สารบัญ

3 ส่วนที่ 3 งบการเงิน
4 10. งบการเงิน
149
6
9 เอกสารแนบ
เอกสารแนบ 1
ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน		 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหาร
211
1. โครงสร้างการดำ�เนินงานของกลุ่มบริษัท
11
2. การบริหารจัดการความเสี่ยง
39 เอกสารแนบ 2
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 229
3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
47
เอกสารแนบ 3
4. การวิเคราะห์และคำ�อธิบายของฝ่ายจัดการ
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
(Management Discussion and Analysis: MD&A) 81
และหัวหน้างานกำ�กับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
5. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำ�คัญอื่น
96
(Compliance)
230
วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทย์ เป้าหมายระยะยาว
สารจากประธานกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท, คณะกรรมการตรวจสอบ
สรุปผลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญ ประจำ�ปี 2564

ส่วนที่ 2 การกำ�กับดูแลกิจการ
เอกสารแนบ 4
6. นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ
99
ทรัพย์สินทีใ่ ช้ในการประกอบธุรกิจ และรายละเอียด
7. โครงสร้างการกำ�กับดูแลกิจการ และข้อมูลสำ�คัญ
เกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
232
เกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย
เอกสารแนบ 5		
ผู้บริหาร พนักงาน และอื่นๆ			
104
นโยบายและแนวปฏิบัติการกำ�กับดูแลกิจการ
8. รายงานผลการด�ำเนินงานส�ำคัญด้านการก�ำกับ
ฉบับเต็ม และจรรยาบรรณธุรกิจฉบับเต็ม
ดูแลกิจการ
123
ที่บริษัทได้จดั ทำ� 		 237
9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน
147
เอกสารแนบ 6
		 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
254

2

แบบรายงาน 56-1 One Report ประจำ�ปี 2564

วิสัยทัศน์ (Vision)
มุง่ สูก่ ารเป็นผูน้ ำ� ในการท�ำเหมืองแร่อย่างมีคณ
ุ ภาพและครบวงจร รวมถึงการเป็นเจ้าของเหมือง
ถ่านหินและโรงไฟฟ้าในระดับภูมิภาค และด�ำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

พันธกิจ (Mission)
• บริษัทฯ จะใช้ความรู้จากการเป็นผู้ประกอบการมาพัฒนาและบริหารงานด้านการท�ำเหมือง
ให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า
• บริษทั ฯ จะพัฒนาความรูค้ วามช�ำนาญด้านวิศวกรรมอย่างต่อเนือ่ งอีกทัง้ สรรหาและพัฒนา
บุคลากรให้มีความสามารถเพิ่มมากขึ้น
• บริษัทฯ จะแสวงหาโอกาสในการเป็นเจ้าของแหล่งถ่านหินและแร่ธาตุอื่นๆ เพื่อสร้างโอกาสใน
การด�ำเนินกิจการการผลิตไฟฟ้าพลังงานทางเลือกพร้อมสร้างความแข็งแกร่งด้านการเงินและการ
เติบโตในอนาคต
• บริษัทฯ จะด�ำเนินงานโดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น บนพื้นฐานของความพึง
พอใจของลูกค้าและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

เป้าหมาย (Goal)
บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน) มีการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และทิศทางการ
ด�ำเนินธุรกิจ อย่างเป็นระบบ เป็นประจ�ำทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับปัจจัยแวดล้อมและแนวโน้มธุรกิจใน
อนาคต กล่าวคือ
บริษทั ฯ จะด�ำเนินธุรกิจขุดและขนดินและแร่ตา่ งๆจากโครงการทัง้ ในและต่างประเทศ เพื่อเป็นการ
ขยายธุรกิจและกระจายฐานลูกค้า นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังมุง่ เน้นพัฒนาการด�ำเนินธุรกิจให้เป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาลที่ดี เพื่อสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)

3

สารจากประธานกรรมการ

ในปี 2564 บริษัทได้งานโครงการใหม่ 2 โครงการ
มูลค่างานรวมกันประมาณ 5,400 ล้านบาท ท�ำให้
ณ สิ้น ปี 2564 บริษั ท มี ป ริม าณงานคงเหลื อ
(Backlog) เพิ่มขึ้นเป็น 23,835 ล้านบาท และ
บริษัทจะมีกระแสเงินสดรับอย่างต่อเนื่องจนถึงปี
2576 ทัง้ นีบ้ ริษทั ท�ำงานเป็นผูร้ บั เหมาท�ำเหมืองแร่
ภายใต้สญ
ั ญาระยะยาวให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย และบริษัทไฟฟ้าหงสา จ�ำกัด ที่อยู่ใน
กลุ่มของ บริษัท บ้านปู จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัท
ราชบุรี กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) ซึ่งมีความมั่นคงสูง
หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล
ประธานกรรมการบริษัท

4
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ส�ำหรับการระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นัน้
ในปี 2564 นีก้ ย็ งั ไม่สนิ้ สุด ยังคงเผชิญกับไวรัสทีก่ ลายพันธุแ์ ละระบาดรุนแรง
ในประเทศ โดยในภาพรวมแม้เศรษฐกิจโลกจะค่อยๆ ฟื้นตัว แต่ราคาสินค้า
โภคภัณฑ์ต่างๆ โดยเฉพาะราคาน�้ำมันกลับเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก อย่างไรก็ดี
สัญญาจ้างงานทีบ่ ริษทั ได้เป็นสัญญาระยะยาว อีกทัง้ บริษทั มีความเชีย่ วชาญ
ในการบริหารต้นทุนได้เป็นอย่างดี จึงท�ำให้ในช่วงที่น�้ำมันราคาสูงนั้นไม่ส่ง
ผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยส�ำคัญ และยังเป็นปีที่บริษัทกลับมาท�ำก�ำไร
สูงที่สุดในรอบ 4 ปีที่ผ่านมา ซึ่งผลประกอบการในปี 2564 บริษัทมีรายได้
รวม 4,803 ล้านบาท มีก�ำไรสุทธิ 351 ล้านบาท
		 ส�ำหรับโครงการพัฒนาเหมืองถ่านหิน เมืองก๊ก (Mai Khot Coal
Mine) ตั้งอยู่ที่รัฐฉาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์นั้น เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 และสถานการณ์ทางการ
เมืองภายในประเทศเมียนมาร์ ท�ำให้บริษทั มีความจ�ำเป็นต้องตัง้ ส�ำรองด้อย
ค่าส�ำหรับเงินลงทุนและเงินจ่ายล่วงหน้าเต็มจ�ำนวน โดยทีส่ ทิ ธิการท�ำเหมือง
ยังคงอยู่ ซึ่งบริษัทยังมีโอกาสสามารถท�ำงานโครงการต่อได้
		 สุดท้ายนี้ ในนามของคณะกรรมการบริษัทผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติ
งานของบริษัท ขอขอบคุณลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจและผู้ถือหุ้น ที่ให้การ
สนับสนุนบริษัทตลอดมา การขยายไปในธุรกิจทางเลือกอื่นๆ นอกจากงาน
เหมืองถ่านหิน เป็นเป้าหมายที่ส�ำคัญสูงสุดของบริษัทเพื่อสร้างความมั่นคง
ในระยะยาว รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม ตลอด
จนสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้นต่อไป
				
				
				
				

ขอแสดงความนับถือ
				
(หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล)
ประธานกรรมการบริษัท		

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
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คณะกรรมการบริษัท
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1. หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล
- ประธานกรรมการ
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2. นายนพพันธป์ เมืองโคตร
- รองประธานกรรมการ
- ประธานกรรมการบริหาร
3. นายศาศวัต ศิริสรรพ์
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- กรรมการ
- กรรมการบริหาร
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4. นายวิทวัส ศิริสรรพ์
- ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
- กรรมการ
- กรรมการบริหาร
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายกวิตม์ ศิริสรรพ์
- กรรมการ
- กรรมการบริหาร
- ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
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4

11
10
3

6. นายศิริชัย โตวิริยะเวช
- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
7. นางกิ่งเทียน บางอ้อ
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ

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

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

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)

7

คณะกรรมการบริษัท

หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล
- ประธานกรรมการ

นายวิทวัส ศิริสรรพ์
- ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
- กรรมการ
- กรรมการบริหาร
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการอิสระ
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นายนพพันธป์ เมืองโคตร
- รองประธานกรรมการ
- ประธานกรรมการบริหาร

นายกวิตม์ ศิริสรรพ์
- กรรมการ
- กรรมการบริหาร
- ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
- กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายชาลี รักษ์สุธี
- กรรมการ
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นายศาศวัต ศิริสรรพ์
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- กรรมการ
- กรรมการบริหาร

นายศิริชัย โตวิริยะเวช
- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายพิเชษฐ์ มหันต์สุคนธ์
- กรรมการอิสระ

นางกิ่งเทียน บางอ้อ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการอิสระ

นายประภาส วิชากูล
- กรรมการอิสระ

สรุปผลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญ ประจำ�ปี 2564
ผลประกอบการ
บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
รายได้รวมปี 2563-2564
2563
MM8,
3,277

2564

Hongsa,
1,203

4,771
ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

Hongsa,
1,444

MM8,
3,269

Other
income, 68

4,803
ล้านบาท
Other
income, 91

MM7, 224
MM7

Hongsa

MM8

Backlog 2564
หน่วย : ล้านบาท

9,772

837

MM8

Other income

Hongsa

Other income

2,342 23,835

2,245

9,200

23,000+

Million Baht

Million Baht

6,910

1,729

Hongsa Hongsa MM8
O&M

NPW

รายได้รวม
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000

BLT

Hongsa Total
O&M Backlog
Expansion

EBITDA

กำ�ไรสำ�หรับปี

ล้านบาท

4,773

4,771

4,803

9,200 Million Baht
of Asset

23,835 Million Baht
of stable Backlog
untill 2576

ล้านบาท

2,000
1,500
1,000
500

351

350

2,500

1,571

1,647

1,604

2562

2563

2564

300
250
200
150

1,000

ล้านบาท

241

1
2562

2563

2564

กำ�ไรต่อหุ้น

บาท : หุ้น

0.4

0.31

0.3

0.21

อัตรากำ�ไรขั้นต้น (%)

ร้อยละ

0.3
0.2

0.2

0.1

0.1

0

19%

2562

20%

14%

2563

2564

อัตรากำ�ไรสุทธิ (%)
10%

7%

8%

ร้อยละ

5%

6%
4%
2%

0.00
2562

2563

2564

0%
2562

2563

2564

0%
2562

2563

2564

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
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ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน
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1. โครงสร้างการดำ�เนินงาน
ของกลุ่มบริษัท
1. โครงสร้างและการด�ำเนินงานของกลุ่มบริษัท
1.1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
		 1.1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
		

วิสัยทัศน์ (Vision)
“มุ่งสู่การเป็นผู้น�ำในการท�ำเหมืองแร่อย่างมีคุณภาพและครบวงจรรวมถึงการเป็นเจ้าของเหมือง
ถ่านหินและโรงไฟฟ้าในระดับภูมิภาค และด�ำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม”
			 พันธกิจ (Mission)
			
บริษทั ฯ จะใช้ความรูจ้ ากการเป็นผูป้ ระกอบการมาพัฒนาและบริหารงานด้านการท�ำเหมืองให้เกิด
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า
			
บริษทั ฯ จะพัฒนาความรูค้ วามช�ำนาญด้านวิศวกรรมอย่างต่อเนือ่ งอีกทัง้ สรรหาและพัฒนาบุคลากร
ให้มีความสามารถเพิ่มมากขึ้น
			
บริษัทฯ จะแสวงหาโอกาสในการเป็นเจ้าของแหล่งถ่านหินและแร่ธาตุอื่นๆ รวมทั้งโอกาสในการ
ด�ำเนินกิจการการผลิตไฟฟ้าพลังงานทางเลือกเพือ่ สร้างความแข็งแกร่งด้านการเงินและการเติบโต
ในอนาคต
			
บริษัทฯ จะด�ำเนินงานโดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น บนพื้นฐานของความพึงพอใจ
ของลูกค้าและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
			 เป้าหมายในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท
			
รักษาความเป็นผู้น�ำในธุรกิจให้บริการด้านเหมืองแร่ เป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ และรักษาความ
เป็นผูน้ ำ� ในประเทศไทย โดยมุง่ เน้นการพัฒนาขีดความสามารถของบุคคลากรอย่างต่อเนือ่ ง รวมถึง
การรักษาคุณภาพของบริการ และการด�ำเนินงานให้เสร็จสามารถส่งมอบได้ตรงตามเวลาทีก่ ำ� หนด
เพื่อให้สามารถแข่งขันได้กับคู่แข่งในประเทศ
			
เป็นหนึง่ ในบริษทั ฯ ผูใ้ ห้บริการด้านเหมืองแร่ ในระดับนานาชาติ บริษทั ฯ มุง่ มัน่ ในการให้บริการด้าน
เหมืองแร่ เพือ่ ให้ได้รบั การยอมรับในด้านคุณภาพและความสามารถในการบริหารโครงการ จะเห็น
ได้จากทีบ่ ริษทั ฯ ได้รบั งานจากลูกค้าอย่างต่อเนือ่ ง บริษทั ฯ ได้ตงั้ เป้าหมายทีจ่ ะเป็นหนึง่ ในบริษทั ฯ
ผูน้ ำ� ในการท�ำเหมืองแร่อนั เป็นทีย่ อมในระดับนานาชาติโดยจะขยายการรับงานในตลาดต่างประเทศ
อันจะเป็นโอกาศในการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ
			
แสวงหาโอกาสทางธุรกิจโดยเข้าร่วมทุนในโครงการที่สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดี และต่อยอด
พัฒนาธุรกิจเหมืองแร่
บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
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			 กลยุทธ์ ในการด�ำเนินการ (Strategy)
ทิศทางและแผนกลยุทธ์การด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ มุง่ เน้นการสร้างและรักษาความสามารถทางการ
แข่งขัน การสร้างการเติบโตทางธุรกิจ รวมถึงการพัฒนาองค์กรในด้านต่างๆ ส�ำหรับสนับสนุนแผนการเติบโตในอนาคต
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยมีแนวทางหลัก ดังนี้
			
เสริมสร้างประสิทธิภาพบุคคลากรเพือ่ รองรับการขยายงานในประเทศและต่างประเทศทีม่ ศี กั ยภาพ
โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศ CLMV
			
พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้วยการ 1) สร้างความรู้ความเชี่ยวชาญอย่างต่อเนื่อง 2) สร้างทัศนคติ
และจริยธรรมในการท�ำงาน 3) สร้างสภาพแวดล้อมการท�ำงานที่เหมาะสม
			
พัฒนารูปแบบการให้บริการเหมืองแร่เพือ่ ยกระดับให้บริษทั ฯ เป็นผูใ้ ห้บริการในระดับภูมภิ าคและ
เพิ่มสัดส่วนการให้บริการในต่างประเทศ
			
บริหารงานด้านการท�ำเหมืองโดยยึดหลักการพัฒนาประสิทธิผล (productivity) ของเครื่องจักร
การซ่อมบ�ำรุง (Maintenance) อย่างมีคุณภาพ และการควบคุมต้นทุนด�ำเนินงานให้เป็นไปตาม
เป้าหมาย
			
บริหารโครงการโดยใช้เครือ่ งมือทีม่ ปี ระสิทธิภาพได้แก่ การวิเคราะห์และควบคุมต้นทุน  การปรับปรุง
ประสิทธิภาพเครื่องจักร การควบคุมพัสดุคงคลัง ฯลฯ
			
จัดหาระบบโปรแกรมการออกแบบเหมืองแร่ทที่ นั สมัยมาใช้ ท�ำให้บริษทั ฯ สามารถวางแผนได้อย่าง
ถูกต้องลดความผิดพลาด
			
สร้างระบบควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงและการสื่อสารในองค์กรที่มีประสิทธิภาพเพื่อ
สนับสนุนการบริหารงาน
			
รักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ผลิต ผู้จัดจ�ำหน่าย เครื่องจักร อุปกรณ์ และอะไหล่ ตลอดจนผู้รับเหมา
ช่วงทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ความพร้อมเครือ่ งจักร ความเชีย่ วชาญและความรับผิดชอบ เพือ่ ให้บริษทั ฯ ส่งมอบงาน
ที่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้าภายในก�ำหนดเวลาที่วางไว้
			
ใช้กลยุทธ์ในการรักษาฐานลูกค้าเดิม ด้วยการส่งมอบทีค่ ณ
ุ ภาพตรงต่อเวลา เพือ่ สร้างความพึงพอใจ
สูงสุดให้กับลูกค้า
			
รักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
			
จัดหาแหล่งเงินทุนในการด�ำเนินงานและบริหารสภาพคล่องทางการเงินให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
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แบบรายงาน 56-1 One Report ประจำ�ปี 2564

		 1.1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาที่ส�ำคัญ
ปี

เหตุการณ์ที่ส�ำคัญ

2551

โครงการเหมืองแม่เมาะ โครงการที่ 7
• บริษัทฯ ร่วมกับบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ�ำกัด (มหาชน) (“ITD”) จัดตั้งกิจการร่วมค้าไอทีดีเอสคิว (“ITD-SQ”) (บริษทั ฯ ร่วมลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 50) เพือ่ เข้ารับงานขุด ขน ล�ำเลียงดินและถ่านหิน
จาก กฟผ. ตามสัญญาจ้างเหมาขุด-ขนดินและถ่านหินส�ำหรับโครงการเหมืองแม่เมาะ โครงการที่ 7 โดยมี
มูลค่าโครงการเท่ากับ 21,906 ล้านบาท
โครงการเหมืองแม่เมาะ โครงการที่ 7/1
• บริษัทฯ ร่วมกับ ITD จัดตั้งกิจการร่วมค้าเอสคิว-ไอทีดี (“SQ-ITD”) (บริษัทฯ ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 50)
เพื่อเข้ารับงานขุด ขน ล�ำเลียงดินจาก กฟผ. ตามสัญญาจ้างเหมาขุด-ขนดินส�ำหรับโครงการเหมืองแม่เมาะ
โครงการที่ 7/1 ปริมาณ 80.0 ล้านลูกบาศก์เมตรแน่น โดยมีมูลค่าโครงการเท่ากับ 5,273 ล้านบาท
โครงการเหมืองหงสา เมืองหงสา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
• บริษัทฯ รับจ้าง บริษัท ไฟฟ้าหงสา จ�ำกัด ในการขุดและขนดินและถ่านหิน ซึ่งมีมูลค่าโครงการเท่ากับ
11,742.7 ล้านบาท โดยเข้าลงนามในสัญญาสัมปทานเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2557
• ในเดือนกรกฎาคม 2557 บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จากผลก�ำไรของปี 2555 ในอัตรา
ปันผลหุ้นละ 14 บาท ส�ำหรับหุ้นจ�ำนวน 5,000,000 หุ้น คิดเป็นเงินทั้งหมด 70 ล้านบาท
• บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นจาก 500 ล้านบาท เป็น 750 ล้านบาท โดยบริษัทเรียกเพิ่มทุนจากผู้ถือ
หุ้นเดิม (Right Offering) จ�ำนวน 250 ล้านบาท เพื่อน�ำมาใช้ในโครงการหงสา โดยมีมติเพิ่มทุนครั้งที่ 1 ณ
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 จ�ำนวน 200 ล้านบาท และมติเพิ่มทุนครั้งที่ 2 ณ วันที่ 26 มกราคม 2558 และ
ได้จัดสรรหุ้นดังกล่าวในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558
• บริษัทฯ จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 บริษัทลงนามในสัญญางาน
จ้างเหมาขุด-ขนดินและถ่านหิน ส�ำหรับโครงการเหมืองแม่เมาะ โครงการที่ 8 ในวันที่ 26 สิงหาคม 2558
ซึ่งมีมูลค่ารวมเท่ากับ 22,871 ล้านบาท โดยมีระยะเวลาตามสัญญาตั้งแต่ปี 2559 ถึง 2568
• สิ้นสุดงานโครงการ 7/1 ตามสัญญา

2554

2557

2558

2559

• บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 750 ล้านบาท เป็น 1,150 ล้านบาท โดยจัดสรรหุ้นเพื่อเสนอขายต่อ
ประชาชนจ�ำนวน 380 ล้านบาท แบ่งเป็น 380 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยหุ้นที่เหลืออีก 20
ล้านหุ้น ส�ำรองไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพตามใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออก
ให้แก่กรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 15
กรกฎาคม 2559
• วันที่ 14, 17 และ 18 ตุลาคม 2559 บริษัทฯ ได้เปิดให้บุคคลทั่วไปจองซื้อหุ้น(Initial Public Offering)
จ�ำนวน 380,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 33.63 ของจ�ำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกช�ำระแล้วทั้งหมดขอ
งบริษทั ฯ ภายหลังการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนครัง้ นี้ หรือร้อยละ 33.04 ของจ�ำนวนหุน้ สามัญทีอ่ อกและ
เรียกช�ำระแล้ว ภายหลังการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนครัง้ นีแ้ ละการใช้สทิ ธิตามใบส�ำคัญแสดงสิทธิทอี่ อกให้
แก่กรรมการและพนักงาน มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยจ�ำหน่ายในราคาหุ้นละ 3.2 บาท
• เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้เพิ่มหุ้นสามัญของ SQ เข้าเป็นหลักทรัพย์
ใหม่ และเข้าท�ำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นวันแรก (First Day Trade) เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2559
บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
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ปี

เหตุการณ์ที่ส�ำคัญ

2560

• บริษัทฯได้น�ำใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท จ�ำนวน 4,870,150
หน่วย มีอัตราการใช้สิทธิ 1ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ที่ราคาการใช้สิทธิ 1 บาท รวม
เป็นเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�ำนวน 4,870,150 บาท ทั้งนี้ ภายหลังการจดทะเบียน
เพิ่มทุนช�ำระแล้ว บริษัทฯมีหุ้นที่รอการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจ�ำนวน 15,129,850 หุ้นและคงเหลือใบส�ำคัญ
แสดงสิทธิเพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท จ�ำนวน 15,129,850 หน่วย

2561

• ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 บริษัทฯ ได้มีการลงนามสัญญางานเพิ่มโครงการเหมืองหงสา ประเทศลาว
ได้แก่ งานขุด-ขนดิน จ�ำนวน 28 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งมีมูลค่างานประมาณ 1,036 ล้านบาท
• เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2561 ได้มีเหตุการณ์ดินนอกพื้นที่ท�ำงานของโครงการได้สไลด์มาท�ำความเสีย
หายต่อระบบสายพานของโครงการแม่เมาะ 8 (“เหตุการณ์ดินสไลด์”) ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการ
ด�ำเนินงานในระบบสายพาน แต่บริษัทก็สามารถติดตั้งแนวสายพานใหม่ได้ในไตรมาส 2/2561 และ
สามารถเริ่มด�ำเนินงานได้ โดยอัตราการท�ำงาน (Utilization rate) ของระบบสายพานได้ทยอยปรับ
ตัวเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 70-75 ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2561
• บริษทั ฯได้นำ� ใบส�ำคัญแสดงสิทธิทเี่ สนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษทั จ�ำนวน 3,644,750
หน่วย มีอัตราการใช้สิทธิ 1ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ที่ราคาการใช้สิทธิ 1 บาท
รวมเป็นเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�ำนวน 3,644,750 บาท ทั้งนี้ ภายหลังการจด
ทะเบียนเพิม่ ทุนช�ำระแล้ว บริษทั ฯมีหนุ้ ทีร่ อการใช้สทิ ธิซอื้ หุน้ สามัญจ�ำนวน 11,485,100 หุน้ และคงเหลือ
ใบส�ำคัญแสดงสิทธิเพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท จ�ำนวน 11,485,100 หน่วย
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• โครงการ เหมืองถ่านหินเมืองก๊ก สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562
บริษัทได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงกับ บริษัท Golden Lake Co.,Ltd. (GL) เพื่อร่วมด�ำเนินการพัฒนา
โครงการเหมืองถ่านหิน เมืองก๊ก (Mai Khot Coal Mine) ซึ่งตั้งอยู่ที่ รัฐฉาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมาร์ โดยได้จัดตั้งบริษัทร่วมทุน เพื่อรับสิทธิในการพัฒนาเหมืองดังกล่าวจากเจ้าของสัมปทาน
• โครงการ O&M Waste Line 2 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว บริษทั ฯ รับจ้าง บริษทั ไฟฟ้า
หงสา จ�ำกัด ในการ Operation and Maintenance service ระบบสายพานงานดินและงานขี้เถ้า มี
มูลค่าโครงการเท่ากับ 2,265 ล้านบาท โดยเข้าลงนามในสัญญาสัมปทานเมือ่ วันที่ 25 กรกฎาคม 2562
• บริษทั ฯได้นำ� ใบส�ำคัญแสดงสิทธิทเี่ สนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษทั จ�ำนวน 2,894,460
หน่วย มีอัตราการใช้สิทธิ 1 ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ที่ราคาการใช้สิทธิ 1 บาท
รวมเป็นเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�ำนวน 2,894,460 บาท ทั้งนี้ ภายหลังการจด
ทะเบียนเพิม่ ทุนช�ำระแล้ว บริษทั ฯมีหนุ้ ทีร่ อการใช้สทิ ธิซอื้ หุน้ สามัญจ�ำนวน 8,590,640 หุน้ และคงเหลือ
ใบส�ำคัญแสดงสิทธิเพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท จ�ำนวน 8,590,640 หน่วย
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• สิ้นสุดงานโครงการ 7 ตามสัญญา
• บริษทั ฯได้นำ� ใบส�ำคัญแสดงสิทธิทเี่ สนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษทั จ�ำนวน 8,590,640
หน่วย มีอัตราการใช้สิทธิ 1 ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ที่ราคาการใช้สิทธิ 1 บาท
มีการใช้สทิ ธิไปทัง้ สิน้ 5,040,490 หน่วย รวมเป็นเงินทีไ่ ด้รบั จากการใช้สทิ ธิซอื้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนจ�ำนวน
5,040,490 บาท ทั้งนี้ ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนช�ำระแล้ว บริษัทฯ มีหุ้นที่รอการใช้สิทธิซื้อหุ้น
สามัญจ�ำนวน 3,550,150 หุน้ และคงเหลือใบส�ำคัญแสดงสิทธิเพือ่ เสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงาน
ของบริษัท จ�ำนวน 3,550,150 หน่วย

