจจัย

ต่างๆ ที่อาจมีผลต่อการบรรลุเป้าหมายหลักของบริษัทฯ โดย

	 	 	 	 (2.1)	 ระบุวิธีการ	 กระบวนการ	 ช่องทางการมีส่วนร่วมหรือช่องทางการส่ือสารระหว่างผู้มีส่วนได้

เสยีกับบรษัิทฯ	ไว้ชดัเจน	เพือ่ให้บริษทัฯ	สามารถเข้าถงึและได้รับข้อมูลประเดน็หรอืความต้องการของผู้มส่ีวนได้เสีย

แต่ละกลุ่มได้อย่างถูกต้องใกล้เคียงมากที่สุด
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	 	 	 	 (2.2)	ระบผุูม้ส่ีวนได้เสยีทีเ่กีย่วข้องกบับริษทัฯ	ท้ังภายในและภายนอก	ท้ังท่ีเป็นตัวบคุคลกลุ่มบคุคล	

หน่วยงานองค์กร	เช่น	พนักงาน	ผู้ลงทุน	ลูกค้า	คู่ค้า	ชุมชน	สังคม	สิ่งแวดล้อมหน่วยงานราชการ	หน่วยงานก�ากับ

ดูแล	เป็นต้น

	 	 	 	 (2.3)	 ระบุประเด็นและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	 เพ่ือน�าไปวิเคราะห์และจัดระดับประเด็น 

ดังกล่าวตามความส�าคัญและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อทั้งบริษัทฯ	เพื่อเลือกเรื่องส�าคัญที่จะเป็นการสร้างคุณค่าร่วม

กับผู้มีส่วนได้เสียมาด�าเนินการให้เกิดผล

  (3)  ในการก�าหนดกลยทุธ์ คณะกรรมการได้ก�ากบัดแูลให้มกีารส่งเสรมิการสร้างนวตักรรมและน�านวตักรรม

และเทคโนโลยมีาใช้ในการสร้างความสามารถในการแข่งขนัและตอบสนองความต้องการของผูม้ส่ีวนได้เสยี โดยยงัคง

อยู่บนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

  (4) ก�ากับดูแลให้มีการก�าหนดเป้าหมายอย่างเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและศักยภาพของบ

ริษัทฯ ทั้งที่เป็นเป้าหมายที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน นอกจากนี้ยังได้ส่ือสารถึงความเสี่ยงของการตั้งเป้าหมายท่ี

อาจน�าไปสู่การประพฤติที่ผิดกฎหมาย หรือขาดจริยธรรม (Unethical Conduct)

  (5)  ก�ากับดูแลให้มีการถ่ายทอดวัตถุประสงค์และเป้าหมายผ่านกลยุทธ์และแผนงานให้ทั่วทั้งบริษัทฯ โดย

ให้ผู้บริหารถ่ายทอดให้พนักงานผ่านเวทีการสัมมนา ฝึกอบรม หรือกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร

และพนักงาน

  (6)  ก�ากบัดแูลให้มกีารจดัสรรทรพัยากรและการควบคมุการด�าเนนิงานทีเ่หมาะสมและตดิตามการด�าเนนิ

การตามกลยุทธ์และแผนงานประจ�าปี โดยอาจจัดให้มีผู้หน้าที่รับผิดชอบดูแลและติดตามผลการด�าเนินงาน

  หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล (Strengthen Board Effectiveness)
	 	 3.1	 คณะกรรมการได้ก�าหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ	 ทั้งในเรื่องขนาดองค์ประกอบ	 สัดส่วน

กรรมการที่เป็นอิสระ	ที่เหมาะสมและจ�าเป็นต่อการน�าพาบริษัทฯ	เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่ก�าหนดไว้

	 	 			(1)		โครงสร้างคณะกรรมการ	

      คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่สามารถ 

เอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทฯ โดยเป็นผู้มีบทบาทส�าคัญในการก�าหนดนโยบายและภาพรวมของบริษัทฯ ตลอดจนมี

บทบาท ส�าคัญในการก�ากับดูแลตรวจสอบและประเมินผลการด�าเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 

      ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจ�านวน 11 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารจ�านวน 

4 ท่าน และกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารจ�านวน 7 ท่าน โดยมีกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นอิสระ 5 ท่าน ซึ่งคิด

เป็นจ�านวน 1 ใน 2 ของจ�านวนกรรมการบริษัท อันจะท�าให้เกิดการถ่วงดุลในการพิจารณาและออกเสียงในเร่ือง

ต่างๆ อย่างเหมาะสม ทัง้นีค้ณะกรรมการบรษัิทมวีาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละไม่เกนิ 3 ปีตามกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง

ก�าหนด โดยกรรมการอิสระจะมีวาระการด�ารงต�าแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี เว้นแต่มีเหตุผลและความจ�าเป็นตามที่

คณะกรรมการเห็นสมควร นอกจากนี้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ สามารถเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการหรือ

ผู้บริหารของบริษัทในเครือหรือบริษัทอื่นได้ แต่ต้องเป็นไปตามข้อก�าหนดของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลัก

ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนและ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยจะต้องแจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้รับ

ทราบด้วย

	 	 	 	 	 คณะกรรมการได้เปิดเผยนโยบายในการก�าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการท่ีมีความหลากหลาย	

และข้อมูลกรรมการ	อาทิ	 อายุ	 เพศ	ประวัติการศึกษา	ประสบการณ์	 สัดส่วนการถือหุ้น	 จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่ง
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กรรมการ	และการด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ในรายงานประจ�าปี

	 	 	(2)		คณะกรรมการชุดย่อย	

	 	 	 (2.1)	คณะกรรมการบริหาร	ประกอบด้วยกรรมการบรหิารจ�านวนอย่างน้อย	3	ท่าน	เพื่อท�าหน้าที่ช่วย

สนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการบริหารจัดการของบริษัทฯ	ให้เป็นไปตามนโยบาย	แผนงาน	ข้อบังคับ	และค�า

สั่งใดๆ	และเพื่อให้เรื่องส�าคัญได้รับการพิจารณานรายละเอียดอย่างรอบคอบ

		 	 	 (2.2)	คณะกรรมการตรวจสอบ	ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบจ�านวนอย่างน้อย	3	ท่าน	เพือ่ท�าหน้าที่

ช่วยสนบัสนนุคณะกรรมการบรษัิทในการก�ากบัดูแลและตรวจสอบการบริหารงาน	การควบคมุภายในรวมทัง้การจดั

ท�ารายงานทางการเงินเพื่อให้การปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ	เป็นไปอย่างโปร่งใสและน่าเชื่อถือ

	 	 	 	(2.3)	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ประกอบด้วยกรรมการบริหารความเสี่ยงจ�านวนอย่างน้อย	3	

ท่าน	เพือ่ท�าหน้าท่ีช่วยสนบัสนนุคณะกรรมการบริษทัในการก�าหนดนโยบายด้านการบรหิารความเสีย่งให้	ครอบคลมุ

ทั้งองค์กร	 ก�ากับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบต่อ	 ธุรกิจของบริษัทฯ	

อย่างเหมาะสม

	 	 3.2	 คณะกรรมการได้เลือกบุคคลท่ีเหมาะสมเป็นประธานกรรมการ	 เพื่อดูแลและท�าให้มั่นใจว่าการด�าเนิน

งานของคณะกรรมการเอื้อต่อการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ

	 	 ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีหน้าที่ความรับผิดชอบต่างกัน	คณะกรรมการได้ก�าหนด

อ�านาจหน้าที่ของประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารไว้ชัดเจน	และเพื่อไม่ให้คนใดคนหนึ่งมีอ�านาจโดย

ไม่จ�ากัด	จึงได้แยกบุคคลที่ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการออกจากบุคคลที่ด�ารงต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

	 	 	 (1)		ประธานกรรมการมบีทบาทเป็นผูน้�าของคณะกรรมการ	โดยหน้าท่ีของประธานกรรมการอย่างน้อย

ครอบคลุมในเรื่องดังต่อไปนี้

	 	 	 	 (1.1)	 ก�ากับติดตามและดูแลให้มั่นใจได้ว่า	 การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ	และบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร

	 	 	 	 (1.2)	ดแูลให้มัน่ใจว่า	กรรมการทุกคนมส่ีวนร่วมในการส่งเสรมิให้เกดิวฒันธรรมองค์กรทีม่	ี		จรยิธรรม	

และการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

	 	 	 	 (1.3)		ก�าหนดวาระการประชมุคณะกรรมการโดยหารอืร่วมกบักรรมการผูจ้ดัการใหญ่และมมีาตรการ

ที่ดูแลให้เรื่องส�าคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม

	 	 	 	 (1.4)	จดัสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอทีฝ่่ายบริหารจะเสนอเร่ืองและมากพอทีค่ณะกรรมการจะอภปิราย

ประเดน็ส�าคัญกนัอย่างรอบคอบโดยท่ัวกนั	ร่วมกบัการส่งเสริมให้คณะกรรมการมกีารใช้ดุลยพินจิทีร่อบคอบให้ความ

เห็นได้อย่างอิสระ

	 	 	 	 (1.5)	 การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการที่เป็นผู้บริหารและคณะกรรมการที่

ไม่เป็นผู้บริหาร	และระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

	 	 3.3	 ก�าหนดการสรรหาและการคัดเลือกกรรมการให้มีกระบวนการที่โปร่งใสและชัดเจน	 รวมถึงมีนโยบาย

ก�าหนดว่าบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง	 จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายก�าหนด	 และมี

ความรู้ความสามารถรวมถึงประสบการณ์ท�างานที่เหมาะสมกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	

	 	 3.4	คณะกรรมการได้มีการพิจารณาโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนที่มีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบ

และจูงใจให้คณะกรรมการน�าพาองค์กรให้ด�าเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาวโดย

	 	 	 	 (1)	 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ	

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน) 135



ประสบการณ์	ภาระหน้าที่	ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ	(accountability	and	responsibility)	รวม

ถงึประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รบัจากคณะกรรมการแต่ละคน	กรรมการท่ีได้รับมอบหมายหน้าท่ีและความรับผิดชอบเพิม่

ขึ้น	เช่น	คณะกรรมการเป็นสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อยจะได้รับการพิจารณาค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นอย่างเหมาะ

สม	ทั้งนี้อยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม

	 	 	 	 (2)	ผูถ้อืหุน้เป็นผูอ้นมุตัโิครงสร้างและอตัราค่าตอบแทนคณะกรรมการ	ทัง้รปูแบบทีเ่ป็นตวัเงนิและ

ไม่ใช่ตวัเงนิ	โดยคณะกรรมการได้พจิารณาค่าตอบแทนแต่ละรูปแบบให้มคีวามเหมาะสม	ทัง้ค่าตอบแทนในอตัราคงที	่

(เช่น	ค่าตอบแทนประจ�า	เบ้ียประชมุ)	และค่าตอบแทนตามผลด�าเนนิงานของบรษิทัฯ	(เช่น	โบนสั	บ�าเหนจ็)	ซึง่เชือ่ม

โยงกับมูลค่าที่บริษัทฯ	 สร้างให้กับผู้ถือหุ้น	 โดยไม่อยู่ในระดับที่สูงเกินไปจนท�าให้เกิดการมุ่งเน้นแต่ผลประกอบการ

ระยะสั้น

	 	 3.5	คณะกรรมการก�ากบัดแูลให้กรรมการทกุคนมคีวามรบัผดิชอบในการปฏบิตัหิน้าทีแ่ละจดัสรรเวลาอย่าง

เพียงพอ

	 	 	 (1)	 คณะกรรมการได้ก�าหนดนโยบายป้องกันเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่

ว่าการตัดสินใจใดๆ	 ในการด�าเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องเป็นไปพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นของ 

บรษิทัฯ	และควรหลกีเลีย่งการกระท�าทีก่่อให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์	โดยก�าหนดให้ผู้ท่ีมส่ีวนเกีย่วข้องหรอื

มีส่วนได้เสียกับรายการที่พิจารณาต้องแจ้งให้บริษัทฯ	ทราบถึงความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียของตนในรายการ

ดังกล่าว	และต้องไม่เข้าร่วมในการพิจารณา	รวมถึงไม่มีอ�านาจในการอนุมัติธุรกรรมนั้นๆ

	 	 	 (2)		กรรมการแต่ละคนต้องเข้าร่วมประชมุไม่น้อยกว่าร้อยละ	75	ของจ�านวนการประชมุคณะกรรมการ

บริษัททั้งหมดที่ได้จัดขึ้นในรอบปี

	 	 3.6	คณะกรรมการได้ก�าหนดกรอบและกลไกในการก�ากบัดูแลนโยบายและการด�าเนนิงานของบริษัทย่อยและ

กจิการอืน่ท่ีบรษิทัฯ	ไปลงทุนอย่างมนัียส�าคญั	โดยคณะกรรมการได้ก�าหนดนโยบายการก�ากับดแูลการด�าเนนิงานของ

บริษัทย่อยและบริษัทร่วมเพื่อให้บริษัทฯ	สามารถควบคุมดูแลกิจการได้เสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัทฯ	และ/

หรือสามารถตรวจสอบดูแลการด�าเนินกิจการของบริษัทร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ	บริษัทฯ	จึงก�าหนดให้การเสนอ

ชื่อและการใช้สิทธิออกเสียงในการแต่งต้ังบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมจะต้องได้รับอนุมัติจาก

คณะกรรมการบริษัทก่อน	โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม	มีหน้าที่ด�าเนินการ

เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อยหรือบริษัทฯ	ร่วมนั้นๆ	(ไม่ใช่ต่อบริษัทฯ)	และบริษัทฯ	ได้ก�าหนดให้บุคคลที่ได้

รบัแต่งตัง้นัน้ต้องได้รับอนมุตัจิากคณะกรรมการบรษิทัก่อนทีจ่ะไปลงมต	ิหรอืใช้สทิธิออกเสยีงในเรือ่งส�าคญัในระดบั

เดยีวกบัทีต้่องได้รบัอนมุตัจิากคณะกรรมการบรษัิทหากเป็นการด�าเนนิการโดยบริษทัฯ	เอง	ทัง้นีก้ารส่งกรรมการเพือ่

เป็นตวัแทนในบรษัิทย่อยหรอืบรษิทัร่วมดงักล่าวเป็นไปตามสดัส่วนการถอืหุน้ของบรษิทัฯ	และ/หรอืข้อตกลงระหว่าง

ผู้ถือหุ้นในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดังกล่าว

	 	 นอกจากนี้	ในกรณีเป็นบริษัทย่อย	บริษัทฯ	ก�าหนดระเบียบให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทฯ	นั้นต้องดูแล

ให้บริษัทย่อยมีข้อบังคับในเรื่องการท�ารายการเกี่ยวโยง	 การได้มาหรือจ�าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์	 หรือการท�ารายการ

ส�าคัญอันใดของบริษัทฯ	 ดังกล่าวให้ครบถ้วนถูกต้อง	 และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการท�า

รายการข้างต้นในลกัษณะเดียวกบัหลกัเกณฑ์ของบริษทัฯ	รวมถึงต้องก�ากบัดูแลให้มรีะบบการควบคมุภายในท่ีเหมาะ

สมรัดกุมเพียงพอและการท�ารายการต่างๆ	 เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฏหมาย	 นอกจากนี้ได้ก�าหนดให้มีการจัดเก็บ

ข้อมูล	และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทฯ	สามารถตรวจสอบ	และรวบรวมมาจัดท�างบการเงินรวมได้ทัน

ก�าหนดด้วย
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	 	 3.7	 คณะกรรมการส่งเสริมและอ�านวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบ

การก�ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ	เช่น	กรรมการ	กรรมการตรวจสอบ	ผู้บริหาร	และเลขานุการบริษัท	เป็นต้น	เพื่อ

ให้มกีารปรบัปรงุการปฏบัิตงิานอย่างต่อเนือ่ง	การฝึกอบรมและการให้ความรูอ้าจกระท�าเป็นการภายในบริษทัฯ	หรอื

ใช้บริการของสถาบันภายนอกก็ได้	ซึ่งเปิดเผยข้อมูลการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการ

ในรายงานประจ�าปี

ในกรณทีีม่กีารเปลีย่นแปลงกรรมการหรอืมกีรรมการเข้าใหม่	ฝ่ายจัดการจะจัดให้มเีอกสารและข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์

ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการเข้าใหม่	รวมถึงจัดให้มีการแนะน�าลักษณะธุรกิจ	และแนวทางการด�าเนินธุรกิจขอ

งบริษัทฯ	ให้แก่กรรมการใหม่

	 	 3.8	คณะกรรมการได้ก�ากบัดแูลการด�าเนนิงานของคณะกรรมการ	ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสามารถเข้า

ถึงข้อมูลที่จ�าเป็น	และมีเลขานุการบริษัทฯ	ที่มีความรู้และประสบการณ์ที่จ�าเป็นและเหมาะสมต่อการสนับสนุนการ

ด�าเนินงานของคณะกรรมการโดย

	 	 	 (1)	 บริษัทฯ	 จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยทุกไตรมาส	และมีการประชุมพิเศษ

เพิ่มตามความจ�าเป็น	 โดยมีการก�าหนดวาระประชุมชัดเจนล่วงหน้าและมีวาระพิจารณาติดตามผลการด�าเนินงาน

เป็นประจ�า

	 	 	 (2)	 บริษัทฯ	 จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการ

ประชมุให้กรรมการทุกท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่า	7	วนัก่อนวนัประชมุ	เพ่ือให้คณะกรรมการได้มเีวลาศกึษาข้อมลูอย่าง

เพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม	เว้นแต่กรณีมีเหตุจ�าเป็นเร่งด่วน	

	 	 (3)		คณะกรรมการได้ก�าหนดคณุสมบตัแิละประสบการณ์ของเลขานกุารบรษิทัทีเ่หมาะสมทีจ่ะปฏิบตัหิน้าที่

ในการให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกับด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ	ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ	ดูแลการจัดการเอกสาร

การประชุมคณะกรรมการ	เอกสารส�าคญัต่างๆ	และกจิกรรมของคณะกรรมการรวมทัง้ประสานงานให้มกีารปฏบิตัติาม

มติคณะกรรมการ	นอกจากนี้	คณะกรรมการได้เปิดเผยคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทในรายงาน

ประจ�าปีของบริษัท

	 	 (4)	 เลขานุการบริษัทฯ	 ได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อการ	 ปฏิบัติ

หน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างสม�่าเสมอ

  หลกัเกณฑ ์4 สรรหาและพฒันาผูบ้ริหารระดบัสงูและการบริหารบคุลากร	(Ensure	Effective	CEO	and	
People Management)
	 	 ในการสรรหาผู้บริหารของบริษัทฯ	คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายก�าหนดว่าบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งให้

ด�ารงต�าแหน่งผู้บริหารของบริษัทฯ	 จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามท่ีกฎหมายก�าหนด	 และมีความรู้ความสามารถ

รวมถึงประสบการณ์ท�างานที่เหมาะสมกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมและ

อ�านวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้เก่ียวข้องในระบบการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ	 เช่น	

กรรมการ	กรรมการตรวจสอบ	ผู้บริหาร	และเลขานุการบริษัท	เป็นต้น	เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อ

เนื่อง	การฝึกอบรมและให้ความรู้ซึ่งเป็นการภายในบริษัทฯ	หรือใช้บริการของสถาบันภายนอกก็ได้

	 	 คณะกรรมการบรษิทัจะจดัให้มกีารหมนุเปลีย่นงานทีไ่ด้รบัมอบหมายตามความถนดัของผูบ้รหิารและพนกังาน	

โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของงานและเวลาเป็นหลัก	 โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานเจ้าหน้าที่

บริหารฝ่ายการเงิน	 จะก�าหนดช่วงเวลาและพิจารณาผลการปฏิบัติงานดังกล่าวเพื่อเป็นแผนพัฒนาและสืบทอดงาน

ของบริษัทฯ	 ทั้งนี้	 เพื่อพัฒนาผู้บริหารและพนักงานให้มีความรู้ความสามารถในการท�างานมากขึ้นและให้สามารถ
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ท�างานแทนกันได้

	 	 4.1	การสรรหาและพัฒนากรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูง

									 ตามมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบริษทั	คร้ังที	่3/2558	เมือ่วนัที	่2	มนีาคม	2558	มมีติก�าหนด	ขอบเขตหน้าที	่

และความรบัผดิชอบของประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร	โดยประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารมอี�านาจในการจ้าง	แต่งตัง้	โยกย้าย	

ปลดออกและเลกิจ้างพนกังานบรษิทัในต�าแหน่งทีต่�า่กว่าประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร	และมอี�านาจก�าหนดอัตราค่าจ้าง	

ค่าตอบแทนบ�าเหน็จรางวัล	 เงินโบนัส	และปรับขึ้นเงินเดือนส�าหรับพนักงานบริษัทในต�าแหน่งที่ต�่ากว่าประธานเจ้า

หน้าทีบ่รหิาร	ภายใต้กรอบ	และนโยบายทีค่ณะกรรมการบรหิารก�าหนดไว้และ/หรอืตามทีก่�าหนดไว้ในอ�านาจอนมัุต	ิ

(Authority	Limits)

	 	 นอกจากนี้	ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	8/2559	เมื่อวันที่	12	กันยายน	2559	ได้มีมติเพิ่ม

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารในการพิจารณาสรรหาและคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะ

สมเพ่ือด�ารงต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารของบริษทั	เพือ่เสนอชือ่ให้คณะกรรมการบริษทัพจิารณาแต่งตัง้ต่อไป	