แบบรายงาน 56-1 One Report ประจำ�ปี 2564

ปี

เหตุการณ์ที่ส�ำคัญ
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• มิถนุ ายน บริษทั ฯได้นำ� ใบส�ำคัญแสดงสิทธิทเี่ สนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษทั จ�ำนวน
3,550,150 หน่วย มีอัตราการใช้สิทธิ 1 ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ที่ราคาการใช้
สิทธิ 1 บาท มีการใช้สิทธิไปทั้งสิ้น 2,067,350 หน่วย รวมเป็นเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
เพิม่ ทุนจ�ำนวน 2,067,350 บาท ทัง้ นี้ ภายหลังการจดทะเบียนเพิม่ ทุนช�ำระแล้ว บริษทั ฯ มีหนุ้ ทีร่ อการ
ใช้สทิ ธิซอื้ หุน้ สามัญจ�ำนวน 1,482,800 หุน้ และคงเหลือใบส�ำคัญแสดงสิทธิเพือ่ เสนอขายให้แก่กรรมการ
และพนักงานของบริษัท จ�ำนวน 1,482,800 หน่วย
• ตุลาคม บริษัทฯได้น�ำใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท จ�ำนวน
1,482,800 หน่วย มีอัตราการใช้สิทธิ 1 ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ที่ราคาการ
ใช้สิทธิ 1 บาท มีการใช้สิทธิไปทั้งสิ้น 642,800 หน่วย รวมเป็นเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนจ�ำนวน 642,800 บาท ทั้งนี้ ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนช�ำระแล้ว บริษัทฯ มีหุ้นที่รอการ
ปรับลดทุนเป็นหุ้นสามัญจ�ำนวน 840,000 หุ้น
• บริษทั ได้รว่ มลงนามสัญญาทัง้ 2 โครงการ ส�ำหรับ โครงการ North Pit Wall Expansion และโครงการ
Build, Lease and Transfer (BLT) กับ บริษทั ไฟฟ้าหงสา จ�ำกัด (“ผูว้ า่ จ้าง”) ในวันที่ 15 ตุลาคม 2564

		 1.1.3 บริษัทไม่มีการใช้เงินที่ ได้มาจากการระดมทุน

		 1.1.4 บริษัทไม่มีข้อผูกพันที่บริษัทให้ค�ำมั่นไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล
		 1.1.5 ข้อมูลบริษัท

กลุ่มบริษัทสหกล โดยบริษัท สหกลเอนยิเนียร์ จ�ำกัด ได้ถูกจัดตั้งเพื่อด�ำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
งานวิศวกรรมโยธา มาตัง้ แต่ปี 2513 เพือ่ รองรับการกระจายความเจริญสูภ่ มู ภิ าคทัว่ ประเทศตามนโยบายการพัฒนา
ประเทศในขณะนั้น โดยมีกลุ่มครอบครัวศิริสรรพ์เป็นผู้เริ่มก่อตั้ง ต่อมาในปี 2526 บริษัท สหกลเอนยิเนียร์ จ�ำกัดได้
ลงนามในสัญญาจ้างเหมาขุด-ขนดิน โครงการที่ 1 กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) โดยเป็นผู้รับผิด
ชอบในการเปิดหน้าดิน ขุดขนดินและถ่านหินให้กับเหมืองถ่านหินแม่เมาะ อ�ำเภอแม่เมาะ จังหวัดล�ำปาง ระหว่างปี
2526 ถึง 2533 และได้รับการว่าจ้างให้เป็นผู้ด�ำเนินการต่อในโครงการที่ 2 ระหว่างปี 2533 ถึง 2541 โดยมีมูลค่า
โครงการเท่ากับ 3,544 ล้านบาท และ 9,865 ล้านบาท ตามล�ำดับ
			 ต่อมา บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จ�ำกัด (เดิมชื่อ บริษัท ศิริวิศวเหมืองแร่และก่อสร้าง จ�ำกัด) ได้ถูก
จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2544 โดยกลุ่มครอบครัวศิริสรรพ์ เพื่อเป็นบริษัทหลักในการท�ำธุรกิจด้านการให้
บริการและด�ำเนินงานเหมืองแร่อย่างครบวงจร ซึ่งครอบคลุมถึง การวางแผนงานเหมือง การปฎิบัติงานเปิดหน้า
เหมือง การให้ค�ำปรึกษาด้านงานเหมือง และการให้เช่าและซ่อมบ�ำรุงเครื่องจักรขนาดใหญ่ นอกจากนี้ บริษัท สห
กลอิควิปเมนท์ จ�ำกัด ยังคงมีความเชี่ยวชาญด้านการรับเหมาก่อสร้างโยธา โดยได้รับงานก่อสร้างสิ่งอ�ำนวยความ
สะดวกทีจ่ ำ� เป็นส�ำหรับการท�ำเหมือง เช่น ถนน ทีพ่ กั อาศัย เป็นต้น ในปัจจุบนั การด�ำเนินธุรกิจให้บริการและด�ำเนิน
งานเหมืองแร่อย่างครบวงจรทั้งหมดของกลุ่มบริษัทสหกล ได้ด�ำเนินการโดยบริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จ�ำกัด (ภาย
หลังแปรสภาพจากบริษัทจ�ำกัดเป็นบริษัทมหาชนจ�ำกัดในปี 2558 โดยมีชื่อเต็มว่า บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จ�ำกัด
(มหาชน) (“บริษัทฯ”)
		

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
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		 ปัจจุบันบริษัทฯ มีการขยายงานทั้งในประเทศและต่างประเทศรายละเอียด ดังนี้
โครงการในประเทศ :
		
โครงการ 8 โครงการเหมืองแม่เมาะ จังหวัดล�ำปาง 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
กลุม่ บริษทั สหกล เริม่ ให้บริการด้านเหมืองตัง้ แต่ปี 2526 โดยเป็นผูด้ ำ� เนินธุรกิจไทยรายแรกทีร่ บั ผิดชอบด�ำเนิน
งานโครงการเปิดหน้าเหมือง ทีม่ มี ลู ค่ากว่าหมืน่ ล้านบาท โดยงานแรกของกลุม่ บริษทั สหกลคือ โครงการเหมืองแม่เมาะ
โครงการ 1 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) มูลค่าโครงการรวมทุกสัญญาประมาณ 2,770 ล้านบาท
งานต่อมาของกลุ่มบริษัทสหกลคือ โครงการเหมืองแม่เมาะ โครงการ 2 ของ กฟผ. เช่นกัน โดยมีมูลค่าโครงการรวม
ทุกสัญญาประมาณ 7,648 ล้านบาท หลังจากนั้นกลุ่มบริษัทสหกลได้รับงานที่เกี่ยวข้องกับงานขุด ขน และล�ำเลียง
ดินและถ่านหิน งานติดตั้งระบบสายพานในเหมืองแม่เมาะ รวมถึงการรับเหมาก่อสร้างทางหลวงสายส�ำคัญๆ ทั่ว
ประเทศไทย ปัจจุบัน การด�ำเนินธุรกิจให้บริการและด�ำเนินงานเหมืองแร่ครบวงจรทั้งหมดของ กลุ่มบริษัท สห
กล อยู่ภายใต้การด�ำเนินงานของบริษัทฯ 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�ำเนินการตามสัญญาตั้งแต่วันที่ 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�ำกัด (“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�ำกัด (“ผู้ว่าจ้าง”) มูลค่าประมาณ
1,036 ล้านบาท เริ่มต้นโครงการวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 และสิ้นสุดโครงการวันที่ 31 ธันวาคม 2569 (3) ลงนาม
สัญญา 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�ำเนินการพัฒนาโครงการเหมืองถ่านหิน เมืองก๊ก
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(Mai Khot Coal Mine) ซึ่งตั้งอยู่ที่ รัฐฉาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยได้จัดตั้งบริษัทร่วมทุนเพื่อรับสิทธิ
ในการพัฒนาเหมืองดังกล่าวจากเจ้าของสัมปทาน (5) โครงการ North Pit Wall Expansion กับ บริษัท ไฟฟ้าหงสา
จ�ำกัด (“ผู้ว่าจ้าง”) ลงนามสัญญาวันที่ 15 ตุลาคม 2564 โดยโครงการดังกล่าวมีมูลค่าประมาณ 837 ล้านบาท เริ่ม
ต้นโครงการในเดือนพฤษภาคม 2565 และสิน้ สุดโครงการเมษายน 2570 (6) โครงการ Build, Lease and Transfer
(BLT) กับ บริษัท ไฟฟ้าหงสา จ�ำกัด (“ผู้ว่าจ้าง”) ลงนามสัญญาวันที่ 15 ตุลาคม 2564 โดยโครงการดังกล่าวมีมูลค่า
ประมาณ 2,245 ล้านบาท เริ่มต้นโครงการในเดือนตุลาคม 2564 และสิ้นสุดโครงการมีนาคม 2577
ก. โครงการเหมืองแม่เมาะ โครงการ 8
		 บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาจ้างเหมาขุด-ขนดินและถ่าน ส�ำหรับโครงการเหมืองแม่เมาะ โครงการ 8
กับ กฟผ. ในวันที่ 26 สิงหาคม 2558 มีมูลค่าโครงการทั้งหมดประมาณ 22,871 ล้านบาท และมีมูลค่าการ
ลงทุนทั้งหมดประมาณ 7,200 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ตกลงรับจ้างเหมาขุดและขนดินและถ่านลิกไนต์ รวมถึง
งานท�ำระบบระบายน�้ำในบ่อเหมืองและบนที่ทิ้งดิน 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�ำเนินการขุดขนดินปริมาณคงเหลือตามสัญญา 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
		 บริษทั ฯ ได้เริม่ ด�ำเนินการ งานขุด ขนดิน และถ่านให้บริษทั ไฟฟ้าหงสา จ�ำกัด (“บริษทั ไฟฟ้าหงสา จ�ำกัด”)
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2558 โดย บริษัท ไฟฟ้าหงสา จ�ำกัด ได้รับสัมปทานในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังความ
ร้อน จากถ่านหินลิกไนต์ ณ ตอนเหนือของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ขนาดก�ำลังการผลิตประมาณ
1,878 เมกะวัตต์ ซึ่งจะจ�ำหน่ายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ตามสัญญาซื้อขายกระแสไฟฟ้า ที่ได้
ลงนามไปเมือ่ เดือนเมษายน 2553 และบางส่วนให้แก่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทัง้ นี้ บริษทั ไฟฟ้าหงสา
จ�ำกัด ถือหุ้นโดยบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จ�ำกัด (มหาชน) (“BPP”) บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)
(“RATCH”) และ บริษัท Lao Holding State Enterprise (“LHSE”) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจของรัฐบาลสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ในสัดส่วนร้อยละ 40 ร้อยละ 40 และร้อยละ 20 ตามล�ำดับ
		 ในส่วนของบริษทั ฯ ได้ลงนามในสัญญาจ้างเหมาขุด-ขนดินและถ่าน ส�ำหรับโครงการเหมืองหงสา กับ บริษทั
ไฟฟ้าหงสา จ�ำกัด ในวันที่ 23 มกราคม 2557 โดยบริษัทฯ รับจ้างเหมาขุดและขนดินและถ่านลิกไนต์ รวมทั้งงาน
ขุดท�ำระบบระบายน�้ำ งานก่อสร้างท่อคอนกรีต (Box Culvert) และสิ่งอ�ำนวยความสะดวกอื่นที่จ�ำเป็น ฯลฯ มูลค่า
โครงการทั้งหมดประมาณ 11,743 ล้านบาท และมูลค่าการลงทุนทั้งหมดประมาณ 1,800 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ใช้
บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
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เงินลงทุนจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และการเพิ่มทุนของบริษัทฯ โครงการดังกล่าวได้เริ่มต้นด�ำเนินงานเมื่อวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2558 และสิ้นสุดโครงการวันที่ 31 ธันวาคม 2569 รวมระยะเวลาประมาณ 12 ปี และในปี 2561
บริษทั ฯ ได้ลงนามสัญญางานเพิม่ รับจ้างเหมาขุดและขนดินจ�ำนวน 28 ล้าน ลบ.เมตร มูลค่าโครงการทัง้ หมดประมาณ
1,036 ล้านบาท เริ่มต้นด�ำเนินการเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2561 โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้
		 รายการที่ 1 งานขุดและขนดิน ปริมาณงาน 235 ล้าน ลบ.เมตร แน่น (รวมปริมาณงานส่วนเพิ่มตามสัญญาใหม่)
		 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษทั ฯ ได้ดำ� เนินการขุดขนดินปริมาณงานคงเหลือตามสัญญาทัง้ หมด 131 ล้าน
ล.บ.เมตร แน่น คิดเป็นร้อยละ 56 เป็นมูลค่างานคงเหลือทั้งหมด 5,066 ล้านบาท (ปริมาณงานและมูลค่างานรวม
งานสัญญางานส่วนเพิ่ม)
		 รายการที่ 2 งานขุดคัดแยกและขนถ่านลิกไนต์ปริมาณประมาณ 82.5 ล้านเมตริก ตัน (เริ่มด�ำเนินงานใน
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 เหมืองหงสา สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว
		 โครงการ O&M Waste Line 2 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว บริษัทฯ รับจ้าง บริษัท ไฟฟ้าหง
สา จ�ำกัด ในการ Operation and Maintenance service ระบบสายพานงานดินและงานขี้เถ้า มีมูลค่าโครงการ
เท่ากับ 2,265 ล้านบาท โดยเข้าลงนามในสัญญาสัมปทานเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เริ่มท�ำงานและรับรู้รายได้
ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563
		 รายการที่ 1งานจ้างขนดินปริมาณประมาณ 238 ล้าน ลบ.ม.แน่น (รวมปริมาณงานส่วนเพิ่มตามสัญญาใหม่)
		 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการขุดขนดินปริมาณคงเหลือตามสัญญา 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�ำกัด ในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 โดยบริษัทฯ รับจ้าง
เหมาขุดและขนดินไปยังที่ทิ้งดิน มูลค่างาน 837 ล้านบาท เริ่มท�ำงานประมาณเดือนพฤษภาคม 2565 สิ้นสุดสัญญา
เมษายน 2570 ระยะเวลา 5 ปี
จ. โครงการ Build, Lease and Transfer (BLT) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
		 บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาจ้าง กับ บริษัท ไฟฟ้าหงสา จ�ำกัด ในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 งานก่อสร้างระบบ
สายพานเพือ่ ส่งมองผูว้ า่ จ้าง มูลค่างาน 2,245 ล้านบาท เริม่ ท�ำงานประมาณเดือนตุลาคม 2564 สิน้ สุดสัญญา เมษายน
2577 ระยะเวลา 13 ปี
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		 ฉ. โครงการเหมืองก๊ก (Mai Khot Energy)

เมือ่ วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 บริษทั ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงกับ บริษทั Golden Lake Co.,Ltd. (GL) เพือ่ ร่วม
ด�ำเนินการพัฒนาโครงการเหมืองถ่านหิน เมืองก๊ก (Mai Khot Coal Mine) ซึง่ ตัง้ อยูท่ ี่ รัฐฉาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมาร์ โดยทั้ง 2 บริษัทร่วมจัดตั้งบริษัทร่วมทุนชื่อ Mai Khot Energy Limited เพื่อรับสิทธิในการพัฒนาเหมือง
ดังกล่าวจากเจ้าของสัมปทาน ซึ่งบริษัทฯมีสัดส่วนถือหุ้นร้อยละ 70 บริษัท Golden Lake Co.,Ltd. (GL) ถือหุ้นร้อย
ละ 30 ทุนจดทะเบียนเริม่ ต้น 10 ล้านดอลลาห์สหรัฐ ส�ำหรับโครงการเมืองก๊ก ในปี 2564 เนือ่ งจากสถานการณ์โควิด
19 และความไม่สงบทางการเมืองภายในประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ท�ำให้ยงั ไม่สามารถด�ำเนินโครงการ
ได้ จึงได้มกี ารประเมินทบทวนสถานการณ์และวิเคราะห์ปจั จัยเสีย่ งของโครงการใหม่โดยยังไม่มกี ารลงทุนใดๆ เพิม่ เติม
		

1.2.1 โครงสร้างรายได้

		 ทั้งนี้รายได้ที่บริษัทฯ ได้รับจากการด�ำเนินงานในโครงการ ประกอบด้วย รายได้จากการรับจ้างเหมาช่วงจาก
กิจการร่วมค้าตามทีร่ ะบุในสัญญา (รายละเอียดในหัวข้อ “การด�ำเนินงานของบริษทั ฯ ในแต่ละโครงการ) และรายได้ที่
ได้รับจากการด�ำเนินงานของกิจการร่วมค้า โดยแบ่งตามสัดส่วนของบริษัทฯ ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ
ยังมีปริมาณการท�ำงานคงเหลือและมีรายได้จากการด�ำเนินงานในโครงการทีเ่ ป็นสัดส่วนของบริษทั ฯ ตามตารางด้าน
ล่าง

โครงการ

โครงการเหมืองหงสา
(มิถุนายน 2558
ถึง ธันวาคม 2569)
โครงการเหมือง
แม่เมาะ โครงการ 8
(ด�ำเนินการจริง
พฤศจิกายน 2558 ถึง
เมษายน 2569 )
โครงการหงสา O&M
(7 ปี)
(ม.ค. 2563
ถึง ธันวาคม 2569)

ปริมาณงานคงเหลือในส่วน
ของบริษัทฯ1
ลักษณะงาน
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2563
2564
งานที่ 1 ขุดขนดิน 150
131
ล้านลบ.ม.แน่น ล้านลบ.ม.แน่น
งานที่ 2 ขุดขน
55
48
ล้านเมตริกตัน ล้านเมตริกตัน
ถ่านหิน
งานที่ 1 ขุดขนดิน 224
ล้านลบ.ม.แน่น
งานที่ 2 ขุดขน
17
ล้านเมตริกตัน
ถ่านหิน
Waste Line 2
System
Ash Conveyor
System

มูลค่าคงเหลือในส่วนของ
บริษัทฯ1
ณ วันที่
ณ วันที่ หมายเหตุ
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2563
2564
5,833
5,066
ด�ำเนินการ
ล้านบาท
ล้านบาท
โดยบริษัทฯ
2,127
1,844
เอง
ล้านบาท
ล้านบาท

173
12,410
9,342 ล้านบาท
ล้านลบ.ม.แน่น ล้านบาท
ด�ำเนินการ
12
631 ล้านบาท 430 ล้านบาท โดยบริษัทฯ
ล้านเมตริกตัน
เอง

212
179
1,735 ล้านบาท 1,512 ล้านบาท
ด�ำเนินการ
ล้านลบ.ม.แน่น ล้านลบ.ม.แน่น
โดยบริษัทฯ
261 ล้านบาท 218 ล้านบาท
เอง
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1.2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

		 (1) ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ

		 ปัจจุบัน บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจให้บริการงานด้านการท�ำ
เหมืองแร่ครบวงจร (Mining Service Business) โดยปัจจุบัน เหมืองที่บริษัทฯ ให้บริการด�ำเนินงาน จะเป็นการท�ำ
เหมืองถ่านหินแบบบ่อเปิด (Open Pit Mining) ซึง่ เป็นการเปิดหน้าดินเป็นบ่อลึกลงไปจนถึงชั้นถ่านหิน แล้วจึงท�ำการ
ขุดถ่านหินออกมาใช้งาน

(2) การตลาดและการแข่งขัน

ก. นโยบายการแข่งขัน และจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัท

การตลาดและการแข่งขัน
		 กลยุทธ์การแข่งขันของบริษัทฯ
		 ในการก�ำหนดกลยุทธ์การแข่งขันและนโยบายการด�ำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ได้ก�ำหนดกลยุทธ์การแข่งขันและ
นโยบายการด�ำเนินธุรกิจหลักของบริษัทฯ ดังนี้
		 1. การปรับเปลี่ยนการบริหารให้กับสถานการณ์ผสมผสานกับประสบการณ์ในการท�ำงานของผู้บริหาร
งานให้บริการด้านการขุดและขนถ่านหินนั้น เป็นงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการท�ำงานเป็น
อย่างมาก ผู้บริหารหลายท่านของบริษัทฯ มีประสบการณ์ในการท�ำงานด้านวิศวกรรม มีความรู้ ความสามารถ และ
ความเข้าใจงานเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามเพือ่ ให้บริษทั ฯ มีการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ งได้มกี ารปรับเปลีย่ นโครงสร้างและ
แนวทางการบริหารโครงการโดยสนับสนุนให้บคุ ลากรรุน่ ใหม่พร้อมแนวคิดและเทคโนโลยีในการบริหารโครงการทีท่ นั
สมัยเข้ามามีบทบาทในการบริหารและเป็นผู้ด�ำเนินงานในองค์กรมากขึ้นทั้งในมิติของการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ท�ำงานและพัฒนาองค์กร
		 2. ความพร้อมของเครือ่ งจักรและอุปกรณ์ เนือ่ งจากงานให้บริการขุดเหมือง เป็นงานทีต่ อ้ งพึง่ พาเครือ่ งจักร
และอุปกรณ์มาก ทั้งเครื่องจักรหลัก เช่น รถขุดบุ้งกี๋หมุน รถขุดและบรรทุก ระบบสายพาน เครื่องโม่ เครื่องโปรยดิน
และเครือ่ งจักรช่วย เช่น รถแทรกเตอร์ รถเกรด รถบรรทุก รถเครน ซึง่ บริษทั ฯ มีเครือ่ งจักรทีห่ ลากหลายและมีความ
สัมพันธ์ทดี่ กี บั ผูผ้ ลิตเครือ่ งจักร ท�ำให้มคี วามพร้อมทีจ่ ะเข้าไปประมูลและด�ำเนินงานในเหมืองอืน่ ๆ ในอนาคต นอกจาก
นีบ้ ริษทั ฯ ยังพัฒนาเทคโนโลยีในการควบคุมการท�ำงานเหมืองอย่างต่อเนือ่ ง การพัฒนาระบบ CCR เพือ่ ติดตามควบคุม
สั่งการกระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางการผลิต ทั้งนี้ ความพร้อมของเครื่องจักรและอุปกรณ์ของบริษัทฯ
ยังเกิดจากความมีประสิทธิภาพของงานซ่อมบ�ำรุง ทั้งจากบุคลากรของบริษัทฯ เองที่มีทีมงานดูแลรักษาและซ่อม
บ�ำรุงที่มีประสบการณ์มากกว่าร้อยละ 30 ของพนักงานทั้งหมด โดยแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในกลุ่มเครื่องจักรที่
ชัดเจน อีกทั้งยัง outsource งานซ่อมบ�ำรุงบางส่วนที่ต้องการความเร่งด่วนและมีลักษณะงานเฉพาะให้กับบริษัท
ภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อลดต้นทุนและได้งานทันต่อความต้องการ
3. บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการด�ำเนินงาน บุคลากรนับเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ส�ำคัญในการด�ำเนิน
งานของบริษัทฯ บริษัทฯ มีบุคลากรที่มีประสบการณ์และความช�ำนาญการทั้งในด้านวิศวกรรมการออกแบบ และ
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การใช้และประกอบเครื่องจักร และในปัจจุบัน บริษัทฯ ยังได้วางแนวทางการดูแลพนักงานของบริษัทฯ ในระดับ
ปฏิบัติการและระดับกลางให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ เพื่อให้ไล่ทันกับพนักงานระดับสูงที่มีความรู้และประสบการณ์
ท�ำให้การท�ำงานเป็นไปได้อย่างต่อเนือ่ งตัง้ แต่การวางแผน ไปถึงการด�ำเนินงานจริง ซึง่ หากเครือ่ งจักรช�ำรุด บุคลากร
ของบริษัทฯ ก็สามารถเข้าไปซ่อมแซมได้ทันท่วงที ลดความล่าช้าที่อาจเกิดขึ้นได้ และท�ำให้บริษัทฯ ไม่ส่งงานล่าช้า
นอกจากนี้ พนักงานของบริษทั ฯ ยังมีความคล่องตัวในการโยกย้ายไปปฏิบตั งิ านชัว่ คราวและประจ�ำยังโครงการใหม่ๆ
เช่น โครงการเหมืองหงสา ซึ่งในเบื้องต้นต้องการบุคลากรในต�ำแหน่งหลัก ไปเป็นผู้บุกเบิกวางรากฐานและสอนงาน
ให้กับพนักงานที่รับจากท้องถิ่น ซึ่งยังขาดความรู้และประสบการณ์ โดยบริษัทฯ สามารถเคลื่อนย้ายบุคลากรจาก
โครงการเหมืองแม่เมาะไปยังโครงการหงสาได้อย่างราบรื่น ไม่มีผลต่อการท�ำงานในโครงการเดิมแต่อย่างใด
นอกจากการส่งเสริมด้านความรู้และความเชี่ยวชาญแล้ว บริษัทฯ ยังให้ความส�ำคัญกับการดูแลความเป็น
อยู่ของพนักงานโดยเฉพาะในระดับปฏิบัติการซึ่งท�ำให้พนักงานมีก�ำลังใจในการปฏิบัติงานและพร้อมจะร่วมปฏิบัติ
งานกับบริษัทฯ อย่างเต็มใจและต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบสวัสดิการพื้นฐานได้แก่ การจัดสรรที่ดินเพื่อ
ใช้เป็นทีพ่ กั อาศัยถาวร การจัดระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลและการประกันสุขภาพและอุบตั เิ หตุ รวมถึงการจัดการ
แรงงานสัมพันธ์เพื่อรับทราบความต้องการของพนักงานและตอบสนองอย่างสมเหตุสมผล
		

4. การควบคุมการผลิตให้ได้อย่างต่อเนื่อง การควบคุมต้นทุนการผลิตเป็นปัจจัยความส�ำเร็จของโครงการ
ซึ่งเริ่มจากควบคุมต้นทุนเครื่องจักรที่ติดตั้ง ตั้งแต่เริ่มโครงการส�ำหรับโครงการใหม่ ให้อยู่ภายในงบประมาณที่ตั้งไว้
และการควบคุมหรือคิดต้นทุนการผลิตทีส่ ำ� คัญระหว่างกระบวนการท�ำงาน โดยน�ำวิธกี ารจัดซือ้ จัดจ้างในรูปแบบการ
ประมูล การจัดสรร Supplier ทีห่ ลากหลาย รวมถึงการกระจายอ�ำนาจในการบริหารงานจัดซือ้ จัดจ้างไปยังโครงการ
เพื่อให้สามารถจัดหาวัสดุ อะไหล่ ได้ถูกต้อง ทันเวลา ลดการสูญเสียโอกาสในการผลิต แต่ยังอยู่ภายใต้การควบคุม
ตรวจสอบภายในเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น

		

		 กลุ่มลูกค้า
		 กลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ จะเป็นกลุ่มลูกค้าในอุตสาหกรรมไฟฟ้า ซึ่งเปิดประมูลราคาจ้างให้ผู้ประกอบการด้าน
การท�ำเหมืองเข้าร่วมการประมูล ทั้งนี้กลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ สามารถแบ่งออกเป็นบริษัททั้งในและต่างประเทศดังนี้

		 ลูกค้าในประเทศ
ลูกค้าหลักในประเทศของบริษทั ฯ คือ กฟผ. โดยบริษทั ฯ เป็นผูร้ บั เหมาในการขุดขนดินและถ่านหินทีเ่ หมือง
แม่เมาะ อ�ำเภอแม่เมาะ จังหวัดล�ำปาง ซึ่งเป็นโครงการของ กฟผ. ทั้งนี้เหมืองแม่เมาะเป็นเหมืองถ่านหินที่มีขนาด
ใหญ่ทสี่ ดุ ในประเทศไทย มีปริมาณสะสมของถ่านหินประมาณ 1,130 ล้านตัน โดยถ่านหินดังกล่าวจะถูกล�ำเลียงเพือ่
ส่งต่อให้โรงไฟฟ้าถ่านหินแม่เมาะ ซึ่งด�ำเนินการโดย กฟผ.
		

กฟผ. ได้ดำ� เนินการจ้างผูร้ บั เหมาทีม่ คี วามพร้อมทัง้ ด้าน เครือ่ งจักร อุปกรณ์ตา่ งๆ รวมถึงประสบการณ์ ความ
รู้ความสามารถ โดยผ่านการประมูลงานเป็นโครงการตามปริมาณและช่วงเวลาการขุด ตั้งแต่ปี 2526 โดย กฟผ. ได้
เปิดประมูลราคาจ้างเป็นสัญญาๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้
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โครงการ
1
2

รายละเอียดของงาน
• ขุดขนดิน 90.0 ล้าน ลบ.ม. แน่น
• ขุดขนดิน 244.50 ล้าน ลบ.ม. แน่น
• ขุดคัดแยกและขนถ่านหิน 25 ล้านตัน
• ขนดิน 43.50 ล้าน ลบ.ม.แน่น
• ขุดขนดิน 337.0 ล้าน ลบ.ม. แน่น
• ขุดคัดแยกและขนถ่านหิน 46.0 ล้านตัน
• ขนดิน 46.0 ล้าน ลบ.ม.แน่น
• ขุดขนดิน 331 ล้าน ลบ.ม. แน่น
• ขุดคัดแยกและขนถ่านหิน 55 ล้านตัน
• ขนดิน 2.5 ล้าน ลบ.ม.แน่น

3

4

โครงการ

รายละเอียดของงาน

5

• ขุดขนดิน 255.0 ล้าน ลบ.ม. แน่น
• ขุดคัดแยกและขนถ่านหิน 38.0 ล้านตัน
• ขนดิน 47.0 ล้าน ลบ.ม.แน่น
• ขุดขนดิน 240.0 ล้าน ลบ.ม. แน่น
• ขุดคัดแยกและขนถ่านหิน 45.0 ล้าน
เมตริกตัน
• ขนดิน 15.0 ล้าน ลบ.ม. แน่น
• ขุดขนดิน 365.0 ล้าน ลบ.ม. แน่น
• ขุดขนถ่านหิน 50.0 ล้านเมตริกตัน
• ขุดดิน (กฟผ. เป็นผูด้ ำ� เนินการขุด) 40.0 ล้าน
ลบ.ม. แน่น
• ขุดขนดิน 80 ล้าน ลบ.ม. แน่น
• ขุดขนดิน 375 ล้าน ลบ.ม. แน่น
• ขุดคัดแยกและขนถ่านหิน 31 ล้านเมตริกตัน
• ขุดขนดิน 467 ล้าน ลบ.ม. แน่น
• ขุดคัดแยกและขนถ่านหิน 35 ล้านเมตริกตัน

6

7

7/1
8
9

ผู้ชนะการประกวดราคา

ระยะเวลา

บริษัท สหกลเอนยิเนียร์ จ�ำกัด
บริษัท สหกลเอนยิเนียร์ จ�ำกัด

2526 - 33
2532 - 41

บริษัทบ้านปู จ�ำกัด

2535 - 44

บริษัทเชียงใหม่คอนสตรัคชั่น จ�ำกัด

2539 - 51

ผู้ชนะการประกวดราคา

ระยะเวลา

บริษัทอิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนท์
จ�ำกัด (มหาชน)

2543 - 52

กิจการร่วมค้า บริษัท เนาวรัตน์
พัฒนาการ จ�ำกัด (มหาชน)
และบริษัทสระบุรีถ่านหิน จ�ำกัด

2553 - 61

กิจการร่วมค้า ITD - SQ

2551 - 62

กิจการร่วมค้า SQ - ITD
SQ

2554 - 58
2559 - 68

ITD

2562 - 71

โรงไฟฟ้าแม่เมาะเป็นแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าขนาดใหญ่ในภาคเหนือ เป็นสื่อกลางในการน�ำ ความเจริญ
รุ่งเรื่องมาสู้ท้องถิ่นของชนในภาคเหนือ และพลังงานไฟฟ้าส่วนที่เหลือยังสามารถ ส่งไปหล่อเลี้ยง จุดศูนย์กลางที่
หนาแน่นไปด้วยอุตสาหกรรม ธุรกิจ การค้า และที่อยู่อาศัย ที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าในปริมาณ มากเป็นล�ำดับของ
ประเทศ อย่างเช่นกรุงเทพฯ เขตปริมณฑล และหลายจังหวัดในภาคกลางรวมทั้งส่งพลังงาน ไฟฟ้าไปยังภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนืออีกด้วยการที่แม่เมาะมีโรงไฟฟ้าถึง 13 เครื่อง เนื่องจากแม่เมาะอุดม สมบูรณ์ไปด้วยแหล่งเชื้อเพลิง
ลิกไนต์ ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานที่ส�ำคัญยิ่งของประเทศ หากไม่นามาพัฒนาและใช้ ประโยชน์ในยามที่ประเทศต้องการ
พลังงานไฟฟ้า ก็จะเป็นการสูญเสียโอกาสและหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องนาเข้า น้ามันเชื้อเพลิงจากต่างประเทศ ซึ่งมีราคา
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แพงและไม่แน่นอน ทัง้ ยังท�ำให้ตน้ ทุนในการผลิตกระแสไฟฟ้าเพิม่ สูงขึน้ ส่งผลกระทบแก่ผใู้ ช้ไฟฟ้าโดยรวมควบคูไ่ ป
กับการด�ำเนินงานผลิตไฟฟ้า กฟผ. ได้เฝ้าระมัดระวัง ตรวจสอบคุณภาพอากาศ น�ำ้ และดิน ทีม่ ผี ลกระทบโดยตรงต่อ
การดารงชีวิตของชุมชน สัตว์เลี้ยงและพืชต่างๆ อันเกิดจากการด�ำเนินงานขยายเหมือง การล�ำเลียงถ่านลิกไนต์เข้าสู่
โรงไฟฟ้า และการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าอย่าง สม�่ำเสมอ เพื่อให้แม่เมาะเป็นเมืองที่น่าอยู่ ปราศจากมลภาวะ สามารถ
อ�ำนวยประโยชน์ดา้ น พลังงานไฟฟ้า สร้างความเจริญให้แก่ทอ้ งถิน่ ทัง้ จังหวัดล�ำปางและหลายจังหวัดในประเทศอีก
ด้วย

		 ลูกค้าต่างประเทศ
		 โครงการเหมืองหงสา
ปัจจุบัน บริษัทฯ ลงนามในสัญญาว่าจ้างขุดขนดินและถ่านหินในโครงการเหมืองหงสา แขวงไซยะบุรี
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นระยะเวลาประมาณ 12 ปี และลงนามในสัญญาว่าจ้างขุดขนดินเพิ่ม
เติม จ�ำนวน 28 ล้าน ลูกบาศก์เมตรแน่น ซึ่งเหมืองหงสามีปริมาณถ่านหินส�ำรองในโครงการทั้งหมดประมาณ 577
ล้านเมตริกตัน นับเป็นเหมืองถ่านหินที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศลาว โดยโครงการดังกล่าวเป็นโครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานความร้อนที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงขนาด 1,878 เมกะวัตต์
		

		 โครงการหงสาด�ำเนินการโดย บริษัท ไฟฟ้าหงสา จ�ำกัด (“บริษัท ไฟฟ้าหงสา จ�ำกัด”) ซึ่งเป็นการร่วมทุน
ระหว่าง บริษทั บ้านปู เพาเวอร์ จ�ำกัด (มหาชน) (“BPP”) บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรโี ฮลดิง้ จ�ำกัด (มหาชน) (“RATCH”)
และ รัฐวิสาหกิจถือหุ้นลาว (Laos Holding State Enterprise) (“LHSE”) ในสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 40 ร้อยละ
40 และร้อยละ 20 ตามล�ำดับ
		 บริษทั ไฟฟ้าหงสา จ�ำกัด ได้รบั สัมปทานโรงไฟฟ้าเป็นระยะเวลา 25 ปี โดยด�ำเนินการก่อสร้างตั้งแต่ปี 2554
ถึง 2559 เพือ่ ส่งไฟฟ้าให้กบั กฟผ. จ�ำนวน 1,473 เมกะวัตต์ และบริษทั ไฟฟ้า-ลาว จ�ำกัดจ�ำนวน 100 เมกะวัตต์ และ
น�ำไปใช้ภายในโครงการอีก 75 เมกะวัตต์ ทัง้ นีโ้ ครงการหงสามีแผนขุดและขนถ่านหิน 14.3 ล้านตันต่อปี โดยบริษทั ฯ
และบริษัท อิตาเลียนไทย หงสา จ�ำกัด ได้รับสัญญาว่าจ้างในการขุดขนดินและถ่านหินในโครงการ รายละเอียดของ
โรงไฟฟ้าหงสาและงานขุดขนดินและถ่านหิน มีดังนี้

รายละเอียดโรงไฟฟ้าหงสา
เครื่องที่

ก�ำลังการผลิตติดตั้ง
(เมกะวัตต์)

ก�ำลังการผลิตสุทธิ
(เมกะวัตต์)

ก�ำหนดจ่ายไฟฟ้า (พ.ศ.)

1
2
3
รวม

626
626
626
1,878

551
551
551
1,653

มิ.ย. 2558
พ.ย. 2558
มี.ค. 2559

ที่มา: คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
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รายละเอียดงานขุดขนดินที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดของงาน

ผู้รับผิดชอบ

มูลค่างาน
(ล้านบาท)

ระยะเวลา

• ขุดขนดิน 207.0 ล้าน ลบ.ม. แน่น
• ขุดขนถ่านหิน 82.5 ล้าน
เมตริกตัน
• ขุดขนดิน 28 ล้าน ลบ.ม. แน่น
• O&M 238 ล้าน ลบ.ม. แน่น
• North Pit wall Expansion
• Build, Lease and Transfer (BLT)

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน)

11,742

12 ปี (2558 - 69)

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน)

1,036
2,265
837
2,245

8 ปี (2561 - 69)
7 ปี (2563 - 2569)
5 ปี (2565 - 2570)
13 ปี (2564 - 2577)

นอกจากงานขุดและขนดินที่ บริษทั ไฟฟ้าหงสา จ�ำกัด มีแผนในการใช้ถา่ นหินเพือ่ การผลิตกระแสไฟฟ้าตัง้ แต่
ปี 2570 ถึงปี 2584 ประมาณ 205 ล้านตัน หรือคิดเป็นปีละประมาณ 14 ล้านตัน
		

		 โครงการเมียนมาร์
โครงการ เหมืองถ่านหินเมืองก๊ก สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 บริษัทได้
ลงนามในบันทึกข้อตกลงกับ บริษทั Golden Lake Co.,Ltd. (GL) เพือ่ ร่วมด�ำเนินการพัฒนาโครงการเหมืองถ่านหิน
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�้ำมันดิบ ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 8.3 คิดเป็นมูลค่าการใช้พลังงานรวมกว่า 1,088,910 ล้านบาท
		

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

อัตราลดลงร้อยละ 15.7 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน คิดเป็นสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนในอัตราร้อยละ 14.16
ของการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย
		 การใช้ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานทดแทนมีปริมาณ 2,859 พันตันเทียบเท่าน�้ำมันดิบ ความร้อน มีปริมาณ
4,413 พันตันเทียบเท่าน�้ำมันดิบ ส่วนเชือ้ เพลิงชีวภาพ มีปริมาณการใช้ประกอบด้วยเอทานอล 620 พันตันเทียบเท่า
น�้ำมันดิบ และไบโอดีเซล 1,309 พันตันเทียบเท่าน�้ำมันดิบ
สถานการณ์ด้านการอนุรักษ์พลังงาน
		 สถานการณ์การอนุรกั ษ์พลังงานของประเทศไทยในไตรมาส 1-3 ของปี พ.ศ. 2564 พบว่ามีการใช้พลังงานขัน้
สุดท้าย 53,162 พันตันเทียบเท่าน�ำ้ มันดิบ ขณะทีผ่ ลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP)
ในไตรมาส 1-3 ของปี พ.ศ. 2564 นั้นมีมูลค่า 7,780,357 ล้านบาท ส่งผลให้ค่าความเข้มการใช้พลังงาน (Energy
Intensity : EI) มีค่าอยู่ที่ 6.83 พันตันเทียบเท่าน�้ำ มันดิบต่อพันล้านบาท
		 ด้านผลการประหยัดพลังงาน ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2554 - 2563 พบว่าค่าความเข้มการใช้พลังงานอยูท่ ี่ 7.53 ซึง่ มีอตั รา
ลดลงร้อยละ 11.8 เมื่อเทียบกับปีฐาน พ.ศ. 2553 คิดเป็นผลการประหยัดพลังงาน 10,185 พันตันเทียบเท่าน�้ำมันดิบ
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		 การใช้พลังงานขั้นสุดท้ายจ�ำแนกตามชนิดพลังงาน เดือน มกราคม - ตุลาคม 2564
		 การใช้พลังงานขั้นสุดท้ายมีปริมาณ 64,989 พันตันเทียบเท่าน�้ำมันดิบ มีอัตราลดลงร้อยละ 8.3 จากช่วง

เดียวกันของปีก่อน โดยมีการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ 57,580 พันตันเทียบเท่าน�้ำมันดิบ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 88.6
ของการใช้พลังงานขัน้ สุดท้าย มีอตั ราลดลงร้อยละ 6.0 ประกอบด้วยน�ำ้ มันส�ำเร็จรูปมีปริมาณการใช้พลังงานมากทีส่ ดุ
31,442 พันตันเทียบเท่าน�้ำมันดิบ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 48.4 มีอัตราลดลง ร้อยละ 7.1 ไฟฟ้า 15,635 พันตันเทียบ
เท่าน�้ำมันดิบ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 24.1 มีอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.1 ถ่านหิน/ลิกไนต์ 5,817 พันตันเทียบเท่าน�้ำมัน
ดิบ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8.9 มีอัตราลดลงร้อยละ 21.8 ก๊าซธรรมชาติ 4,686 พันตันเทียบเท่าน�้ำมันดิบ คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 7.2 มีอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.5 มีการใช้พลังงานหมุนเวียน 4,413 พันตันเทียบเท่าน�้ำ มันดิบ คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 6.8 มีอัตราลดลงร้อยละ 27.7 และมีการใช้พลังงานหมุนเวียนดั้งเดิม 2,996 พันตันเทียบเท่าน�้ำมัน
ดิบ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.6 มีอัตราลดลงร้อยละ 15.0

			

ที่มา : กรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

			

ที่มา : กรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)

25

		

การใช้พลังงานขั้นสุดท้ายจ�ำแนกตามสาขาเศรษฐกิจ เดือน มกราคม - ตุลาคม 2564

การใช้พลังงานขั้นสุดท้ายมีอัตราลดลงในทุกสาขาเศรษฐกิจ โดยพบว่ามีการใช้พลังงานในสาขาเกษตรกรรม
1,929 พันตันเทียบเท่าน�้ำมันดิบ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.9 ของการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย มีอัตราลดลงร้อยละ 8.7
จากช่วงเดียวกันของปีกอ่ น สาขาอุตสาหกรรม 23,780 พันตันเทียบเท่าน�ำ้ มันดิบ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 36.6 มีอตั รา
ลดลงร้อยละ 10.3 สาขาบ้านอยู่อาศัย 8,885 พันตันเทียบเท่าน�้ำมันดิบ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13.7 มีอัตราลดลง
ร้อยละ 5.4 สาขาธุรกิจการค้า 5,646 พันตันเทียบเท่าน�้ำมันดิบ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8.7 มีอัตราลดลงร้อยละ 3.2
และมีการใช้พลังงานมากที่สุดในสาขาขนส่ง 24,749 พันตันเทียบเท่าน�้ำมันดิบ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 38.1 มีอัตรา
ลดลงร้อยละ 8.5
		

			

ที่มา : กรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

			

ที่มา : กรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
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การผลิตพลังงานจ�ำแนกตามชนิดพลังงาน เดือน มกราคม - ตุลาคม 2564

การผลิตพลังงานมีปริมาณ 59,193 พันตันเทียบเท่าน�ำ้ มันดิบ มีอตั ราลดลงร้อยละ 0.4 จากช่วงเดียวกันของ
ปีก่อน โดยมีการผลิตพลังงานเชิงพาณิชย์ปริมาณ 37,318 พันตันเทียบเท่าน�้ำ มันดิบ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 63.0
ของการผลิตพลังงานทั้งหมด มีอัตราลดลงร้อยละ 1.2 ประกอบด้วยน�้ำมันดิบ 4,548 พันตันเทียบเท่าน�้ำมันดิบ คิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ 7.7 มีอัตราลดลงร้อยละ 16.1 ลิกไนต์ 3,174 พันตันเทียบเท่าน�้ำมันดิบ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ
5.4 มีอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.5 ก๊าซธรรมชาติ 25,887 พันตันเทียบเท่าน�้ำมันดิบ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 43.7 มีอัตรา
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.5 คอนเดนเสท 3,343 พันตันเทียบเท่าน�้ำมันดิบ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.6 มีอัตราลดลงร้อยละ
5.9 และไฟฟ้าพลังน�ำ้ 366 พันตันเทียบเท่าน�ำ้ มันดิบ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.6 มีอตั ราเพิม่ ขึน้ ร้อยละ0.3 มีการผลิต
พลังงานหมุนเวียนและพลังงานอื่นๆ 17,806 พันตันเทียบเท่าน�้ำ มันดิบ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30.1 มีอัตราเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5.8 และมีการผลิตพลังงานหมุนเวียนดั้งเดิมปริมาณ 4,069 พันตันเทียบเท่าน�้ำมันดิบ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ
6.9 มีอัตราลดลงร้อยละ 15.6

					

ที่มา : กรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

					

ที่มา : กรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
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การน�ำเข้าพลังงานจ�ำแนกตามชนิดพลังงาน เดือน มกราคม - ตุลาคม 2564

การน�ำ เข้าพลังงานมีปริมาณ 70,854 พันตันเทียบเท่าน�้ำมันดิบ มีอัตราลดลงร้อยละ 0.3 จากช่วงเดียวกัน
ของปีกอ่ น โดยมีการน�ำ เข้าพลังงานเชิงพาณิชย์ 70,819 พันตันเทียบเท่าน�ำ้ มันดิบ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.9 ของ
การน�ำ เข้าพลังงานทัง้ หมด มีอตั ราลดลงร้อยละ 0.3 ประกอบด้วย น�ำ้ มันดิบ 38,580 พันตันเทียบเท่าน�ำ้ มันดิบ คิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ 54.4 มีอัตราลดลงร้อยละ 1.2 คอนเดนเสท 1,205 พันตันเทียบเท่าน�้ำมันดิบ คิดเป็นสัดส่วนร้อย
ละ 1.7 มีอัตราลดลงร้อยละ 8.9 ถ่านหิน 13,486 พันตันเทียบเท่าน�้ำ มันดิบ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 19.0 มีอัตรา
ลดลงร้อยละ 2.1 น�้ำมันส�ำเร็จรูป 1,252 พันตันเทียบเท่าน�้ำ มันดิบ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.8 มีอัตราลดลงร้อย
ละ 21.0 ก๊าซธรรมชาติ 13,663 พันตันเทียบเท่าน�้ำ มันดิบ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 19.3 มีอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.4
และไฟฟ้า 2,633 พันตันเทียบเท่าน�้ำมันดิบ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.7 มีอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.1และมีการน�ำ เข้า
พลังงานหมุนเวียนดั้งเดิม (ถ่าน) 35 พันตันเทียบเท่าน�้ำมันดิบคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.1 มีอัตราลดลงร้อยละ 14.6

			

ที่มา : กรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

			

ที่มา : กรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
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การส่งออกพลังงานจ�ำแนกตามชนิดพลังงาน เดือน มกราคม - ตุลาคม 2564

การส่งออกพลังงานมีปริมาณ 10,317 พันตันเทียบเท่าน�ำ้ มันดิบ มีอตั ราเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 4.1 จากช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน โดยมีการส่งออกพลังงานเชิงพาณิชย์ 10,306 พันตันเทียบเท่าน�้ำ มันดิบ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.9
ของการส่งออกพลังงานทั้งหมด มีอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.1 ประกอบด้วย น�้ำ มันส�ำ เร็จรูป 9,310 พันตันเทียบเท่า
น�้ำ มันดิบ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90.3 มีอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.8 น�้ำ มันดิบ 723 พันตันเทียบเท่าน�้ำมันดิบ คิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ 7.0 มีอัตราลดลงร้อยละ 39.3 ไฟฟ้า 154 พันตันเทียบเท่าน�้ำมันดิบคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.5
มีอัตราลดลงร้อยละ 27.4 ก๊าซโซลีนธรรมชาติ 22 พันตันเทียบเท่าน�้ำ มันดิบ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.2 อัตราลด
ลงร้อยละ 57.7 และถ่านหิน 97 พันตันเทียบเท่าน�้ำ มันดิบ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.9 มีอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 155.3
และมีการส่งออกพลังงานหมุนเวียนดั้งเดิม (ถ่าน) 11 พันตันเทียบเท่าน�้ำมันดิบ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.1 มีอัตรา
เท่ากับช่วงเดียวกันของปีก่อน
		

			

ที่มา : กรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

			

ที่มา : กรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
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		 (3) การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ

		 ปัจจุบัน บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจให้บริการงานด้านการท�ำ
เหมืองแร่ครบวงจร (Mining Service Business) เนื่องจากบริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการด้านการท�ำเหมืองแร่อย่างครบ
วงจร การให้บริการครอบคลุมงานต่างๆ ดังต่อไปนี้
		 (1) การวางแผนงานเหมืองและขนส่ง โดยบริษทั ฯ ท�ำการจัดท�ำแผนงานในเหมืองทัง้ หมด เริม่ ตัง้ แต่การเตรี
ยมพื้นที่แหล่งแร่ที่จะขุด พื้นที่ทิ้งดิน และพื้นที่ก่อสร้าง การเลือกเครื่องจักรกลทั้งเครื่องจักรกลหลัก (Main Equipment) และ เครือ่ งจักรกลช่วยและสนับสนุน รวมถึงการจัดท�ำแบบแปลนเหมืองทัง้ ในระยะสัน้ ระยะกลาง และระยะ
ยาว แบบก่อสร้างองค์ประกอบต่างๆ ของเหมือง เช่น ถนน สะพาน ผนังกั้นน�้ำ คลองผันน�้ำ ส�ำนักงาน ฯลฯ ตลอด
จนแผนในการฟื้นฟูสภาพเหมือง
		 (2) การปฏิบัติงานเปิดหน้าเหมือง บริษัทฯ สามารถรับงานเปิดหน้าเหมืองได้หลายระดับด้วยความช�ำนาญ
ในพืน้ ทีแ่ ละมีบคุ ลากรทีม่ ปี ระสบการณ์และความช�ำนาญในแต่ละส่วน ตัง้ แต่เหมืองขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่ สามารถ
รับงานเปิดหน้าเหมืองแร่ได้หลายประเภท เช่น ถ่านหิน ทองแดง แบรไรต์ โปแตช ฯลฯ
		 (3) การเป็นที่ปรึกษางานเหมือง
		 (4) การบริการให้เช่าเครือ่ งจักรขนาดใหญ่และงานซ่อมบ�ำรุงซึง่ เป็นการบริการให้เช่าเครือ่ งจักรทัง้ แบบทีเ่ ป็น
สัญญาเช่าทางการเงิน และสัญญาเช่าด�ำเนินงาน รวมถึงบริการงานซ่อมบ�ำรุงเครื่องจักรด้วยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ
		 (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