โดยบคุคลดงักล่าวจะต้องมคีวามเหมาะสมในด้านความรู้	ประสบการณ์	และความเชีย่วชาญ	และเป็นผู้ทีม่คีณุสมบัติ

ครบถ้วนตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการสรรหาผู้บริหารด้วย

	 	 ทัง้นี	้บคุคลท่ีได้รบัการแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่งผูบ้รหิารระดับสงูของบรษิทัฯ	จะต้องมคุีณสมบัติครบถ้วนตาม

มาตรา	68	แห่ง	พรบ.	บรษิทัมหาชนจ�ากดั	และต้องไม่มลัีกษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการก�ากบัหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์	ที่	กจ.	8/2553	เรื่อง	การก�าหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารขอ

งบรษัิทฯ	(รวมท้ังทีไ่ด้มกีารแก้ไขเพิม่เตมิ)	รวมท้ังต้องมคีวามรู้ความสามารถ	รวมถงึประสบการณ์การท�างานทีเ่หมาะ

สมกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	ด้วย

	 	 4.2	คณะกรรมการได้ก�าหนดโครงสร้างค่าตอบแทนที่เป็นเครื่องจูงใจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ผู้บริหาร-

ระดบัสงูและบคุลากรอืน่	ๆ 	ทกุระดบัปฏบัิตงิานให้สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์เป้าหมายหลกัของบรษิทัฯ	และสอดคล้อง

กับผลประโยชน์ของบริษัทฯ	ในระยะยาวซึ่งรวมถึง

	 	 (1)		การพจิารณาความเหมาะสมของสดัส่วนค่าตอบแทนทีเ่ป็นเงินเดือน	ผลการด�าเนนิงานงานระยะส้ันเช่น	

โบนัส	และผลการด�าเนินงานระยะยาว	เป็นต้น

	 	 (2)		การก�าหนดนโยบายเกีย่วกบัการจ่ายค่าตอบแทน	ควรค�านงึถงึปัจจัย	เช่น	ระดับค่าตอบแทนสงูกว่าหรอื

เท่ากับระดับอุตสาหกรรมโดยประมาณ	ผลการด�าเนินงานของกิจการ	เป็นต้น

	 	 4.3	คณะกรรมการได้ก�าหนดให้มีนโยบายพัฒนาบุคลากรให้มีจ�านวน	ความรู้	ทักษะ	ประสบการณ์และแรง

จูงใจที่เหมาะสม	ซึ่งได้เปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี	(แบบ	56-1)

  หลักปฏิบัติ 5	ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ	 (Nurture	 Innovation	
and Responsible Business)
	 	 5.1	 คณะกรรมการได้ก�ากับดูแลให้บริษัทฯ	ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรมมีความรับผิดชอบต่อสังคมและ

สิ่งแวดล้อม	 ไม่ละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย	 เพื่อให้ทุกส่วนในบริษัทฯ	 สามารถบรรลุวัตถุประสงค์	 เป้าหมายหลัก

ที่เป็นไปด้วยความยั่งยืน	 ซึ่งบริษัทฯ	 ได้ให้ความส�าคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม	 ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสีย

ภายใน	ได้แก่	ผู้ถือหุ้นและพนักงานของบริษัทฯ	หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก	เช่น	คู่ค้า	ลูกค้า	เป็นต้น	โดยบริษัทฯ	

ตระหนักดว่ีาการสนบัสนนุและการรบัฟังข้อคดิเหน็จากผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุกลุม่จะเป็นประโยชน์ในการด�าเนนิการและ

การพฒันาธรุกจิของบรษิทัฯ	ดงันัน้	บรษิทัฯจะปฏบิติัตามกฎหมายและข้อก�าหนดทีเ่กีย่วข้องเพ่ือให้สิทธขิองผู้มส่ีวน
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ได้เสียดังกล่าวได้รับการดูแลอย่างดี	นอกจากนี้ในการด�าเนินธุรกิจของบริษัท	บริษัทฯ	ได้ค�านึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้

เสียทุกฝ่าย	ตามแนวทางดังต่อไปนี้

  ผู้ถือหุ้น	:	บริษัทฯ	จะด�าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ	โดยมุ่งมั่นที่จะสร้างผลการด�าเนิน

งานที่ดีและการเจริญเติบโตที่มั่นคง	เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว	รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลด้วย

ความโปร่งใสและเชื่อถือได้ต่อผู้ถือหุ้น

  พนักงาน	 :	 บริษัทฯ	 จะปฏิบัติต่อพนักงานทุกรายอย่างเท่าเทียม	 เป็นธรรม	 และให้ผลตอบแทนที่เหมาะ

สมนอกจากนี้	บริษัทฯ	ยังให้ความส�าคัญต่อการพัฒนาทักษะ	ความรู้ความสามารถและศักยภาพของพนักงานอย่าง

สม�่าเสมอ	เช่น	การจัดอบรม	การสัมมนา	และการฝึกอบรม	โดยให้โอกาสอย่างทั่วถึงกับพนักงานทุกคนและพยายาม

สร้างแรงจงูใจให้พนักงานท่ีมีความรูค้วามสามารถสงูให้คงอยูก่บับรษิทัฯ	เพือ่พฒันาบรษิทัฯ	ต่อไป	อกีทัง้ยงัได้ก�าหนด

แนวทางในการต่อต้านการทจุริตคอรปัชัน่	รวมทัง้ปลูกฝังให้พนกังานทุกคนปฏบิติัตามกฎหมายและระเบยีบข้อบงัคบั

ที่เกี่ยวข้อง	เช่น	การห้ามใช้ข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัดเป็นต้น

  คู่ค้า	 :	 บริษัทฯ	 มีกระบวนการในการคัดเลือกคู่ค้าโดยการให้คู่ค้าแข่งขันบนข้อมูลที่เท่าเทียมกัน	 และคัด

เลือกคู่ค้าด้วยความยุติธรรมภายใต้หลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่ค้าของบริษัทฯ	นอกจากนี้	 บริษัทฯ	 ยัง

ได้จัดท�ารูปแบบสัญญาที่เหมาะสมและเป็นธรรมแก่คู่สัญญาทุกฝ่าย	 และจัดให้มีระบบติดตามเพื่อให้มั่นใจว่าได้มี

การปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาอย่างครบถ้วน	วางกระบวนการที่สามารถป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบใน

ทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดหา	โดยบริษัทฯ	ซื้อสินค้าจากคู่ค้าตามเงื่อนไขทางการค้า	ตลอดจนปฏิบัติตามสัญญา

ต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด

  ลูกค้า	:	บริษัทฯ	รับผิดชอบต่อลูกค้าโดยการรักษาคุณภาพและมาตรฐานของบริการ	รวมถึงการตอบสนอง

ต่อความต้องการของลูกค้าให้ครบถ้วนและครอบคลุมให้มากที่สุด	 เพื่อมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าใน

ระยะยาว

  เจ้าหนี้	 :	บริษัทฯ	จะปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ	ตามสัญญาที่มีต่อเจ้าหนี้เป็นส�าคัญ	รวมทั้ง	การช�าระคืนเงิน

ต้นดอกเบี้ยและการดูแลหลักประกันต่างๆ	ภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้อง

คู่แข่ง	:	บริษัทฯ	ประพฤติตามกรอบการแข่งขันที่ดี	มีจรรยาบรรณและอยู่ในกรอบของกฎหมาย	รวมทั้ง

สนับสนุนและส่งเสริมนโยบายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม

  สังคมและส่วนรวม	:	บรษิทัฯ	ใส่ใจและให้ความส�าคญัต่อความปลอดภยัต่อสงัคม	สิง่แวดล้อมและคณุภาพชีวติ

ของผูค้นทีม่ส่ีวนเกีย่วข้องกบัการด�าเนนิงานของบริษทัฯ	และส่งเสริมให้พนกังานของบริษทัฯ	มจิีตส�านกึและความรบั

ผดิชอบต่อสิง่แวดล้อมและสงัคม	รวมทัง้จดัให้มกีารปฏบัิตติามกฎหมายและระเบยีบข้อบงัคบัต่างๆ	ทีเ่ก่ียวข้องอย่าง

เคร่งครัด	 นอกจากนี้	 บริษัทฯพยายามเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ	 ที่เป็นการสร้างและรักษาไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อม

และสังคม

	 	 ผู้มีส่วนได้เสียสามารถสอบถามรายละเอียด	แจ้งข้อร้องเรียน	หรือเบาะแสการกระท�าผิดทางกฎหมายความ

ไม่ถูกต้องของรายงานทางการเงิน	ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง	หรือการผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ	ผ่าน

กรรมการอสิระ	หรอืกรรมการตรวจสอบของบรษิทัฯหรอืช่องทางอืน่ๆ	ทีบ่รษิทัฯก�าหนดให้	ทัง้นี	้ข้อมลูร้องเรยีนและ

เบาะแสที่แจ้งมายังบริษัทฯ	 จะถูกเก็บไว้เป็นความลับ	 โดยกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบจะด�าเนินการสั่ง
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ตรวจสอบข้อมูลและหาแนวทางแก้ไข	(หากมี)	และจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป

	 	 บริษัทฯ	มีการก�าหนดนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	รวมถึงก�าหนดโครงสร้างองค์กร

ให้มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ	กระบวนการท�างาน	และสายการบังคับบัญชาในแต่ละหน่วยให้	มีความชัดเจน	

เพื่อให้มีการถ่วงดุลอ�านาจและมีความรัดกุมในการตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม	นอกจากนี้บริษัทฯ	 ยังได้

ก�าหนดแนวทางการปฏิบัติให้แก่กรรมการผู้บริหาร	และพนักงานของบริษัทฯ	และบริษัทย่อย	นอกจากนี้บริษัทฯได้

เปิดช่องทางการแจ้งขอร้องเรยีน	ขอคดิเหน็หรอืข้อเสนอแนะจากผู้มส่ีวนได้เสียทไีด้รับผล	กระทบและการแจ้งเบาะแส

การกระท�าผดิทางกฎหมาย	ไม่ปฏบัิตติามจรรยาบรรณธรุกจิ	รวมถงึพฤติกรรมทีส่่อถึงการทจุรติ	การกระท�าทีเ่ข้าข่าย

คอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจ	โปรดแจ้งผ่านช่อง	ทางการสื่อสารของบริษัทฯ	เพื่อทางบริษัทฯ	จะท�าการ

สืบสวนขอเท็จจริงและน�าข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ไปปรับปรุงและสร้างมูลค่าเพิมให้กับบริษัทฯ	ได้

	 	 5.2	คณะกรรมการจัดให้มีกรอบการก�ากับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร	ที่

สอดคล้องกับความต้องการของบริษัทฯ	 ทั้งดูแลให้มีการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ

และพฒันาการด�าเนนิงาน	รวมถึงการบรหิารความเสีย่งด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ	นอกจากนีค้ณะกรรมการยงัก�ากบั

ให้ฝ่ายจัดการก�าหนดนโยบายและมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ	 รวมถึงก�าหนดวิธีการ

สื่อสารให้กับผู้ใช้งาน	เพื่อให้บริษัทฯ	สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักได้

  หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม	 (Strengthen	 
Effective Risk Management and Internal Control)
  	6.1	คณะกรรมการได้ตระหนักถึงความส�าคัญของการบริหารความเสี่ยง	 เนื่องจากเห็นว่าการบริหารความ

เสี่ยงถือเป็นรากฐานส�าคัญของการบริหารธุรกิจ	 โดยกระบวนการบริหารความเส่ียงไม่ว่าจะเป็นการระบุความเสี่ยง	

การประเมนิความเสีย่ง	ตลอดจนการควบคมุดแูลและทบทวนความเสีย่งเป็นประจ�าถือเป็นการบรหิารเชงิรกุทีบ่รษิทัฯ	

ต้องท�าและน�ามาปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ

	 	 คณะกรรมการความเสี่ยงปฏิบัติงานโดยตระหนักถึงขอบเขตหน้าท่ีตามท่ีระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการ

บรหิารความเสีย่งและทีไ่ด้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั	ภายใต้การก�ากบัดแูลกจิการทีด่รีวมถึงการควบคุม

ภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับธุรกิจ	 กับท้ังมีการติดตามความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด	 ซึ่งเป็นส่วนที่ท�าให้บริษัทฯ	

สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการด�าเนินตามแผนธุรกิจที่ก�าหนดไว้ได้	 ตลอดจนสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้บริษัทฯ	

เพือ่ส่งมอบให้แก่ทัง้ผูถ้อืหุน้และผูท้ีม่ส่ีวนได้เสยีของบริษทัฯ	ได้อย่างยัง่ยนื	โดยการบริหารความเส่ียงจะประกอบด้วย

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์		ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ	ความเสี่ยงด้านการเงิน	และความเสี่ยงจากการปฏิบัติตามกฎ

ระเบียบ	ซึ่งการบริหารความเสี่ยงเป็นหน้าที่ของผู้บริหารและพนักงานทุกคน	ที่ต้องสามารถระบุความเสี่ยงที่จะเกิด

ขึ้นในการปฏิบัติงาน	และสามารถควบคุมหรือจัดการความเสี่ยงดังกล่าวให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

	 	 ปัจจบุนับรษิทัฯ	ได้มกีารบรหิารและจัดการความเสีย่งด้านต่างๆ	โดยใช้การก�ากบัดแูลทีด่	ี(Good	Corporate	

Governance	:	GCG	)	มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น	ระบบการควบคุมภายใน	ระบบประเมินผลการด�าเนิน

งาน	ดัชนีวัดผลการด�าเนินงาน	(Key	Performance	Indicators	:	KPIs)	การด�าเนินงานตามนโยบายคุณภาพตาม

มาตรฐานต่างๆ	อาทิ	มาตรฐาน	ISO	9001:2015

	 	 การประเมนิความเสีย่งเป็นกระบวนการท่ีประกอบด้วย	การวเิคราะห์	การประเมนิ	การระบแุละการจัดระดบั

ความเสีย่ง	ทีมี่ผลกระทบต่อการบรรลวุตัถปุระสงค์ของการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ	โดยได้พจิารณาปัจจยัทัง้ภายนอก

และภายในทีอ่าจส่งผลให้บรษิทัฯ	ไม่สามารถบรรลวุตัถปุระสงค์ทีก่�าหนดไว้	ซึง่บรษิทัฯ	ได้ก�าหนดเกณฑ์การประเมนิ
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ความเสี่ยงไว้	ได้แก่	ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	(Likelihood)	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ	(Impact)	ซึ่ง

สามารถก�าหนดเกณฑ์ได้ทั้งเกณฑ์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพโดยใช้เป็นพื้นฐานในการประเมินความเสี่ยงต่าง	ๆ	

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงบริษัทฯ	จะให้ฝ่ายที่รับผิดชอบความเสี่ยงแต่ละเรื่องรายงานสถานะความเสี่ยง	รวม

ถึงให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องวิเคราะห์และติดตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกรวมถึงการ

เปลี่ยนแปลงในความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึน	 ซึ่งอาจส่งผลให้ต้องมีการทบทวนจัดการความเสี่ยงและการจัดล�าดับความ

ส�าคัญ	รวมถึงอาจน�าไปใช้ในการทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงซึ่งจะมีการทบทวนอย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง

	 	 6.2	คณะกรรมการได้จดัตัง้คณะกรรมการตรวจสอบทีส่ามารถปฏบิติัหน้าทีไ่ด้อย่างมปีระสทิธภิาพและอิสระ

โดย

	 	 (1)		คณะกรรมการตรวจสอบ	ประกอบด้วยกรรมการอิสระของบริษัทอย่างน้อย	3	คน	โดยมีกรรมการอย่าง

น้อย	1	คน	เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน	

	 	 (2)		คณะกรรมการตรวจสอบเป็นคณะกรรมการอิสระที่จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทใน

การก�ากับดแูลและตรวจสอบการบรหิารงาน	การควบคุมภายใน	และการปฏบิตัติามกฎหมายท่ีเกีย่วข้อง	รวมทัง้การ

จัดท�ารายงานทางการเงิน	 เพื่อให้การปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ	 เป็นไปอย่างโปร่งใสและน่าเชื่อ

ถือ	โดยมีอ�านาจ	หน้าที่	และความรับผิดชอบที่ส�าคัญ	ซึ่งก�าหนดอยู่ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ	ซึ่งได้รับการ

อนุมัติตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่	3/2558	วันที่	2	มีนาคม	2558	ดังนี้	

	 	 (2.1)		สอบทานให้บริษัทฯ	มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ	

	 	 (2.2)	 	 สอบทานให้บริษัทฯ	 มีระบบควบคุมภายใน	 (Internal	 control)	 และระบบการตรวจสอบภายใน	

(Internal	audit)	ทีม่คีวามเหมาะสมและมปีระสทิธผิล	และพจิารณาความเป็นอสิระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน	

ตลอดจนให้ความเหน็ชอบในการพิจารณาแต่งต้ัง	โยกย้าย	เลกิจ้างหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน	หรอืหน่วยงาน

อื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

	 	 (2.3)	 	 สอบทานให้บริษัทฯ	 ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 ข้อก�าหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	

	 	 	(2.4)		พิจารณา	คัดเลือก	เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท�าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	

และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว	 รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม

ด้วยอย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง	

	 	 	 (2.5)	 	พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน	หรือรายการที่อาจจะมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตาม

กฎหมายว่าด้วยหลักทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	รวมทัง้ประกาศและข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย/

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ทั้งนี้	เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

	 	 (2.6)		จัดท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ	โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัทฯ	ซึ่ง

รายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้	

	 	 (ก)		ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง	ครบถ้วน	เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ

	 	 (ข)		ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ

	 	 (ค)	 	 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 ข้อก�าหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

		 	 (ง)		ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

	 	 (จ)		ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
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	 	 (ฉ)	จ�านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

  (ช)	ความเหน็หรอืข้อสงัเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมการตรวจสอบได้รบัจากการปฏบิติัหน้าทีต่ามกฎบตัร	(Charter)

	 	 (ซ)		รายการอืน่ใดทีเ่หน็ว่าผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ	และผูล้งทนุทัว่ไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าทีแ่ละ	ความ

รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

	 	 (2.7)	 ทบทวนและเสนอแก้ไขขอบเขตอ�านาจ	 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบให้

สอดคล้องกับสภาวการณ์

	 	 (2.8)	 ตรวจสอบและสอบสวนผู้ท่ีเกี่ยวข้องภายใต้อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ	 และมีอ�านาจ

ใน	การว่าจ้างหรือน�าผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาช่วยงานตรวจสอบและสอบสวน

	 	 (2.9)	 หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระท�าดังต่อไปนี้	 ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อ	

ฐานะทางการเงินและผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ	 ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

เพื่อด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

	 	 (ก)	รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

	 	 (ข)	การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่ส�าคัญในระบบควบคุมภายใน

	 	 (ค)	 การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย	หรือ	กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

	 	 หากคณะกรรมการบรษิทัหรอืผูบ้รหิารไม่ด�าเนนิการให้มกีารปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาข้างต้น	กรรมการตรวจ

สอบรายใดรายหนึง่อาจรายงานว่ามรีายการหรอืการกระท�าตามข้างต้นต่อส�านกังานคณะกรรมการก�ากับหลกัทรพัย์

และตลาดหลักทรัพย์	หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

	 	 (2.10)	ให้ความเหน็ต่อฝ่ายจัดการเกีย่วกบัการแต่งตัง้	เลกิจ้าง	ผลการด�าเนนิงาน	งบประมาณ	และอตัราของ

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

	 	 (2.11)	จัดท�ารายงานการด�าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ	1	

ครั้ง

	 	 (2.12)	 สอบทานและให้ความเห็นในรายงานผลการประเมินการก�ากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อ

สังคม	และการต่อต้านการคอร์รัปชั่นประจ�าปี	ซึ่งได้จัดท�าโดยคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับมอบหมาย

	 	 (2.13)	 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจ

สอบ

  กรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังนี้
	 	 (1)		ถอืหุน้ไม่เกนิร้อยละ	1	ของจ�านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงท้ังหมดในบรษิทัฯ	บรษิทัใหญ่	บรษิทัย่อย	บรษิทั

ร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผูมีอ�านาจควบคุมบริษัท	ทั้งนี้โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

	 	 (2)		ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการทีม่ส่ีวนร่วมบริหารงาน	ลูกจ้าง	พนกังาน	ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจ�า	หรอื

ผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือ

ของผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ	 เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนเข้าด�ารง

ต�าแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ

	 	 (3)	 ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ	บริษัทใหญ่	 บริษัทย่อย	 บริษัทร่วม	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ	่

หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ	 ในลักษณะที่อาจจะเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน	 รวม

ทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย	หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ	บริษัทใหญ่	
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บริษัทย่อย	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ	 เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว

ไม่น้อยกว่าสองปี	อกีทัง้ไม่มผีลประโยชน์หรอืส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อมทัง้ในด้านการเงินและการบรหิาร

งานของบริษัทฯ	บริษัทในเครือบริษัทร่วม	หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ในลักษณะที่จะท�าให้ขาดความเป็นอิสระ

	 	 (4)	ไม่มคีวามสมัพนัธ์ทางสายโลหติหรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมายในลกัษณะทีเ่ป็นบดิามารดา	คูส่มรส

พีน้่องและบตุร	รวมทัง้คูส่มรสของบตุรของกรรมการรายอืน่	ผู้บริหาร	ผู้ถือหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ	ผู้มอี�านาจควบคมุ	

หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการหรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ	และบริษัทย่อย

	 	 (5)		ไม่เป็นกรรมการทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้ขึน้เพือ่เป็นตวัแทนรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบรษิทั	ผูถ้อืหุน้ราย

ใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่	นอกจากนี้แล้วยังต้องสามารถแสดงความเห็นหรือรายงาน

ได้อย่างมีอิสระตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายโดยไม่ค�านึงถึงผลประโยชน์ใดๆ	 ที่จะมาบีบบังคับให้ไม่สามารถแสดง

ความเห็นได้ตามที่พึงจะเป็น

	 	 (6)	ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูต้รวจสอบบญัชขีองบริษทัฯ	บริษทัใหญ่	บริษทัย่อย	บริษทัร่วม	ผู้ถอืหุน้รายใหญ่	ผูมี้

อ�านาจควบคมุ	หรอืนติบิคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง	และไม่เป็นผู้ถอืหุน้ทีม่นียั	ผู้มอี�านาจควบคมุ	หรือหุน้ส่วนผู้จดัการ

ของส�านักงานสอบบญัช	ีซึง่มผีูส้อบบญัชบีรษิทั	บรษัิทใหญ่	บรษิทัย่อย	บรษัิทร่วม	หรอืผูม้อี�านาจควบคมุของบรษิทัฯ

สงักดัอยูเ่ว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนเข้าด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการตรวจ

สอบ

	 	 (7)	ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้ห้บรกิารทางวชิาชพีใดๆ	ซึง่รวมถงึการให้บรกิารเป็นทีป่รกึษากฎหมายหรือทีป่รกึษา

ทางการเงิน	 ซ่ึงได้รับค่าบริการเกินกว่า	 2	 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ	 บริษัทใหญ่	 บริษัทย่อย	 บริษัทร่วม	 ผู้ถือหุ้น

รายใหญ่ผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ	และนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็น

นิตบิคุคลให้รวมถงึการเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่	กรรมการซึง่ไม่ใช่กรรมการอสิระ	ผูบ้รหิาร	หรอืหุ้นส่วนผูจ้ดัการของผูใ้ห้

บริการทางวิชาชีพนั้น	เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนเข้าด�ารงต�าแหน่งเป็น

กรรมการตรวจสอบ

	 	 (8)	ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับบริษัทฯ	หรือบริษัทย่อย	หรือไม่

เป็นหุน้ส่วนทีม่นียัในห้างหุน้ส่วน	หรอืเป็นกรรมการทีม่ส่ีวนร่วมบริหารงาน	ลูกจ้าง	พนกังาน	ทีป่รึกษาทีรั่บเงินเดอืน

ประจ�า	หรอืถือหุ้นร้อยละหน่ึงของจ�านวนหุ้นทีม่สิีทธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัย่อยอืน่	ซึง่ประกอบกจิการทีม่สีภาพ

อย่างเดียวกันและเป็นการแบ่งปันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ	หรือบริษัทย่อย

	 	 (9)	คณะกรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ	ตามคุณสมบัติที่ส�านักงานคณะกรรมการ

ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก�าหนด

	 	 6.3	บริษัทฯ	มีนโยบายขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ	ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	มี

เหตุผลและเป็นอิสระภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี	 เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ	 เป็นส�าคัญ	 โดยก�าหนดให้ผู้ที่มีส่วน

เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวโยงกับรายการที่พิจารณาเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้ท่ีเกี่ยวข้องให้บริษัทฯ	

ทราบ	และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณา	รวมถึงไม่มีอ�านาจอนุมัติในรายการดังกล่าว

	 	 บริษัทฯ	มีนโยบายในการท�ารายการเกี่ยวโยงกัน	และรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่สอดคล้อง

กับกฎหมาย	 ตลอดจนข้อบังคับของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 คณะกรรมการ

ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	คณะกรรมการก�ากับตลาดทุน	และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	รวมทั้ง

จะเปิดเผยรายการดังกล่าวไว้ในรายงานประจ�าปี	และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี	(แบบ	56-1)

	 	 คณะกรรมการมข้ีอก�าหนดให้กรรมการรายงานการมส่ีวนได้เสียอย่างน้อยก่อนการพิจารณาวาระการประชุม
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คณะกรรมการ	และบันทกึไว้ในรายงานการประชมุคณะกรรมการ	คณะกรรมการควรดแูลให้กรรมการทีม่ส่ีวนได้เสยี

อย่างมีนัยส�าคัญในลักษณะที่อาจท�าให้กรรมการรายดังกล่าวไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ	งดเว้นจากการมี

ส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระนั้น

  หลกัปฏบัิต ิ7	รกัษาความน่าเชือ่ถอืทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล	(Ensure	Disclosure	and	Financial	
Integrity)
	 		 7.1	คณะกรรมการก�ากบัดแูลให้มรีะบบการจดัท�ารายงานทางการเงนิและการเปิดเผยข้อมลูส�าคญัต่าง	ๆ 	ถกู

ต้อง	เพียงพอ	ทันเวลา	เป็นไปตามกฎเกณฑ์	มาตรฐาน	และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

		 	 (1)	 	 คณะกรรมการก�ากับดูแลให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดท�าและเปิดเผยข้อมูล	 มีความรู้	 ทักษะและ

ประสบการณ์ทีเ่หมาะสมกบัหน้าท่ีความรบัผดิชอบ	และมจี�านวนเพยีงพอ	โดยบคุลากรดังกล่าวหมายรวมถงึผูบ้รหิาร

สูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน	ผู้จัดท�าบัญชี	ผู้ตรวจสอบภายใน	เลขานุการบริษัท	และนักลงทุนสัมพันธ์

	 	 (2)		คณะกรรมการบรษัิทให้ความส�าคญัต่อการเปิดเผยข้อมลูทีม่คีวามถกูต้องครบถ้วนเพยีงพอ	โปร่งใส	และ

ทนัเวลา	ทัง้ข้อมูลทางการเงนิและข้อมลูทัว่ไป	ตลอดจนข้อมูลอืน่ทีม่ผีลหรอือาจมผีลต่อราคาหลกัทรพัย์ของบรษิทัฯ	

ซึ่งล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท	โดยบริษัทฯ	จะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว

ตามหลกัเกณฑ์ของส�านกังานคณะกรรมการก�ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรัพย์คณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุและ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

	 	 	(3)		บริษัทฯ	ให้ความส�าคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ	และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงาน

ประจ�าปีโดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้สอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน

รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินและรายงานให้คณะกรรมการบริษัท

ทราบ	 และจะจัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของ

ผู้สอบบัญชีในรายงานประจ�าปี

	 	 	(4)		ในการให้ความเหน็ชอบการเปิดเผยข้อมลู	คณะกรรมการได้ค�านงึถงึปัจจัยทีเ่กีย่วข้องโดยในกรณทีีเ่ป็น

รายงานทางการเงินจะพิจารณาปัจจัยอย่างน้อยดังต่อไปนี้ด้วย

	 	 	 (4.1)		ผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน

	 	 	 (4.2)	 	ความเห็นของผู้สอบบัญชีในรายงานทางการเงิน	และข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับระบบ

ควบคุมภายใน	รวมทั้งข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีผ่านการสื่อสารในช่องทางอื่นๆ	(ถ้ามี)

	 	 	 (4.3)		ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

	 	 	 (4.4)		ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์	เป้าหมายหลัก	กลยุทธ์และนโยบายของบริษัท

	 	 	(5)		คณะกรรมการก�ากับให้การเปิดเผยข้อมูล	ซึ่งรวมถึงงบการเงิน	รายงานประจ�าปี	แบบ	56-1สามารถ

สะท้อนฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานอย่างเพียงพอ	 รวมทั้งสนับสนุนให้บริษัทฯ	 จัดท�าค�าอธิบายและการ

วิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ	 (management	discussion	and	analysis	หรือ	MD&A)	 เพื่อประกอบการเปิดเผยงบ

การเงินทุกไตรมาส	 ท้ังน้ีเพื่อให้นักลงทุนได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นกับฐานะการเงินและ

ผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ	ในแต่ละไตรมาสได้ดียิ่งขึ้น	นอกจากข้อมูลตัวเลขในงบการเงินเพียงอย่างเดียว

	 	 7.2	 คณะกรรมการได้ติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการช�าระ

หนี้โดย

	 	 (1)		คณะกรรมการก�าหนดให้ฝ่ายจัดการมีการติดตามและประเมินฐานะทางการเงินของบริษัทฯ	และมี
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การรายงานต่อคณะกรรมการอย่างสม�่าเสมอ	 โดยคณะกรรมการและฝ่ายจัดการจะร่วมกันหาทางแก้ไขโดยเร็วหาก

เริ่มมีสัญญาณบ่งชี้ถึงปัญหาสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการช�าระหนี้

	 	 (2)		ในการอนุมัติการท�ารายการใด	ๆ	หรือการเสนอความเห็นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ	คณะกรรมการจะ

ต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วนและต้องมั่นใจว่าการท�ารายการดังกล่าวจะไม่กระทบต่อความต่อเนื่องในการด�าเนินกิจการ

สภาพคล่องทางการเงิน	หรือความสามารถในการช�าระหนี้

	 	 7.3		บริษัทฯ	ได้แต่งตั้งนาย	พงศ์ไท	ตันติสุนทรเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์	(Investor	Relations)	

เพื่อท�าหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนหรือผู้ถือหุ้น	 โดยบริษัทฯ	 จะจัดให้มีการประชุมเพ่ือวิเคราะห์ผลการด�าเนิน

งานเป็นประจ�า	 รวมท้ังจะเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทฯ	 ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ	 ให้แก่ผู้ถือหุ้น	

นักวิเคราะห์หลักทรัพย์	 บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	 และหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องรับทราบผ่านช่องทางต่าง	ๆ	

กล่าวคือ	การรายงานต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	ตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย	และเว็บไซต์ของบริษัทฯ	นอกจากนี้	บริษัทฯ	ยังให้ความส�าคัญในการเปิดเผยข้อมูลอย่างสม�่าเสมอทั้ง

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข่าวสารเป็นประจ�าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ	โดยข้อมูลที่อยู่บน

เว็บไซต์ของบริษัทฯ	จะมีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ	ซึ่งข้อมูลดังกล่าวรวมถึงวิสัยทัศน์	พันธกิจ	งบการเงิน	ข่าว

ประชาสัมพันธ์	รายงานประจ�าปี	 โครงสร้างบริษัทและผู้บริหาร	ตลอดจนโครงสร้างการถือหุ้นและผู้ถือหุ้นรายใหญ่	

หนังสือเชิญประชุม	เอกสารทางทะเบียนของบริษัทฯ	กฎบัตรต่างๆ	เป็นต้น

  หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการส่ือสารกับผู้ถือหุ้น	 (Ensure	 Engagement	 and	 
Communication with Shareholders)
	 		 8.1	บริษัทฯ	ตระหนักและให้ความส�าคัญในสิทธิขั้นพื้นฐานต่าง	ๆ	ของผู้ถือหุ้น	ทั้งในฐานะของนักลงทุนใน

หลักทรัพย์และเจ้าของบริษัท	เช่น	สิทธิในการซื้อ	ขาย	โอน	หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่	สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งผล

ก�าไรจากบริษัทฯ	สิทธิในการได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอ	สิทธิต่าง	ๆ	ในการประชุมผู้ถือหุ้น	สิทธิในการแสดงความคิด

เหน็	สทิธใินการร่วมตดัสนิใจในเรือ่งส�าคญัของบริษัทฯ	เช่น	การจัดสรรเงินปันผล	การแต่งต้ังหรอืถอดถอนกรรมการ	

การแต่งตัง้ผูส้อบบัญชี	การอนุมติัธุรกรรมท่ีส�าคญัและมผีลต่อทศิทางในการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ	รวมถงึการแก้ไข

หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัทฯ	เป็นต้น

	 	 	 (1)		บรษิทัฯ	จะแจ้งก�าหนดการประชมุผูถ้อืหุน้รวมทัง้วาระการประชมุทีเ่กีย่วข้องต่อตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย	และเผยแพร่ก�าหนดการประชุมดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ	รวมทั้งจะจัดท�าและเผยแพร่

หนังสือเชิญประชุมทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ	เช่นกัน

	 	 	 (2)		บรษิทัฯ	จะอ�านวยความสะดวกให้ผู้ถอืหุน้รายย่อยสามารถเสนอชือ่กรรมการหรือเสนอวาระเพิม่

เตมิได้กอนวนัประชมุผูถ้อืหุน้โดยบรษิทัฯ	จะก�าหนดหลกัเกณฑ์ทีช่ดัเจนเป็นการล่วงหน้าเกีย่วกบัวิธกีารทีใ่ห้ผูถ้อืหุน้

รายย่อยจะเสนอชือ่บุคคลเพือ่เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการรวมทัง้หลกัเกณฑ์เพือ่พจิารณาว่าบรษิทัฯ	จะเพิม่วาระการ

ประชุมที่ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอหรือไม่

	 	 	 (3)	ในการด�าเนินการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งบริษัทฯ	จะให้โอกาสแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียม

กนัโดยก่อนเริม่การประชมุประธานในทีป่ระชมุจะชีแ้จงวธิกีารใช้สิทธอิอกเสียงและวธีินบัคะแนนเสียงของผู้ถอืหุน้ที่

ต้องลงมตใินแต่ละวาระและยงัเปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้และผู้รับมอบฉันทะทีเ่ข้าร่วมประชมุทกุรายสามารถแสดงความ

คิดเห็	นข้อเสนอแนะรวมทั้งซักถามในแต่ละวาระโดยใช้เวลาอย่างเหมาะสม	และเพียงพอ	โดยประธานในที่ประชุม

จะด�าเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ก�าหนดไว้	 รวมทั้งจะมิให้ผู้บริหารเพ่ิมวาระการประชุมท่ีไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้น
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ทราบล่วงหน้าโดยไม่จ�าเป็น	โดยเฉพาะวาระทีมี่ความส�าคญัซึง่ผูถ้อืหุน้ต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมลูก่อนการตดัสนิใจ	

	 	 (4)		ในวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ	จะสนับสนุนให้มีการเลือกตั้งเป็นรายคน

		 	 	 (4.1)		บรษิทัฯ	จะจดัส่งหนงัสอืเชญิประชมุพร้อมทัง้ข้อมลูประกอบการประชมุตามวาระต่างๆ	ให้ผูถ้อื

หุน้รับทราบล่วงหน้าก่อนวนัประชมุไม่น้อยกว่า	7	วนั	หรอืระยะเวลาอืน่ใดตามทีก่ฎหมายหรอืกฎระเบยีบทีเ่กีย่วข้อง

ประกาศก�าหนด	โดยในแต่ละวาระการประชมุจะมคีวามเหน็ของคณะกรรมการบริษัทประกอบ	รวมทัง้ข้อมลูประกอบ

การประชุมที่เพียงพอเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาในการศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนวันประชุม	นอกจากนี้	บริษัทฯ	จะน�า

ข้อมูลดังกล่าวเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ของบริษัทก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

	 	 	 (4.2)		ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น	บริษัทฯ	จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งความเห็น	ข้อเสนอแนะ	

หรือข้อซักถามได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุมตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ	 ก�าหนด	 โดยบริษัทฯ	 จะเผยแพร่หลักเกณฑ์ดัง

กล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

	 	 	 (4.3)	ในกรณทีีผู่ถ้อืหุน้ไม่สามารถเข้าร่วมประชมุด้วยตวัเอง	บรษิทัฯ	จะเปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้สามารถ

มอบฉนัทะให้กรรมการอสิระหรอืบคุคลอืน่ใดเข้าร่วมประชมุแทนได้	โดยใช้หนงัสอืมอบฉนัทะแบบหนึง่แบบใดตามท่ี

บริษัทฯ	ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม

	 	 	 (4.4)		ในการประชุมผู้ถือหุ้น	บริษัทฯ	จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการ

แสดงความคดิเหน็	ข้อเสนอแนะหรอืตัง้ค�าถามในวาระต่างๆ	ทีเ่กีย่วข้องได้อย่างอสิระก่อนการลงมติในวาระใดๆ	และ

จะมีกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ	ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบค�าถามในที่ประชุม	

	 		 	 (4.5)		บรษิทัฯ	จะจดัให้มบุีคลากรทีเ่ป็นอสิระท�าหน้าทีช่่วยในการตรวจนบัคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ

	 		 	 (4.6)		ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้นแล้วเสร็จบริษัทฯ	จะจัดท�ารายงานการประชุมที่บันทึกข้อมูลอย่าง

ถกูต้องและครบถ้วนในสาระส�าคญัรวมท้ังจะมกีารบันทกึประเด็นข้อซักถามความคดิเห็นและข้อเสนอแนะท่ีส�าคญัไว้	

ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้	นอกจากนี้บริษัทฯ	จะน�าผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ

รวมทั้งรายงานการประชุมเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ	เพื่อให้ผ้ถือหุ้นได้พิจารณา

	 	 8.2	คณะกรรมการได้ก�าหนดให้การด�าเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย	โปร่งใส

มีประสิทธิภาพ	และเอื้อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน

	 	 	 (1)	 ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น	 บริษัทฯ	 จะใช้สถานท่ีซ่ึงสะดวกแก่การเดินทาง	 โดยจะแนบแผนที่ซึ่ง

แสดงสถานทีจ่ดัการประชมุผูถ้อืหุ้นไว้ในหนงัสอืเชญิประชมุ	รวมถงึเลือกวนัเวลาทีเ่หมาะสม	และจัดสรรเวลาในการ

ประชุมอย่างเพียงพอ	ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่จะอ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท

	 	 	 (2)	บริษัทฯ	จะสนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ	เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบ

ได้ในการนับผลการลงคะแนน

	 	 8.3	คณะกรรมการได้ดูแลให้มีการเปิดเผยมติที่ประชุมและการจัดท�ารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไป

อย่างถกูต้องและครบถ้วน	โดยคณะกรรมการได้ดูแลให้การจดัส่งส�าเนารายงานการประชมุผูถื้อหุน้ให้ตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทยภายใน	14	วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น

  8.2 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยในรอบปีที่ผ่านมา
	 	 เอกสารรายงานผลการปฏบัิตหิน้าทีข่องคณะกรรมการชดุย่อยในรอบปีท่ีผ่านมา	อยูใ่นเอกสารแนบ	6	รายงาน

จากคณะกรรมการตรวจสอบ	
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  9.1 การควบคุมภายใน 
  ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับความเพียงพอและความเหมาะสม
ของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
  คณะกรรมการบริษัทฯ	 และผู้บริหารของบริษัทฯ	 ให้ความส�าคัญต่อการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องด้วย

ตระหนักว่า	 ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกส�าคัญที่จะสร้างความมั่นใจต่อฝ่ายบริหารในการช่วยลดความเส่ียง

ทางธุรกิจ	 ช่วยให้การด�าเนินธุรกิจมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	 โดยมีการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสม	 และ

บรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้	ตลอดจนมีการประเมินผลการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละครั้ง

	 	 คณะกรรมการบรษิทัฯ	ได้ก�าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ	ท�าหน้าทีใ่นการก�ากับดแูลให้ระบบการควบคุม

ภายในและระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง	ของบริษัทฯ	มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ	รวมถึงการดูแลให้

บริษัทฯ	มีการปฏิบัติตามข้อก�าหนด	และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	 การดูแลมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 การ

ท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน	การดูแลรักษาและการใช้ทรัพย์สิน	เพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ	โดย

บริษัทฯ	 ได้จัดให้มีกลไกการตรวจสอบ	และถ่วงดุล	 โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในซึ่งมีความเป็นอิสระท�าหน้าที่ในการ

ตรวจสอบ	ประเมนิประสทิธภิาพ	และความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในและระบบการบริหารจัดการความ

เสี่ยง	 ในการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานทั้งของบริษัทฯ	 	 โดยน�ากรอบแนวทางของระบบการควบคุมภายในตาม

มาตรฐานสากลของ	COSO	(The	Committee	of	Sponsoring	Organizations	of	the	Tread	way	Commission)	

และกรอบการบรหิารความเสีย่งทัว่ทัง้องค์กร	(Enterprise	Risk	Management)	มาประยกุต์ใช้ให้การควบคมุภายใน

และการบริหารความเสี่ยงให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น	เพื่อให้การด�าเนินงานด้านต่างๆ	ของบริษัทฯ	มีประสิทธิภาพ	

และประสิทธิผลมากที่สุด

	 	 นอกจากนีค้ณะกรรมการบรษิทัฯ	ได้ก�าหนดให้มกีารประเมนิความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในเป็น

ประจ�าทุกปี	 ตามแนวทางของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 (ก.ล.ต.)	 โดยในการ

ประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	1/2565	เมื่อวันที่	24	กุมภาพันธ์	2565	บริษัทฯ	ได้มีการทบทวนแบบประเมิน

ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน	 ตามกรอบการควบคุมภายในของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่

อ้างอิงจาก	COSO	(The	Committee	of	Sponsoring	Organizations	of	the	Tread	way	Commission)	ทั้ง	5	

องค์ประกอบ	17	หลกัการย่อย	ทัง้นี	้บรษิทัฯ	ไม่พบข้อบกพร่องทีม่นียัส�าคญัต่อระบบการควบคมุภายในของบรษิทัฯ	

  การตรวจสอบภายใน
  ฝ่ายตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร	 โดยในระหว่างปี	 2564	 บริษัทฯ	 ได้ว่าจ้าง	 บริษัท	

ตรวจสอบภายในธรรมนิติ	 จ�ากัด	 เข้ามาท�าหน้าที่ตรวจสอบภายในร่วมกับฝ่ายตรวจสอบภายใน	 โดยจะตรวจสอบ

และประเมินการปฏิบัติตามระเบียบและคู่มือการปฏิบัติงานที่จัดท�าขึ้นภายใต้หลักจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ,	

นโยบายเกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี	 และนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 ซึ่งได้จัด

9. การควบคุมภายใน และรายการ
     ระหว่างกัน
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ท�ารายงานผลการตรวจสอบและรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบในด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน	

และรายงานต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารในด้านงานบริหารหน่วยงาน	ฝ่ายตรวจสอบภายในและบริษัท	 ตรวจสอบ

ภายในธรรมนิติ	มีหน้าที่ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในและประเมินความเสี่ยง

ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน	 รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนให้ฝ่ายต่างๆ	 สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

ทางธุรกิจ

	 	 หวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน	ปฏบิติัหน้าท่ีเป็นเลขานกุารของคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือสนบัสนนุให้

คณะกรรมการตรวจสอบสามารถด�าเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้	และเป็นที่ปรึกษาเพื่อให้ค�า

แนะน�าแก่บริษัทในด้านต่างๆ	เช่น	ด้านการควบคุมภายใน	ด้านการบริหารความเสี่ยง	ด้านความปลอดภัยของระบบ

สารสนเทศ	เป็นต้น

	 	 ทัง้นีฝ่้ายตรวจสอบภายในได้ด�าเนนิการตรวจสอบระบบควบคมุภายในอย่างสม�า่เสมอ	ตามแผนงานการตรวจ

สอบประจ�าปี	และรายงานผลการตรวจสอบแก่คณะกรรมการตรวจสอบ	ณ	ปัจจุบนั	ยงัไม่พบข้อบกพร่องทีเ่ป็นสาระ

ส�าคัญ	แต่ได้ให้ความเหน็ในการปรบัปรงุระบบการควบคมุภายในบางจดุทีไ่ด้ตรวจพบรวมถงึได้ให้ค�าแนะน�าทีเ่หมาะ

สมเพือ่ให้ฝ่ายต่างๆ	น�าไปปรบัปรงุกระบวนการท�างาน	โดยฝ่ายตรวสอบภายในของบริษทัฯ	มหีน้าทีส่อบทานเพ่ือให้

ม่ันใจว่าการปฏิบตังิานหลกัและกจิกรรมทางการเงินทีส่�าคญัของบริษทัฯ	ได้ด�าเนนิการอย่างมปีระสิทธภิาพและเป็น

ไปตามกฎหมายภายใต้แนวทางที่ก�าหนด								

  ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

	 	 ทัง้นี	้ทกุปีในการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมนิความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในของบ

รษิทัฯ	ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบเกีย่วกบัการควบคมุภายในเป็นไปในทางเดยีว	กบั	คณะกรรมการบริษทั

และผู้สอบบัญชี	 (อ้างอิงในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจ�าปี	 เอกสารแนบ	6	 :	รายงานจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ)		โดยทั้งคณะกรรมการบริษัทฯ	คณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีมีความเห็นสอดคล้องกันว่าการ

ควบคมุภายในของบรษิทัฯ	ไม่พบข้อบกพร่องในส่วนทีเ่ป็นสาระสาคญัของระบบการควบคมุภายในทีจ่ะมผีลกระทบ

อย่างเป็นสาระสาคัญ

  9.2 รายการระหว่างกัน (ถ้ามี)
  -ไม่มี-
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ส่วนที่ 4
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
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เอกสารแนบ 1 

รายการเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ�านาจควบคมุ
และเลขานุการบริษัท

	 เอกสารแนบ	

ประธานกรรมการ 

อายุ 74 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์

  (เกียรตินิยมดีมาก) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- ปริญญาโท MBA (International Business), 

  Wharton School, University of Pennsylvania

- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน

  รุ่นที่ 1 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ปริญญากิตติมศักดิ์ :
- บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการธนาคาร

  และการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- เศรษฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

- บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการ

  จัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

- เศรษฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

- บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

  สาขาวิชาบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

- เศรษฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
จ�านวนหุ้น SQ : 70,000,000 หุ้น คิดเป็น 6.09%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร : -ไม่มี-

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จ�ากัด (มหาชน)

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท คอมลิงค์ จ�ากัด

ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท รีฟายนิ่งโลหะมีค่า จ�ากัด

ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยเอเซียแปซิฟิคบริวเวอรี่ จ�ากัด

ปัจจุบัน กรรมการ มูลนิธิอาจารย์ป๋วย

หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร		เทวกุล1
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ปัจจุบัน ประธานกรรมการ สถาบันป๋วย อึ๊งภากรณ์

ปัจจุบัน ประธานกรรมการ มูลนิธิคึกฤทธิ์ 80ฯ

2544-2549 ผู้ว่การธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย

2549-2550 รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง

2557-2558 รองนายกรัฐมนตรี

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 

อายุ 58 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปรญิญาตร ีสาขาวศิวกรรมศาสตร์  จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- ปรญิญาโท สาขาบริหารธุรกิจ University of Florida, 
  USA

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 

  244/2560

- หลักสูตร Risk Management Program for Corporate 

  Leader (RCL) 1/2558

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 

  79/2552

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
จ�านวนหุ้น SQ : 150,000 หุ้น คิดเป็น 0.01%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร : -ไม่มี-

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ประธาน

กรรมการตรวจสอบ

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จ�ากัด (มหาชน)

2558 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาฝ่ายการลงทุน บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จ�ากัด (มหาชน)

2559 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไฟร์เทรด เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน)

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2557-2558 กรรมการผู้จัดการ บริษัท เท็น เอ็ม.ดี. นครสวรรค์ จ�ากัด

2557-2558 กรรมการ บริษัท อลิอันซ์ เมดิคอล เอเชีย จ�ากัด

นายศิริชัย		โตวิริยะเวช2
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กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 

อายุ 77 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
-	 ปรญิญาตร	ีสาขาการบัญช	ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

-  ปริญญาโท	สาขาการบริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัย

	 ธรรมศาสตร์

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
-		 หลักสูตร	Director	Accreditation	Program	(DAP) 

		 รุ่นที่	1/2550

-		 หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)	 

	 รุ่นที่	53/2548

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
จ�านวนหุ้น SQ : 150,000	หุ้น	คิดเป็น	0.01%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร : -ไม่มี-

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จ�ากัด (มหาชน)

2549 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ/
กรรมการตรวจสอบ

บริษัท ไทยฟิล์ม จ�ากัด (มหาชน)

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2548 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บริษัท คอมลิงค์ จ�ากัด

นางกิ่งเทียน		บางอ้อ3

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน) 213



กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 

อายุ 52 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
-	ปริญญาตรี	สาขาบัญชี	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-	ปริญญาโท	สาขาบัญชี	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-	ปริญญาเอก	สาขาบริหารธุรกิจ(บัญชี)	มหาวิทยาลัย

		ธรรมศาสตร์

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
-	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

-	หลกัสตูร	Successful	Formulation	&	Execution	of

		Strategy	(SFE)	รุ่นที่	15/2555

-	หลักสูตร	How	to	Measure	the	Success	of	

		Corporate	Strategy	(HMS)	รุ่นที่	3/2556

-	หลักสูตร	Chartered	Director	Class	(CDC)

		รุ่นที่	8/2557

-	หลักสูตร	Boardroom	Success	through	Financing

		and	Investment	(BFI)	รุ่นที่	5/2561

การอบรมอื่นๆ
-	Thai	Standard	on	Auditing	(TSA)	

-	Thai	Financial	Reporting	Standard	(TFRS)	

-	Internal	Control	and	Internal	Audit	

-	อบรมมาตรฐานบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชี	

		สภาวิชาชีพบัญชี	63.5	ชั่วโมง	ปี	2563

จำานวนหุ้น SQ : 150,000 หุ้น คิดเป็น 0.01%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร : -ไม่มี-

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจ
สอบ

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จ�ากัด (มหาชน)

2561 กรรมการอิสระ บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จ�ากัด (มหาชน)

2562 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจ
สอบ

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

2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ประธาน
กรรมการตรวจสอบ/ประธาน
กรรมการบริหารความเสี่ยง/
กรรมการที่ปรึกษาการลงทุน

บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จ�ากัด (มหาชน)

2554 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจ
สอบ/กรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัท ซี.พี.แอล กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

ดร.มงคล		เหล่าวรพงศ์4
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รองประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร 

อายุ 73 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
-	ปริญญาตรี	นิติศาสตรบัณฑิต	(เกียรตินิยมดี)

		มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-	นิติศาสตร์มหาบัณฑิต	(LL.M.	Corporations)	
		New	York	University,	New	York,	USA
-	ประกาศนียบัตรเนติบัณฑิตไทย	เนติบัณฑิตยสภา

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
-	หลักสูตร	Director	Accreditation	Program	(DAP)

		รุ่นที่	43/2545

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

จ�านวนหุ้น SQ : 15,701,000 หุ้น คิดเป็น 1.38%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร : -ไม่มี-

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

2558 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จ�ากัด (มหาชน)

2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จ�ากัด (มหาชน)

2548 - ปัจจุบัน กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั ออิอน ธนทรพัย์ (ไทยแลนด์) จ�ากดั (มหาชน)

2554 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ
สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พีเอฟ คอนโทรลล์ กรุ๊ป จ�ากัด

2544 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล บิสซิเนส ลอว์เยอร์ส จ�ากัด

ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สหกลเพาเวอร์ จ�ากัด

ปัจจุบัน กรรมการ Mai Khot Energy Limited

2546 - 2558 กรรมการอสิระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เจริญสิน แอสเสท จ�ากัด

นายนพพันธป์	เมืองโคตร5

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2552 - ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษ สาขาวิชาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจ

สอบ/ กรรมการบริหารความ

เสี่ยง

บริษัท เจริญสิน แอสเสท จ�ากัด

2564 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ควอลิตี้ เอสชัวรันส์ เซอร์วิส จ�ากัด

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน) 215



ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ กรรมการ/ กรรมการบริหาร
อายุ 58 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
-	วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-	Master	of	Business	Administration,	
		Ohio	University,	Ohio,	USA

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
-	หลักสูตร	Director	Accreditation	Program	(DAP)
		รุ่นที่	94/2555
-	หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)

		รุ่นที่	244/2560

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

จำานวนหุ้น SQ : 1,697,150 หุ้น คิดเป็น 0.15%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร : เป็นพี่ชายนายวิทวัส,	นายภวัต	
และนายกวิตม์	ศิริสรรพ์

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จ�ากัด (มหาชน)

2558 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จ�ากัด (มหาชน)

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2546 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เอสวีพีเค จ�ากัด

ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สหกลเพาเวอร์ จ�ากัด

ปัจจุบัน กรรมการ Mai Khot Energy Limited

นายศาศวัต		ศิริสรรพ์6
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ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ/กรรมการ/กรรมการ
บริหาร/ ประธานกรรมการความเสี่ยง
อายุ 57 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
  รุ่นที่ 94/2555

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

จำานวนหุ้น SQ : 4,000,075 หุ้น คิดเป็น 0.35%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร : เป็นน้องชายนายศาศวัต ศิริสรรพ์ และ
เป็นพี่ชายนาย ภวัต, กวิตม์ ศิริสรรพ์

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จ�ากัด (มหาชน)

2558 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จ�ากัด (มหาชน)

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2546 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บริษัท เอสวีพีเค จ�ากัด

ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สหกลเพาเวอร์ จ�ากัด

ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทู แอนด์ โฟร์ พร็อพเพอร์ตี้ส จ�ากัด

ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วรรณงาม จ�ากัด

ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บ้านเรือนอรุณ จ�ากัด

นายวิทวัส	ศิริสรรพ์7
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กรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Supply 
Chain/กรรมการบริหาร 
อายุ 53 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
-	ปริญญาตรี	สาขาบริหาร	มหาวิทยาลัยรังสิต

-	AAA	Certificate,	Golf	Complex	Operation	and

		Management,	San	Diego	Golf	Academy

-	Master	of	Business	Administration	

		มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
-	หลักสูตร	Director	Accreditation	Program	(DAP)

		รุ่นที่	96/2555

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

จำานวนหุ้น SQ :  21,700 หุ้น คิดเป็น 0.002%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร : เป็นน้องชายนายศาศวัต,	วิทวัส	ศิริสรรพ์	

และเป็นพี่ชายนาย	กวิตม์	ศิริสรรพ์

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จ�ากัด (มหาชน)

2558 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Supply Chain บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จ�ากัด (มหาชน)

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2546 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจัดหาและคลัง บริษัท เอสวีพีเค จ�ากัด

ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท สหกลเพาเวอร์ จ�ากัด

ปัจจุบัน กรรมการ Mai Khot Energy Limited

นายภวัต		ศิริสรรพ์8
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ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน/ กรรมการ/ 
กรรมการบริหาร 
อายุ 53 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
-	บริหารธุรกิจบัณฑิต	สาขาการเงินการธนาคาร

		จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-	Master	of	Business	Administration,	San	Diego

		State	University

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)

  รุ่นที่ 114/2558

การอบรมอื่นๆ
-	หลักสูตร	STRATEGIC	CFO	รุ่น	5

-	หลักสูตรกลยุทธ์การจัดท�างบประมาณให้สอดคล้อง

กับแผนการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

จำานวนหุ้น SQ : 9,322,200 หุ้น คิดเป็น 0.81%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร : เป็นน้องชายนายศาศวัต,	วิทวัส,	

ภวัต	ศิริสรรพ์

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จ�ากัด (มหาชน)

2558 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จ�ากัด (มหาชน)

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอสวีพีเค จ�ากัด

ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สหกลเพาเวอร์ จ�ากัด

นายกวิตม์		ศิริสรรพ์9
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กรรมการ 
อายุ 63 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
-	บัญชีบัณฑิต	สาขาบัญชี	มหาวิทยาลัยหอการค้า

-	การจัดการมหาบัณฑิต	สาขาการจัดการเงิน

		มหาวิทยาลัยมหิดล

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
-	หลักสูตร	Director	Accreditation	Program	(DAP)

		รุ่นที่	114/2558

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

จ�านวนหุ้น SQ :	75,000	หุ้น	คิดเป็น	0.01%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร : -ไม่มี-

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จ�ากัด (มหาชน)

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2531 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนยิเนียริ่ง (1964) จ�ากัด

นายชาลี		รักษ์สุธี10
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กรรมการ / กรรมการอิสระ 

อายุ 66 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
-	ปริญญาตรี	วิทยาศาสตร์	(ธรณีวิทยา)	
		จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-	ปริญญาโท	วิทยาศาสตร์	(ธรณีวิทยา)
-	New	Mexico	Institute	of	Mining	and	Technology, 
  U.S.A

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
-	หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)	
		รุ่นที่	186/2557

การอบรมอื่นๆ
-	หลักสูตรผูบ้ริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน

		สถาบันวิทยาการพลังงาน

-	หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานพัฒนา

		ท้องถิ่นที่ยั่งยืน	สถาบันพระปกเกล้า

-	หลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ	สถาบันวิชาการทหาร

		เรือชั้นสูง

-	หลักสูตร	Masterful	Coaching	Workshop,	Hay	Group

-	หลักสูตรความรู้ด้านตลาดการเงินเพื่อการตัดสินใจ

		ส�าหรับนักบริหารระดับสูง	ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง

		จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- หลักสูตร	Senior	Executive	Development	Program	

-	2	มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ

- หลักสูตร	Executive	Program	for	Growing	Companies, 

  Stanford	Graduate	School	of	Business,	U.S.A

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
จ�านวนหุ้น SQ : -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร : -ไม่มี-

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการอิสระ บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จ�ากัด (มหาชน)

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  -ไม่มี-

นายประภาส		วิชากูล11
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กรรมการ / กรรมการอิสระ 
อายุ 60 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
-	ปริญญาตรี	นิติศาสตร์บัณฑิต	มหาวิทยารามค�าแหง

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

จ�านวนหุ้น SQ : -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร : -ไม่มี-

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการอิสระ บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จ�ากัด (มหาชน)

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ส�านักงานทนายความบางกอกลอว์ ออฟฟิค แอนด์ 

แอสโซซิเอทส์ จ�ากัด

นายพิเชษฐ์		มหันต์สุคนธ์12
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ผู้อ�านวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน/ 
กรรมการบริหาร 
อายุ 60 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
-	บริหารธุรกิจบัณฑิต	

		สาขาการบัญชี	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

-	ศิลปศาสตร์บัณฑิต	

		สาขารัฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

-	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	

		สาขาบริหาร	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
-	หลักสูตร	Director	Accreditation	Program	(DAP)

		รุ่นที่	99/2555

-	หลักสูตรCompany	Secretary	Program	(CSP)

		45/2555

-	หลักสูตรBoard	Reporting	Program	(BRP)	7/2555

การอบรมอื่นๆ
-	สัญเช่า	แนวปฏิบัติการบันทึกบัญชีและเตรียมรับมือ

		ร่างTFRS	16-Leases

-	บัญชีภาษีอากร	Tax	Accounting	การกระทบรายได้

		และรายจ่ายทางบัญชีกับทางภาษีอากร

-	Financial	Statement	Analysis	เทคนิคการอ่าน

		และวิเคราะหงบการเงินเพื่อช่วยในการวางแผน

		และตัดสินใจเชิงธุรกิจ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
จำานวนหุ้น SQ : -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร : -ไม่มี-

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ปัจจุบัน ผู้อ�านวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและ

การเงิน

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จ�ากัด (มหาชน)

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
-ไม่มี-

นางวันเพ็ญ	โฆษิตเรืองชัย13
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ผู้อ�านวยการโครงการแม่เมาะ/กรรมการบริหาร 
อาย ุ 69 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
-	ปวส.	สาขา	Tool	and	Die	Making	

		วิทยาลัยช่างกลพระนครเหนือ	(ราชมงคล)

-	วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต		สาขาอุตสาหกรรม	

		วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษา	(ราชมงคล)

-	Mini	MBA	รุ่น	8	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

-	Micro	MBA	ฐานเศรษฐกิจ	รุ่น	24	

		มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้อ�านวยการโครงการแม่เมาะ 
คุณวุฒิทางการศึกษา 
อาย ุ 30 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

-	Engineer,	Cornell	University,	New	York,	USA

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
-	หลักสูตร	Director	Accreditation	Program	(DAP)

		รุ่นที่	96/2555

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

จำานวนหุ้น SQ : 700,000 หุ้น คิดเป็น 0.01%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร : -ไม่มี-

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จ�ากัด (มหาชน)

ปัจจุบัน ผู้อ�านวยการโครงการแม่เมาะ บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จ�ากัด (มหาชน)

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
-ไม่มี-

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ปัจจุบัน ผู้อ�านวยการโครงการแม่เมาะ บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จ�ากัด (มหาชน)

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
-ไม่มี-

นายอวยชัย	คล้ายทับทิม

นายกันตพัฒน์	ศิริสรรพ์

14

15
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

จำานวนหุ้น SQ : 2,455,800 หุ้น คิดเป็น 0.21%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร : บุตรนายวิทวัส	ศิริสรรพ์
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ผู้อ�านวยการโครงการหงสา 
อายุ 59 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
-	วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต	สาขาไฟฟ้าก�าลัง	

		สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้า
		เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
-	หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต
		สาขา	MPA	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

จำานวนหุ้น SQ : 681,100 หุ้น คิดเป็น 0.06%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร : -ไม่มี-ี

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ปัจจุบัน ผู้อ�านวยการโครงการหงสา บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จ�ากัด (มหาชน)

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

	นายวิฑูรย์		ชินวณิชัย16
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ผู้อ�านวยการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจ/
ที่ปรึกษาอาวุโสทางวิชาการ 
อายุ 62 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
-	วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต	สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

		มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

-	วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต		สาขาวิศวกรรม

		เครื่องกล	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเทนเนสซี	

		รัฐเทนเนสซีประเทศสหรัฐอเมริกา

-	วิศวกรรมศาสตร์ดุษฏีบัณฑิต	สาขาวิศวกรรม

		เครื่องกล	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเทนเนสซี	

		รัฐเทนเนสซี	ประเทศสหรัฐอเมริกา

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

จำานวนหุ้น SQ : -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร : -ไม่มี-

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ปัจจุบัน ผู้อ�านวยการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จ�ากัด (มหาชน)

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2554 - 2559 ที่ปรึกษาอาวุโสทางวิชาการ
รองประธานบริหารอาวุโส
(เหมืองแร่)

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ�ากัด (มหาชน)

	ดร.รุจ	บัณฑุวงศ์	17
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เลขานุการบริษัท 
อายุ 48 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
-	ปริญญาตรี	พาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี	

		การเงิน	และการธนาคารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-	ปริญญาโท	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

		การเงิน	และบริหารปฏิบัติการ,	สถาบันบัณฑิต

		พัฒนบริหารศาสตร์	นิด้า

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
-	Advance	for	Corporate	Secretaries	1/2559

-	Company	Secretary	Program	65/2558

-	Board	Reporting	Program	17/2558

-	Company	Reporting	Program	12/2558

การอบรมอื่นๆ
-	The	Financial	Analyst	Program	Certificate

-	หลักสูตร	CFO’s	Orientation	Course	for	New	IPOs 

		รุ่นที่	3

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
จ�านวนหุ้น SQ : 486,950	หุ้น	คิดเป็น	0.04	%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

2558 - ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จ�ากัด (มหาชน)

2553 - ปัจจุบัน ผู้อ�านวยการฝ่ายงบประมาณและ

จัดหาเงินทุน

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
-ไม่มี-

นายสุรพล		อ้นสุวรรณ18
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ข้อมูลการดำารงตำาแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ

บริษัท

ผู้บริหาร และผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ

หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร  

เทวกุล

นายนพพันธป์ 

เมืองโคตร

นายศิริชัย

โตวิริยะเวช

นางกิ่งเทียน 

บางอ้อ

ดร.มงคล 

เหล่าวรพงศ์

นายศาศวัต

ศิริสรรพ์

นายวิทวัส 

ศิริสรรพ์

นายกวิตม์ 

ศิริสรรพ์

นายชาลี 

รักษ์สุธี

นายพิเชษฐ์ 

มหันต์สุคนธ์

นายประภาส 

วิชากูล

นายภวัต 

ศิริสรรพ์

นางวันเพ็ญ 

โฆษิตเรืองชัย

นายอวยชัย 

คล้ายทับทิม

นายวิฑูรย์ 

ชินวณิชัย

ดร.รุจ  

บัณฑุวงศ์

นายกันตพัฒน์ 

ศิริสรรพ์

บริษัท

บริษัท สหกลอิควิป

เมนท์ จ�ากัด (มหาชน)
C D, ED, M

D, ID, 
CAC

D, ID, AC D, ED, M D, ED, M
D, ID, M, 

CRC
D, ED, 
M, RC

D D, ID ED, M ED, M ED, M ED, M M M M

บริษัทย่อย

บริษัท สหกลพาวเวอร์ จ�ากัด ED, M D, ED, 
M

D, ED, 
M

D, ED, 
M

D, ED, 
M

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

บริษัท เอส. วี. พี. เค. 