1 ที่ดิน
โฉนดเลขที่ 2 ไร่ 0 งาน ที่ตั้ง 47/10 ซอย
60240
35 ตารางวา อมรพันธ์ 4
ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร

วัตถุ
ลักษณะ
มูลค่า ภาระผูกพัน*
ประสงค์ กรรมสิทธิ์ ตามบัญชี
การถือครอง
(สุทธิ)
ที่ตั้งส�ำนักงาน

บริษัทฯ
เป็นเจ้าของ

โฉนดเลขที่ 0 ไร่ 1 งาน ที่ตั้ง 191/18 หมู่ที่ พื้นที่รอพัฒนา บริษัทฯ
135854
78 ตารางวา 8 ต�ำบลพิชัย อ�ำเภอ เพื่อจัดสรร เป็นเจ้าของ
เมือง จังหวัดล�ำปาง เป็นสวัสดิการ
พนักงานใน
โฉนดเลขที่ 1 ไร่ 3 งาน ต�ำบลพิชัย
อนาคต
135843
99 ตารางวา อ�ำเภอเมืองล�ำปาง
จังหวัดล�ำปาง
โฉนดเลขที่ 0 ไร่ 2 งาน ต�ำบลพิชัย
135915
49 ตารางวา อ�ำเภอเมืองล�ำปาง
จังหวัดล�ำปาง
โฉนดเลขที่ 3 ไร่ 0 งาน ต�ำบลพิชัย
32359
41 ตารางวา อ�ำเภอเมืองล�ำปาง
จังหวัดล�ำปาง
โฉนดเลขที่ 1 ไร่ 0 งาน ต�ำบลพิชัย
135845
3 ตารางวา อ�ำเภอเมืองล�ำปาง
จังหวัดล�ำปาง
โฉนดเลขที่ 0 ไร่ 3 งาน ต�ำบลพิชัย
71 ตารางวา อ�ำเภอเมืองล�ำปาง
135846
จังหวัดล�ำปาง
โฉนดเลขที่ 1 ไร่ 3 งาน ต�ำบลพิชัย
บริษัทฯ
135877
71 ตารางวา อ�ำเภอเมืองล�ำปาง
เป็นเจ้าของ
จังหวัดล�ำปาง
รวมที่ดิน

33.4 ใช้เป็นหลัก
ล้านบาท ประกันใน
วงเงินกู้ยืมและ
วงเงินสินเชื่อ
อื่นกับธนาคาร
ไทยพาณิชย์
(มูลค่าวงเงิน
รวม 2,875 ล้าน
บาท)
0.2
ไม่มี
ล้านบาท
1.5
ล้านบาท
0.4
ล้านบาท
1.9
ล้านบาท
0.6
ล้านบาท
0.5
ล้านบาท
4.1
ล้านบาท
42.6
ล้านบาท

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
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ประเภททรัพย์สิน

2 อาคาร
- อาคารส�ำนักงานสูง 7 ชั้น

- อาคารส�ำนักงาน คลัง
เก็บพัสดุน�้ำมัน,เรือน
แถวพนักงาน,บ้านพัก
วิศวกร,บ้านพักรับรอง,โรง
เก็บน�้ำมันหล่อลื่น,ตู้
คอนเทนเนอร์,ส�ำนักงาน
เคลื่อนที่
- ตู้คอนเทนเนอร์
(ส�ำนักงานเคลื่อนที่),
บ้านพักพนักงานท้อง
ถิ่น,บ้านพักพนักงานคน
ไทย, บ้านพักวิศวกร,
ส�ำนักงานโครงการ
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สถานที่ตั้ง

วัตถุ
ลักษณะ
มูลค่า ภาระผูกพัน*
ประสงค์ กรรมสิทธิ์ ตามบัญชี
การถือครอง
(สุทธิ)

47/10 ซอยอมรพันธ์ 4 ที่ตั้งโครงการ บริษัทฯ
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง
เป็นเจ้าของ
ลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร

การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
ที่ตั้งโครงการ บริษัทฯ
แห่งประเทศไทย
เป็นเจ้าของ
ประทานบัตรเลข
ที่ 20148/15918
ต�ำบลแม่เมาะ อ�ำเภอ
แม่เมาะ จังหวัด
ล�ำปาง
Hongsa Contract ทีต่ ั้งโครงการ บริษัทฯ
D at LAOS. No.6
เป็นเจ้าของ
Unit. Ban Han
Hongsa District,
Xayaboury Province.
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139.9 ใช้เป็นหลัก
ล้านบาท ประกันใน
วงเงินกู้ยืมและ
วงเงินสินเชื่อ
อื่นกับธนาคาร
ไทยพาณิชย์
(มูลค่าวงเงิน
รวม 2,875 ล้าน
บาท)
ไม่มี

ไม่มี

ประเภททรัพย์สิน

3 เครื่องจักรและอุปกรณ์
-เครื่องจักรหลัก,
เครื่องจักรช่วย,
และเครื่องมือต่างๆ
ส�ำหรับการด�ำเนินงาน
ภายในโครงการ

- เครื่องจักร
หลัก,เครื่องจักรช่วย,
และเครื่องมือต่างๆ
ส�ำหรับการด�ำเนินงาน
ภายในโครงการ

4 แคมป์
5 เครื่องตกแต่ง
6 อุปกรณ์ส�ำนักงาน
7 ยานพาหนะ
8 สินทรัพย์ระหว่างท�ำ
รวมสินทรัพย์ถาวรหลัก

สถานที่ตั้ง

วัตถุ
ลักษณะ
มูลค่า ภาระผูกพัน*
ประสงค์ กรรมสิทธิ์ ตามบัญชี
การถือครอง
(สุทธิ)

การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย
ประทานบัตรเลข
ที่ 20148/15918
ต�ำบลแม่เมาะ
อ�ำเภอแม่เมาะ
จังหวัดล�ำปาง

ใช้ด�ำเนิน
งานภายใน
โครงการ

บริษัทฯ 6,583.1
เป็นเจ้าของ ล้านบาท

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

ใช้ด�ำเนิน
งานภายใน
โครงการ

บริษัทฯ
เป็นเจ้าของ

บริษัทฯ
เป็นเจ้าของ
บริษัทฯ
เป็นเจ้าของ
บริษัทฯ
เป็นเจ้าของ
บริษัทฯ เป็น
เจ้าของ/เช่าซื้อ
บริษัทฯ
เป็นเจ้าของ

บางส่วนใช้เป็น
หลักประกัน
วงเงินกู้และ
วงเงินสินเชื่อ
อื่นของธนาคาร
ไทยพาณิชย์
(มูลค่าวงเงิน
รวม 9,128 ล้าน
บาท) ส�ำหรับ
โครงการ
แม่เมาะ
บางส่วนใช้เป็น
หลักประกัน
วงเงินกู้และ
วงเงินสินเชื่อ
อื่นของธนาคาร
ไทยพาณิชย์
(มูลค่าวงเงิน
รวม 2,875 ล้าน
บาท) ส�ำหรับ
โครงการหงสา
ไม่มี

12.2 ล้าน
บาท
6.2 ล้าน ไม่มี
บาท
6.2 ล้าน ไม่มี
บาท
9.4 ล้าน ไม่มี
บาท
29.9 ล้าน ไม่มี
บาท
6,829.5 ล้านบาท
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สินทรัพย์ของบริษัทฯ มีอายุการใช้งานเฉลี่ยดังต่อไปนี้

สินทรัพย์

อายุการใช้งาน

อาคาร
แค้มป์
เครื่องจักรและอุปกรณ์
เครื่องตกแต่ง
อุปกรณ์ส�ำนักงาน
ยานพาหนะ

10 - 20 ปี หรือตามอายุโครงการ
5 ปี
5 - 10 ปี หรือตามอายุโครงการ
5 ปี
5 ปี
4 - 5 ปี

บริษทั ได้จดจ�ำนองทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้างทีม่ อี ยูใ่ นปัจจุบนั และทีจ่ ะมีขนึ้ ในอนาคต เครือ่ งจักร อุปกรณ์และ
ยานพาหนะบางส่วนเพือ่ ใช้เป็นหลักประกันส�ำหรับวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน โดยทีด่ นิ พร้อม
สิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่จะมีขึ้นในอนาคต รวมถึงเครื่องจักรดังกล่าวเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ
		

		 บริษัทฯ มีการท�ำสัญญาเช่าทรัพย์สินการเงินซึ่งเป็นการเช่ายานพาหนะและเครื่องจักรเพื่อใช้ในการด�ำเนิน
งาน สัญญาเช่าดังกล่าวมีระยะเวลา 2 - 5 ปี อัตราร้อยละ 2 - 5.75 ต่อปี และมีก�ำหนดช�ำระคืนเป็นรายเดือน
		 สินทรัพย์ทเี่ ป็นเครือ่ งจักรและอุปกรณ์ทบี่ ริษทั ฯ ใช้ในการด�ำเนินการในโครงการเหมืองแม่เมาะและโครงการ
หงสาจะประกอบด้วยสินทรัพย์ที่บริษัทฯ จัดซื้อใหม่และสินทรัพย์เดิมของบริษัทฯ ที่น�ำมาซ่อมแซมฟื้นฟูสภาพ
เครือ่ งจักรเพือ่ กลับมาใช้ใหม่ ท�ำให้สามารถน�ำมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพในโครงการและเพิม่ อายุการใช้งานให้ใกล้
เคียงกับเครื่องจักรใหม่ (Recondition)

(4.2) สินทรัพย์ ไม่มีตัวตนที่ส�ำคัญในการประกอบธุรกิจของบริษัท
			 ปั จ จุ บั น บริ ษั ท มี สิ น ทรั พ ย์ ที่ ไ ม่ มี ตั ว ตนที่ ส� ำ คั ญ ในการประกอบธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท คื อ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ซึ่งแสดงราคาทุนสุทธิจากตัดจ�ำหน่ายสะสม โดยค่าตัดจ�ำหน่ายค�ำนวณโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุการ
ใช้งาน
ประเภททรัพย์สิน
1 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
-โปรแกรมคอมพิวเตอร์

สถานที่ตั้ง
ที่ตั้ง 47/10 ซอย
อมรพันธ์ 4ถนน
วิภาวดีรังสิต แขวง
ลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร

วัตถุ
ลักษณะ
มูลค่า
ประสงค์ กรรมสิทธิ์ ตามบัญชี ภาระผูกพัน*
การถือครอง
(สุทธิ)
เพื่อใช้บันทึก
และบริหาร
ข้อมูลการจัด
ท�ำบัญชี

เป็นเจ้าของ

1.3
ล้านบาท

ไม่มี

		 (4.3) ประกันภัยของสินทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
			
กรมธรรมประกันภัยของกลุม่ บริษทั ฯ เป็นประเภทกรมธรรม์ประกันความเสีย่ งทรัพย์สนิ และกรรมธร

รม์ประกันอัคคีภยั ซึง่ ครอบคลุมถึงความสูญเสียหรือความเสียหายต่อสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์อนั เกิดจาก

34

แบบรายงาน 56-1 One Report ประจำ�ปี 2564

อัคคีภัยและอุบัติเหตุต่างๆ (Property Damage) โดยรวมความเสียหายต่อเครื่องจักร (Machinery Breakdown)
รวมทั้งแผ่นดินไหวและน�้ำท่วม
		 กลุ่มบริษัทฯ มีจ�ำนวนเงินเอาประกันตามตารางกรมธรรม์ดังกล่าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ทั้งหมด
10,805.16 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
บริษัท

รายละเอียดทรัพย์สินเอาประกัน/
ประเภทประกัน

ผู้รับผลประโยชน์

บริษัทฯ อาคารส�ำนักงานของบริษัท
บริษัทฯ
อาคารส�ำนักงานใหญ่
ธนาคารไทยพาณิชย์
เครื่องจักรกลหลัก เครื่องจักรช่วยและทรัพย์สินอื่นๆ บริษัทฯ/ธนาคารไทยพาณิชย์

วงเงินประกัน
266.56 ล้านบาท
70.0 ล้านบาท
10,468.6 ล้านบาท

		 (4.4) นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้าในอนาคต
			
บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน) มีนโยบายการลงทุนและบริหารงานในบริษทั ย่อยและบริษทั

ร่วม โดยจะลงทุนในธุรกิจที่มีความเกี่ยวเนื่อง ใกล้เคียง หรือก่อให้เกิดประโยชน์และสนับสนุนการด�ำเนินธุรกิจของ
บริษัท เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง และผลการด�ำเนินงานของบริษัท
			 นอกจากนี้ ในการก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมนัน้ บริษทั จะส่งตัวแทนของ
บริษทั ซึง่ มีคณ
ุ สมบัตแิ ละประสบการณ์ทเี่ หมาะสมกับธุรกิจทีบ่ ริษทั เข้าลงทุนเข้าเป็นกรรมการในบริษทั ย่อยและบริษทั
ร่วมของบริษทั ดังกล่าว โดยตัวแทนดังกล่าวอาจเป็นประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร กรรมการ ผูบ้ ริหาร
ระดับสูง หรือบุคคลใดๆ ของบริษัทที่ปราศจากผลประโยชน์ขัดแย้งกับธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเหล่านั้น
ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทสามารถควบคุมดูแลกิจการ และการด�ำเนินงานของบริษัทย่อยได้เสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของ
บริษัท และ/หรือสามารถตรวจสอบดูแลการด�ำเนินกิจการของบริษัทร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทจึงก�ำหนด
ให้ตัวแทนของบริษัทจะต้องบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม (แล้วแต่กรณี) ให้เป็นไปตาม
ระเบียบและกฎเกณฑ์ซึ่งก�ำหนดไว้ในข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย และ/
หรือบริษัทร่วมนั้นๆ นอกจากนี้ การส่งตัวแทนเพื่อเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าวให้เป็นไปตาม
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท และ/หรือข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดังกล่าว
		 ทัง้ นี้ บริษทั จะติดตามผลประกอบการและผลการด�ำเนินงานของบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมอย่างใกล้ชดิ รวม
ถึงก�ำกับให้มีการจัดเก็บข้อมูลและบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้บริษัทตรวจสอบ
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		 1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
		

1.3.1 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
บมจ. สหกลอิควิปเมนท์
(บริษัทฯ)
70%

100%

Mai Khot Energy
Limited

บจ. สหกลพาวเวอร์
15%

บจ. ทริปเปิ้ล เอส อีโค่

บริษัท

สัดส่วนการถือหุ้น

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

1 Mai Khot Energy Limited

ร้อยละ 70

พัฒนาโครงการเหมืองถ่านหินเมืองก๊ก
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

2 บริษัท สหกลพาวเวอร์ จ�ำกัด

ร้อยละ 100

ลงทุนในบริษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจผลิต
และจ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้า

3 บริษัท ทริปเปิ้ล เอส อิโค่ จ�ำกัด

ร้อยละ 15
ผ่าน บจ. สหกลพาวเวอร์

พัฒนาและลงทุนในธุรกิจผลิตและจ�ำหน่าย
กระแสไฟฟ้า

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

เพื่อร่วมด�ำเนินการพัฒนาโครงการเหมืองถ่านหิน 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�ำหน่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ต่อไป
		 บริษัท สหกลพาวเวอร์ จ�ำกัด
		 บริษทั สหกลพาวเวอร์ จ�ำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2547 ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท มี

จ�ำนวนหุน้ ทัง้ หมด 100,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท เพือ่ ประกอบธุรกิจประเภทการลงทุนในธุรกิจผลิตและจ�ำหน่าย
กระแสไฟฟ้า ทั้งนี้ บริษัท สหกลพาวเวอร์ จ�ำกัดมีการเพิ่มทุนระหว่างปี 2558 ท�ำให้ปัจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียน
เป็น 10 ล้านบาท คิดเป็นจ�ำนวนหุ้น 1,000,000 หุ้น ที่มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
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		 บริษัท ทริปเปิ้ล เอส อีโค่ จ�ำกัด
		 บริษทั ทริปเปิ้ล เอส อีโค่ จ�ำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 ด้วยทุนจดทะเบียน 40 ล้านบาท และ

มีการเพิ่มทุนในปี 2559 จ�ำนวน 20 ล้านบาท ท�ำให้ปัจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งหมด 60 ล้านบาท คิดเป็น
จ�ำนวนหุ้นทั้งหมด 6 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท โดยบริษัท สหกลพาวเวอร์ จ�ำกัด ได้จัดตั้งบริษัทร่วมกับ กลุ่ม
ครอบครัวรุ่งโรจน์กิติยศ และบริษัท พี เอส ที เอนเนอร์ยี จ�ำกัด โดยถือหุ้นร้อยละ 15 ร้อยละ 70 และร้อยละ 15
ตามล�ำดับ

1.3.2 บุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งถือหุน้ ในบริษทั ย่อยหรือบริษทั ร่วมเกินกว่าร้อยละ 10 ของ
จ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
		

		

-ไม่มี-

		 1.3.3 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่
		

-ไม่มี-

		

1.3.4 ผู้ถือหุ้น

		

รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564

ล�ำดับ

รายชื่อผู้ถือหุ้น

1

บริษัท เอสวีพีเค จ�ำกัด

2

จ�ำนวนหุ้น

สัดส่วน (ร้อยละ)

228,750,000

19.95

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

82,550,000

7.20

3
4
5

ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล
นายทรงยศ เอื้อวัฒนา
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ำกัด

70,000,000
48,410,000
30,904,681

6.11
4.22
2.70

6
7
8
9
10

นายภาคย์ ศรีสัตยากุล
นางอภิญญา ศิริสรรพ์
นายสุจินต์ ศิริสรรพ์
นายนพพันธป์ เมืองโคตร
นายชาญชัย แซ่ลี้

25,100,000
23,100,000
17,000,000
15,701,000
13,035,000

2.19
2.01
1.48
1.37
1.14

รวมผู้ถือหุ้น 10 รายแรก

554,550,681

48.37

591,899,169
1,146,449,850

51.63
100.00

ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ
รวม

		 1.4 จ�ำนวนทุนจดทะเบียนและทุนช�ำระแล้ว

			
1.4.1 ทุนจดทะเบียนและทุนช�ำระแล้วล้านบาท
			 ชื่อหลักทรัพย์ที่จดทะเบียน “บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน)” ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564

บริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,150,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,150,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1.00
บาท ทุนจดทะเบียนที่เรียกช�ำระแล้ว 1,149,160,000 บาท
บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
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1.4.2 บริษัทไม่มีหุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ
1.4.3 บริษัทไม่มีหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพของบริษัทเป็นหลักทรัพย์อ้างอิง
ในการออกหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าว (Thai Trust Fund) และ
ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR)
			
			

		 1.5 การออกหลักทรัพย์อื่น

บริษัทฯ มีการออกหุ้นกู้โดยหุ้นกู้ของบริษัทฯ เป็นหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีหุ้นกู้ที่ยังไม่ครบก�ำหนดไถ่ถอน ดังนี้ :
			

บริษัท

สัดส่วน
การถือ
หุ้น

SQ226A

700

ร้อยละ 5
ช�ำระดอกเบี้ย
ทุก 3 เดือน

21 มิถุนายน 2562

อายุ 3 ปี ก�ำหนดไถ่ถอน
21 มิถุนายน 2565

BBB - By TRIS

SQ23OA

300

ร้อยละ 5.5
ช�ำระดอกเบี้ย
ทุก 3 เดือน

28 ตุลาคม 2563

อายุ 3 ปี ก�ำหนดไถ่ถอน
28 ตุลาคม 2566

BBB - By TRIS

SQ246A

300

ร้อยละ 4.95
ช�ำระดอกเบี้ย
ทุก 3 เดือน

25 มิถุนายน 2564

อายุ 3 ปี ก�ำหนดไถ่ถอน
25 มิถุนายน 2567

BBB - By TRIS

SQ24NA

300

ร้อยละ 4.9
ช�ำระดอกเบี้ย
ทุก 3 เดือน

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

BBB - By TRIS

อัตราดอกเบี้ย
ต่อปี

วันออกตราสาร
อันดับ
อายุ/ ก�ำหนดการไถ่ถอน
หนี้
ความน่าเชื่อถือ

		 1.6 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก�ำไรสุทธิจากงบ
เฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินส�ำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ก�ำหนดไว้ในกฎหมายและข้อ
บังคับของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความจ�ำเป็น และ
ความเหมาะสมอืน่ ๆ ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั เห็นสมควร ทัง้ นี้ การจ่ายเงินปันผลประจ�ำปีจะต้องได้รบั อนุมตั จิ ากที่
ประชุมผูถ้ อื หุน้ เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึง่ คณะกรรมการบริษทั อาจอนุมตั ใิ ห้จา่ ยเงินปันผลระหว่าง
การได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีก�ำไรพอที่จะท�ำเช่นนั้นได้ และให้รายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
ดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในคราวถัดไป
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แบบรายงาน 56-1 One Report ประจำ�ปี 2564

2. การบริหารจัดการ
ความเสี่ยง
2.1 นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

การบริหารความเสีย่ งอย่างมีประสิทธิผล เป็นสิง่ ส�ำคัญอย่างยิง่ ต่อความยัง่ ยืนขององค์กร บริษทั ฯ จึงตระหนัก
และให้ความส�ำคัญอย่างสูงกับการวิเคราะห์ ติดตาม และบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการด�ำเนิน
ธุรกิจหรือต่อผู้ถือหุ้น และเพื่อให้การด�ำเนินงานเป็นไปตามกลยุทธ์ทางธุรกิจ ซึ่งรวมถึงการขยายไปยังต่างประเทศ
บริษทั ฯ จึงได้พฒ
ั นาแนวทางการบริหารจัดการความเสีย่ งองค์กรตามแนวทางของ The Committee of Sponsoring
Organization of the Treadway Commission (COSO-ERM) ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลในเรื่อง
การบริหารความเสี่ยง โดยถือว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบที่ส�ำคัญของทุกกระบวนการในการ
ด�ำเนินธุรกิจและต้องมีความเชื่อมโยงกันทุกระดับ และได้ก�ำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้การบริหาร
ความเสี่ยง อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของผู้บริหารทุกระดับและการก�ำกับดูแลของคณะกรรมการบริหาร เช่น
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee)

2.2 ปัจจัยความเสี่ยงต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท
		 2.2.1 ความเสี่ยงต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัท
				2.2.1.1 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
			 (1) ความเสี่ยงจากทิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ

นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่มีความพัฒนาและก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว อาจส่งผลกระทบต่อการ
ด�ำเนินธุรกิจในปัจจุบนั และอนาคต โดย บริษทั ฯ ได้กำ� หนดให้มกี ารทบทวนกลยุทธ์และทิศทางในการ
ด�ำเนินงานระยะยาวเป็นประจ�ำ เพือ่ ให้กลยุทธ์และแนวทางในการด�ำเนินธุรกิจสอดคล้องกับสถานการณ์
ทางธุรกิจ และทิศทางของสถานการณ์โลกทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป โดยจะมีการประชุมระดมความคิดเห็นของ
ผู้บริหารระดับสูง ร่วมกับพนักงาน เพื่อท�ำให้มั่นใจว่าเงินลงทุนของบริษัท จะเกิดประโยชน์และมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
		 (2) ความเสี่ยงในการจัดหาบุคลากรที่มีประสบการณ์และเฉพาะทาง
การให้บริการขุดขนดินและถ่านหินจ�ำเป็นต้องอาศัยเครื่องจักรและแรงงานในการด�ำเนินการ ซึ่ง
ความพร้อมและความสมบูรณ์ของเครือ่ งจักรและแรงงานเป็นส่วนส�ำคัญในการให้บริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพและ
ต่อเนื่อง หากเครื่องจักร หรือแรงงานไม่เพียงพอต่อการให้บริการ รวมถึงหากไม่สามารถจัดหาหรือ
พัฒนาบุคลากรทีม่ คี วามเชีย่ วชาญและประสบการณ์ในต�ำแหน่งงานทีส่ ำ� คัญได้ทนั อาจส่งผลให้บริษทั ฯ
ส่งมอบงานตามที่สัญญาจ้างก�ำหนดล่าช้าและอาจต้องเสียค่าปรับในกรณีดังกล่าว
อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าว จึงได้วางแผนจัดหาและพัฒนาบุคลากรที่มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญให้สอดคล้องกับแผนการด�ำเนินงานได้ทัน ตลอดจนการปรับเปลี่ยนแผนการ
ดังกล่าวอย่างสมํ่าเสมอให้เหมาะสมกับเหตุการณ์เฉพาะหน้าและการด�ำเนินงานจริงเพื่อให้บริษัทฯ
สามารถประมาณการและควบคุมปริมาณการส่งมอบให้เป็นไปตามที่สัญญาจัดจ้างก�ำหนด
บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
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นอกจากนี้ ในด้านการวางแผนพัฒนาบุคลากรและแรงงาน บริษัทฯ ได้ว่าจ้างที่ปรึกษาที่มีความ
เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบุคลากร มาออกแบบและวางแผนส�ำหรับการจัดระบบแผน Career Path
และระบบ Succession Nominee แผนการพัฒนาบุคลากรในระดับทีส่ ำ� คัญ รวมถึงแผนพัฒนาความ
รูค้ วามสามารถของบุคลากร เพือ่ ให้บคุ ลากรเห็นการเติบโตในสายอาชีพระหว่างท�ำงาน สามารถก�ำหนด
เป้าหมายได้ชดั เจน มีการพัฒนาความรูค้ วามสามารถอย่างต่อเนือ่ ง สามารถดึงศักยภาพของตนเองมา
ใช้ได้อย่างมีประสิทธิผล และสามารถวางแผนพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในกลุม่ งานทีส่ ำ� คัญ
ของบริษัทฯ เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะปฏิบัติงานในต�ำแหน่งงานที่สูงขึ้น หรือรองรับต�ำแหน่งงาน
ทดแทนต่อไป
				(3) ความเสี่ยงด้านชื่อเสียงองค์กร
ด้วยความคาดหวังที่หลากหลายของผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ และความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใน
ปัจจุบนั ส่งผลให้การสือ่ สารเหตุการณ์และประเด็นข่าวต่างๆ รวมถึงข้อร้องเรียนทีอ่ าจส่งผลต่อบริษทั ฯ
แพร่กระจายไปได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งบริษัทฯ มีการด�ำเนินการติดตามข้อมูล ข่าวสาร อย่างใกล้ชิด เพื่อ
สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและทันเวลา และหากเป็นประเด็นที่อยู่ในการควบคุมของบริษัทฯ บริษัทฯ
ก็พร้อมที่จะพัฒนาการด�ำเนินงานให้ดียิ่งขึ้นอย่างทันการณ์
			
(4) ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย
บริษทั ฯ ประกอบธุรกิจเป็นผูใ้ ห้บริการและผูด้ ำ� เนินงานด้านการท�ำเหมืองแร่ ซึง่ เป็นธุรกิจทีม่ กี ลุม่
ลูกค้าจ�ำกัด ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ให้บริการขุดขนดินและถ่านหิน เหมืองแม่เมาะ โครงการแม่เมาะ 8
และให้บริการขุด - ขนดิน ขุดและคัดแยก และขนถ่านลิกไนต์ที่ เมืองหงสา โครงการหงสา สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว
อย่างไรก็ดี บริษทั ฯ ได้พยายามหาแหล่งสัมปทานอืน่ โดยการเข้าร่วมประมูลงานให้บริการท�ำเหมือง
กับกลุม่ ลูกค้ารายอืน่ ทัง้ ภายในและภายนอกประเทศ ซึง่ ระหว่างไตรมาสที่ 2 ของปี 2564 บริษทั ฯ 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
ขยายธุรกิจการลงทุนในการผลิตแร่ดบิ ประเภทอืน่ ๆ เช่น ดีบกุ ทองค�ำ รวมถึงกิจการผลิตไฟฟ้าพลังงาน
ทางเลือกในอนาคต เป็นต้น ซึ่งแม้การชนะการประมูลของบริษัทฯ จะยังไม่มากแต่ก็จะช่วยลดความ
เสี่ยงของการพึ่งพิงรายได้จากลูกค้าน้อยรายที่มีอยู่

			 2.2.1.2 ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ

				(1) ความเสี่ยงจากการผันผวนของต้นทุนการผลิตที่ส�ำคัญ
			 สัญญารับจ้างทั้งหมดของบริษัทฯ จะเป็นในลักษณะที่มีการก�ำหนดราคาต่อหน่วยที่แน่นอน หาก
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อาจเป็นผลจาก (1) สภาพหน้างานการผลิตไม่เป็นไปตามทีค่ าดการณ์ไว้ เช่น ชัน้ หินหนากว่าทีป่ ระเมิน
ไว้ ท�ำให้ต้องใช้วัตถุระเบิดมากขึ้น หรือ (2) ราคาวัตถุดิบที่เพิ่มสูงขื้น เช่น ค่านํ้ามัน ซึ่งเครื่องจักรบาง
			 ส่วนใช้นํ้ามันในการด�ำเนินงาน ค่าอะไหล่เครื่องจักร ค่าเหล็ก และค่าจ้างผู้รับเหมา เป็นต้น
				 ทัง้ นีส้ ญ
ั ญารับจ้างส่วนใหญ่มขี อ้ ก�ำหนดเกีย่ วกับสูตรทีใ่ ช้ในการปรับราคา เพือ่ รองรับความผันผวน
			 ของราคาต้นทุนการผลิต แต่สูตรดังกล่าวอาจไม่ครอบคลุมราคาที่เพิ่มสูงขึ้นทั้งหมด ท�ำให้บริษัทฯ ยัง
			 ต้องรับภาระจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้นบางส่วน
				 อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวเสมอมาจึงปรับวิธีการจัดการโดย
				 1) ได้พิจารณาสูตรที่ใช้ในการปรับราคาส�ำหรับโครงการใหม่เพื่อให้ครอบคลุมความผันผวนของ
			 ราคาที่คาดจะสูงขึ้นในอนาคตมากที่สุด
				 2) จัดท�ำแผนงบประมาณเพื่อใช้ในการควบคุมต้นทุนการผลิต โดยแผนดังกล่าวเป็นการตกลง
			 ร่วมกันระหว่างฝ่ายควบคุมงบประมาณและฝ่ายปฏิบตั หิ น้างานซึง่ จะถูกอนุมตั โิ ดยฝ่ายบริหารโดยต้นทุน
			 การผลิตจะถูกน�ำมาพิจารณาและสอบทานผ่านแผนงบประมาณอย่างสม�่ำเสมอ
				 3) เพิ่มการประมูลงานจ้างเพื่อลดต้นทุน
				 4) ลดการจ้างผู้รับเหมาช่วงหรือผู้รับจ้างที่ไม่มีประสิทธิภาพและด�ำเนินการบริหารงานด้วย
			 บุคลากรของบริษัทฯ มากขึ้น
				 5) นอกจากนี้บริษัทฯ ได้เปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการระบบคลังพัสดุและจัดซื้อเป็นเชิงรุกมากขึ้น
			 เพื่อควบคุมต้นทุนของโครงการ
			 (2) ความเสี่ยงจากปริมาณการด�ำเนินงานขุดและขนดินและถ่านหินตํ่ากว่าเป้าหมายการท�ำงาน

			

ที่วางไว้
			 ก่อนเริ่มด�ำเนินงานทุกโครงการ บริษัทฯ จะวางแผนการด�ำเนินงานเป็นรายเดือน และวาง
			 เป้าหมายปริมาณดินหรือถ่านหินทีจ่ ะสามารถขุดหรือขนได้เพือ่ ใช้ในการติดตามปริมาณขุดขนจริง อย่างไร
			 ก็ดี การด�ำเนินงานอาจไม่เป็นไปตามแผน เนือ่ งจากสภาพเครือ่ งจักรทีม่ อี ายุการใช้งานมาก เครือ่ งจักร
			 เสือ่ มมากกว่าทีค่ าดการณ์ไว้ การควบคุมการผลิต ณ หน้างาน การบริหารเครือ่ งจักรไม่เป็นไปตามแผน
		
หรือปัจจัยภายนอกอืน่ ๆ ทีไ่ ม่สามารถควบคุมได้ เช่น สภาพอากาศ สภาพเหมืองเมือ่ ขุดจริง ภัยพิบตั จิ าก
			 ธรรมชาติ รวมถึงการท�ำงานที่ล่าช้าหรือผิดพลาดของผู้รับเหมารายอื่นๆ ที่อยู่ในพื้นที่การท�ำงานเดียว
			 กับบริษัทหรือมีกระบวนการท�ำงานซึ่งส่งผลกระทบต่อเนื่องมาถึงการผลิตของบริษัท
ทั้งนี้ หากบริษัทฯ ไม่สามารถด�ำเนินงานให้เสร็จตามก�ำหนดเวลาในสัญญา บริษัทฯ จะต้องชดใช้
		 ค่าเสียหายจากการผิดสัญญา ซึ่งปกติอยู่ที่อัตราร้อยละ 0.1 ของมูลค่างานที่คงค้างอยู่ นับจากวันที่สิ้น
			 สุดสัญญาจนถึงวันที่บริษัทฯ ท�ำงานเสร็จหรือแก้ไขงานให้สมบูรณ์ ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ตระหนัก
			 ถึงปัญหาดังกล่าวและได้กำ� หนดให้มมี าตรการในการลดความคลาดเคลือ่ นระหว่างปริมาณงานจริงและ
			 ปริมาณงานตามแผน โดยวิเคราะห์ความสามารถในการผลิตจริงของเครื่องจักรให้สอดคล้องกับหน้า
			 งานจริง ออกแบบระบบการท�ำงานที่ยืดหยุ่นให้รองรับกับสถานการณ์ต่างๆ วางแผนการด�ำเนินงาน
			 ทีห่ น้างานอย่างรอบคอบ ด�ำเนินการบ�ำรุงรักษาทางวิง่ Haul Road ในบ่อเหมืองท�ำให้ลดปัญหา อุปสรรค
			 ในช่วงหน้าฝน นอกจากนีบ้ ริษทั ฯ ได้กำ� หนดให้มกี ารติดตามผลการปฏิบตั งิ านโดยทีมวิศวกรและผูป้ ฏิบตั ิ
			 งานทีม่ คี วามช�ำนาญ รวมถึงในช่วงระหว่างปี 2562 - 2564 บริษทั ฯ ได้ตดั สินใจจัดโครงสร้างการบริหาร
			 หน้างานใหม่ รวมทั้งพัฒนาระบบ CCR (ระบบควบคุมและติดตามกระบวนการผลิตแบบ Real time)
			 ทีม่ อี ยูเ่ ดิมให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้ ซึง่ สามารถท�ำให้เห็นถึงปัญหาการด�ำเนินงานทีเ่ กิดขึน้ และสามารถ
บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
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แก้ไขได้ทันท่วงทีอย่างเป็นระบบ และก�ำหนดให้มีการประชุมเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานอย่าง
สม�่ำเสมอ และประเมินสถานการณ์ทอี่ าจมีผลกระทบต่อการท�ำงานของบริษทั ฯ เพื่อหารือกับผูว้ ่าจ้าง
อย่างไรก็ดีบริษัทฯ ไม่เคยท�ำงานล่าช้ากว่าแผนอย่างมีนัยส�ำคัญและไม่เคยถูกปรับจากการ
ด�ำเนินงานที่ล่าช้า
			 (3) ความเสี่ยงจากการจัดหาเครื่องจักรและแรงงานให้เพียงพอและเต็มประสิทธิภาพ
			
การให้บริการขุดขนดินและถ่านหินจ�ำเป็นต้องอาศัยเครื่องจักรและแรงงานในการด�ำเนินการ ซึ่ง
ความพร้อมและความสมบูรณ์ของเครือ่ งจักรและแรงงานเป็นส่วนส�ำคัญในการให้บริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพและ
ต่อเนื่อง หากเครื่องจักร หรือแรงงานไม่เพียงพอต่อการให้บริการ รวมถึงหากไม่สามารถจัดหาหรือ
พัฒนาบุคลากรทีม่ คี วามเชีย่ วชาญและประสบการณ์ในต�ำแหน่งงานทีส่ ำ� คัญได้ทนั อาจส่งผลให้บริษทั ฯ
ส่งมอบงานล่าช้ากว่าที่ก�ำหนดตามสัญญา หรือท�ำงานโดยขาดประสิทธิภาพ
อย่างไรก็ดี บริษทั ฯ ได้ตระหนักถึงความเสีย่ งดังกล่าว จึงได้วางแผนการซ่อมบ�ำรุงเครือ่ งจักรซึง่ เป็น
แผนการซ่อมบ�ำรุงเชิงป้องกันและเชิงบ�ำรุงรักษา รวมถึงได้มีการจัดหาและพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้
ความเชี่ยวชาญให้สอดคล้องกับแผนการด�ำเนินงานได้ทัน ตลอดจนการปรับเปลี่ยนแผนการดังกล่าว
อย่างสมํ่าเสมอให้เหมาะสมกับเหตุการณ์เฉพาะหน้าและการด�ำเนินงานจริงเพื่อให้บริษัทฯ สามารถ
ประมาณการและควบคุมปริมาณการส่งมอบให้เป็นไปตามที่สัญญาจัดจ้างก�ำหนด

2.2.1.3 ความเสี่ยงด้านการเงิน

		 (1) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องและความสามารถในการช�ำระหนี้
				 ธุรกิจของบริษทั ฯ มีลกั ษณะเป็นโครงการๆ และมี Nature of business ทีจ่ ะต้องลงทุนในเครือ่ งจักร
			 อุปกรณ์และการเตรียมงาน เป็นจ�ำนวนเงินสูงมากในช่วง 2-3 ปีแรกของโครงการ (Capital Intensive
		
Business) เนือ่ งจากโครงการเหมืองแม่เมาะ 8 (มูลค่าโครงการ 22,871 ล้านบาท ช่วงปี 2559 - 2568)
		 และโครงการเหมืองหงสา (มูลค่าโครงการสัญญาแรก 11,742 ล้านบาท ช่วงปี 2558 - 2569) เป็น
โครงการทีม่ ขี นาดใหญ่มาก และมีการใช้เงินทุนภายในของบริษทั ไล่เลีย่ กันในช่วง 2-3 ปีแรกของโครงการ
จึงส่งผลให้มสี ภาพคล่องค่อนข้างต�ำ  
่ อาจท�ำให้เกิดความกังวลในเรือ่ งความสามารถในการช�ำระหนีข้ อง
บริษัท
ความเสีย่ งด้านนีไ้ ม่ได้กระทบต่อความสามารถในการช�ำระเงินต้น ดอกเบีย้ ตามสัญญาเงินกูแ้ ละหุน้ กู้
ส�ำหรับเงินกูจ้ ากธนาคารพาณิชย์ บริษทั ได้มกี ารโอนสิทธิการรับเงินค่างานให้กบั ธนาคารแล้ว ธนาคาร
จะตัดช�ำระค่างวดตามก�ำหนด (การช�ำระหนี้จะเป็น % ของรายได้ โดยตารางการผ่อนช�ำระหนี้ของ
ธนาคารพาณิชย์ในแต่ละงวดอยูใ่ นระดับทีเ่ หมาะสม โดยไม่กระทบกับการบริหารสภาพคล่องของบริษทั
แต่อย่างใด)
ในส่วนของภาระหนี้อื่นๆ รวมถึงหุ้นกู้ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ของบริษัท บริษัทฯ ด�ำเนินมาตรการ
ป้องกันในช่วงที่มีการลงทุนสูง ดังนี้
1) การติดตามแผนการลงทุนและควบคุมแผนใช้จ่ายเงินอย่างใกล้ชิด
2) จัดท�ำและบริหารระยะเวลาการช�ำระเงิน ช�ำระหนี้ และการรับเงินให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
3) การขายเครื่องจักรที่จะเสร็จสิ้นจากงานโครงการอื่นๆ ซึ่งไม่มีความจ�ำเป็นต้องใช้แล้ว เนื่อง
จากบริษัทฯ ใช้เครื่องจักรคุณภาพสูงและดูแลบ�ำรุงรักษาตามมาตรฐาน ดังนั้น จึงยังเป็นที่สนใจ
ของผู้ประกอบการที่ใช้สินค้ามือสอง
			
4) มีวงเงิน Working Capital จากธนาคารพาณิชย์ที่ยังไม่ได้เบิกใช้ส�ำรองไว้

42

แบบรายงาน 56-1 One Report ประจำ�ปี 2564

ทีผ่ า่ นมาจนถึงสิน้ ปี 2564 บริษทั ช�ำระดอกเบีย้ และเงินต้นตรงตามก�ำหนดทัง้ เงินกูข้ องธนาคาร
พาณิชย์และของหุน้ กู้ ตัง้ แต่ปี 2562 บริษทั ได้ลงทุนในด้านเครือ่ งจักรหลักของโครงการแม่เมาะ 8 และ
หงสาเสร็จสิน้ แล้ว ดังนัน้ แนวโน้มภาระหนีใ้ นปีตอ่ ไปจะทะยอยลดลงตามล�ำดับ ยกเว้นได้งานใหม่
เพิ่มเติมในอนาคต
			 (2) ความเสี่ยงจากการผิดเงื่อนไขสัญญาเงินกู้
				 ตามที่ในสัญญาเงินกู้ที่บริษัทฯ ได้ตกลงกับธนาคารพาณิชย์ส�ำหรับโครงการที่บริษัทฯ ด�ำเนินงาน
มีการระบุเงือ่ นไขว่าด้วยการด�ำรงอัตราส่วนทางการเงิน เช่น อัตราส่วนหนีส้ นิ ทีม่ ภี าระดอกเบีย้ ต่อทุน
อัตราส่วนความสามารถในการช�ำระหนี้ เป็นต้น ส�ำหรับหุ้นกู้ บริษัทมีการก�ำหนดเงื่อนไขการด�ำรง
อัตราส่วนทางการเงินของหุ้นกู้เช่นกัน จึงมีความเสี่ยงที่อาจไม่สามารถด�ำรงอัตราส่วนทางการเงินได้
หากบริษัทฯ มีสัดส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยเกินกว่าทุน หรือก�ำไรน้อยเกินกว่าภาระหนี้ในช่วงเวลา
ใดเวลาหนึ่ง
ในขณะที่ โครงการแม่เมาะ 8 และโครงการหงสา ธนาคารได้ก�ำหนดให้บริษัทฯ ด�ำรงอัตราส่วน
ทางการเงินดังนี้
-  Debt Service Coverage Ratio (DSCR) ไว้ในอัตราไม่ตํ่ากว่า : 1.2:1
- อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อก�ำไรก่อนค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและ
หุ้นกู้ SQ

มูลค่าหุ้นกู้ที่ออกและ
คงเหลือ (ล้านบาท)

วันออกหุ้นกู้

เงื่อนไขการด�ำรงอัตราส่วน ทางการเงินในข้อ
ก�ำหนดสิทธิของหุ้นกู้

SQ24NA

300.00

12 พฤศจิกายน 2564 ไม่มีข้อก�ำหนด ในการด�ำรงอัตราส่วนทางการเงิน

SQ246A

300.00

25 มิถุนายน 2564 IBD to Equity : 3.5 : 1 โดยค�ำนวณจากงบการเงินรวม
ประจ�ำปีนั้นๆ ในกรณีผู้ออกหุ้นกู้ได้รับการผ่อนผันการด�ำรง
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (IBD)
จากสถาบันการเงิน ให้ถือว่าผู้ออกหุ้นกู้ได้รับการผ่อนผันการ
ด�ำรงอัตราส่วนตามข้อก�ำหนดสิทธิ์นี้ด้วย

SQ230A

300.00

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

SQ226A

700.00

ผ่อนผันการด�ำรงอัตราส่วนหนีส้ นิ ทีม่ ภี าระดอกเบีย้ ต่อส่วนของ
ผูถ้ อื หุน้ (IBD) จากสถาบันการเงินให้ถอื ว่าผูอ้ อกหุน้ กูไ้ ด้รบั การ
ผ่อนผันการด�ำรงอัตราส่วนตามข้อก�ำหนดสิทธิ์นี้ด้วย

21 มิถุนายน 2562 IBD to Equity : 3.5 : 1 หรืออัตราส่วนที่สถาบันการเงิน
ก�ำหนดหรือยกเว้นการก�ำหนดโดยค�ำนวณจากงบการเงินรวม
ประจ�ำปีบัญชีนั้นๆ
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ตัดจ�ำหน่าย (IBD/EBITDA) ไว้ในอัตราไม่เกิน : 4:1
-  อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุนไว้ในอัตราส่วนไม่เกิน (IBD/Equity) : 2:1
ส�ำหรับหุ้นกู้ของบริษัท มีการก�ำหนดเงื่อนไขการด�ำรงอัตราส่วนทางการเงินตามข้อก�ำหนด
สิทธิ และรายละเอียดดังนี้
จากข้อเท็จจริงที่ปรากฏเป็นข่าว ในปี 2561 มีเหตุการณ์ฝนตกหนักเกิดดินสไลด์ที่เหมืองแม่เมาะ
ท�ำให้ระบบสายพานของโครงการแม่เมาะ 8  ของบริษทั ได้ผลกระทบ  ระบบสายพานไม่สามารถด�ำเนินงานได้ประมาณ
8 เดือน เมื่อซ่อมแซมแล้วเสร็จก�ำลังการผลิตจะค่อยๆ ปรับสูงขึ้น ดังนั้น จึงเกิดผลกระทบต่อผลการด�ำเนินงานของ
บริษทั ในปี 2561 อย่างรุนแรง และกระทบในระดับทีล่ ดลงในช่วงต้นปี 2562 แต่เนือ่ งจากเหตุการณ์ดนิ สไลด์นมี้ ไิ ด้เป็น
ความบกพร่องของบริษัท ประกอบกับบริษัทเป็นผู้รับเหมาที่ดีมาตลอด 37 ปีกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
อัตราส่วนทางการเงิน

หน่วย

งบการเงินรวม
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio)
อัตราส่วนหนี้สิน ที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
(IBD to EQUITY)
อัตราส่วนหนี้สิน ที่มีภาระดอกเบี้ยต่อ (IBD to EBITDA)
อัตราส่วนความสามารถในการช�ำระหนี้ (DSCR)

เท่า
เท่า

4.13
3.59

3.15
2.85

2.46
2.18

เท่า
เท่า

4.94
0.74

4.01
1.24

3.61
0.89

และเป็นลูกค้าทีด่ ขี องสถาบันการเงินมาโดยตลอด ดังนัน้ ทางธนาคารพาณิชย์ทเี่ ป็นผูส้ นับสนุนทางการเงินของบริษทั
จึงได้ผอ่ นผันการด�ำรงอัตราส่วนทางการเงินทีก่ ล่าวถึงข้างต้นในสัญญาเงินกู้ ส�ำหรับงบการเงินประจ�ำปี 2562, 2563
และ 2564 อีกทั้งยังส่งผลท�ำให้เงื่อนไขการด�ำรงอัตราส่วนทางการเงินในข้อก�ำหนดสิทธิของหุ้นกู้ ถูกผ่อนผันไปด้วย
ตามเงื่อนไขในข้อก�ำหนดสิทธิ
		

2.2.1.4 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฏระเบียบ ข้อบังคับ และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

		
(1) ความเสี่ยงเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
				 ตามนโยบายและแผนการด�ำเนินงานเกีย่ วกับธุรกิจเหมืองของ กฟผ. ระบุให้ “ผูร้ บั จ้างต้องปฏิบตั ิ
			 ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
			 สิ่งแวดล้อม ตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) รวมถึงเงื่อนไขหรือข้อก�ำหนด
			 ที่ส่วนราชการก�ำหนดหรือก�ำหนดเพิ่มเติม เช่น เงื่อนไขหนังสือแนบท้ายอนุญาต เงื่อนไขในการออก
			 ประทานบัตร และมาตรการป้องกันตามแผนผังโครงการท�ำเหมืองแร่ เป็นต้น ดังนั้นสัญญาจัดจ้าง
			 ที่บริษัทฯ เข้าท�ำโดยตรงกับ กฟผ. ส�ำหรับโครงการ 8 และกับบริษัท หงสาพาวเวอร์ จ�ำกัด (HPC)
			 ได้ใช้มาตรการควบคุมสิ่งแวดล้อมเข้มงวดเช่นเดียวกับที่ กฟผ. ท�ำไว้ นอกจากนี้ได้ก�ำหนดให้บริษัทฯ
			 ต้องปฏิบตั ติ ามเกณฑ์มาตรฐานสิง่ แวดล้อม เช่น การฉีดพรมนาํ้ ทีห่ น้างานดินก่อนการขุดในช่วงแล้ง การ
			 ติดตัง้ ระบบฉีดพรมนํา้ หน้าระบบเครือ่ งโม่ เครือ่ งตักและสายพาน เพือ่ รักษาคุณภาพอากาศ ข้อก�ำหนด
			 ในการเจาะรูระเบิดเพือ่ ไม่ให้เกิดการสัน่ สะเทือนทีเ่ กินค่ามาตรฐาน และการจัดท�ำกองดินให้อยูใ่ นสภาพ
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แบบรายงาน 56-1 One Report ประจำ�ปี 2564

			 ที่ลดการพังทลายของดินและลดการปนเปื้อนสู่แหล่งนํ้า เป็นต้น
				 บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการตามมาตรฐานที่ผู้ว่าจ้างและตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
			 สิง่ แวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม ตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
			 สิ่งแวดล้อม (EIA) ที่ก�ำหนดไว้อย่างเคร่งครัดและมีการตรวจสอบค่ามาตรฐานอย่างสมํ่าเสมอ โดยการ
			 ด�ำเนินงานของบริษทั ฯ จะเกีย่ วข้องกับการเปิดหน้าดิน ขุดขนดินและถ่านหินเท่านัน้ ซึง่ ไม่ได้เกีย่ วข้อง
			 กับกระบวนการหลักของการผลิตไฟฟ้า เช่น กระบวนการเผาไหม้ กระบวนการก�ำจัดซากเชื้อเพลิง
				 เป็นต้น นอกจากนี้ พื้นที่ด�ำเนินงานของบริษัทฯ ถูกจัดสรรให้เปิดพื้นที่เปิดกว้างและห่างไกลจาก
			 แหล่งชุมชน ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงมีความเสีย่ งน้อยมากทัง้ ในเรือ่ งผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมและผลกระทบ
			 ต่อชุมชนรอบข้าง
				 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเข้าร่วมกับ กฟผ., องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยราชการ ใน
โครงการเพื่อชุมชนในบริเวณรอบเหมืองแม่เมาะอย่างสมํ่าเสมอเพื่อสื่อสาร ท�ำความเข้าใจ และสร้างความสัมพันธ์ที่
ดีกับชุมชน