จ�ากัด
C, ED, 

M
D, ED, 

M
D, ED, 

M
D, ED, 

M

	 C	=	ประกรรมการบริษัท		 CRC	=	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	 D	=	กรรมการบริษัท	

	 ED	=	กรรมการบริหาร	 ID	=	กรรมการอิสระ	 ED	=	ผู้บริหาร

	 AC	=	กรรมการตรวจสอบ	 RC	=	กรรมการบริหารความเสี่ยง	 CAC	=	ประธานกรรมการตรวจสอบ
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัทฯ	และบริษัทย่อย

ล�ำดับ รำยชื่อ

บริษัท

สหกลอิควิปเมนท์ 

จ�ำกัด (มหำชน)

บริษัทย่อย

บริษัท สหกลพำวเวอร์ จ�ำกัด Mai Khot Energy Limited

1 หม่อมราชวงศ์ปรดียิาธร  เทวกลุ ✓
2 นายนพพันธป์  เมืองโคตร ✓ ✓ ✓
3 นายศิริชัย  โตวิริยะเวช ✓
4 นางกิ่งเทียน บางอ้อ ✓
5 ดร.มงคล  เหล่าวรพงศ์ ✓
6 นายศาศวัต ศิริสรรพ์ ✓ ✓ ✓
7 นายวิทวัส  ศิริสรรพ์ ✓ ✓
8 นายพิเชษฐ์  มหันต์สุคนธ์ ✓
9 นายกวิตม์  ศิริสรรพ์ ✓ ✓
10 นายชาลี  รักษ์สุธี ✓
11 นายประภาส  วิชากูล ✓
12 นายภวัต  ศิริสรรพ์ ✓

✓ = เป็นกรรมการในบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

เอกสารแนบ 2 
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อายุ 41 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 

 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ 

 สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

Certificate
-  ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย 

 (CPIAT)

- วุฒิบัตรผู้ตรวจสอบภายในสากล (CIA)

ประวัติการอบรม
- หลักสูตร COSO 2013 ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ

- อบรมหลักสูตร IT Audit ของสภาวิชาชีพบัญชี

- อมรมประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายใน CPIAT 

- โครงการด�ารงและปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบ

ภายในของหน่วยงาน

- แบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการ

คอร์รัปชั่น

- Asian Confederation of Institutes of Internal

  Auditors (ACIIA) Conference 2016

- CAC SME Certification

- Transforming IA for the Digital Age

- Introduction to COBIT 2019

- CAE Forum 2019

- Smart IA in The Digital World 2020

การถือหุ้นในบริษัท
-ไม่มี- 

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน  และหัวหน้างานก�ากับดูแลการปฏิบัติ
งานของบริษัทฯ
 ณ ปัจจุบัน ผู้รับผิดชอบงานตรวจสอบภายในของบริษัทคือ นางสาวกรกช วนสวัสดิ์ รองประธากรรมการ

บริหาร บริษัทตรวจสอบภายในธรรมนิติ จ�ากัด ทั้งในส่วนของบริษัทฯและบริษัทย่อย โดยหัวหน้าทีมตรวจสอบ

ควบคุมภายใน มีคุณสมบัติ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ในการท�างาน ดังนี้

นางสาวกรกช		วนสวัสดิ์

เอกสารแนบ 3

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

3/6/2559 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บจก.ตรวจสอบภายในธรรมนิติ /ให้บริการตรวจสอบภายใน

2559-2/6/2559 ผู้จัดการอาวุโส แผนกตรวจสอบภายใน

บจก.สอบบัญชีธรรมนิติ/ให้บริการตรวจสอบบัญชีและตรวจ

สอบภายใน

2555-2558 ผู้จัดการ แผนกตรวจสอบภายใน

บจก.สอบบัญชีธรรมนิติ/ให้บริการตรวจสอบบัญชีและตรวจ

สอบภายใน

230    แบบรายงาน 56-1 One Report ประจำาปี 2564



2553-2554 ผู้ช่วยผู้จัดการ แผนกตรวจสอบภายใน

บจก.สอบบัญชีธรรมนิติ/ให้บริการตรวจสอบบัญชีและตรวจ

สอบภายใน

2551-2552 ผู้ตรวจสอบภายในอาวุโส แผนกตรวจสอบภายใน

บจก.สอบบัญชีธรรมนิติ/ให้บริการตรวจสอบบัญชีและตรวจ

สอบภายใน

2546-2550 ผู้ตรวจสอบภายใน แผนกตรวจสอบภายใน

บจก.สอบบัญชีธรรมนิติ/ให้บริการตรวจสอบบัญชีและตรวจ

สอบภายใน

(1) การแต่งตั้ง ถอดถอน และ โยกย้ายหัวหน้างานตรวจสอบภายใน เป็นอ�านาจอนุมัติของ คณะกรรมการตรวจสอบ
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4.1 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกันในการประกอบธุรกิจ หลัง

หักค่าเสื่อมราคาสะสมที่ปรากฏในงบแสดงฐานะทางการเงินรวมของบริษัทฯ รวมทั้งหมดเท่ากับ 7,580.7 ล้านบาท 

โดยมีรายละเอียดดังนี้

ล�ำดับ ประเภททรัพย์สิน สถำนที่ตั้ง
วัตถุประสงค์
กำรถือครอง

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์

มูลค่ำตำม
บัญชี (สุทธิ)

ภำระผูกพัน*

 1 ที่ดิน

โฉนดเลขที่ 
60240

2 ไร่ 
0 งาน 
35 
ตารางวา

ที่ตั้ง 47/10 
ซอยอมรพันธ์ 4 
ถนน
วิภาวดีรังสิต 
แขวงลาดยาว 
เขตจตุจักร 
กรงุเทพมหานคร

ที่ตั้งส�านักงาน บริษัทฯ เป็น
เจ้าของ

33.4 
ล้านบาท

ใช้เป็นหลักประกัน
ในวงเงินกู้ยืมและ
วงเงินสินเชื่ออื่น
กับธนาคารไทย
พาณิชย์ (มูลค่า
วงเงินรวม 2,875 
ล้านบาท)

โฉนดเลขที่ 135854 0 ไร่ 
1 งาน 
78 
ตารางวา

ที่ตั้ง 191/18 
หมู่ที่ 8 
ต�าบลพิชัย 
อ�าเภอเมือง 
จังหวัดล�าปาง

พื้นที่รอพัฒนา
เพื่อจัดสรร
เป็นสวัสดิการ
พนักงานใน
อนาคต

บริษัทฯ เป็น
เจ้าของ

0.2 
ล้านบาท

ไม่มี

โฉนดเลขที่ 135854 1 ไร่ 
3 งาน 
99 
ตารางวา

ต�าบลพิชัย 
อ�าเภอเมือง 
จังหวัดล�าปาง

1.5 
ล้านบาท

โฉนดเลขที่ 135915 0 ไร่ 
2 งาน 
49 
ตารางวา

ต�าบลพิชัย 

อ�าเภอเมอืงล�าปาง  

จังหวัดล�าปาง

0.4 
ล้านบาท

โฉนดเลขที่ 32359 3 ไร่ 
0 งาน 
41 
ตารางวา

ต�าบลพิชัย 
อ�าเภอเมือง
ล�าปาง  
จังหวัดล�าปาง

1.9 
ล้านบาท

โฉนดเลขที่ 135845 1 ไร่ 
0 งาน 
3 ตารางวา

ต�าบลพิชัย 
อ�าเภอเมือง
ล�าปาง
จังหวัดล�าปาง

0.6 
ล้านบาท

เอกสารแนบ 4
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ล�ำดับ ประเภททรัพย์สิน สถำนที่ตั้ง
วัตถุประสงค์
กำรถือครอง

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์

มูลค่ำตำม
บัญชี (สุทธิ)

ภำระผูกพัน*

โฉนดเลขที่ 135846 0 ไร่ 3 
งาน 71 
ตารางวา

ต�าบลพิชัย 

อ�าเภอเมือง

ล�าปางจังหวัด

ล�าปาง

0.5 
ล้านบาท

โฉนดเลขที่ 135877 1 ไร่ 3 

งาน 71 

ตาราง

ต�าบลพิชัย 
อ�าเภอเมือง
ล�าปางจังหวัด
ล�าปาง

บริษัทฯ เป็น
เจ้าของ

4.1 

ล้านบาท

รวมที่ดิน 42.6 ล้ำนบำท

2 อาคาร

- อาคารส�านักงาน  
สูง 7 ชั้น

47/10 ซอยอมรพันธ์ 4 

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง

ลาดยาว เขตจตุจักร 

กรุงเทพมหานคร

ที่ตั้งโครงการ บริษัทฯ เป็น
เจ้าของ

139.0

ล้านบาท

ใช้เป็นหลกัประกันใน

วงเงินกู้ยมืและวงเงิน

สนิเชือ่อืน่กบัธนาคาร

ไทยพาณชิย์ (มลูค่า

วงเงินรวม 2,875 

ล้านบาท)

- อาคารส�านักงาน
คลังเก็บพัสดุน�้ามัน,
เรือนแถวพนักงาน,
บ้านพักวิศวกร,
บ้านพักรับรอง,
โรงเก็บน�้ามันหล่อ
ลื่น, ตู้คอนเทนเนอร์,
ส�านักงานเคลื่อนที่

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย ประทานบัตร
เลขที่ 20148/15918 
ต�าบลแม่เมาะ อ�าเภอ
แม่เมาะ จังหวัดล�าปาง

ที่ตั้งโครงการ บริษัทฯ เป็น
เจ้าของ

ไม่มี

- ตู้คอนเทนเนอร์
(ส�านักงานเคลื่อนที่), 
บ้านพักพนักงาน
ท้องถิ่น, บ้านพัก
พนักงานคนไทย, 
บ้านพักวิศวกร, 
ส�านักงานโครงการ

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

ที่ตั้งโครงการ บริษัทฯ เป็น
เจ้าของ

ไม่มี

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน) 233



ล�ำดับ ประเภททรัพย์สิน สถำนที่ตั้ง
วัตถุประสงค์
กำรถือครอง

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์

มูลค่ำตำม
บัญชี (สุทธิ)

ภำระผูกพัน*

3 เครื่องจักรและอุปกรณ์

- เครื่องจักร
หลัก,เครื่องจักร
ช่วย,และเครื่องมือ
ต่างๆ ส�าหรับการ
ด�าเนินงานภายใน
โครงการ

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย ประทานบัตร
เลขที่ 20148/15918 ต�าบล
แม่เมาะ อ�าเภอแม่เมาะ 
จังหวัดล�าปาง

ใช้ด�าเนินงาน
ภายในโครงการ

บริษัทฯ เป็น
เจ้าของ

6,583.1 
ล้านบาท

บางส่วนใช้เป็นหลัก
ประกันวงเงินกู้และ
วงเงินสินเชื่ออื่น
ของธนาคารไทย
พาณิชย์ (มูลค่า
วงเงินรวม 9,128 
ล้านบาท) ส�าหรับ
โครงการแม่เมาะ

- เครื่องจักร
หลัก,เครื่องจักร
ช่วย,และเครื่องมือ
ต่างๆ ส�าหรับการ
ด�าเนินงานภายใน
โครงการ

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

ใช้ด�าเนินงาน
ภายในโครงการ

บริษัทฯ เป็น
เจ้าของ

บางส่วนใช้เป็นหลัก
ประกันวงเงินกู้และ
วงเงินสินเชื่ออื่น
ของธนาคารไทย
พาณิชย์ (มูลค่า
วงเงินรวม 2,875 
ล้านบาท) ส�าหรับ
โครงการหงสา

- เครื่องจักร
หลัก,เครื่องจักร
ช่วย,และเครื่องมือ
ต่างๆ ส�าหรับการ
ด�าเนินงานภายใน
โครงการ

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

ใช้ด�าเนินงาน
ภายในโครงการ

บริษัทฯ เป็น
เจ้าของ

บางส่วนใช้เป็นหลัก
ประกันวงเงินกู้และ
วงเงินสินเชื่ออื่น
ของธนาคารไทย
พาณิชย์ (มูลค่า
วงเงินรวม 2,875 
ล้านบาท) ส�าหรับ
โครงการหงสา

4 แค้มป์ บริษัทฯ เป็น
เจ้าของ

12.2 
ล้านบาท

ไม่มี

5 เครื่องตกแต่ง บริษัทฯ เป็น
เจ้าของ

6.2 
ล้านบาท

ไม่มี

6 อุปกรณ์ส�านักงาน บริษัทฯ เป็น
เจ้าของ

6.2 
ล้านบาท

ไม่มี

7 ยานพาหนะ บริษัทฯ เป็น
เจ้าของ/เช่าซื้อ

9.4 
ล้านบาท

ไม่มี

8 สินทรัพย์ระหว่างท�า บริษัทฯ เป็น
เจ้าของ

29.9
ล้านบาท

ไม่มี

รวมสินทรัพย์ถำวรหลัก
6,829.5 
ล้ำนบำท

234    แบบรายงาน 56-1 One Report ประจำาปี 2564



สินทรัพย์ของบริษัทฯ มีอายุการใช้งานเฉลี่ยดังต่อไปนี้

สินทรัพย์ อำยุกำรใช้งำน

อาคาร 10 - 20 ปี หรือตามอายุโครงการ

แค้มป์ 5 ปี

เครื่องจักรและอุปกรณ์ 5 - 10 ปี หรือตามอายุโครงการ

เครื่องตกแต่ง 5 ปี

อุปกรณ์ส�านักงาน 5 ปี

ยานพาหนะ 4 - 5 ปี

บริษัทได้จดจ�านองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะมีขึ้นในอนาคต เครื่องจักร อุปกรณ์และ

ยานพาหนะบางส่วนเพื่อใช้เป็นหลักประกันส�าหรับวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน โดยที่ดิน

พร้อมสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่จะมีขึ้นในอนาคต รวมถึงเครื่องจักรดังกล่าวเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ 

บริษทัฯ มกีารท�าสญัญาเช่าทรพัย์สนิการเงนิซึง่เป็นการเช่ายานพาหนะและเครือ่งจกัรเพือ่ใช้ในการด�าเนินงาน 

สัญญาเช่าดังกล่าวมีระยะเวลา 2 - 5 ปี อัตราร้อยละ 2 - 5.75 ต่อปี และมีก�าหนดช�าระคืนเป็นรายเดือน

สินทรัพย์ที่เป็นเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่บริษัทฯ ใช้ในการด�าเนินการในโครงการเหมืองแม่เมาะและโครงการ 

หงสาจะประกอบด้วยสินทรัพย์ท่ีบริษัทฯ จัดซื้อใหม่และสินทรัพย์เดิมของบริษัทฯ ที่น�ามาซ่อมแซมฟื้นฟูสภาพ

เครื่องจักรเพื่อกลับมาใช้ใหม่ ท�าให้สามารถน�ามาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพในโครงการและเพิ่มอายุการใช้งานให้ใกล้

เคียงกับเครื่องจักรใหม่ (Recondition)

4.2  สินทรัพย์ ไม่มีตัวตนที่ส�าคัญในการประกอบธุรกิจของบริษัท
ปัจจุบันบริษัท มีสินทรัพย์ท่ีไม่มีตัวตนที่ส�าคัญในการประกอบธุรกิจของบริษัท คือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

ซึ่งแสดงราคาทุนสุทธิจากตัดจ�าหน่ายสะสม โดยค่าตัดจ�าหน่ายค�านวณโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุการใช้งาน

ประเภททรัพย์สิน สถานที่ตั้ง
วัตถุประสงค์
การถือครอง

ลักษณะ

กรรมสิทธิ์

มูลค่าตาม

บัญชี (สุทธิ)
ภาระ

ผูกพัน*

1 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

- โปรแกรม

คอมพิวเตอร์

ที่ตั้ง 47/10 
ซอยอมรพันธ์ 4 
ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงลาดยาว 
เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร

เพื่อใช้บันทึกและ
บริหารข้อมูลการ
จัดท�าบัญชี

เป็นเจ้าของ 1.3 ล้านบาท ไม่มี
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4.3  ประกันภัยของสินทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

 กรมธรรมประกนัภัยของกลุ่มบรษิทัฯ เป็นประเภทกรมธรรม์ประกนัความเสีย่งทรพัย์สนิ และกรรมธรรม์ประกัน

อคัคภียั ซึง่ครอบคลมุถงึความสญูเสียหรอืความเสยีหายต่อสังหาริมทรัพย์และอสงัหาริมทรัพย์อันเกดิจากอัคคภัียและ

อุบัติเหตุต่างๆ (Property Damage) โดยรวมความเสียหายต่อเครื่องจักร (Machinery Breakdown) รวมทั้งแผ่น

ดินไหวและน�้าท่วม

กลุ่มบริษัทฯ มีจ�านวนเงินเอาประกันตามตารางกรมธรรม์ดังกล่าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ทั้งหมด 

10,805.16 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัท
รำยละเอียดทรัพย์สินเอำประกัน/ 

ประเภทประกัน
ผู้รับผลประโยชน์ วงเงินประกัน

บริษัทฯ อาคารส�านักงานของบริษัท

อาคารส�านักงานใหญ่เครื่องจักรกลหลัก

เครื่องจักรช่วยและทรัพย์สินอื่นๆ

บริษัทฯ

ธนาคารไทยพาณิชย์

บริษัทฯ/ธนาคารไทยพาณิชย์

266.56 ล้านบาท

70.0 ล้านบาท

10,468.6 ล้านบาท

4.4 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้าในอนาคต
 บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จ�ากัด (มหาชน) มีนโยบายการลงทุนและบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

โดยจะลงทุนในธุรกิจที่มีความเกี่ยวเนื่อง ใกล้เคียง หรือก่อให้เกิดประโยชน์และสนับสนุนการด�าเนินธุรกิจของบริษัท 

เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง และผลการด�าเนินงานของบริษัท 

 นอกจากนี ้ในการก�ากบัดแูลการด�าเนนิงานของบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมน้ัน บรษิทัจะส่งตวัแทนของบรษิทัซึง่

มคีณุสมบตัแิละประสบการณ์ท่ีเหมาะสมกบัธรุกิจทีบ่รษิทัเข้าลงทนุเข้าเป็นกรรมการในบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมของ 

บริษัทดังกล่าว โดยตัวแทนดังกล่าวอาจเป็นประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง 

หรือบุคคลใดๆ ของบริษัทที่ปราศจากผลประโยชน์ขัดแย้งกับธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเหล่านั้น ทั้งนี้ เพื่อ

ให้บรษิทัสามารถควบคมุดแูลกจิการ และการด�าเนินงานของบรษิทัย่อยได้เสมอืนเป็นหน่วยงานหน่ึงของบรษิทั และ/

หรือสามารถตรวจสอบดูแลการด�าเนินกิจการของบริษัทร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทจึงก�าหนดให้ตัวแทนของ

บริษัทจะต้องบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม (แล้วแต่กรณี) ให้เป็นไปตามระเบียบและกฎ

เกณฑ์ซึง่ก�าหนดไว้ในข้อบังคบั และกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทัย่อย และ/หรอืบรษิทัร่วมนัน้ๆ 

นอกจากนี ้การส่งตัวแทนเพื่อเปน็กรรมการในบริษัทย่อยและบริษทัร่วมดังกลา่วใหเ้ปน็ไปตามสัดส่วนการถอืหุ้นของ

บริษัท และ/หรือข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดังกล่าว

 ทั้งนี้ บริษัทจะติดตามผลประกอบการและผลการด�าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างใกล้ชิด รวม

ถึงก�ากับให้มีการจัดเก็บข้อมูลและบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้บริษัทตรวจสอบ

 รายละอียดเกี่ยวกับรายการประเมินรายการทรัพย์สิน
- ไม่มี -
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นโยบายเกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จ�ากัด (มหาชน)

 นโยบายเกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

ในการด�าเนินงานที่ผ่านมา คณะกรรมการ บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จ�ากัด (มหาชน) ได้ปฏิบัติตามกฎหมาย 

วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รวมทั้งได้ยึดถือและปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแล

กิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน (The Principles of Good Corporate Governance of Listed Companies) 

ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�าหนด เพื่อเป็นแนวทางในการด�าเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้เกิด

ประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน และยังท�าใหเ้กดิความโปร่งใสตอ่นักลงทุนอันจะท�าใหเ้กดิความเชื่อมั่นในการด�าเนนิ

ธุรกิจของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก โดยนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทครอบคลุมหลักปฏิบัติ 8 ข้อ

หลัก ดังนี้

 หลกัปฏบัิต ิ1 ตระหนักถงึบทบาทและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผูน้ำาองค์กรท่ีสร้างคณุค่า
ให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board

 1. คณะกรรมการด�าเนนิงานและบรหิารงานภายใต้จรยิธรรมทางธรุกจิ มองทกุฝ่ายทีม่คีวามเก่ียวข้องกบับรษิทั 

คณะกรรมการด�าเนนิธรุกจิอย่างตรงไปตรงมา และเคารพสิทธิ ์ทัง้ของผู้หุน้ ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียต่างๆ รวมไปถงึพนกังาน 

และตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผู้น�าที่ต้องก�ากับดูแลให้องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งครอบคลุมถึง

(1) การก�าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการประกอบธุรกิจ โดยค�านึงถึงจริยธรรม ผลกระทบต่อสังคม 

  และสิ่งแวดล้อม

(2) การจดัให้มนีโยบายส�าหรบักรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน ทีแ่สดงถึงหลกัการและแนวทางในการด�าเนนิ 

  งานเป็นลายลกัษณ์อกัษร อาท ินโยบายบรรษทัภบิาล และจรรยาบรรณธรุกจิ เป็นต้น ตลอดจนการจดัสรร 

  ทรัพยากรส�าคัญเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

(3) การก�ากับดูแลให้มีการสื่อสารเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเข้าใจ มีกลไกเพียงพอที่ 

  เอื้อให้มีการปฏิบัติจริงตามนโยบายข้างต้น ติดตามผลการปฏิบัติ และทบทวนนโยบายและการปฏิบัติเป็น 

  ประจ�า

1.2  ในการสร้างคุณค่าให้แก่บริษัทฯ อย่างยั่งยืน คณะกรรมการจะก�ากับดูแลบริษัทฯ เพื่อน�าไปสู่ผล 

(Governance Outcome) ซึ่งได้ครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

(1) สามารถแข่งขันและมีผลประกอบการที่ดีโดยค�านึงถึงผลกระทบในระยะยาว 

(2) การก�ากับดูแลเพื่อให้บริษัทฯ ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อ 

  ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียและสังคมรวมถึงการหาแนวทางเพื่อพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

1.3  คณะกรรมการมีหน้าที่ดูแลให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบระมัดระวัง 

(Duty of care) และซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร (Duty of loyalty) และดูแลให้การด�านินงานเป็นไปตามกฎหมาย

วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยในการปฏิบัติหน้าที่ด้วย

ความซื่อสัตย์สุจริต กรรมการและผู้บริหารต้อง

เอกสารแนบ 5
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(1)  กระท�าการโดยสุจริต เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นส�าคัญ

(2)  กระท�าการที่มีจุดมุ่งหมายโดยชอบและเหมาะสม และ

 (3)  ไม่กระท�าการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับประโยชน์ของบริษัท อย่างมีนัยส�าคัญ

1.4  คณะกรรมการตระหนักถึงขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการเป็นอย่างดี และจะ

ก�าหนดขอบเขตการมอบหมายหน้าท่ีและความรับผิดชอบให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน 

ตลอดจนติดตามดูแลให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและฝ่ายบริหารปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายโดย

 (1)  คณะกรรมการจะจัดท�ากฎบัตรหรือนโยบายการก�ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการ (Board Charter) 

ที่ระบุหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการเพ่ือใช้อ้างอิงในการปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการทุกคน และมี

การทบทวนกฎบัตรดังกล่าวเป็นประจ�าอย่างน้อยปีละครั้ง รวมทั้งได้ทบทวนการแบ่งบทบาทหน้าที่คณะกรรมการ 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและฝ่ายบริหารอย่างสม�่าเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางขององค์กร

 (2)  คณะกรรมการจะมอบหมายอ�านาจการจัดการบริษัทฯ ให้แก่ฝ่ายบริหารผ่านการประชุมคณะกรรมการ 

ซึ่งได้มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร โดยการมอบหมายดังกล่าวมิได้เป็นการปลดเปล้ืองหน้าที่ความรับผิดชอบ

ของคณะกรรมการ คณะกรรมการยังมีหน้าที่ติดตามดูแลฝ่ายบริหารให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

 หลักปฏิบัติ 2 กำาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน Define Objec-
tives that Promote Sustainable Value Creation

2.1  คณะกรรมการจะก�ากับดูแลให้บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายหลัก (Objectives) ที่ชัดเจน เหมาะ

สม สามารถใช้เป็นแนวคิดหลักในการก�าหนดรูปแบบธุรกิจ (Business Model) และสื่อสารให้ทุกคนในบริษัทฯ ขับ

เคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งควรก�าหนดและสื่อสารเป็นวิสัยทัศน์ผ่านการประชุมคณะกรรมการ และให้ผู้บริหาร

น�าไปถ่ายทอดให้พนักงานทราบอย่างทั่วถึง นอกจากนี้คณะกรรมการควรมีการก�ากับดูแลให้บริษัทฯ คงไว้ซ่ึงค่า

นิยมที่สะท้อนถึงคุณลักษณะของการก�ากับดูแลกิจการที่ดี เช่น ความรับผิดชอบในผลการกระท�า (Accountability) 

ความเที่ยงธรรม (Integrity) ความโปร่งใส (Transparency) ความเอาใจใส่ (Due consideration of Social and 

Environmental Responisbilities) เป็นต้น

2.2  คณะกรรมการจะก�ากับดูแลให้มั่นใจว่า วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ในระยะเวลาปาน

กลางและ/หรือประจ�าปีของบริษัทฯ สอดคล้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ และจะได้

มีการน�านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม ปลอดภัยโดย

 (1)   คณะกรรมการจะก�าหนดให้มีการจัดท�ากลยุทธ์และแผนงานประจ�าปีซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ

เป้าหมายหลักของบริษัทฯ โดยค�านึงถึงปัจจัยแวดล้อม ณ ขณะนั้น ตลอดจนโอกาสและความเสี่ยงที่ยอมรับได้และ

จะให้มีการจัดท�าหรือทบทวนวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์อย่างสม�่าเสมอ 

(2)  ในการก�าหนดกลยทุธ์และแผนงานประจ�าปี คณะกรรมการจะก�ากบัดแูลให้มกีารวเิคราะห์สภาพแวดล้อม

และปัจจยัความเสีย่งต่างๆ ท่ีอาจมผีลกระทบต่อผูม้ส่ีวนได้เสยีทีเ่กีย่วข้องตลอดสาย Value Chain รวมทัง้ปัจจัยต่างๆ 

ที่อาจมีผลต่อการบรรลุเป้าหมายหลักของบริษัทฯ โดย

(2.1) ระบวุธิกีาร กระบวนการ ช่องทางการมส่ีวนร่วมหรือช่องทางการสือ่สารระหว่างผูม้ส่ีวนได้เสยีกบับรษิทัฯ 

ไว้ชัดเจน เพื่อให้บริษัทฯ สามารถเข้าถึงและได้รับข้อมูลประเด็นหรือความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มได้

อย่างถูกต้องใกล้เคียงมากที่สุด

(2.2) ระบผุูม้ส่ีวนได้เสียท่ีเกีย่วข้องกบับรษิทัฯ ทัง้ภายในและภายนอก ทัง้ทีเ่ป็นตัวบคุคลกลุม่บุคคล หน่วยงาน
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องค์กร เช่น พนักงาน ผู้ลงทุน ลูกค้า คู่ค้า ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อมหน่วยงานราชการ หน่วยงานก�ากับดูแล เป็นต้น

(2.3) ระบุประเด็นและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อน�าไปวิเคราะห์และจัดระดับประเด็น

ดงักล่าวตามความส�าคญัและผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้ต่อทัง้บรษิทัฯ และผูมี้ส่วนได้เสยีเพือ่เลอืกเรือ่งส�าคญัทีจ่ะ

เป็นการสร้างคุณค่าร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียมาด�าเนินการให้เกิดผล

(3)  ในการก�าหนดกลยุทธ์ คณะกรรมการจะก�ากับดูแลให้มีการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและน�านวัตกรรม

และเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างความสามารถในการแข่งขันและตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย โดยยัง

คงอยู่บนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

(4) ก�ากับดูแลให้มีการก�าหนดเป้าหมายอย่างเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและศักยภาพของบริษัทฯ 

ทัง้ทีเ่ป็นเป้าหมายท่ีเป็นตวัเงนิและไม่ใช่ตัวเงนิ นอกจากนีย้งัได้สือ่สารถึงความเสีย่งของการต้ังเป้าหมายทีอ่าจน�าไปสู่

การประพฤติที่ผิดกฎหมาย หรือขาดจริยธรรม (Unethical Conduct) โดยให้ผู้บริหารถ่ายทอดให้พนักงานผ่านเวที

การสัมมนา ฝึกอบรม หรือกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและพนักงาน

(6)  ก�ากบัดแูลให้มกีารจดัสรรทรพัยากรและการควบคมุการด�าเนนิงานทีเ่หมาะสมและตดิตามการด�าเนนิการ

ตามกลยุทธ์และแผนงานประจ�าปี โดยอาจจัดให้มีผู้หน้าที่รับผิดชอบดูแลและติดตามผลการด�าเนินงาน

 หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล Strengthen Board Effectiveness

3.1 คณะกรรมการควรรับผิดชอบในการก�าหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ทั้งในเรื่องขนาดองค์

ประกอบ สัดส่วนกรรมการที่เป็นอิสระ ที่เหมาะสมและจ�าเป็นต่อการน�าพาบริษัทฯ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และเป้า

หมายหลักที่ก�าหนดไว้

(1) โครงสร้างคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่สามารถเอื้อ 

ประโยชน์ให้กบับรษิทัฯ โดยเป็นผูม้บีทบาทส�าคญัในการก�าหนดนโยบายและภาพรวมของบรษิทัฯ ตลอดจนมบีทบาท 

ส�าคัญในการก�ากับดูแลตรวจสอบและประเมินผลการด�าเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 

ทั้งน้ีคณะกรรมการบริษัทมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปีตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องก�าหนด 

โดยกรรมการอิสระจะมีวาระการด�ารงต�าแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี เว้นแต่มีเหตุผลและความจ�าเป็นตามที่คณะ

กรรมการเห็นสมควร นอกจากนี้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ สามารถเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการหรือผู้

บริหารของบริษัทในเครือหรือบริษัทอื่นได้ แต่ต้องเป็นไปตามข้อก�าหนดของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลัก

ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการก�ากับตลาดทุน

และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยจะต้องแจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ให้รับทราบด้วย 

คณะกรรมการจะได้เปิดเผยนโยบายในการก�าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการท่ีมคีวามหลากหลาย และ

ข้อมูลกรรมการ อาท ิอาย ุเพศ ประวตักิารศกึษา ประสบการณ์ สัดส่วนการถอืหุน้ จ�านวนปีทีด่�ารงต�าแหน่งกรรมการ 

และการด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น ในรายงานประจ�าปี

(2) คณะกรรมการชุดย่อย 

(2.1) คณะกรรมการบรหิาร ประกอบด้วยกรรมการบริหารจ�านวนอย่างน้อย 5 ท่าน เพ่ือท�าหน้าทีช่่วยสนบัสนนุ

คณะกรรมการบรษิทัในการบริหารจดัการของบริษทัฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน ข้อบงัคบั และค�าส่ังใดๆ และ

เพื่อให้เรื่องส�าคัญได้รับการพิจารณานรายละเอียดอย่างรอบคอบ 
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(2.2) คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบจ�านวนอย่างน้อย 3 ท่าน เพื่อท�าหน้าที่ช่วย

สนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการก�ากับดูแลและตรวจสอบการบริหารงาน การควบคุมภายในรวมทั้งการจัดท�า

รายงานทางการเงินเพื่อให้การปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ เป็นไปอย่างโปร่งใสและน่าเชื่อถือ 

(2.3) คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ประกอบด้วยกรรมการบรหิารความเสีย่งจ�านวนอย่างน้อย 3 ท่าน เพือ่

ท�าหน้าทีช่่วยสนบัสนุนคณะกรรมการบรษิทัในการก�าหนดนโยบายด้านการบรหิารความเสีย่งให้ ครอบคลมุทัง้องค์กร 

ก�ากบัดแูลให้มรีะบบหรอืกระบวนการบรหิารจดัการความเส่ียงเพ่ือลดผลกระทบต่อ ธรุกจิของบริษทัฯ อย่างเหมาะสม 

3.2  คณะกรรมการควรเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการ และดูแลให้มั่นใจว่า องค์ประกอบ

และการด�าเนินงานของคณะกรรมการเอื้อต่อการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ 

 (1)   ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารมหีน้าท่ีความรับผิดชอบต่างกนั คณะกรรมการควรก�าหนด

อ�านาจหน้าทีข่องประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารให้ชดัเจน และเพ่ือไม่ให้คนใดคนหนึง่มอี�านาจโดย

ไม่จ�ากัด ได้แยกบุคคลที่ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการออกจากบุคคลที่ด�ารงต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

(2)  ประธานกรรมการมีบทบาทเป็นผู้น�าของคณะกรรมการ โดยหน้าที่ของประธานกรรมการอย่างน้อยควร

ครอบคลุม ในเรื่องดังต่อไปนี้

(2.1) การก�ากบัตดิตามและดแูลให้มัน่ใจได้ว่า การปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ 

และบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร

(2.2) การดูแลให้มั่นใจว่า กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม และ

การก�ากับดูแลกิจการที่ดี

(2.3) การก�าหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารือร่วมกับกรรมการผู้จัดการใหญ่และมีมาตรการที่

ดูแลให้เรื่องส�าคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม

(2.4) การจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายบริหารจะเสนอเร่ืองและมากพอท่ีกรรมการจะอภิปรายประเด็น

ส�าคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน การส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ ให้ความเห็นได้อย่างอิสระ

(2.5) การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็น

ผู้บริหาร และระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

3.3  ก�าหนดการสรรหาและการคัดเลือกกรรมการให้มีกระบวนการท่ีโปร่งใสและชัดเจน รวมถึงมีนโยบาย

ก�าหนดว่าบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายก�าหนด และมี

ความรู้ความสามารถรวมถึงประสบการณ์ท�างานที่เหมาะสมกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

3.4  คณะกรรมการจะมีการพิจารณาโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนที่มีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบ

และจูงใจให้คณะกรรมการน�าพาองค์กรให้ด�าเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาวโดย

 (1)  ค่าตอบแทนของกรรมการต้องสอดคล้องกบักลยทุธ์และเป้าหมายระยะยาวของบรษิทั ประสบการณ์ ภาระ

หน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (accountability and responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่า

จะได้รับจากกรรมการแต่ละคน กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น เช่น เป็นสมาชิกของ

คณะกรรมการชดุย่อยควรได้รบัค่าตอบแทนเพิม่ทีห่มาะสมด้วยทัง้นี ้อยูใ่นลกัษณะทีเ่ปรยีบเทียบได้กบัระดบัทีป่ฏบิติั

อยู่ในอุตสาหกรรม

(2)  ผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งรูปแบบที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน 

โดยคณะกรรมการได้พิจารณาค่าตอบแทนแต่ละรูปแบบให้มีความเหมาะสม ทั้งค่าตอบแทนในอัตราคงที่ (เช่น ค่า

ตอบแทนประจ�า เบี้ยประชุม) และค่าตอบแทนตามผลด�าเนินงานของบริษัท (เช่น โบนัส บ�าเหน็จ) ซึ่งเชื่อมโยงกับ
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มูลค่าทีบ่รษัิทฯ สร้างให้กับผูถื้อหุน้ โดยไม่อยูใ่นระดบัทีส่งูเกนิไปจนท�าให้เกดิการมุง่เน้นแต่ผลประกอบการระยะสัน้

 3.5 คณะกรรมการก�ากับดูแลให้กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และจัดสรรเวลาอย่าง

เพียงพอ

 (1) (1)  คณะกรรมการจะก�าหนดนโยบายป้องกันเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่าการ

ตัดสินใจใดๆ ในการด�าเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องเป็นไปพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 

และควรหลีกเลี่ยงการกระท�าท่ีก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยก�าหนดให้ผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องหรือมีส่วน

ได้เสยีกบัรายการทีพ่จิารณาต้องแจ้งให้บรษิทัฯ ทราบถึงความสัมพันธ์หรือการมส่ีวนได้เสียของตนในรายการดังกล่าว 

และต้องไม่เข้าร่วมในการพิจารณา รวมถึงไม่มีอ�านาจในการอนุมัติธุรกรรมนั้นๆ

(2)  กรรมการแต่ละคนต้องเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจ�านวนการประชุมคณะกรรมการบริษัท

ทั้งหมดที่ได้จัดให้มีขึ้นในรอบปี

3.6  คณะกรรมการได้ก�าหนดกรอบและกลไกในการก�ากับดูแลนโยบายและการด�าเนินงานของบริษัทย่อย

และกิจการอื่นที่บริษัทฯ ไปลงทุนอย่างมีนัยส�าคัญ ในระดับท่ีเหมาะสมกับกิจการแต่ละแห่งรวมท้ังบริษัทย่อยและ

กิจการอื่นที่บริษัทฯ ไปลงทุนมีความเข้าใจถูกต้องตรงกันโดยคณะกรรมการได้ก�าหนดนโยบายการก�ากับดูแลการ

ด�าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเพื่อให้บริษัทฯ สามารถควบคุมดูแลกิจการและการด�าเนินงานของบริษัท

ย่อยได้เสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัทฯ และ/หรือสามารถตรวจสอบดูแลการด�าเนินกิจการของบริษัทร่วมได้

อย่างมีประสทิธภิาพ บริษทัฯ จงึก�าหนดให้การเสนอชือ่และการใช้สทิธอิอกเสยีงในการแต่งต้ังบคุคลเป็นกรรมการใน

บรษัิทย่อยและบรษิทัร่วมจะต้องได้รบัอนุมติัจากคณะกรรมการบรษิทัก่อน โดยบคุคลทีไ่ด้รบัแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการ

ในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม มีหน้าที่ด�าเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้นๆ (ไม่ใช่ต่อ

บริษัทฯ) และบริษัทฯ ได้ก�าหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งนั้นต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะไปลง

มต ิหรอืใช้สทิธอิอกเสียงในเรือ่งส�าคญัในระดบัเดยีวกับทีต้่องได้รบัอนมุตัจิากคณะกรรมการบรษัิทหากเป็นการด�าเนนิ

การโดยบรษิทัฯ เอง ทัง้นีก้ารส่งกรรมการเพือ่เป็นตัวแทนในบริษทัย่อยหรือบริษทัร่วมดังกล่าวเป็นไปตามสัดส่วนการ

ถือหุ้นของบริษัทฯ และ/หรือข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดังกล่าว

นอกจากนี ้ในกรณเีป็นบรษัิทย่อย บรษิทัฯ ก�าหนดระเบยีบให้บคุคลทีไ่ด้รบัแต่งตัง้จากบรษิทัฯ นัน้ต้องดแูลให้

บรษิทัย่อยมข้ีอบงัคบัในเรือ่งการท�ารายการเกีย่วโยง การได้มาหรือจ�าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ หรือการท�ารายการส�าคญั

อนัใดของบรษิทัฯ ดงักล่าว ให้ครบถ้วนถกูต้อง และใช้หลักเกณฑ์ทีเ่กีย่วข้องกบัการเปิดเผยข้อมลูและการท�ารายการ

ข้างต้นในลกัษณะเดยีวกบัหลกัเกณฑ์ของบรษิทัฯ รวมถงึต้องก�ากบัดูแลให้มรีะบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมรดักุม

เพยีงพอและการท�ารายการต่าง ๆ  เป็นไปอย่างถกูตอ้งตามกฏหมาย นอกจากนีไ้ด้ก�าหนดให้มีการจดัเกบ็ข้อมูล และ

การบนัทกึบญัชขีองบรษิทัย่อยให้บรษิทัฯ สามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจดัท�างบการเงนิรวมได้ทนัก�าหนดด้วย

3.8   คณะกรรมการมนีโยบายส่งเสริมและอ�านวยความสะดวกให้มกีารฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้เกีย่วข้องใน

ระบบการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท เป็นต้น 

เพือ่ให้มกีารปรบัปรงุการปฏบัิตงิานอย่างต่อเนือ่ง การฝึกอบรมและให้ความรูอ้าจกระท�าเป็นการภายในบรษัิทฯ หรือ

ใช้บรกิารของสถาบนัภายนอกกไ็ด้ ซึง่จะเปิดเผยข้อมลูการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนือ่อคณะกรรมการใน

รายงานประจ�าปี

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือมีกรรมการเข้าใหม่ ฝ่ายจัดการจะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็น

ประโยชน์ต่อการปฏบัิตหิน้าทีข่องกรรมการเข้าใหม่ รวมถงึจดัให้มกีารแนะน�าลกัษณะธรุกจิ และแนวทางการด�าเนนิ

ธุรกิจของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการใหม่
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3.9  คณะกรรมการได้ก�ากับดูแลการด�าเนินงานของคณะกรรมการ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสามารถเข้า

ถึงข้อมูลที่จ�าเป็น และมีเลขานุการบริษัทฯ ที่มีความรู้และประสบการณ์ที่จ�าเป็นและเหมาะสมต่อการสนับสนุนการ