		 2.2.1.5 ความเสี่ยงอื่นๆ

			 (1) ความเสี่ยงในการแพร่กระจายของโรคระบาด
				 จากสถานการณ์ที่ทั่วโลกประสบปัญหาโรคระบาด Covid-19 ซึ่งท�ำให้ประชาชนและบริษัทฯ ทุก
			 แห่งทั่วโลกได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างรุนแรง ไม่ว่าจะเป็นการปิดกิจการเนื่องจาก
			 ภาวะเศรษฐกิจซบเซา การหยุดชะงักการท�ำงานของแรงงาน การเลิกจ้าง ซึ่งบริษัทฯ ได้พิจารณาและ
			 ได้ตระหนักถึงเหตุการณ์ดังกล่าว โดยได้ก�ำหนดมาตรฐานการป้องกันดังนี้
				 (1) บริษัทฯ จัดหาวัดซีนทางเลือกได้แก่ Sinopharm และModerna เพื่อฉีดให้กับพนักงานที่
			 กรุงเทพและโครงการแม่เมาะอย่างทั่วถึง ในขณะที่โครงการหงสาได้รับความร่วมมือจากนายจ้างเป็น
			 ผู้จัดหาวัคซีนฉีดให้กับพนักงานทั้งคนไทยและคนท้องถิ่นอย่างครบถ้วน
				 (2) บริษัทฯ จัดสร้างสถานที่กักตัวที่ถูกสุขลักษณะส�ำหรับพนักงานที่เป็นกลุ่มเสี่ยงทั้งในโครงการ
			 แม่เมาะและหงสา เพื่อจ�ำกัดการแพร่กระจายของเชื้อโรคในกลุ่มพนักงานและผู้รับเหมา
				 (3) บริษทั ฯ ได้ออกประกาศค�ำสัง่ การดูแลตนเองและการกักตัวเพือ่ รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
			 ในกรณีที่พนักงานเดินทางไปในสถานที่เสี่ยง
				 (4) รณรงค์ให้พนักงานปฏิบัติตนด้านสุขลักษณะตามที่กรมสาธารณสุขประกาศอย่างเคร่งครัด
				 (5) รณรงค์และให้ความรู้กับพนักงานเพื่อให้พนักงานตระหนักถึงความส�ำคัญของการแจ้งข้อมูล
			 จริงกับทางบริษัทฯ ในกรณีที่คิดว่าตนเองอยู่ในกลุ่มเสี่ยง
				 (6) จัดทีมแพทย์เพื่อวัดไข้และซักประวัติพนักงานกรณีที่พนักงานของโครงการหงสาเดินทางกลับ
			 จากภูมลิ ำ� เนาเข้ามาท�ำงานในโครงการหงสา นอกจากนีบ้ ริษทั ฯ ได้ตดิ ตามสถานการณ์อย่างใกล้ชดิ และ
			 ได้วางแผนส�ำหรับสถานการณ์ขนั้ รุนแรงไว้โดยการวางแผนอัตราก�ำลังคน เพือ่ ให้การทดแทนพนักงาน
			 สามารถท�ำได้อย่างทันท่วงที รวมถึงแนวทางการแก้ไขกรณีที่มีการแพร่ระบาดของพนักงานในเหมือง
				 (7) บริษัทฯ ได้ประกาศให้มีการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home) เพื่อลดการรวมตัวของ
			 พนักงาน และหากพนักงานมีความจ�ำเป็นที่จะต้องเข้าปฏิบัติงานในอาคารส�ำนักงาน ต้องตรวจหาเชื้อ
			 เบื้องต้น (Antigen Test Kit) ก่อนเข้าอาคารส�ำนักงาน และรายงานผลการตรวจให้ผู้บังคับบัญชารับ
			 ทราบทุกครัง้ และผูบ้ งั คับบัญชีจะรวบรวมผลการตรวจแจ้งให้ฝา่ ยพัฒนาองค์กรและบุคลากรรับทราบ
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			 อย่างสม�่ำเสมอ
				 ผลจากการใช้มาตรการของบริษทั ฯ ทีเ่ ข้มงวดจนถึงปัจจุบนั ท�ำให้บริษทั ฯ พบผูต้ ดิ โรคจ�ำนวนน้อย
			 และกักตัวได้ทัน ท�ำให้บริษัทฯ ยังคงท�ำงานได้ตามปกติในแบบ New Normal

		 2.2.2 ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

			 ราคาหุ้นของบริษัทฯ อาจมีความผันผวน อันสืบเนื่องจากปัจจัยต่างๆ ซึ่งอยู่นอกเหนือจากการควบคุม

ของบริษัทฯ เช่น
		 - ความผันผวนของผลการด�ำเนินการของบริษทั ฯ จากสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติทไี่ ม่สามารถควบคุมได้
		
รวมถึงภาวะโรคระบาด เช่น การระบาดของ COVID-19
			 - สภาวะของตลาดทุนในตลาดหลักทรัพย์โดยทั่วไปในวงกว้าง
			 - ทัศนคติต่อโอกาสในการประกอบกิจการและในอุตสาหกรรมโดยทั่วไป
		 - ผลต่างระหว่างผลการด�ำเนินงานที่แท้จริง กับผลการด�ำเนินงานที่ผู้ลงทุนและนักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้
			 - สภาพคล่องในหุ้นของ บริษัทฯ ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์
			 - การเปลี่ยนแปลงพฤติการณ์อันกระทบต่ออุตสาหกรรมการเงิน สภาพทั่วไปของเศรษฐกิจ สภาวะ
			
ตลาดหุ้นและเหตุการณ์หรือปัจจัยอื่นๆ
			 - กฎระเบียบอันรัดกุมหรือข้อจ�ำกัดในอุตสาหกรรมของบริษัทฯ ซึ่งก�ำหนดโดยหน่วยงานภาครัฐที่
			
เกี่ยวข้องรวมถึงการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงทางกฏหมายและกฏระเบียบต่างๆ
			 - การเปลี่ยนแปลงมาตรการทางภาษีของรัฐบาล
			 - การเปลี่ยนแปลงในนโยบายการด�ำเนินงานของบริษัทคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกัน
			 - การเปลี่ยนแปลงวิธีการประเมินมูลค่าตลาดและราคาหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่ประกอบกิจการ
			
ท�ำนองเดียวกันกับบริษัทฯ
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3. การขับเคลื่อนธุรกิจ
เพื่อความยั่งยืน
บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน) มีนโยบายและการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ทีแสดง
ถึงความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะด�ำเนินธุรกิจเพือ่ การเจริญเติบโตอย่างยัง่ ยืนในระยะยาว รวมทัง้ ค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของผูม้ สี ่วน
ได้เสียทุกกลุ่มเป็นส�ำคัญ ทั้งนี้ เพื่อมุ่งหวังให้ภาคอุตสาหกรรมอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมได้อย่างเป็นสุข และยก
ระดับความเจริญก้าวหน้าไปพร้อมๆ กัน ด้วยมิตคิ วามรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อม (Environment)  มิตสิ งั คม (Social)
และมิติการด�ำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล (Governance)

3.1 นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

บริษัทมีแนวนโยบายที่จะด�ำเนินธุรกิจ ให้เจริญเติบโตบนพื้นฐานของธรรมาภิบาลและการจัดการด้านความ
ยัง่ ยืน และค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ เป็นส�ำคัญ ทัง้ นี้ เพือ่ มุง่ หวังให้ภาคอุตสาหกรรมอยูร่ ว่ มกับ
ชุมชนและสังคมได้อย่างเป็นสุข และพัฒนายกระดับความเจริญก้าวหน้าไปพร้อมๆ กัน “โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจ
ของบริษัทต้องการสร้าง Value ให้กับสังคมได้อย่างยั่งยืนโดยค�ำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นส�ำคัญ”

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
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ประเด็นความยั่งยืนที่ส�ำคัญ
1. สิ่งแวดล้อม

2. สังคม

3. เศรษฐกิจ

1. สิ่งแวดล้อม

แนวทางปฏิบัติ/นโยบาย

หน้า

• การจัดการสิ่งแวดล้อม
- นโยบาย/ผลการด�ำเนินงาน
• ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
ในการท�ำงาน
- นโยบาย/ผลการด�ำเนินงาน
• การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย
- นโยบาย / ผลการด�ำเนินงาน
• การบริหารงานด้านสิทธิมนุษยชน
- นโยบาย / ผลการด�ำเนินงาน
• การบริหารทรัพยากรบุคคล
- นโยบาย / ผลการด�ำเนินงาน
• ด�ำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน
• กระจายรายได้และการจ้างงานสู่ท้องถิ่น
• บริหารจัดการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
อุตสาหกรรม
• ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการท�ำงาน
• ส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพการงาน
• การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
• การต่อต้านทุจริตคอร์รับชั่น
- นโยบาย / ผลการด�ำเนินงาน
• การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- นโยบาย / ผลการด�ำเนินงาน
• การจ่ายผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม
- นโยบายการจ่ายเงินปันผล

3.2 การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ
ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจของบริษัท

บริษัทให้ความส�ำคัญต่อการบริหารจัดการในห่วงโซ่คุณค่า ตั้งแต่คู่ค้า กระบวนการผลิตไปจนถึงการส่งมอบ
งานต่อลูกค้า  โดยตระหนักถึงความส�ำคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกกลุ่ม รวมถึงการก�ำหนดช่องทางในการได้รับ
ข้อมูลและวางแผนความถี่ในการด�ำเนินงานเพื่อน�ำไปสู่การก�ำหนดแนวทางด�ำเนินงานที่เหมาะสมส�ำหรับผู้มีส่วนได้
เสียแต่ละกลุ่ม ภายใต้แนวปฏิบัติการบริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
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Value Chain : Sahakol Equipment (SQ)
กิจกรรมหลัก

กระบวนการผลิต

คู่ค้า

การจัดหาเครื่องจักร/
การบริหารปัจจัยการผลิต

การบริหารจัดการ
เก็บวัตถุดิบ

- การจัดหาเครื่องจักรขนาดใหญ่
(รถขุด - รถบรรทุก)
- การจัดหาระบบสายพาน
- การจัดหา Spare part
สำ�หรับงานซ่อมบำ�รุง
- การจัดหาวัสดุสิ้นเปลือง เช่น น้ำ�มัน
น้ำ�มันหล่อลื่น

- การบริหารจัดการคลังสินค้า
อุปกรณ์ เครื่องจักร
- การบริหารคลังสินค้าวัสดุ
สิ้นเปลือง

จัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นธรรม

บริหารสินค้าคงคลังให้พอดี
และเพียงพอต่อการใช้งาน

กระบวนการผลิต
- การดำ�เนินงานให้ได้มาตรฐาน
สิ่งแวดล้อมที่ผู้ว่าจ้างกำ�หนด
- การจัดการปัญหาฝุ่นละออง
- การจัดการใช้น้ำ�/ คุณภาพของน้ำ�
- การจัดการขยะ
- การลดการใช้พลังงาน
- การจัดการด้านเสียง

กระบวนการทำ�งานที่คำ�นึงถึง
สิ่งแวดล้อม

ลูกค้า

ส่งมอบงานให้ลูกค้า
- การส่งมอบงานตรงเวลา
- การส่งมอบงานอย่างมีคุณภาพ
- รักษาความพอใจของลูกค้า

มาตรฐานการทำ�งาน / ตรงต่อเวลา

การจัดการของเสีย
- การจัดการขยะที่สามารถ Recycle
เช่น แก้ว กระดาษ เศษโลหะ
- การจัดการขยะอันตราย

ใช้ทรัพยากรให้มีประโยชน์สูงสุด

กิจกรรมสนับสนุน
เทคโนโลยี

การหาแหล่งเงินทุน

ทรัพยากรบุคคล
บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
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การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ
บริษัทมุ่งเน้นการสร้างการมีส่วนร่วมและให้ความส�ำคัญกับผู้มีส่วนได้สียในทุกกลุ่ม ให้ความส�ำคัญกับความ
คาดหวังและการตอบสนองของบริษทั ต่อความคาดหวังของผูม้ สี ว่ นได้เสียในทุกกลุม่ โดยมีรปู แบบการด�ำเนินงานต่อ
กลุ่มต่างๆ ดังนี้

การด�ำเนินงานกับผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทตระหนักถึงความส�ำคัญของการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย โดยเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์อันดีบนพื้น
ฐานของความไว้วางใจ ตลอดจนบริษทั ยินดีทจี่ ะรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผูม้ สี ว่ นได้เสียทีม่ ตี อ่ องค์กร
เพือ่ ท�ำความเข้าใจประเด็นส�ำคัญทีจ่ ะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในการเป็นองค์กรทีพ่ ฒ
ั นาและเติบโตได้อย่างยัง่ ยืน
อีกทั้งการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้เสียจะช่วยให้บริษัทสามารถสร้างประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
บริษัทฯ มีการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียเป็นประจ�ำอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความเข้าใจถึงประเด็นต่างๆ ที่อยู่ในความ
สนใจและรับข้อคิดเห็นของผูม้ สี ว่ นได้เสียมาบูรณาการเข้ากับกระบวนการตัดสินใจและวางแผนการด�ำเนินธุรกิจของ
บริษัท โดยบริษัทฯ แบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียเป็น 7 กลุ่มหลัก ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน คู่ค้าและผู้รับเหมา ลูกค้า เจ้า
หนี้ คู่แข่ง และชุมชนและสังคม
จากการวิเคราะห์ความคาดหวัง แนวทางการสร้างการมีสว่ นร่วม และการสือ่ สารกลุม่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียจากห่วง
โซ่ในการด�ำเนินธุรกิจ โดยมีรายละเอียดเรียงล�ำดับความส�ำคัญ ดังนี้
กลุ่มผู้มี ความคาดหวังของกลุ่ม การตอบสนองความคาด ช่องทางการมีส่วนร่วม
ส่วนได้เสีย
ผู้มีส่วนได้เสีย
หวังของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
1. กลุ่ม
ผู้ถือหุ้น
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- ผลประกอบการด้านการ
เงินและผลตอบแทนต่อ
การลงทุนที่เติบโตอย่างต่อ
เนื่องและยั่งยืน
- ความมั่นคงและการ
เติบโตของธุรกิจ
- การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
- การบริหารจัดการความ
เสี่ยงการร่วมลงทุนและ
พัฒนา
- การเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่า
เทียม

- บริษัทมีการวางแผน
ด�ำเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ
- การเปิดเผยข้อมูลทาง
ธุรกิจอย่างครบถ้วนโปร่งใส
และเท่าเทียม
- บริหารจัดการทรัพยากร
ของบริษัทอย่างรอบคอบ
และคุ้มค่าเกิดประโยชน์
สูงสุด
- การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
และมีการวางแผนควบคุม
ความเสี่ยง
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- จัดการประชุมผู้ถือหุ้น
ประจ�ำปี
- การรายงานและเผยแพร่
ผลการด�ำเนินงานราย
ไตรมาส
- ติดตามข้อมูลบริษัทผ่าน
รายงานประจ�ำปี
- ติดตามข้อมูลที่เผยแพร่
ทางเว็บไซต์
- การเปิดช่องทางส�ำหรับ
ผู้ถือหุ้นในการสื่อสารที่
หลากหลาย อาทิ เว็บไซต์
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
โทรศัพท์ จดหมาย และ
อื่นๆ

การวัดผล
- แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ของผู้ถือหุ้นผ่าน
ทางเว็บไซต์ (อยู่
ในระหว่างการ
ด�ำเนินการ)

กลุ่มผู้มี ความคาดหวังของกลุ่ม การตอบสนองความคาด ช่องทางการมีส่วนร่วม
ส่วนได้เสีย
ผู้มีส่วนได้เสีย
หวังของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
- มีแผนการฝึกอบรม
พนักงานเพื่อส่งเสริมสร้าง
การพัฒนาศักยภาพของ
พนักงานอย่างต่อเนื่อง และ
ก�ำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน
ในการเลื่อนระดับพนักงาน
- มีการพิจารณาค่า
ตอบแทนและสวัสดิการของ
พนักงานที่เป็นธรรม
- ปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและ
เป็นธรรม
- สนับสนุนศักยภาพและ
ความมั่นคงก้าวหน้าในการ
ท�ำงานและเติบโตไปกับ
องค์กรอย่างยั่งยืน
- บริษัทมีการจัดสถานที่
ท�ำงานและสร้างสภาพ
แวดล้อมในการท�ำงานที่
เหมาะสม
- มีกิจกรรมเพื่อสร้างความ
สัมพันธ์ที่ดีกับพนักงาน
3. กลุ่มคูค่ ้า - การแข่งขันที่เป็นธรรมไม่ - จรรยาบรรณในการ
และผู้รับเหมา เลือกปฏิบัติ
ด�ำเนินธุรกิจ
- ความสัมพันธ์และความ - ปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วยความ
ร่วมมือเติบโตไปด้วยกัน เป็นธรรม จัดให้มีการเลือก
- การจัดซื้อจัดจ้างมีความ คู่ค้าที่โปร่งใส
โปร่งใส และเป็นธรรม
- ประเมินผลอย่างเป็นธรรม
- ปฏิบัติตามข้อตกลงที่
-ให้ข้อมูลการท�ำงานและ
ก�ำหนดไว้และไม่เอาเปรียบ หารือร่วมกันในการท�ำงาน
คู่ค้า
อย่างเท่าเทียม
- ราคาการจัดซื้อจัดจ้างที่
สมเหตุผล
2. กลุ่ม
พนักงาน

- การสนับสนุนการพัฒนา
ศักยภาพของพนักงาน
ให้สอดคล้องกับทิศทาง
กลยุทธ์ของบริษัทฯ
- การได้รับค่าตอบแทน
และสวัสดิการเหมาะสม
ที่เป็นธรรมและเทียบ
เคียงกับธุรกิจในกลุ่ม
อุตสาหกรรมเดียวกัน
- ความมั่นคงก้าวหน้าใน
หน้าที่การงาน
- มีสวัสดิการในการท�ำงาน
ที่ดี
- สภาพแวดล้อมในการ
ท�ำงานที่ดีและปลอดภัย
- ได้รับความเป็นธรรมใน
การปฏิบัติงาน
-มีแรงจูงใจในการท�ำงาน

การวัดผล

- สื่อสารข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ที่จ�ำเป็นผ่านช่องทาง
ระบบสื่อสารภายใน
บริษัทฯ อาทิ อีเมล์ และ
กลุ่ม LINE
- เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อ
สร้างสัมพันธ์และการ
ท�ำงานเป็นทีม
- การส�ำรวจประเมินความ
พึงพอใจและความผูกพัน
ของพนักงานประจ�ำปี
- ช่องทางการรับฟังความ
คิดเห็นและข้อร้องเรียน
ผ่านทุกช่องทางต่างๆที่
เปิดกว้าง
- ประชุมพนักงานและ
ประชุมย่อยของส่วนงาน

- แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ของพนักงานใน
หลายมิติ

- จัดการประชุมพบปะกัน
ระหว่าง คู่ค้ากับบริษัท
และมีกิจกรรมร่วมกัน
- จัดกิจกรรมสร้างสัมพันธ์
กับคู่ค้าเพื่อการมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ
- บริษัทจัดให้มีการเยี่ยม
ชมกิจการ
- บริษัทมีช่องทางการรับ
ข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะ

แบบสอบถาม
ความพึงพอใจใน
กระบวนการจัด
ซื้อจัดจ้างของ
กลุ่มคู่ค้าและ
ผู้รับเหมา

- ค่าเฉลี่ย
อายุงานของ
พนักงาน
- Turnover
rate ratio
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กลุ่มผู้มี ความคาดหวังของกลุ่ม การตอบสนองความคาด ช่องทางการมีส่วนร่วม
ส่วนได้เสีย
ผู้มีส่วนได้เสีย
หวังของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
4. กลุ่มลูกค้า - ได้รับผลงานที่มีคุณภาพ
ตามข้อตกลงที่ได้ก�ำหนดไว้
ในสัญญา
- ได้รับผลงานตรงตาม
ก�ำหนดเวลาที่ได้ระบุไว้ใน
สัญญา
- ได้รับผลงานที่ดีภายใต้งบ
ประมาณที่ตั้งก�ำหนดไว้

- การเข้าร่วมประชุมกับ
ลูกค้า
- การเข้าตรวจความ
เรียบร้อยของไซต์หน้างาน
ของผู้บริหารบริษัท
- กิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์
- การประชุมรายเดือน
หรือไตรมาสเพื่อติดตาม
และรายงานเกี่ยวกับแผน
งานและการติดตามการ
แก้ปัญหาต่างๆ
5. กลุม่ เจ้าหนี้ - ปฏิบัติตามเงื่อนไขตาม - บริษัทปฏิบัติตามข้อ
- การพบปะและประชุม
สัญญาอย่างเคร่งครัด
ก�ำหนดเงื่อนไขต่างที่เจ้า
เพื่อแลกเปลี่ยนความเห็น
- บริษัทมีความสามารถใน หนี้ก�ำหนดในสัญญาอย่าง - บริษัทมีการรายงานให้
การช�ำระหนี้ได้อย่างอย่าง เคร่งครัด
เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้าหาก
ถูกต้อง ครบถ้วนตรงตาม - ช�ำระหนี้ต่อเจ้าหนี้ตรง
ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อ
ก�ำหนดเวลา
ตามเงื่อนไขที่ก�ำหนด
ผูกพันในสัญญาและร่วม
- การมีวินัยทางการเงิน
- ในการช�ำระหนี้เงินกู้ยืม กันหาแนวทางแก้ไขปัญหา
และความสามารถในการ ดอกเบี้ยและในหลักประกัน ดังกล่าว
ช�ำระหนี้
หรือการค�้ำประกันต่างๆ
- บริษัทมีการปฏิบัติต่อเจ้า บริษัทยึดมั่นในสัญญาหรือ
หนี้ทุกรายอย่างเป็นธรรม เงื่อนไขต่างๆที่ได้ตกลงกัน
และเท่าเทียมกัน
ไว้อย่างเคร่งครัด
6. กลุ่มคู่แข่ง - การแข่งขันทางธุรกิจ
- ไม่แสวงหาข้อมูลความลับ - www.sahakol.com
อย่างเสรี
ของคู่แข่ง
- สายด่วนรับข้อร้องเรียน
- ด�ำเนินธุรกิจอย่างเป็น
- ไม่กล่าวหาในทางร้าย/มุ่ง โทร.0-29410888
ธรรม
ท�ำลายชื่อเสียงของคู่แข่ง - อีเมล์ ircontact@
ทางการค้า
sahakol.com
- ปฏิบัติภายใต้กรอบกติกา
การแข่งขันที่ดี
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- ส่งมอบผลงานและบริการ
ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
และมุ่งมั่นที่จะยกระดับ
มาตรฐานให้สูงขึ้นอย่างต่อ
เนื่อง
- ส่งมอบผลงานตรงตาม
เวลาที่ได้ระบุไว้ในสัญญา
- จัดให้มีการประเมินส�ำรวจ
ความพึงพอใจของลูกค้า
ประจ�ำปี
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การวัดผล
แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ของลูกค้า

แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ของเจ้าหนี้ (อยู่
ในระหว่างการ
ด�ำเนินการ)

ไม่มีเรื่องร้อง
เรียนหรือข้อ
พิพาทใดๆ

กลุ่มผู้มี ความคาดหวังของกลุ่ม การตอบสนองความคาด ช่องทางการมีส่วนร่วม
ส่วนได้เสีย
ผู้มีส่วนได้เสีย
หวังของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
7. กลุ่มชุมชน - บริษัทมีส่วนร่วมในการ
และสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ชุมชน
- ด�ำเนินงานด้วยความ
ปลอดภัยและส่งผลกระทบ
ต่อชุมชน สังคม และสิ่ง
แวดล้อมให้น้อยที่สุด
- การสนับสนุนกิจกรรม
ร่วมกับชุมชนอย่าง
สม�่ำเสมอ

- มีนโยบายในการด�ำเนิน
ธุรกิจที่ค�ำนึงถึงชุมชน
สังคม และ
สิ่งแวดล้อมเป็นส�ำคัญ
- บริษัทมีการจัดโครงการ
เพื่อ
พัฒนาชุมชนในรูปแบบ
ต่างๆ
อย่างต่อเนื่อง อาทิ การจ้าง
งาน
ในชุมชน การส่งเสริมการ
เรียนรู้
ส�ำหรับเด็กและเยาวชน
การพัฒนาทักษะในการ
ประกอบอาชีพ และการ
ส่งเสริสุขอนามัยที่ดีให้แก่
ชุมชน
- ด�ำเนินการป้องกัน
อุบัติเหตุ ควบคุมการ
ด�ำเนินงานและการ
ปล่อยของเสียหรือมลพิษ
ต่างๆให้อยู่ในเกณฑ์ค่า
มาตรฐาน
- สนับสนุนกิจกรรมที่
สร้างสรรค์สังคม ชุมชน
และสิ่งแวดล้อม
อย่างสม�่ำเสมอ
- รับฟังข้อคิดเห็นและข้อ
เสนอแนะของชุมชนรอบ
พื้นที่
- ปฏิบัติตามกฎหมายด้าน
สังคมและสิ่งแวดล้อมที่
เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

- บริษัทมีช่องทางการรับ
ข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะ
- การส�ำรวจความพึงพอใจ
ของชุมชนปีละ 1 ครั้ง
- จัดกิจกรรมชุมชน
สัมพันธ์ต่างๆ / การลงพื้น
ที่พบปะผู้แทนชุมชน
และบุคคลที่อาจได้รับผลก
ระทบทางตรงและทาง
อ้อมอย่างต่อเนื่อง
สม�่ำเสมอ รวมถึงการส่ง
เสริมและสนับสนุนปัจจัย
ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่
ตัวเงิน

การวัดผล
บริหารจัดการ
ด้านความ
ปลอดภัยและ
อาชีวอนามัย
ของโครงการ
ต่างๆ เช่น การ
ตรวจวัดระดับ
เสียง การตรวจ
วัดความร้อน
การตรวจวัดค่า
ฝุ่นละออง ใน
บริเวณพื้นที่
ท�ำงานเป็นต้น

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)

53

3.3 การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม
3.3.1.1) นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม
บริษทั ฯได้ให้ความส�ำคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคมในการดูแลรักษาสิง่ แวดล้อม เพือ่ ความยัง่ ยืนของสังคม
และธุรกิจให้เติบโตก้าวหน้าไปด้วยกัน  โดยได้จดั ท�ำแผนควบคุมและบริหารจัดการด้านสิง่ แวดล้อม การด�ำเนินงานให้
มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันและลดผลกระทบที่จะ
เกิดขึน้ ต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม ได้ตดิ ตัง้ ระบบหัวฉีดน�ำ้ ให้แก่ระบบสายพานล�ำเลียง การจัดพืน้ ทีใ่ ห้รถบรรทุกวิง่ พ่น
น�้ำตลอดทั่วบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานเพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองที่เกิดจากการปฏิบัติงาน และด�ำเนินการควบคุมระดับ
เสียงรบกวนของเครื่องจักรและการระเบิดหน้าดิน ไม่ให้รบกวนผู้อยู่อาศัยในชุมชน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังตระหนัก
ถึงการควบคุมมลพิษทางน�้ำ โดยได้ติดตั้งระบบบ�ำบัดน�้ำเสียตามมาตรฐานของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
เพื่อลดการก่อมลพิษก่อนออกนอกพื้นที่
ทัง้ นี้ บริษทั ให้การสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมเพือ่ สังคมและสิง่ แวดล้อมเสมอมา โดยมีการจัดสรรทรัพยากรบุคคล
และงบประมาณอย่างต่อเนือ่ ง มีการเข้าร่วมกิจกรรมเพือ่ สังคมและสิง่ แวดล้อมร่วมกับองค์กรทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชน
รวมถึงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

3.3.1.2) ผลการด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

			• ไม่เกิดข้อพิพาทหรือการละเมิดเกี่ยวกับกฎหมาย กฏระเบียบ หรือข้อก�ำหนดด้านสิ่งแวดล้อมใดๆ
• ไม่มีค่าปรับจากการท�ำผิดกฎหมาย กฎระเบียบ หรือข้อก�ำหนดที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
การจัดการสิ่งแวดล้อม
การจัดการด้านพลังงาน

54

แนวปฏิบัติ
ลดการพึ่งพาการใช้พลังงาน
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ผลการด�ำเนินงาน
-บริษัทได้เปลี่ยนมาใช้น�้ำมันที่มีสัดส่วนไบ
โอดีเซลเพิ่มขึ้นเพื่อส่งเสริมการใช้พลังงาน
ทดแทน (น�้ำมันดีเซล หรือชื่อเดิมคือ ดีเซล
B10) ซึ่งมีสัดส่วนของไบโอดีเซลประมาณ
9-10% ท�ำให้ลดสัดส่วนมูลค่าการใช้น�้ำมัน
ลงจากเดิมร้อยละ 16.5 ต่อรายได้รวมในปี
2562 เป็น ร้อยละ 12.6 และ ร้อยละ 15.4
ในปี 2563 และ 2564 ตามล�ำดับ
-การจัดหาเครื่องจักรที่ใช้ไฟฟ้าเพื่อลดการ
ใช้น�้ำมันและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนมอน
นอกไซต์
-ติดตั้งระบบการชาร์จไฟกลับในระบบปกติ
ท�ำให้ประหยัดพลังงาน
โครงการที่มีแผนงานในอนาคต

การจัดการสิ่งแวดล้อม

แนวปฏิบัติ

ผลการด�ำเนินงาน
-โครงการ Solar Cell ใน Site งานเพื่อลด
การใช้ไฟฟ้า 
-โครงการการลงทุนในโครงการธุรกิจพลังงาน
สะอาด

การจัดการการใช้น�้ำ

การจัดการขยะของเสียและมลพิษ

การจัดการเพื่อลดปัญหา
ก๊าซเรือนกระจก

ใช้น�้ำอย่างประหยัด

-การจัดการน�้ำที่ใช้ในการผลิต สามารถน�ำ
กลับมาใช้ใหม่ (อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล
แสดงเป็นร้อยละ)
-มีการตรวจวัดค่าน�้ำทิ้งทุกๆ ไตรมาส อยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐาน

โครงการที่มีแผนงานในอนาคต
-โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งน�้ำ
ในพื้นที่
ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมจาก -โครงการลดของเสียในกระบวนการด�ำเนิน
กระบวนการทางธุรกิจ
ธุรกิจ ท�ำให้ปริมาณขยะลดลง(อยู่ระหว่างการ
รวบรวมข้อมูลแสดงเป็นร้อยละ)
-การตรวจวัดเสียงรบกวนในกลางคืน ร่วม
กับตัวแทนชุมชน, กองสิ่งแวดล้อม และกรม
ควบคุมมลพิษ ในช่วงฤดูหนาว
-การติดตั้ง Sound barrier  บริเวณ
เครื่องจักรหัวสายพาน เพื่อป้องกันเสียง
รบกวนที่จะส่งผลกระทบต่อชุมชน
-การตรวจสอบและแก้ไขผลกระทบด้านกลิ่น
จากการลุกไหม้ของถ่านหิน
-การจัดการบ�ำบัดและก�ำจัดขยะมูลฝอย และ
ของเสียอันตราย อย่างถูกวิธี
-จัดท�ำรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม,
รายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA, EMP, IMS)
-การเข้าร่วมประชุมประจ�ำเดือน และประจ�ำ
ไตรมาส ร่วมกับ กฟผ. และชุมชน
บรรเทาปัญหาภาวะโลกร้อน บริษัทอยู่ในขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลและ
และการเปลี่ยนแปลงทางสภาพ ก�ำหนดนโยบาย
ภูมิอากาศ
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3.3.2.1) นโยบายและแนวปฏิบัติด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
บริษทั ฯให้ความส�ำคัญอย่างสูงสุดต่อด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิง่ แวดล้อม  บริษทั ฯมีการก�ำหนด
นโยบาย กฎระเบียบ วิธีการด�ำเนินงาน ขั้นตอนการตอบสนองและการรายงานเหตุฉุกเฉินในการปฏิบัติงาน   เพื่อ
เป็นการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น หรือเพื่อรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ รวมถึงการให้บริษัทฯเติบโตอย่าง
มัน่ คงทัง้ ภายในและภายนอกประเทศ โดยการสร้างความน่าเชือ่ ถือต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียทัง้ ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม  
ทัง้ นีบ้ ริษทั ฯได้มกี ารบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิง่ แวดล้อม ในกระบวนการด�ำเนิน
งาน (Process Safety) เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากกระบวนการด�ำเนินงาน  โดยด�ำเนินการตรวจสอบ และจัดอบรม
การป้องกันอันตรายในด้านต่างๆ
ในส่วนของการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม จากการที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะใช้ถ่านลิกไนต์ในการผลิตไฟฟ้า  ทางบ
ริษัทฯและ กฟผ. ได้ตระหนักถึงปัญหาที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งทางดิน ทางน�้ำ และทางอากาศ รวมถึง
ความเป็นอยู่ของชุมชนโดยรอบ ทางบริษัทฯ และ กฟผ. จึงได้มุ่งเน้นในการส�ำรวจและศึกษาทางนิเวศวิทยา ก่อน
ตัดสินใจด�ำเนินการก่อสร้าง โรงไฟฟ้า ซึง่ กล่าวได้วา่ ในบรรดา โครงการต่างๆ ที่ กฟผ. ด�ำเนินการมา โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
ได้รับการส�ำรวจ ศึกษาและแก้ไขทางนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมมากที่สุด บริษัทฯได้ด�ำเนินการภายใต้กฎระเบียบ
และนโยบายของ กฟผ.อย่างเคร่งครัดในเรื่องการจัดการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม  เพื่อให้
สอดคล้องกับแผนการท�ำงานของ กฟผ.
ซึ่งทาง กฟผ. ได้ก�ำหนดมาตรการในการดูแลและรักษาคุณภาพด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่ง
แวดล้อม  ซึ่งบริษัทฯได้ปฏิบัติตามเป็นส่วนหนึ่งของแผนงานมีดังนี้

มาตรการด้านฝุ่น

กฟผ.มีแนวนโยบายก�ำหนดมาตรการการป้องกันผลกระทบด้านฝุ่น เริ่มจากขั้นตอนวางแผนการจัดเตรียม
เครื่องจักรและอุปกรณ์ก่อนเข้าท�ำเหมือง โดยจัดให้มีรถน�้ำราดน�้ำถนน และรถส�ำหรับฉีดพ่นน�้ำที่วัสดุก่อนการขุด
ขน โดยก�ำหนดให้มีการราดน�้ำถนนในบ่อเหมือง อย่างน้อยวันละ 5 ครั้ง และราดน�้ำถนนบนที่ทิ้งดิน อย่างน้อยวัน
ละ 4 ครัง้ ทัง้ นีใ้ ห้พจิ ารณาจากสภาพอากาศและฤดูกาลประกอบรวมถึงมีการด�ำเนินการฟืน้ ฟูสภาพเหมือง โดยปลูก
ต้นไม้เป็นแนวกันฝุ่น (Green Belt) การปลูกพืชคลุมดินและไม้ยืนต้นควบคู่ไปกับการท�ำเหมือง ซึ่งจะช่วยลดการฟุ้ง
กระจายของฝุ่นจากพื้นที่ว่างเปล่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งบริษัทฯด�ำเนินการตามมาตรการอย่างเคร่งครัด
กฟผ.ได้ด�ำเนินการติดตามตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) และฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM-2.5) บริเวณพื้นที่ชุมชนโดยรอบ กฟผ. ข้อมูลปริมาณฝุ่นละออง
จะถูกค�ำนวณในรูปดัชนีคุณภาพอากาศตามที่กรม-ควบคุมมลพิษก�ำหนด โดยแบ่งเป็น 5 ระดับ คือ 0 ถึง มากกว่า 
200 ซึ่งแต่ละระดับ จะใช้สีเปรียบเทียบระดับของผลกระทบที่มีต่อสุขภาพอนามัย โดยเฉพาะหากมีค่าดัชนีเกินกว่า 
100 แสดงว่าปริมาณของฝุ่นละอองมีค่าเกินมาตรฐานและบอกได้ว่า  คุณภาพอากาศในวันนั้นเริ่มมีผลกระทบต่อ
สุขภาพและอนามัยแล้ว เกณฑ์ค่าดัชนีการตรวจวัด (AQI)   ค่าดัชนีที่ 0-25 คือ ดีมาก, ค่าดัชนีที่ 26-50 คือ ดี,ค่า
ดัชนีที่ 51-100 คือ ปานกลาง , ค่าดัชนีที่ 101-200 คือ เริ่มมีผลต่อสุขภาพ, ค่าดัชนีที่ >200  คือ มีผลต่อสุขภาพ
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ที่มา : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (แม่เมาะ)

มาตรการด้านกลิ่น

กฟผ. ได้ก�ำหนดมาตรการการควบคุมให้ใช้ถ่านหินที่บดแล้วให้หมดภายใน 2 สัปดาห์ เพื่อลดการลุกติดไฟ
ด้วยตนเอง โดยถ่านที่มาก่อนจะใช้ก่อน เพื่อลดกลิ่นที่เกิดจากการลุกไหม้ด้วยตัวเองของถ่านหิน (Spontaneous
Combustion )และ การเปิดหน้าดินบริเวณบ่อเหมืองจะเหลือดินคลุมถ่านไว้ประมาณ 1 เมตรเพื่อไม่ให้ถ่านสัมผัส
กับออกซิเจน อันเป็นสาเหตุทที่ ำ� ให้เกิดการลุกไหม้ และท�ำการบดอัดผิวกองถ่านหินชัว่ คราวนอกลานกองถ่านให้แน่น
รวมถึงมีทีมงานส�ำรวจคอยเฝ้าระวังและเข้าดับไฟทันที หากพบการลุกไหม้ของถ่าน ซึ่งเป็นมาตรการในการป้องกัน
เชิงรุก ซึ่งบริษัทฯด�ำเนินการตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

มาตรการด้านเสียง

กฟผ. ได้มมี าตรการป้องกันผลกระทบด้านเสียง โดยก�ำหนดให้บริษทั ผูร้ บั จ้าง มีการซ่อมบ�ำรุงและดูแลรักษา
เครื่องจักรกล ระบบสายพานให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ มีการจัดท�ำก�ำแพงกั้นเสียง (Sound Barrier) บริเวณปลาย
สายพาน เพื่อลดเสียงจากปลายมอเตอร์สายพายบนที่ทิ้งดิน   ท�ำคันดิน และปลูกต้นไม้เพื่อเป็นแนวป้องกันเสียง
ระหว่างบ่อเหมืองกับชุมชน พร้อมทั้งมีการตรวจวัดเสียงรบกวน และระดับเสียงทั่วไปบริเวณชุมชนที่อาศัยอยู่โดย
รอบเหมือง การติดตามตรวจวัดเสียงรบกวนบริเวณพื้นที่ชุมชนโดยรอบ  ผลที่ได้จากการตรวจวัดได้มีการรายงานให้
กับตัวแทนของหมูบ่ า้ นทีเ่ ข้ามามีสว่ นร่วมในการตรวจวัดสิง่ แวดล้อมกับ กฟผ. มีเกณฑ์ควบคุมตรวจวัดเสียงที  ่ 9  เดซิ
เบลเอ เพื่อควบคุมไม่ให้เกิดผลกระทบ และสร้างความเดือดร้อนร�ำคาญต่อบริเวณชุมชนโดยรอบ ซึ่งบริษัทฯด�ำเนิน
การตามมาตรการอย่างเคร่งครัด
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ตารางแสดงค่าเสียงรบกวน

			
ที่มา : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (แม่เมาะ)

การติดตั้ง Sound barrier บริเวณเครื่องจักรหัวสายพานโครงการแม่เมาะ เพื่อป้องกันเสียง
รบกวนที่จะส่งผลกระทบต่อชุมชน

		

ที่มา : ฝ่ายความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม แม่เมาะ บริษัท สหกลอิควิปเมนท์

มาตรการด้านแรงสั่นสะเทือน

กฟผ.ได้มกี ารควบคุมน�ำ้ หนักวัตถุระเบิดตามระยะทาง และควบคุมการจุดระเบิดโดยการหน่วงเวลาเพือ่ ไม่ให้
ระเบิดพร้อมกัน โดยใช้เครือ่ งจักร อุปกรณ์ และวิธกี ารทีเ่ หมาะสม เพือ่ ลดผลกระทบด้านความสัน่ สะเทือน การตรวจ
วัดแรงสัน่ สะเทือน บริเวณพืน้ ทีช่ มุ ชนโดยรอบ ผลทีไ่ ด้จากการตรวจวัดได้มกี ารรายงานให้กบั ตัวแทนของหมูบ่ า้ นทีเ่ ข้า
มามีสว่ นร่วมในการตรวจวัดสิง่ แวดล้อมกับ กฟผ. ส�ำหรับมาตรฐานแรงสะเทือน เพือ่ ป้องกันผลกระทบต่ออาคาร ตาม
ประกาศโดยคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 วันที่ 26 เม.ย.2553 ที่ก�ำหนดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุด
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ส�ำหรับที่อยู่อาศัย ต�่ำสุดไว้ไม่เกิน 5.0 มิลลิเมตร/วินาที แต่ กฟผ. ได้มีการประยุกต์จากมาตรฐานความปลอดภัย
จากความสัน่ สะเทือนจากการระเบิดของประเทศออสเตรเลีย (AS 2187 - 1983) ทีก่ ำ� หนดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุด
ส�ำหรับสิง่ ปลูกสร้างทีเ่ ป็นโบราณสถานไว้ไม่เกิน 2.0 มิลลิเมตร/วินาที  เพือ่ สร้างความมัน่ ใจว่า การระเบิดของเหมือง
นั้นไม่เกิดผลกระทบต่อบริเวณชุมชนโดยรอบ ซึ่งบริษัทฯด�ำเนินการตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

ตารางแสดงแรงสั่นสะเทือน

		ที่มา : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (แม่เมาะ)

มาตรการด้านคุณภาพน�้ำ
มีการก�ำหนดให้แยกจัดการน�้ำผิวดินบริเวณที่มีกิจกรรมต่างๆ ออกจากกัน เพื่อลดการปนเปื้อนสู่แหล่งน�้ำ
ธรรมชาติ ลดปริมาณน�้ำทิ้งที่ต้องระบายออกสู่ธรรมชาติ โดยสูบน�้ำจากบ่อตกตะกอน (Settling Pond) มาใช้เป็นน�้ำ
หมุนเวียนในเขตเหมืองให้มากที่สุด โดยน�ำไปรดน�้ำต้นไม้ ฉีดพรมถนนเพื่อลดฝุ่น และใช้ในการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ผ่าน
การท�ำเหมืองแล้ว ส่วนน�ำ้ ทิง้ จากขุมเหมืองทีถ่ กู ควบคุมให้ไหลลงสู่ Sump ต่างๆ จะต้องผ่านการบ�ำบัดคุณภาพน�ำ้ ทาง
ชีววิธี (Wetland)  ให้อยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐานก่อนปล่อยให้ไหลลงสูล่ ำ� น�ำ้ สาธารณะต่อไป เพือ่ ลดปริมาณสารละลายทีป่ น
อยู่ในน�้ำให้มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 3 (พ.ศ.
2539)  เรือ่ ง ก�ำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน�ำ้ ทิง้ จากแหล่งก�ำเนิดประเภทอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม
ก่อนระบายลงสู่ล�ำน�้ำสาธารณะ โดย กฟผ. ได้ก�ำหนดจุดตรวจวัดค่าของแข็งละลายน�้ำทั้งหมด (TDS)  นอกจากนี้ยัง
มีการติดตามตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพน�้ำทุกๆ 3 เดือน โดยเก็บตัวอย่างครอบคลุมทั้งฤดูแล้งและฤดูฝน ต่อ
เนื่องกันเป็นประจ�ำทุกปี ซึ่งบริษัทฯด�ำเนินการตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

ตารางแสดงค่าตรวจวัดคุณภาพน�้ำปัจจุบัน

		

ที่มา : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (แม่เมาะ)
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การตรวจวัดค่าน�้ำทิ้งทุกไตรมาสโครงการหงสา

		ที่มา :

โครงการเหมืองหงสา บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน)

การตรวจวัดค่าน�้ำใช้ทุกเดือนโครงการหงสา

ที่มา : โครงการเหมืองหงสา บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน)

ฟื้นฟูสภาพเหมือง
การฟืน้ ฟูสภาพเหมืองได้มแี ผนการด�ำเนินการตัง้ แต่ระยะด�ำเนินการท�ำเหมืองจะถึงระยะสิน้ สุดการท�ำเหมือง
โดยในพืน้ ทีบ่ อ่ เหมืองจะท�ำการปลูกต้นไม้และพืชคลุมดิน สงวนพืน้ ทีป่ า่ ไม้และพืน้ ทีช่ มุ่ น�ำ้ ทีอ่ ยูใ่ กล้เคียงพืน้ ทีโ่ ครงการ
ให้เป็นแหล่งหากินและอยูอ่ าศัยของสัตว์ปา 
่ ในบริเวณทีด่ นิ ทีผ่ า่ นการท�ำเหมืองแล้ว จะถูกน�ำกลับมาใช้ประโยชน์ตาม
แผนที่มีการก�ำหนดไว้ ในลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินเดิมไปพร้อมๆ กับการเดินหน้าเหมืองใหม่ เช่น การปลูกพืช
คลุมดิน ปรับความลาดชันให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย ปลูกป่าทดแทน และการฟื้นฟูสภาพดิน เพื่อรักษาสมดุลทาง
นิเวศวิทยาและสภาพแวดล้อม เป็นต้น
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บริษทั ฯ ได้ดำ� เนินการจัดการด้านชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิง่ แวดล้อมทัง้ ภายในส�ำนักงานและในส่วน
ของการปฏิบัติงานเหมือง ที่สอดคล้องกับ กฟผ. เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการด�ำเนินงาน โดยบริษัทฯ
ได้มีการจัดอบรม การตรวจวัด และจัดเก็บข้อมูลทั้งพนักงาน ผู้รับเหมาและบุคคลที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆ เพื่อใช้
ป้องกัน ควบคุม และประเมินผลความเสี่ยงในการด�ำเนินงาน ด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม  

3.3.2.2) ผลการด�ำเนินงานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
การอบรมความปลอดภัยในการท�ำงาน ส�ำหรับพนักงานเข้างานใหม่
การจัดอบรมเรื่องความปลอดภัยในการท�ำงาน ส�ำหรับพนักงานเข้างานใหม่ ถือเป็นสิ่งส�ำคัญในการเริ่มการ
ท�ำงาน ท�ำให้พนักงานทุกคนได้เรียนรู้กฎระเบียบ ขั้นตอน และวิธีการท�ำงานต่างๆ ในการท�ำงาน การใช้อุปกรณ์
เครื่องมือ หรือเครื่องจักร ให้มีความปลอดภัยมากที่สุด เพื่อลดอันตราย และอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้ และในทุก
สัปดาห์บริษัทฯมีการด�ำเนินกิจกรรม Safety Talk เพื่อพูดคุย แนะน�ำ ให้ความรู้ในด้านความปลอดภัยในการท�ำงาน
ให้แก่พนักงาน

การตรวจวัดระดับแสงสว่าง
การวัดระดับแสงสว่างในสถานประกอบการ เพือ่ การดูแลสุขภาพความเป็นอยูแ่ ละสภาพแวดล้อมปัจจัยหนึง่
ที่มีผลกระทบในการท�ำงานของผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ จึงได้ด�ำเนินการตรวจวัด และติดตามคุณภาพสิ่ง
แวดล้อมในการท�ำงาน เพือ่ ลดความเสีย่ ง และอันตรายทีม่ ตี อ่ ผูป้ ฏิบตั งิ าน ท�ำให้การท�ำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

การตรวจวัดระดับเสียง
การวัดระดับเสียงในสถานประกอบการ เพื่อที่จะลดปัญหามลพิษทางเสียงที่แหล่งก�ำเนิดให้กับผู้ปฏิบัติงาน
โดยการตรวจสอบสถานทีป่ ฏิบตั งิ าน และปรับปรุงแก้ไขแหล่งก�ำเนิดของเสียง  เพือ่ ควบคุม และป้องกันระดับเสียงที่
เกินมาตรฐาน ทีเ่ ป็นอันตรายต่อผูป้ ฏิบตั งิ าน  รวมถึงความปลอดภัยของผูป้ ฏิบตั งิ านและชุมชนโดยรอบสถานประกอบ
การ
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การตรวจวัดความร้อน
การวัดความร้อน เป็นการวัดความร้อนตามกฎเกณฑ์ที่กฎหมายก�ำหนด โดยสถานที่วัดจะเป็นบริเวณสถาน
ประกอบการ อาคารส�ำนักงาน   คลังเก็บสินค้า  และสถานที่อื่นๆ เพื่อตรวจสอบความร้อนที่เกิดขึ้นในระหว่างการ
ปฏิบัติงาน และท�ำให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน สถานประกอบการ ชุมชน และ สิ่งแวดล้อมโดยรอบ

		

การตรวจวัดค่าฝุ่นละออง
การวัดค่าฝุ่นละออง ในสถานประกอบการทั้งภายในและภายนอก เป็นการตรวจสอบวัดค่าตามมาตรฐาน  
เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานในสถานที่นั้นๆ และชุมชนโดยรอบสถานประกอบการ กรณีค่าละอองฝุ่นเกิน
มาตรฐานจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายของผูป้ ฏิบตั งิ าน บริษทั ฯ จะด�ำเนินการแก้ไข และควบคุมให้อยูใ่ นเกณฑ์
ที่ปลอดภัย เพื่อการด�ำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ และลดการเกิดผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบสถานประกอบการ  

		

การตรวจสอบวัดสารเสพติด
การตรวจสารเสพติดจากผู้ปฏิบัติงาน ผู้รับเหมา  และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยเป็นการสุ่มตรวจสารเสพติดจาก
พนักงานทัง้ หมด เพือ่ เป็นการสร้างความปลอดภัยในการท�ำงาน และเป็นการร่วมต่อต้านยาเสพติดในสถานประกอบ
การ รวมถึงการควบคุม และป้องการการกระท�ำความผิดต่อข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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การตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์
การตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ เป็นการตรวจวัดขณะทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ านก�ำลังปฏิบตั งิ าน เพือ่ เป็นการป้องกัน ผู้
ที่กระท�ำความผิด และสามารถควบคุม ตรวจสอบ ผู้ปฏิบัติงานได้  รวมถึงการลดการเกิดอุบัติเหตุในการด�ำเนินงาน
ท�ำให้การด�ำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

นอกจากการตรวจวัดข้างต้นแล้ว บริษัทฯได้มีการฝึกซ้อมกรณีการเกิดอุบัติเหตุ การเกิดเหตุฉุกเฉินในการ
ปฏิบัติงานทั้งในส�ำนักงานและในพื้นที่เหมือง อาทิเช่น การเกิดเหตุไฟไหม้ การเกิดบ่อเหมืองพังทลาย และการเกิด
อุบัติเหตุอื่นๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในการปฏิบัติงาน  โดยมีการฝึกซ้อมการดับเพลิง และการป้องกันการเกิดเพลิงไหม้
การอพยพผูบ้ าดเจ็บ รวมถึงการปฐมพยาบาลเบือ้ งต้น  เพือ่ ความปลอดภัยของพนักงานและผูท้ เี่ กีย่ วข้อง ซึง่ เป็นการ
สร้างความเชื่อมั่นให้แก่พนักงาน ชุมชนรอบข้าง และสถานประกอบการอื่นๆ ของบริษัทฯ

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
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3.4 การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสังคม

		 3.4.1.1) นโยบายและแนวปฏิบัติการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้ให้ความส�ำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ผู้ถือ
หุ้นและพนักงานของบริษัทฯ หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น คู่ค้า  ลูกค้า  เป็นต้น โดยบริษัทฯ ตระหนักดีว่าการ
สนับสนุนและการรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในการด�ำเนินการและการพัฒนาธุรกิจ
ของบริษัทฯ ตามแนวทางดังต่อไปนี้
		 ผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ จะด�ำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งมั่นที่จะสร้างผลการด�ำเนิน