ด�าเนินงานของคณะกรรมการโดย

 (1)   บรษิทัฯ จะจดัให้มกีารประชมุคณะกรรมการบริษทัอย่างน้อยทกุไตรมาส และมกีารประชมุพิเศษเพ่ิมตาม

ความจ�าเป็น โดยมกีารก�าหนดวาระประชุมชดัเจนล่วงหน้าและมวีาระพิจารณาติดตามผลการด�าเนนิงานเป็นประจ�า

 (2)  บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้

กรรมการทุกท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ

ก่อนเข้าร่วมประชุม เว้นแต่กรณีมีเหตุจ�าเป็นเร่งด่วน 

 (3)   คณะกรรมการจะก�าหนดคณุสมบตัแิละประสบการณ์ของเลขานกุารบรษิทัทีเ่หมาะสมทีจ่ะปฏบิตัหิน้าทีใ่น

การให้ค�าแนะน�าเกีย่วกับด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ  ทีค่ณะกรรมการจะต้องทราบดูแลการจดัการเอกสารการ

ประชุมคณะกรรมการ เอกสารส�าคัญต่าง ๆ และกิจกรรมของคณะกรรมการรวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตาม

มติคณะกรรมการ นอกจากนี้ คณะกรรมการได้เปิดเผยคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทในรายงาน

ประจ�าปีของบริษัท

 (4)  เลขานุการบริษัทฯ ได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการ ปฏิบัติ

หน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างสม�่าเสมอ

 หลักเกณฑ์ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

ในการสรรหาผู้บริหารของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายก�าหนดว่าบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งให้

ด�ารงต�าแหน่งผู้บริหารของบริษัทฯ จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามท่ีกฎหมายก�าหนด และมีความรู้ความสามารถ

รวมถงึประสบการณ์ท�างานทีเ่หมาะสมกบัการด�าเนนิธรุกจิของบริษทัฯ ด้วย คณะกรรมการบริษัทมนีโยบายส่งเสรมิ

และอ�านวยความสะดวกให้มกีารฝึกอบรมและให้ความรูแ้ก่ผูเ้กีย่วข้องในระบบการก�ากบัดูแลกิจการของบรษิทัฯ เช่น 

กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท เป็นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อ

เนื่อง การฝึกอบรมและให้ความรู้อาจกระท�าเป็นการภายในบริษัทฯ หรือใช้บริการของสถาบันภายนอกก็ได้ 

คณะกรรมการบรษิทัจะจดัให้มกีารหมนุเปลีย่นงานทีไ่ด้รบัมอบหมายตามความถนดัของผูบ้รหิารและพนักงาน 

โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของงานและเวลาเป็นหลัก โดยประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารจะก�าหนดช่วงเวลาและ

พิจารณาผลการปฏิบัติงานดังกล่าวเพื่อเป็นแผนพัฒนาและสืบทอดงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาผู้บริหารและ

พนักงานให้มีความรู้ความสามารถในการท�างานมากขึ้นและให้สามารถท�างานแทนกันได้

4.1  การสรรหาและพัฒนาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง

(1)  ตามที่มติประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2558 มีมติก�าหนดขอบเขต

หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอ�านาจในการจ้าง แต่งตั้ง 

โยกย้าย ปลดออกและเลิกจ้างพนักงานบริษัทในต�าแหน่งท่ีต�่ากว่าประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และมีอ�านาจก�าหนด

อัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทนบ�าเหน็จรางวัล เงินโบนัส และปรับขึ้นเงินเดือนส�าหรับพนักงานบริษัทในต�าแหน่งที่ต�่ากว่า

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ภายใต้กรอบ และนโยบายที่คณะกรรมการบริหารก�าหนดไว้และ/หรือตามที่ก�าหนดไว้ใน

อ�านาจอนุมัติ (Authority Limits)

นอกจากนี้ ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2559 ได้มีมติเพิ่มขอบเขต

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารในการพิจารณาสรรหาและคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมเพ่ือ
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ด�ารงต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทเพื่อเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งต้ังต่อไป โดย

บคุคลดงักล่าวจะต้องมคีวามเหมาะสมในด้านความรู ้ประสบการณ์ และความเชีย่วชาญ และเป็นผูท้ีม่คีณุสมบตัคิรบ

ถ้วนตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการสรรหาผู้บริหารด้วย

ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม

มาตรา 68 แห่ง พรบ. บรษิทัมหาชนจ�ากดั และต้องไม่มลัีกษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการก�ากบัหลักทรพัย์

และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 8/2553 เรื่อง การก�าหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารขอ

งบริษทัฯ (รวมท้ังท่ีได้มกีารแก้ไขเพิม่เตมิ) รวมทัง้ต้องมคีวามรูค้วามสามารถ รวมถงึประสบการณ์การท�างานทีเ่หมาะ

สมกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ด้วย

4.2  คณะกรรมการควรก�ากับดูแลให้มีการก�าหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม

 คณะกรรมการควรก�าหนดโครงสร้างค่าตอบแทนที่เป็นเครื่องจูงใจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ผู้บริหารระดับสูงและบุคลากรอื่นๆ ทุกระดับปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงคและเป้าหมายหลักของ 

บริษัทฯ และสอดคล้องกับผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาวซึ่งรวมถึง 

1. (1) การพิจารณาความเหมาะสมของสัดส่วนค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือน ผลการด�าเนินงาน

งานระยะสั้น เช่น โบนัส และผลการด�าเนินงานระยะยาว 

  (2) การก�าหนดนโยบายเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทน ควรค�านึงถึงปัจจัย เช่น ระดับค่าตอบแทนสูงกว่าหรือ

เท่ากับระดับอุตสาหกรรมโดยประมาณ ผลการด�าเนินงานของกิจการ

4.3  คณะกรรมการควรก�าหนดให้มีนโยบายพัฒนาบุคลากรให้มีจ�านวน ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และแรง

จูงใจที่เหมาะสม ซึ่งได้เปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) 

 หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ (Nurture Innovation 
and Responsible Business)

  5.1  คณะกรรมการจะก�ากบัดแูลให้บรษิทัฯ ประกอบธรุกิจอย่างมจีรยิธรรมมคีวามรบัผดิชอบต่อสังคมและ

สิ่งแวดล้อม ไม่ละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อเป็นแนวทางให้ทุกส่วนในองค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ เป้า

หมายหลัก ที่เป็นไปด้วยความยั่งยืน ซึ่งบรัทฯ ได้ให้ความส�าคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มี

ส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ผู้ถือหุ้นและพนักงานของบริษัทฯ หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น คู่ค้า ลูกค้า เป็นต้น โดย

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการสนับสนุนและข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในการด�าเนินการและ

การพฒันาธรุกจิของบรษิทัฯ ดงันัน้ บริษทัฯจะปฏบิติัตามกฎหมายและข้อก�าหนดทีเ่กีย่วข้องเพ่ือให้สิทธขิองผูมี้ส่วน

ได้เสียดังกล่าวได้รับการดูแลอย่างดี นอกจากนี้ในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้ค�านึงถึงสิทธิของผู้มีส่วน

ได้เสียทุกฝ่าย ตามแนวทางดังต่อไปนี้

 ผู้ถอืหุน้ : บรษิทัฯ จะด�าเนนิธรุกจิด้วยความโปร่งใสและมปีระสิทธภิาพ โดยมุง่มัน่ท่ีจะสร้างผลการด�าเนนิ

งานที่ดีและการเจริญเติบโตที่มั่นคง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว รวมทั้งด�าเนินการ

เปิดเผยข้อมูลด้วยความโปร่งใสและเชื่อถือได้ต่อผู้ถือหุ้น

 พนักงาน : บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อพนักงานทุกรายอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะ

สม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความส�าคัญต่อการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถและศักยภาพของพนักงานอย่าง
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สม�่าเสมอ เช่น การจัดอบรม การสัมมนา และการฝึกอบรม โดยให้โอกาสอย่างทั่วถึงกับพนักงานทุกคนและพยายาม

สร้างแรงจงูใจให้พนกังานทีม่คีวามรูค้วามสามารถสูงให้คงอยูก่บับริษัทฯ เพ่ือพัฒนาองค์กรต่อไป อกีท้ังยงัได้ก�าหนด

แนวทางในการต่อต้านการทจุริตคอรปัชัน่ รวมทัง้ปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏบิติัตามกฎหมายและระเบยีบข้อบงัคบั

ที่เกี่ยวข้อง เช่น การห้ามใช้ข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัดเป็นต้น

 คู่ค้า : บริษัทฯ มีกระบวนการในการคัดเลือกคู่ค้าโดยการให้คู่ค้าแข่งขันบนข้อมูลที่เท่าเทียมกัน และคัด

เลอืกคูค้่าด้วยความยตุธิรรมภายใต้หลกัเกณฑ์ในการประเมนิและคดัเลอืกคู่ค้าของบรษิทั นอกจากนี ้บรษิทัฯยงัได้จดั

ท�ารปูแบบสญัญาท่ีเหมาะสมและเป็นธรรมแก่คูส่ญัญาทกุฝ่าย และจดัให้มีระบบตดิตามเพือ่ให้มัน่ใจว่าได้มกีารปฏบิตัิ

ตามเง่ือนไขของสัญญาอย่างครบถ้วน และป้องกนัการทจุรติและประพฤตมิชิอบในทกุขัน้ตอนของกระบวนการจดัหา 

โดยบริษัทฯ ซื้อสินค้าจากคู่ค้าตามเงื่อนไขทางการค้า ตลอดจนปฏิบัติตามสัญญาต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด

 ลูกค้า : บริษัทฯ รับผิดชอบต่อลูกค้าโดยการรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าและบริการ รวมถึง

การตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าให้ครบถ้วนและครอบคลุมให้มากที่สุด เพื่อมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจ

ให้แก่ลูกค้าในระยะยาว นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้บริการหลังการขาย ตลอดจนให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับสินค้าและ

บรกิารของบรษิทัฯรวมท้ังยงัจดัให้มช่ีองทางให้ลกูค้าของบรษิทัฯ สามารถแจ้งปัญหาหรอืการให้บรกิารทีไ่ม่เหมาะสม

เพื่อที่บริษัทฯ จะได้ป้องกัน และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสินค้าและบริการของ บริษัทฯ ได้อย่างรวดเร็ว

 เจ้าหนี้ : บริษัทฯ จะปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ตามสัญญาที่มีต่อเจ้าหนี้เป็นส�าคัญ รวมทั้ง การช�าระคืนเงิน

ต้นดอกเบี้ยและการดูแลหลักประกันต่างๆ ภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้อง

 คู่แข่ง : บริษัทฯ ประพฤติตามกรอบการแข่งขันที่ดี มีจรรยาบรรณและอยู่ในกรอบของกฎหมาย รวมทั้ง

สนับสนุนและส่งเสริมนโยบายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม

 สงัคมและส่วนรวม : บรษิทัฯ ใส่ใจและให้ความส�าคญัต่อความปลอดภยัต่อสงัคม สิง่แวดล้อมและคณุภาพ

ชีวิตของผู้คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานของบริษัทฯ และส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทฯ มีจิตส�านึกและ

ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม รวมทั้งจัดให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่

เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ บริษัทฯพยายามเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นการสร้างและรักษาไว้

ซึ่งสิ่งแวดล้อมและสังคม

  นอกจากนี้ ผู้มีส่วนได้เสียสามารถสอบถามรายละเอียด แจ้งข้อร้องเรียน หรือเบาะแสการกระท�าผิดทาง

กฎหมายความไม่ถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการผิดจรรยาบรรณธุรกิจขอ

งบริษัทฯ ผ่านกรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้ ทั้งนี้ ข้อมูลร้องเรียนและเบาะแสที่แจ้งมายัง

บริษัทฯ จะถูกเก็บไว้เป็นความลับ โดยกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบจะด�าเนินการสั่งการตรวจสอบข้อมูล

และหาแนวทางแก้ไข (หากมี) และจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป

  5.2  คณะกรรมการจะจดัให้มกีรอบการก�ากบัดแูลและการบรหิารจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศระดบัองค์กร 

ที่สอดคล้องกับความต้องการของกิจการ ท้ังดูแลให้มีการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ

และพฒันาการด�าเนนิงาน รวมถงึการบรหิารความเสีย่งด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ นอกจากนีค้ณะกรรมการยงัก�ากบั

ให้ฝ่ายจัดการก�าหนดนโยบายและมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ รวมถึงก�าหนดวิธีการ

สื่อสารให้กับผู้ใช้งาน เพื่อให้บริษัทฯ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักได้
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หลักปฏบัิติ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคมุภายในท่ีเหมาะสม (Strengthen Effective 
Risk Management and Internal Control)

6.1  คณะกรรมการควรตระหนักถึงความส�าคัญของการบริหารความเส่ียง เนื่องจากเห็นว่าการบริหารความ

เสี่ยงถือเป็นรากฐานส�าคัญของการบริหารธุรกิจ โดยกระบวนการบริหารความเส่ียงไม่ว่าจะเป็นการระบุความเสี่ยง 

การประเมนิความเสีย่ง ตลอดจนการควบคมุดแูลและทบทวนความเสีย่งเป็นประจ�าถอืเป็นการบรหิารเชงิรกุทีบ่รษิทัฯ 

ต้องท�าและน�ามาปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ

คณะกรรมการความเส่ียงปฏบิติังานโดยตระหนักถงึขอบเขตหน้าทีต่ามท่ีระบไุว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบรหิาร

ความเสีย่งและทีไ่ด้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ภายใต้การก�ากบัดูแลกจิการทีดี่รวมถึงการควบคมุภายในที่

เพยีงพอและเหมาะสมกบัธุรกจิ กบัทัง้มกีารตดิตามความเสีย่งอย่างใกล้ชดิ ซึง่เป็นส่วนทีท่�าให้บรษิทัฯ สามารถบรรลุ

วตัถปุระสงค์ในการด�าเนนิตามแผนธรุกจิท่ีก�าหนดไว้ได้ ตลอดจนสามารถสร้างมลูค่าเพิม่ให้บริษทัฯ เพือ่ส่งมอบให้แก่

ทั้งผู้ถือหุ้นและผู้ที่มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ได้อย่างยั่งยืน โดยการบริหารความเสี่ยงจะประกอบด้วยความเสี่ยงด้าน

กลยทุธ์  ความเสีย่งด้านการปฏบิตักิาร ความเส่ียงด้านการเงิน และความเส่ียงจากการปฏบิติัตามกฎระเบยีบ ซึง่การ

บรหิารความเสีย่งเป็นหน้าทีข่องผูบ้รหิารและพนกังานทกุคน ทีต้่องสามารถระบคุวามเส่ียงทีจ่ะเกดิขึน้ในการปฏบัิติ

งาน และสามารถควบคุมหรือจัดการความเสี่ยงดังกล่าวให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ในการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านต่างๆ ควรมีการการน�าแนวทางและมาตรการต่างๆ มาใช้ ได้แก่ การ

ก�ากับดูแลที่ดี (Good Corporate Governance : GCG ) มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ระบบการควบคุม

ภายใน ระบบประเมินผลการด�าเนินงาน ดัชนีวัดผลการด�าเนินงาน (Key Performance Indicators : KPIs) การ

ด�าเนินงานตามนโยบายคุณภาพตามมาตรฐานต่างๆ อาทิ มาตรฐาน ISO 9001:2015

6.2   คณะกรรมการจะจดัตัง้คณะกรรมการตรวจสอบทีส่ามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด้อย่างมปีระสทิธภิาพและอสิระโดย

  (1)  คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระของบริษัทอย่างน้อย 3 คน โดยมีกรรมการ 

        อย่างน้อย 1 คน เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน 

  (2)  คณะกรรมการตรวจสอบเป็นคณะกรรมการอิสระที่จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัท 

  ในการก�ากบัดแูลและตรวจสอบการบรหิารงาน การควบคมุภายใน และการปฏบัิตติามกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

รวมทั้งการจัดท�ารายงานทางการเงิน เพื่อให้การปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ เป็นไปอย่างโปร่งใส

และน่าเชื่อถือ โดยมีอ�านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ส�าคัญ ซึ่งก�าหนดอยู่ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ 

ซึ่งได้รับการอนุมัติตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2558 วันที่ 2 มีนาคม 2558 ดังนี้ 

     (2.1) สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ 

      (2.2) สอบทานให้บรษิทัฯ มรีะบบควบคมุภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน 

  (Internal Audit) ท่ีมีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงาน 

  ตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงาน 

  ตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

  (2.3)  สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของ 

  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

  (2.4)  พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งต้ังบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท�าหน้าที่เป็นผู ้สอบบัญชีของ 

  บริษัทฯ และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่าย 

  จัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
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 (2.6) จัดท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัทฯ ซ่ึง 

 รายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่าง 

 น้อยดังต่อไปนี้ 

   (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ 

   (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ 

   (ค) ความเหน็เก่ียวกบัการปฏบัิตติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ข้อก�าหนดของ 

        ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

   (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี 

   (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

   (ฉ) จ�านวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชมุของกรรมการตรวจสอบ แต่ละ 

       ท่าน 

   (ช) ความเหน็หรอืข้อสงัเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมการตรวจสอบได้รบัจากการปฏิบติัหน้าทีต่ามกฎบัตร 

        (Charter) 

   (ซ) รายการอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และ 

            ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

  (2.7) ทบทวนและเสนอแก้ไขขอบเขตอ�านาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

          ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ 

  (2.8)   ตรวจสอบและสอบสวนผู้ที่เก่ียวข้องภายใต้อ�านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ และมี 

          อ�านาจใน การว่าจ้างหรือน�าผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาช่วยงานตรวจสอบและสอบสวน 

  (2.9)   หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระท�าดังต่อไปนี้ ซ่ึงอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญ 

             ต่อ ฐานะทางการเงนิและผลการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะ 

          กรรมการบริษัทเพื่อด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

   (ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

   (ข) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่ส�าคัญในระบบควบคุมภายใน 

   (ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง 

   ประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

หากคณะกรรมการบรษิทัหรอืผูบ้รหิารไม่ด�าเนนิการให้มกีารปรบัปรงุแก้ไขภายในเวลาข้างต้น กรรมการตรวจ

สอบรายใดรายหนึง่อาจรายงานว่ามรีายการหรอืการกระท�าตามข้างต้นต่อส�านกังานคณะกรรมการก�ากับหลกัทรพัย์

และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 (2.10)   ให้ความเห็นต่อฝ่ายจัดการเกี่ยวกับการแต่งตั้ง เลิกจ้าง ผลการด�าเนินงาน งบประมาณ และอัตรา 

           ของฝ่ายตรวจสอบภายใน 

  (2.11)  จัดท�ารายงานการด�าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปี 

           ละ 1 ครั้ง 

  (2.12)  สอบทาน และให้ความเห็นในรายงานผลการประเมินการก�ากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบ 

         ต่อสังคม และการต่อต้านการคอร์รัปชั่นประจ�าปี ซ่ึงได้จัดท�าโดยคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับ 

           มอบหมาย 
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  (2.13)   ปฏบัิตกิารอืน่ใดตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมายด้วยความเหน็ชอบของคณะกรรมการตรวจ

             สอบ 

กรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังนีี้

  (1)  ถอืหุ้นไม่เกนิร้อยละ 1 ของจ�านวนหุน้ท่ีมสีทิธิออกเสยีงทัง้หมดในบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทั 

       ร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมบริษัท ทั้งนี้โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

  (2)  ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ�า 

    หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน ผู้ถือ 

   หุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว 

   ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนเข้าด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ

  (3)  ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

    หรอืผูม้อี�านาจควบคมุของบรษิทัฯ ในลักษณะทีอ่าจจะเป็นการขดัขวางการใช้วจิารณญาณอย่างอสิระ 

   ของตน รวมท้ังไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทาง 

   ธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่ 

   จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี อีกทั้งไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม ่

   ว่าทางตรงหรือทางอ้อมท้ังในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัทฯ บริษัทในเครือบริษัทร่วม 

    หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่จะท�าให้ขาดความเป็นอิสระ

  (4)  ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู ่

   สมรสพีน้่องและบุตร รวมท้ังคู่สมรสของบตุรของกรรมการรายอืน่ ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุ้นรายใหญ่ของบรษิทัฯ 

    ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการหรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ 

    และบริษัทย่อย

  (5) ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ถือ 

   หุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ นอกจากนี้แล้วยังต้องสามารถแสดง 

   ความเห็นหรือรายงานได้อย่างมีอิสระตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายโดยไม่ค�านึงถึงผลประโยชน์ใดๆ ที ่

   จะมาบีบบังคับให้ไม่สามารถแสดงความเห็นได้ตามที่พึงจะเป็น

  (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

   ผูม้อี�านาจควบคมุ หรอืนติบุิคคลทีอ่าจมคีวามขัดแย้ง และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียั ผูม้อี�านาจควบคมุ หรอื 

   หุ้นส่วนผู้จัดการของส�านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 

   หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯสังกัดอยู่เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อย 

   กว่าสองปีก่อนเข้าด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ

  (7) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือ 

   ที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 

    บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ และนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ใน 

   กรณทีีผู่ใ้ห้บรกิารทางวชิาชพีเป็นนติบิคุคลให้รวมถงึการเป็นผูถ้อืหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึง่ไม่ใช่กรรมการ 

   อิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ 

   ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนเข้าด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ

  (8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือ 
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   ไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน  

   ทีป่รกึษาทีร่บัเงนิเดือนประจ�า หรอืถือหุน้ร้อยละหนึง่ของจ�านวนหุน้ทีมี่สิทธอิอกเสียงทัง้หมดของบริษัท 

   ย่อยอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแบ่งปันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ 

      หรือบริษัทย่อย

  (9)  คณะกรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการอสิระของบรษัิทฯ ตามคณุสมบติัท่ีส�านักงานคณะกรรมการ 

      ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก�าหนด

6.3  บริษัทฯ จะจัดให้มีนโยบายขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ด้วยความซ่ือสัตย์

สจุรติ มเีหตผุลและเป็นอสิระภายใต้กรอบจรยิธรรมทีดี่ เพ่ือผลประโยชน์ของบริษทัฯ เป็นส�าคญั โดยก�าหนดให้ผู้ทีมี่

ส่วนเกีย่วข้องหรอืเกีย่วโยงกบัรายการท่ีพิจารณาเปิดเผยข้อมลูเกีย่วกบัส่วนได้เสยีของตนและผูท่ี้เกีย่วข้องให้บรษิทัฯ 

ทราบ และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณา รวมถึงไม่มีอ�านาจอนุมัติในรายการดังกล่าว 

 บริษัทฯ จะจัดให้มีนโยบายในการท�ารายการเกี่ยวโยงกัน และรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ที่สอดคล้องกับกฎหมาย ตลอดจนข้อบังคับของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการก�ากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย รวมทั้งจะเปิดเผยรายการดังกล่าวไว้ในรายงานประจ�าปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 

56-1) 

 คณะกรรมการควรมีข้อก�าหนดให้กรรมการรายงานการมีส่วนได้เสียอย่างน้อยก่อนการพิจารณาวาระการ

ประชมุคณะกรรมการ และบนัทกึไว้ในรายงานการประชมุคณะกรรมการ คณะกรรมการควรดูแลให้กรรมการท่ีมส่ีวน

ได้เสียอย่างมีนัยส�าคัญในลักษณะที่อาจท�าให้กรรมการรายดังกล่าวไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ งดเว้นจาก

การมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระนั้น

หลกัปฏบัิต ิ7 รกัษาความน่าเชือ่ถอืทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล (Ensure Disclosure and Financial 
Integrity)

7.1  คณะกรรมการมีความรับผิดชอบในการก�ากับดูแลให้มีระบบการจัดท�ารายงานทางการเงินและการเปิด

เผยข้อมูลส�าคัญต่างๆ ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

  (1) ควรก�ากับ

  (2) คณะกรรมการบรษิทัควรให้ความส�าคญัต่อการเปิดเผยข้อมลูท่ีมคีวามถูกต้องครบถ้วนเพียงพอ โปร่งใส 

และทันเวลา ทัง้ข้อมลูทางการเงนิและข้อมลูทัว่ไป ตลอดจนข้อมลูอืน่ทีม่ผีลหรอือาจมผีลกระทบต่อ ราคาหลกัทรพัย์

ของบริษัทฯ ซึ่งล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท โดยบริษัทฯ จะเปิดเผย

ข้อมูลดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์คณะกรรมการ

ก�ากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

  (3) บริษัทฯ ควรให้ความส�าคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงาน

ประจ�าปีโดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้สอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน

รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินและรายงานให้คณะกรรมการบริษัท

ทราบ และจะจัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของ

ผู้สอบบัญชีในรายงานประจ�าปี

  (4) ในการให้ความเห็นชอบการเปิดเผยข้อมูล คณะกรรมการควรค�านึงถึงปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องโดยในกรณ ี
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ที่เป็นรายงานทางการเงิน ควรพิจารณาปัจจัยอย่างน้อยดังต่อไปนี้ด้วย

    (4.1)  ผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน

    (4.2)  ความเห็นของผู้สอบบัญชีในรายงานทางการเงิน และข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับระบบ 

     ควบคุมภายใน รวมทั้งข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีผ่านการสื่อสารในช่องทางอื่นๆ (ถ้ามี)

    (4.3) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

    (4.4)  ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์และนโยบายของบริษัท

  (5) คณะกรรมการก�ากับให้การเปิดเผยข้อมูล ซึ่งรวมถึงงบการเงิน รายงานประจ�าปี แบบ 56-1 สามารถ

สะท้อนฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานอย่างเพียงพอ รวมทั้งสนับสนุนให้บริษัทฯ จัดท�าค�าอธิบายและการ

วิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบ

การเงินทุกไตรมาส ทั้งนี้ เพื่อให้นักลงทุนได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและ

ผลการด�าเนินงานของบริษัทในแต่ละไตรมาสได้ดียิ่งขึ้น นอกจากข้อมูลตัวเลขในงบการเงินเพียงอย่างเดียว

 7.2  คณะกรรมการควรติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการช�าระ

หนี้โดย

   (1)   คณะกรรมการควรดแูลให้ฝ่ายจดัการมกีารตดิตามและประเมินฐานะทางการเงนิของกจิการและมกีาร 

   รายงานต่อคณะกรรมการอย่างสม�่าเสมอ โดยคณะกรรมการและฝ่ายจัดการควรร่วมกันหาทางแก้ไขโดย 

   เร็วหากเริ่มมีสัญญาณบ่งชี้ถึงปัญหาสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการช�าระหนี้

   (2)  ในการอนมุตักิารท�ารายการใดๆ หรือการเสนอความเหน็ให้ทีป่ระชมุผู้ถอืหุน้อนมุติั คณะกรรมการจะ 

   ต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วนและต้องมั่นใจว่าการท�ารายการดังกล่าวจะไม่กระทบต่อความต่อเนื่องในการ 

    ด�าเนินกิจการสภาพคล่องทางการเงิน หรือความสามารถในการช�าระหนี้

7.3  บริษัทฯ ได้แต่งตั้งนาย พงศ์ไท ตันติสุนทรเป็นเจ้าหน้าท่ีฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) 

เพื่อท�าหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนหรือผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมเพ่ือวิเคราะห์ผลการด�าเนิน

งานเป็นประจ�า รวมท้ังจะเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทฯ ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้น 

นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และหน่วยงานรัฐท่ีเกี่ยวข้องรับทราบผ่านช่องทางต่างๆ 

กล่าวคือ การรายงานต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความส�าคัญในการเปิดเผยข้อมูลอย่างสม�่าเสมอทั้ง

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข่าวสารเป็นประจ�าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยข้อมูลที่อยู่บน

เว็บไซต์ของบริษัทฯ จะมีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวรวมถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ งบการเงิน ข่าว

ประชาสัมพันธ์ รายงานประจ�าปี โครงสร้างบริษัทและผู้บริหาร ตลอดจนโครงสร้างการถือหุ้นและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

หนังสือเชิญประชุม เอกสารทางทะเบียนของบริษัทฯ กฎบัตรต่างๆ เป็นต้น

หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น (Ensure Engagement and Commu-
nication with Shareholders)

8.1  บรษิทัฯ ควรต้องตระหนกัและให้ความส�าคญัในสทิธขิัน้พืน้ฐานต่างๆ ของผูถ้อืหุน้ ทัง้ในฐานะของนกัลงทนุ

ในหลักทรัพย์และเจ้าของบริษัท เช่น สิทธิในการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่ง

ผลก�าไรจากบรษิทัฯ สทิธใินการได้รบัข้อมลูอย่างเพยีงพอ สทิธต่ิางๆ ในการประชมุผูถ้อืหุน้ สทิธิในการแสดงความคดิ

เหน็ สทิธใินการร่วมตดัสนิใจในเรือ่งส�าคญัของบริษัทฯ เช่น การจัดสรรเงินปันผล การแต่งต้ังหรือถอดถอนกรรมการ 
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การแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีการอนมุตัธิรุกรรมทีส่�าคัญและมผีลต่อทิศทางในการด�าเนนิธรุกจิของบริษทัฯ รวมถึงการแก้ไข

หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัทฯ เป็นต้น

  (1)  บริษัทฯ จะแจ้งก�าหนดการประชุมผู้ถือหุ้นรวมทั้งวาระการประชุมที่เกี่ยวข้องต่อตลาดหลักทรัพย์ 

  แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ก�าหนดการประชุมดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมทั้งจะจัดท�า 

  และเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เช่นกัน

  (2)  บริษัทฯ จะอ�านวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอชื่อกรรมการหรือเสนอวาระเพิ่มเติม 

  ได้ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นโดยบริษัทฯ จะก�าหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเป็นการล่วงหน้าเกี่ยวกับวิธีการที่ให้ 

  ผูถ้อืหุน้รายย่อยจะเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการรวมทัง้หลกัเกณฑ์เพือ่พจิารณาว่าบรษิทัฯ 

   จะเพิ่มวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอหรือไม่ 

  (3)  ในการด�าเนินการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละคร้ังบริษัทฯ จะให้โอกาสแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน 

  โดยก่อนเริ่มการประชุมประธานในท่ีประชุมจะชี้แจงวิธีการใช้สิทธิออกเสียงและวิธีนับคะแนนเสียงของ 

  ผูถ้อืหุ้นทีต้่องลงมตใินแต่ละวาระและยงัเปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะทีเ่ข้าร่วมประชมุทกุราย 

  สามารถแสดงความคิดเห็ นข้อเสนอแนะรวมทั้งซักถามในแต่ละวาระโดยใช้เวลาอย่างเหมาะสม และเพียงพอ 

  โดยประธานในที่ประชุมจะด�าเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ก�าหนดไว้ รวมทั้งจะมิให้ผู้บริหารเพิ่ม 

  วาระการประชมุทีไ่ม่แจ้งให้ผูถื้อหุน้ทราบล่วงหน้าโดยไม่จ�าเป็น โดยเฉพาะวาระทีมี่ความส�าคญัซึง่ผูถ้อืหุน้ 

  ต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ 

  (4)  ในวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ จะสนับสนุนให้มีการเลือกตั้งเป็นรายคน 

   (1)  บรษัิทฯ จะจดัส่งหนงัสอืเชญิประชมุพร้อมทัง้ข้อมลูประกอบการประชมุตามวาระต่างๆ ให้ผูถ้อืหุน้รบั 

  ทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน หรือระยะเวลาอื่นใดตามที่กฎหมายหรือกฎระเบียบ 

  ทีเ่ก่ียวข้องประกาศก�าหนด โดยในแต่ละวาระการประชมุจะมคีวามเหน็ของคณะกรรมการบรษิทัประกอบ 

  รวมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมท่ีเพียงพอเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาในการศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนวัน 

  ประชุม นอกจากนี้ บริษัทฯ จะน�าข้อมูลดังกล่าวเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ของบริษัทก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วย 

   (2) ก่อนวนัประชมุผูถื้อหุน้ บรษิทัฯ จะเปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้สามารถส่งความเหน็ ข้อเสนอแนะ หรอืข้อ 

  ซักถามได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุมตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ ก�าหนด โดยบริษัทฯ จะเผยแพร่หลักเกณฑ ์

  ดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

   (3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถ 

  มอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่นใดเข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่ง 

  แบบใดตามที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม 

   (4)  ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการ 

  แสดงความคิดเหน็ ข้อเสนอแนะหรือตัง้ค�าถามในวาระต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องได้อย่างอสิระก่อนการลงมติในวาระ 

  ใดๆ และจะมีกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ที่ เกีย่วข้องเข้าร่วมในการประชมุผูถ้อืหุน้เพือ่ตอบค�าถาม 

  ในที่ประชุม

   (5) บริษัทฯ จะจัดให้มีบุคลากรที่เป็นอิสระท�าหน้าที่ช่วยในการตรวจนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 

   (6) ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้นแล้วเสร็จบริษัทฯ จะจัดท�ารายงานการประชุมที่บันทึกข้อมูลอย่างถูก 

  ต้องและครบถ้วนในสาระส�าคัญรวมทั้งจะมีการบันทึกประเด็นข้อซักถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

  ที่ส�าคัญไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้บริษัทฯ จะน�าผลการ 
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  ลงคะแนนในแต่ละวาระรวมท้ังรายงานการประชุมเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผ้ถือหุ้นได ้

  พิจารณา 

 8.2 คณะกรรมการควรดูแลให้การด�าเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใสมี

ประสิทธิภาพ และเอื้อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน

  (1) ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะใช้สถานที่ซึ่งสะดวกแก่การเดินทาง โดยจะแนบแผนที่ซึ่งแสดง 

 สถานทีจั่ดการประชมุผูถื้อหุน้ไว้ในหนงัสอืเชญิประชมุ รวมถงึเลอืกวนัเวลาท่ีเหมาะสม และจัดสรรเวลาในการ 

 ประชุมอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่จะอ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท 

  (2) บรษิทัฯ จะสนบัสนนุให้มกีารใช้บตัรลงคะแนนเสียงในทกุวาระ เพือ่ความโปร่งใสและตรวจสอบได้ใน 

 การนับผลการลงคะแนน

 8.3 คณะกรรมการควรดแูลให้การเปิดเผยมติทีป่ระชมุและการจดัท�ารายงานการประชมุผูถ้อืหุน้เป็นไปอย่าง

ถูกต้องและครบถ้วน โดยคณะกรรมการควรดูแลให้การจัดส่งส�าเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น
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หลักจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ
บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จ�ากัด (มหาชน)

 หลักจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ
 บริษัท สหกลอคิวปิเมนท์ จ�ากดั (มหาชน) มหีลกัจรรยาบรรณในการด�าเนนิธรุกจิซึง่ผูบ้รหิารและพนกังานของ

บริษัทจะต้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในฐานะตัวแทนของบริษัท ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้น บริษัทจะด�าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งมั่นที่จะสร้างผลการ

ด�าเนินงานที่ดีและการเจริญเติบโตที่มั่นคง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นในระยะ

ยาว รวมทั้งด�าเนินการเปิดเผยข้อมูลด้วยความโปร่งใสและเชื่อถือได้ต่อผู้ถือหุ้น

2. พนักงาน บริษัทจะปฏิบัติต่อพนักงานทุกรายอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะ

สม นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความส�าคัญต่อการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถและ

ศกัยภาพของพนกังานอย่างสม�า่เสมอ เช่น การจดัอบรม การสมัมนา และการฝึกอบรม โดย

ให้โอกาสอย่างท่ัวถึงกับพนักงานทุกคน และพยายามสร้างแรงจูงใจให้พนักงานที่มีความรู้

ความสามารถสูงให้คงอยู่กับบริษัทเพื่อพัฒนาองค์กรต่อไป อีกทั้งยังได้ก�าหนดแนวทางใน

การต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น รวมทั้งปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายและ

ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เช่น การห้ามใช้ข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัด เป็นต้น

3. คู่ค้า บรษิทัมกีระบวนการในการคดัเลอืกคูค้่าโดยการให้คูค้่าแข่งขันบนข้อมลูทีเ่ท่าเทยีมกนั และ

คดัเลอืกคูค้่าด้วยความยตุธิรรมภายใต้หลกัเกณฑ์ในการประเมนิและคัดเลอืกคูค้่าของบรษิทั 

นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดท�ารูปแบบสัญญาที่เหมาะสมและเป็นธรรมแก่คู่สัญญาทุกฝ่าย 

และจดัให้มรีะบบตดิตามเพือ่ให้มัน่ใจว่าได้มกีารปฏบิตัติามเงือ่นไขของสญัญาอย่างครบถ้วน 

และป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดหา โดยบริษัท

ซื้อสินค้าจากคู่ค้าตามเงื่อนไขทางการค้า ตลอดจนปฏิบัติตามสัญญาต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด

4. ลูกค้า บริษัทรับผิดชอบต่อลูกค้าโดยการรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าและบริการ รวม

ถึงการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าให้ครบถ้วนและครอบคลุมให้มากที่สุด เพื่อมุ่ง

เน้นการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าในระยะยาว นอกจากนี้ บริษัทยังให้บริการหลังการ

ขาย ตลอดจนให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัท รวมทั้งยังจัดให้มีช่อง

ทางให้ลูกค้าของบริษัทสามารถแจ้งปัญหาหรือการให้บริการที่ไม่เหมาะสมเพื่อที่บริษัทจะ

ได้ป้องกัน และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัทได้อย่างรวดเร็ว

5. เจ้าหนี้ บริษัทจะปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ตามสัญญาที่มีต่อเจ้าหนี้เป็นส�าคัญ รวมทั้ง การช�าระคืน

เงินต้น ดอกเบี้ยและการดูแลหลักประกันต่างๆ ภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้อง

6. คู่แข่ง บริษัทประพฤติตามกรอบการแข่งขันที่ดี มีจรรยาบรรณและอยู่ในกรอบของกฎหมาย รวม

ทั้งสนับสนุนและส่งเสริมนโยบายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม
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7. สังคมและส่วนรวม บริษัทใส่ใจและให้ความส�าคัญต่อความปลอดภัยต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต

ของผู้คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานของบริษัท และส่งเสริมให้พนักงานของบริษัท

มีจิตส�านึกและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม รวมทั้งจัดให้มีการปฏิบัติตาม

กฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ บริษัทพยายาม

เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นการสร้างและรักษาไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมและสังคม
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อ ต�าแหน่ง

ปี 2563 (1) ปี 2564 (1)

กรรมการ
กรรมการตรวจ

สอบ
กรรมการ

กรรมการตรวจ

สอบ

1. นายศิริชัย  โตวิริยะเวช กรรมการอิสระ 7/7 5/5 8/8 4/4

2. นางกิ่งเทียน  บางอ้อ กรรมการอิสระ 7/7 5/5 7/8 4/4

3. ดร.มงคล  เหล่าวรพงศ์ กรรมการอิสระ 7/7 5/5 8/8 4/4

 (1) การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

 การเข้าร่วมประชุมในส่วนการก�ากบัดแูลกจิการการปฎบิติังานของคณะกรรมการตรวจสอบมสีาระส�าคญั สรปุ

ได้ดังนี้

 1. การสอบทานรายงานทางการเงิน
  คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาสอบทานงบการเงนิและงบการเงินรวมของบรษิทัประจ�าไตรมาสและ

งบการเงนิประจ�าปีร่วมกบัฝ่ายบรหิารและผูส้อบบญัช ีก่อนน�าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั นอกจากนีย้งัได้จดัประชมุ

เป็นการเฉพาะกับผูส้อบบัญช ีโดยไม่มฝ่ีายบรหิารร่วมประชมุด้วย ส�าหรบัรายงานทางการเงนิของบรษัิทส�าหรบัรอบ

บัญชี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายงานทางการเงินของบริษัทได้จัดท�าขึ้นอย่างถูกต้อง เป็นไปตามหลัก

การบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลที่ส�าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบการเงิน และมีข้อมูลซึ่ง

จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

 2. การสอบทานความพอเพียงและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน
  คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้นางสาวกรกช วนสวัสดิ์  เป็นผู้รับผิดชอบงานตรวจสอบภายใน

ของบริษัท (อ้างอิง เอกสารแนบ 3 : รายละเอียดหัวหน้างานตรวจสอบภายใน) เพื่อให้การตรวจสอบภายในเป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้พิจารณาแผนการตรวจสอบภายในประจ�าปี 

รายงานตรวจสอบภายในกับฝ่ายบริหารอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งให้ค�าแนะน�าและแนวทางการตรวจสอบภายใน

  รายงานการตรวจสอบภายในของบรษิทั คณะกรรมการตรวจสอบเหน็ว่าระบบการควบคมุภายในของบริษัท

มีความเหมาะสมและเพียงพอ

 3. ความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี 
  คณะกรรมการตรวจสอบได้สังเกตการปฎบิตังิานของผูส้อบบญัชจีากบรษัิท ส�านกังาน อวีาย จ�ากัดโดยนาย

วัชรินทร์ ภัสรพงษ์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6660 ซึ่งได้รับอนุมัติให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในการประชุม

ใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทในครั้งที่ผ่านมา

  คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามคดิเหน็ว่าผูส้อบบัญชมีคีวามเป็นอสิระ เชีย่วชาญในวชิาชพี มปีระสบการณ์

เหมาะสม ปฎิบัติงานได้ผลเป็นอย่างดี และเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์
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	 4.		รายงานที่เกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
		 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีท่ีเกิดรายการเกี่ยวโยง	 หรือ	

รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน

		 คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ว่าการเปิดเผยข้อมลูของบริษทัมคีวามเพียงพอและเป็นไปตามเงือ่นไข

หลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์	และ	ก.ล.ต.

	 5.	การกำากับดูแลกิจการที่ดี
		 คณะกรรมการตรวจสอบ	ได้ท�าการตรวจสอบและสนบัสนนุให้บริษทัมกีารก�ากบัดแูลกจิการทีด่	ีและปฎบิตัิ

ตามกฏหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย	์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์	 และกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับ

ธุรกิจของบริษัทอย่างใกล้ชิด

		 ในรอบปีบัญช	ี2564	คณะกรรมการตรวจสอบ	ผูต้รวจสอบภายใน	ผูส้อบบญัช	ีและฝ่ายบรหิารได้พจิารณา

และดูแลแนวทางการด�าเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 และกฏหมายว่าด้วยหลัก

ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์	และกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	และมีการ

ริเริ่มวางแนวทางปฏิบัติให้เป็นลายลักษณ์อักษร	ตรวจสอบได้	และสามารถปรับปรุง	แก้ไข	 เพื่อพัฒนาแนวทางการ

ด�าเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบให้มีความทันสมัย	ทันต่อกฏเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องมากที่สุด	

    

	 	 	 									 			ขอแสดงความนับถือ

           

      

	 	 	 	 	 (นายศิริชัย		โตวิริยะเวช)

	 																																						ประธานคณะกรรมการตรวจ

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน) 255
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