งานที่ดีและการเจริญเติบโตที่มั่นคง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลด้วย
ความโปร่งใสและเชื่อถือได้ต่อผู้ถือหุ้น

		 พนักงาน : บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อพนักงานทุกรายอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมนอก

จากนี้ บริษทั ฯ ยังให้ความส�ำคัญต่อการพัฒนาทักษะ ความรูค้ วามสามารถและศักยภาพของพนักงานอย่างสม�ำ่ เสมอ
เช่น การจัดอบรม การสัมมนา และการฝึกอบรม โดยให้โอกาสอย่างทัว่ ถึงกับพนักงานทุกคนและพยายามสร้างแรงจูงใจ
ให้พนักงานที่มีความรู้ความสามารถสูงให้คงอยู่กับบริษัทฯ เพื่อพัฒนาบริษัทฯ ต่อไป อีกทั้งยังได้ก�ำหนดแนวทางใน
การต่อต้านการทุจริตคอรัปชัน่ รวมทัง้ ปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบตั ติ ามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้อง
เช่น การห้ามใช้ข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัดเป็นต้น
		 คู่ค้า : บริษัทฯ มีกระบวนการในการคัดเลือกคู่ค้าโดยการให้คู่ค้าแข่งขันบนข้อมูลที่เท่าเทียมกัน และคัด

เลือกคู่ค้าด้วยความยุติธรรมภายใต้หลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่ค้าของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยัง
ได้จัดท�ำรูปแบบสัญญาที่เหมาะสมและเป็นธรรมแก่คู่สัญญาทุกฝ่าย และจัดให้มีระบบติดตามเพื่อให้มั่นใจว่าได้มี
การปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาอย่างครบถ้วน วางกระบวนการที่สามารถป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดหา โดยบริษัทฯ ซื้อสินค้าจากคู่ค้าตามเงื่อนไขทางการค้า ตลอดจนปฏิบัติตามสัญญา
ต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด
		 ลูกค้า : บริษัทฯ รับผิดชอบต่อลูกค้าโดยการรักษาคุณภาพและมาตรฐานของบริการ รวมถึงการตอบสนอง

ต่อความต้องการของลูกค้าให้ครบถ้วนและครอบคลุมให้มากที่สุด เพื่อมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าใน
ระยะยาว

		 เจ้าหนี้ : บริษัทฯ จะปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ตามสัญญาที่มีต่อเจ้าหนี้เป็นส�ำคัญ รวมทั้ง การช�ำระคืนเงิน

ต้นดอกเบี้ยและการดูแลหลักประกันต่างๆ ภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้อง

		 คู่แข่ง : บริษัทฯ ประพฤติตามกรอบการแข่งขันที่ดี มีจรรยาบรรณและอยู่ในกรอบของกฎหมาย รวมทั้ง

สนับสนุนและส่งเสริมนโยบายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม

		 สังคมและส่วนรวม : บริษัทฯ ใส่ใจและให้ความส�ำคัญต่อความปลอดภัยต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและคุณภาพ

ชีวิตของผู้คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงานของบริษัทฯ และส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทฯ มีจิตส�ำนึกและ
ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม รวมทั้งจัดให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ บริษัทฯพยายามเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นการสร้างและรักษาไว้
ซึ่งสิ่งแวดล้อมและสังคม
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3.4.1.2) ผลการด�ำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญในการพัฒนาองค์กรควบคู่ไปกับการพัฒนาความสัมพันธ์อันดีกับ
ชุมชน และสังคม โดยมีนโยบายว่า  การด�ำเนินงานของบริษัทจะต้องไม่สร้างความเดือดร้อนใดๆ ให้กับชุมชน
และสังคมรอบข้าง รวมไปถึงต้องให้ความร่วมมือ และช่วยเหลือชุมชน และสังคมในการพัฒนาชุมชนให้ดียิ่ง
ขึ้น มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เพื่อช่วยกันพัฒนาสังคมรอบข้าง โดยการสนับสนุน รวมกับ
ทางภาครัฐหรือองค์กรพัฒนาเอกชน เพื่อเพิ่มความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากทรัพยากร ความรู้ และทักษะ
ที่มีให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR After Process)”) โดยกิจกรรมที่ทางบริษัทได้ให้ความร่วม
มือหรือช่วยเหลือกับชุมชน ได้แก่
- เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 บริษัทฯ น�ำคณะพนักงานเข้าร่วมมอบขนม ชุดกีฬา และอุปกรณ์กีฬา ให้
โรงเรียนมัธยมสมบูรณ์บ้านภูแล้ง เมืองหงสา แขวงไชยบุรี เพื่อให้โรงเรียนได้ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน

- เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564 บริษัทฯ น�ำคณะพนักงานร่วมปลูกป่า เพื่อเฉลิมฉลองวันเด็กน้อยสากล และ
วันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ที่ห้วยขี้กะเดือน เมืองหงสา แขวงไชยะบุรี โดยท่านเจ้าเมืองหงสา พร้อมด้วยคณะกรรมการ
และพนักงานโครงการไฟฟ้าหงสา ประชาชนทั่วเมืองเข้าร่วมงานนี้ด้วย มีผู้เข้าร่วม 1,000 กว่าคน

- เมื่อวันที่ 3 -14 มิถุนายน 2564 บริษัทฯ น�ำคณะพนักงานเข้าช่วยงานการจัดฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาล
เมืองหงสา  แขวงไชยบุรี เนื่องจากมีพนักงานและประชาชนมาใช้บริการจ�ำนวนมาก เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของ
เจ้าหน้าที่และอ�ำนวยความสะดวกให้แก่หน่วยงานของโรงพยาบาลเมืองหงสา
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- เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 บริษัทฯ น�ำคณะพนักงานมอบอุปกรณ์กีฬา เครื่องคอมพิวเตอร์ เต็นท์สนาม

อาหารกลางวัน และไอศกรีม ให้กับนักเรียน ณ โรงเรียนวัดหัวฝาย เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน

- เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 บริษัทฯ น�ำคณะพนักงานถวายอุปกรณ์นั่งร้าน และหลอดไฟฟ้า เพื่อใช้ใน
งานก่อสร้างวิหารและใช้ประโยชน์ภายในวัด ณ วัดบ้านดง พร้อมมอบอาหารว่าง และเครื่องดื่ม สนับสนุนกิจกรรม
พัฒนาชุมชนต�ำบลบ้านดง ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ล�ำปาง

- เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 บริษัทฯ ได้มอบวัคซีน Sinopharm จ�ำนวน 2,300 โดส ให้กับพนักงาน
ทุกคน พันธมิตรทางธุรกิจ และบุคลากรทางการศึกษา ที่อ�ำเภอแม่เมาะ จ. ล�ำปาง

		
- เมื่อวันที่  25 ตุลาคม 2564 บริษัทฯ น�ำคณะพนักงานมอบเครื่องดื่ม อาหารว่าง สนับสนุนช่วยเหลือ

ชุมชนที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID - 19 ณ ด่านตรวจโควิด บ้านส้านและบ้านจ�ำปุย ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ
จ.ล�ำปาง
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- เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน  2564 บริษัทฯ น�ำคณะพนักงานมอบเครื่องดื่ม อาหารว่าง สนับสนุนช่วยเหลือ
ชุมชนที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19  ณ ด่านตรวจโควิดบ้านทาน ต�ำบลจางเหนือ อ.แม่เมาะ จ.ล�ำปาง

- เมือ่ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 บริษทั ฯ น�ำคณะพนักงานร่วมมอบเงินสนับสนุนงบประมาณในการป้องกัน
ควบคุม และแก้ไขการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ณ ห้องว่าการเมืองหงสา แขวงไชยบุรี

- เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2564 บริษัทฯร่วมกับ กฟผ.จัดกิจกรรม”จากใจสหกลสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน” มีการ
ตรวจสุขภาพคนในชุมชนบ้านห้วยคิง เพื่อให้คนในชุมชนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง พร้อมทั้งแจกน�้ำดื่ม   ข้าวสาร
อาหารแห้ง ให้กับคนในชุมชนบ้านห้วยคิง ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ล�ำปาง

- เมื่อวันที่ 23-25 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ น�ำคณะพนักงานร่วมฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 Booster Covid-19 เพื่อ
ป้องกัน ควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ณ บริษัทฯ บ้านหาน เมืองหงสา แขวงไชยบุรี
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- เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ  และกลุ่มบริษัทที่เป็นพันธมิตรทางธุรกิจ ร่วมกับ กฟผ. ท�ำกิจกรรม
โครงการถนนสีขาวรณรงค์การขับขีป่ ลอดภัย ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เพือ่ ให้ประชาชนตระหนักถึง
ความปลอดภัยในการขับขี่ และลดการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

ในด้านการบริหารจัดการภายใน บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการตามนโยบายตลอดจนค�ำแนะน�ำของภาครัฐ และ
กรมควบคุมโรคอยู่เสมอ เพื่อช่วยลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19  เช่น การตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19
ก่อนเข้าท�ำงาน การวัดอุณหภูมิ การลดความแออัดของรถบริการรับ-ส่ง โดยการเพิ่มรอบการให้บริการ การงดใช้ตู้
พักชั่วคราว โดยเปลี่ยนเป็นเต็นท์สนาม เพื่อไม่ให้เกิดความแออัด ยกเลิกการรับประทานอาหารในโรงอาหาร โดย
การจัดเป็นข้าวกล่องแทน ท�ำความสะอาดภายในอาคาร ลิฟต์ และส่วนบริการที่ใช้ร่วมกัน รถที่ให้บริการทุกรอบ
นอกจากนี้ ในส่วนงานที่พนักงานสามารถท�ำงานได้โดยไม่จ�ำเป็นต้องเข้าส�ำนักงาน บริษัทฯ ได้จัดให้มีการ WORK
FROM HOME เพื่อลดโอกาสที่พนักงานต้องสัมผัสกับผู้คนจ�ำนวนมากในการใช้บริการรถขนส่งสาธารณะ ทั้งนี้ การ
ด�ำเนินกิจการของบริษัทฯนั้น ยังคงด�ำเนินกิจการตามปกติ และได้ปฏิบัติตาม ค�ำสั่ง ประกาศ หรือกฎหมายที่มีการ
บังคับใช้ในช่วงเวลานี้อย่างเคร่งครัด

3.4.2.1) นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน  

		
บริษัทฯ มีนโยบายต่อต้านการกระท�ำอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน และพร้อมสนับสนุนการปกป้อง

สิทธิมนุษยชน โดยการปฏิบัติต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นพนักงาน ชุมชน และสังคมรอบข้างด้วยความ
เคารพในคุณค่าของความเป็นมนุษย์ ค�ำนึงถึงความเสมอภาคและเสรีภาพที่เท่าเทียมกัน ไม่ละเมิดสิทธิขั้นพื้น
ฐาน และไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ภาษา สีผิว เพศ อายุ การศึกษา
สภาวะทางร่างกาย หรือสถานะทางสังคม รวมถึงจัดให้มีการดูแลไม่ให้ธุรกิจของบริษัทฯ เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น การใช้แรงงานเด็ก และการคุกคามทางเพศ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ส่ง
เสริมให้มกี ารเฝ้าระวังการปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดด้านสิทธิมนุษยชน โดยจัดให้มสี ว่ นร่วมในการแสดงความคิดเห็น
และช่องทางในการร้องเรียนส�ำหรับผูท้ ไี่ ด้รบั ความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิอนั เกิดจากการด�ำเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ และด�ำเนินการเยียวยาตามสมควร

การบริหารการจัดการ

ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล, ประกาศนโยบายสิทธิมนุษยชน, จัดท�ำข้อบังคับบริษทั เกีย่ วกับ
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับในการท�ำงาน(คู่มือพนักงาน) ปฏิบัติตามหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน และสิทธิมนุษย
ชนอย่างเคร่งครัด, จัดให้มีช่องทางการร้องเรียน และกระบวนการตรวจสอบ
ทั้งนี้บริษัทมุ่งสร้างคุณค่าในการด�ำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ ค�ำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน ปกป้องสิทธิ
แรงงาน ความปลอดภัยสุขอนามัย และสร้างสภาพแวดล้อมในการท�ำงานที่ดีควบคู่กับการบริหารและพัฒนาความ
รู้ความสามารถและทักษะใหม่ที่จําเป็นของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทมีแนวทางที่จะปฏิบัติตามหลักการสิทธิ
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มนุษยชนขัน้ พืน้ ฐานและความเสมอภาค โดยไม่คำ� นึงถึงความแตกต่างในเรือ่ งเชือ้ ชาติ สีผวิ เพศ ภาษา ศาสนา ความ
เชือ่ ทางการเมือง หรือความเชือ่ ในทางอืน่ ใด และปฏิบตั ติ อ่ พนักงานและลูกจ้างตามกฎหมายแรงงานและตามข้อบังคับ
ที่ก�ำหนด แนวปฏิบัติ
1. ดูแลและปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม
2. การพัฒนาบุคลากรในองค์กร
		

3.4.2.2) ผลการด�ำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน

		 การดูแลพนักงาน
บริษัทให้ความส�ำคัญต่อการดูแลพนักงาน เริ่มตั้งแต่กระบวนการสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
และมีทัศนคติที่สอดคล้องกับค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กร มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะ
สมเป็นธรรมเพื่อสร้างความมั่นคงและเป็นหลักประกันทางการเงิน พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน มีนโยบายใน
การประเมินผลการปฏิบตั งิ านอย่างเป็นธรรม ทัง้ ด้านประสิทธิภาพการท�ำงานและความสามารถทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ รักษา
พนักงานทีม่ คี วามรู้ ความสามารถในการสร้างประโยชน์ให้แก่บริษทั และมีแผนในการพัฒนาพนักงานให้มที กั ษะทัง้ ใน
ด้านความรู้และทัศนคติ เพื่อให้พนักงานเติบโตไปพร้อมๆกับบริษัท

การจ้างงาน
บริษัทให้ความส�ำคัญต่อสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ โดยเปิดโอกาส
ให้คนทุกเพศทุกวัย รวมถึงการจ้างงานผู้พิการตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานสามารถเข้าท�ำงานในบริษัทตามความ
สามารถและความเหมาะสมกับลักษณะของงาน โดยไม่มีการกีดกั้น ซึ่งในปี 2564 บริษัทมีสัดส่วนพนักงาน ดังนี้
รายการ

เพศชาย

เพศหญิง

จ�ำนวน (คน) สัดส่วน จ�ำนวน (คน)

รวมจ�ำนวน (คน)

สัดส่วน

จ�ำแนกตามระดับ
- ระดับบริหาร (สูง กลาง ต้น)
  - ระดับอาวุโส
  - ระดับปฏิบัติการ
  - ผู้พิการ
รวมพนักงานประจ�ำทั้งสิ้น

250
4
949
3
1,206

คิดเป็นร้อยละ

20.7%
0.3%
78.7%
0.2%
100.0%

51
1
52
0
104

92.1%

49.0%
1.0%
50.0%
0.0%
100.0%
7.9%

301
5
1,001
3
1,310
100.0%

จ�ำแนกตามอายุ
   - อายุระหว่าง 20 - 30ปี
  - อายุระหว่าง 31 - 40 ปี
  - อายุระหว่าง 41 - 50 ปี
  - 51 ปีขึ้นไป
รวมพนักงานประจ�ำทั้งสิ้น
คิดเป็นร้อยละ

378
354
285
189
1,206

31.3%
29.4%
23.6%
15.7%
100.0%

92.1%

29
42
12
21
104

27.9%
40.4%
11.5%
20.2%
100.0%
7.9%

407
396
297
210
1,310
100.0%
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ตารางแสดงจ�ำนวนพนักงานใหม่ปี 2564 สถิติการจ้างพนักงานใหม่ของบริษัทแยกตามเพศและอายุ เพื่อ
แสดงภาพรวมและแนวโน้มการจ้างงานเป็นรายปี
รายการ

เพศชาย

เพศหญิง

จ�ำนวน (คน)

สัดส่วน

จ�ำนวน (คน)

สัดส่วน

117
47
30
5
199

58.8%
23.6%
15.1%
2.5%
100.0%

7
3
1
1
12

58.3%
25.0%
8.3%
8.3%
100.0%

รวมจ�ำนวน (คน)

จ�ำแนกตามอายุ
- อายุระหว่าง 20 - 30ปี
  - อายุระหว่าง 31 - 40 ปี
  - อายุระหว่าง 41 - 50 ปี
  - 51 ปีขึ้นไป
รวมพนักงานประจ�ำทั้งสิ้น
คิดเป็นร้อยละ

94.3%

124
50
31
6
211

5.7%

100.0%

เพศหญิง

รวมจ�ำนวน (คน)

ตารางแสดงจ�ำนวนพนักงานลาออก ณ 31 ธันวาคม 2564
รายการ

เพศชาย
จ�ำนวน (คน) สัดส่วน

จ�ำนวน (คน)

สัดส่วน

7
0
7
0
14

50.0%
0.0%
50.0%
0.0%
100.0%

จ�ำแนกตามระดับ
  - ระดับบริหาร (สูง กลาง ต้น)
  - ระดับอาวุโส
  - ระดับปฏิบัติการ
  - ผู้พิการ
รวมพนักงานประจ�ำทั้งสิ้น

58
1
226
0
285

คิดเป็นร้อยละ

20.4%
0.4%
79.3%
0.0%
100.0%
95.3%

4.7%

65
1
233
0
299
100.0%

จ�ำแนกตามอายุ
  - อายุระหว่าง 20 - 30ปี
  - อายุระหว่าง 31 - 40 ปี
  - อายุระหว่าง 41 - 50 ปี
  - 51 ปีขึ้นไป
รวมพนักงานประจ�ำทั้งสิ้น
คิดเป็นร้อยละ

120
75
40
50
285

42.1%
26.3%
14.0%
17.5%
100.0%
95.3%

		 การดูแลพนักงานในด้านสวัสดิการ

5
5
0
4
14

35.7%
35.7%
0.0%
28.6%
100.0%
4.7%

125
80
40
54
299
100.0%

บริษทั ได้จดั ให้มกี ารก�ำหนดสวัดกิ ารส่วนเพิม่ เติม โดยมีการจัดตัง้ คณะกรรมการด้านสวัสดิการพนักงานทีม่ า
จากการเลือกตั้งซึ่งจัดตั้งใหม่ทุกๆ 2 ปี โดยให้สิทธิพนักงานทุกระกับในการสมัครเป็นคณะกรรมการด้านสวัสดิการ
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เพื่อเป็นตัวแทนในการร่วมเจรจาต่อรองกับบริษัทเกี่ยวกับข้อปฏิบัติหรือข้อตกลงที่มีผลกระทบต่อพนักงาน รับฟัง
ความคิดเห็นรวมถึงข้อเสนอแนะของพนักงานผ่านช่องทางคณะกรรมการและเป็นการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ
ร่วมใจของพนักงานและบริษัทในการดูแลสวัสดิการที่เป็นประโยชน์ต่อพนักงานทุกๆด้าน
- การจัดให้มกี ารตรวจสุขภาพประจ�ำปี ปีละ 1 ครัง้ ส�ำหรับโครงการแม่เมาะและส�ำนักงานใหญ่ ส่วนโครงการ
หงสาจัดให้มีกรตรวจสุขภาพประจ�ำปี ปีละ 2 ครั้ง
- การจัดให้มผี ลประโยชน์ในรูปเงินช่วยเหลือในวาระต่างๆ เช่น กระเช้าเยีย่ มไข้ เงินช่วยเหลืองานศพส�ำหรับ
พนักงาน พ่อ แม่ บุตร และคู่สมรส เป็นต้น
- การจัดให้มกี รมธรรม์ประกันชีวติ ประกันสุขภาพแบบกลุม่ ค่าทันตกรรม และประกันอุบตั เิ หตุกลุม่ มีคา่ รักษา
พยาบาลให้กับพนักงาน(เฉพาะพนักงานที่ได้รับสวัสดิการประกันอุบัติเหตุกลุ่ม) เพื่ออ�ำนวยความสะดวก
ด้านการเข้ารับการรักษาพยาบาล
- การสนับสนุนด้านการศึกษาโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่พนักงานของบริษัทที่วางแผนอยาก
ศึกษาต่อเพือ่ เสริมสร้างความรูแ้ ละศักยภาพของตนเอง เพือ่ สามารถน�ำมาปรับและต่อยอดในการท�ำงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
การด�ำเนินงานที่ส�ำคัญของคณะกรรมการสวัสดิการปี 2564
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ โรคโควิด-19 และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดทีเ่ ข้มข้นของภาค
รัฐ และมาตรการป้องกันการติดเชื้อและการแพร่ระบาดของบริษัทฯ ส่งผลกระทบต่อสิทธิส่วนบุคคลในการใช้ชีวิต
ประจ�ำวันของพนักงานเป็นอย่างมาก เช่น มาตรการให้ทกุ คนสวมหน้ากากอนามัย และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือ
ล้างสบู่บ่อยๆ ณ ขณะนั้นทั้งหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอร์เป็นสิ่งที่หามาใช้ได้ยากมาก และมีราคาแพง ส่วน
มาตรการการงดอาหารกลางวันทีโ่ รงอาหารเพือ่ ป้องกันการนัง่ รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ท�ำให้พนักงานต้อง
รับภาระค่าใช้จา่ ยเพิม่ จากทีต่ อ้ งซือ้ อาหารทานเอง หรือการสัง่ อาหารข้างนอกโดยใช้บริการส่งอาหาร คณะกรรมการ
สวัสดิการได้รบั ฟังความเดือดร้อนของพนักงานและน�ำเสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณาให้ความช่วยเหลือเพือ่ ลด
ผลกระทบต่อพนักงานตามรายการดังนี้
- ขอให้บริษัทฯ จัดแจกเจลแอลกอฮอล์ให้กับพนักงานทุกคน
- ขอให้บริษัทฯ ช่วยเหลือค่าอาหารกลางวันที่พนักงานต้องแบกรับภาระเพิ่มวันละ 40 บาทต่อคน
จนกว่ามาตรการจะผ่อนคลายส�ำหรับพนักงานทีม่ าปฏิบตั งิ านทีบ่ ริษทั และพนักงานที่ WFH จะไม่ได้รบั สิทธิ
เงินช่วยเหลือดังกล่าว
- จัดหาชุดตรวจ ATK ให้พนักงาน
- ด�ำเนินการจัดหาวัคซีนโควิด-19 ส�ำหรับให้พนักงานและครอบครัวพนักงาน
		 มาตรการป้องกันโรคติดต่อโควิด-19

บริษัทให้ความส�ำคัญกับความปลอดภัยของพนักงาน โดยได้มีการก�ำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันการ
ติดต่อ เช่น
- ให้ความรู้ความเข้าใจแก่พนักงานผ่านสื่อต่างๆ เกี่ยวกับเชื้อไวรัส รวมถึงวิธีการรับมือ
- จ�ำกัดพื้นที่การรับบุคลภายนอกไว้ในพื้นที่ที่จัดเตรียมไว้ โดยไม่ให้เข้ามาในส่วนของส�ำนักงาน
- ให้ท�ำการตรวจวัดอุณหภูมิ สวมใส่หน้ากากอนามัย และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนขึ้นบริเวณอาคาร
ส�ำนักงาน
- หมั่นท�ำความสะอาดจุดสัมผัสร่วม เช่น ลิฟท์โดยสาร มือจับประตู ราวบันได ด้วยแอลกอฮอล์เป็นประจ�ำ
บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
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- หมั่นท�ำความสะอาดบริเวณภายในและภายนอกอาคาร รวมถึงรถยนต์โดยสารส่วนรวมเป็นปประจ�ำ
- ให้พนักงานปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home) / หรือสลับกันมาท�ำงานเพื่อลดความแออัดภายใน
ส�ำนักงาน
		 ตารางรายงานการดูแลพนักงานในด้านสวัสดิการ

รายละเอียดการดูแลพนักงาน
การตรวจสุขภาพประจ�ำปี
กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
สวัสดิการประกันสุขภาพกลุ่ม
สวัสดิการประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
สวัสดิการพนักงานเกษียณอายุ
สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
สวัสดิการอื่นๆ
  - กระเช้าเยี่ยมไข้
  - พวงหรีด
  - ช่วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิต
  - ช่วยเหลือกรณีญาติพนักงานเสียชีวิต
  - วัคซีนโควิด-19
		

3.4.3.1) นโยบายและแนวปฏิบัติด้านทรัพยากรบุคคล

		

3.4.3.2) ผลการด�ำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล

ปี 2564 (คน)
1,174
1,030
262
86
4
1,060
3
6
2
6
1,302

บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญในการบริหารงานด้านบุคลากรของบริษัทอย่างต่อเนื่องเสมอมา เนื่องจากพนักงาน
ทุกคนเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่จะช่วยผลักดันให้แก่บริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมายและแผนธุรกิจที่วางไว้ได้ โดย
บริษัทฯ ยังให้ความส�ำคัญต่อการพัฒนา  ถ่ายทอดความรู้ และความสามารถของพนักงาน รับฟังความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาคกัน ถือเป็นปัจจัยหลักส�ำคัญของการก้าวไปสู่ความ
ส�ำเร็จของบริษทั ฯ และถือว่าพนักงานคือทรัพยากรทีม่ คี ณ
ุ ค่าต่อการด�ำเนินธุรกิจเพือ่ สร้างคุณค่า มูลค่าให้แก่องค์กร
และเป็นตัวขับเคลือ่ นองค์กรให้เกิดการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน บริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญกับการวางแผนก�ำลังคนและพัฒนา
พนักงานให้มศี กั ยภาพเพือ่ รองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต โดยเริม่ ตัง้ แต่การสรรหาว่าจ้างบุคลากรให้ตรงกับ
ความต้องการในแต่ละสายงาน พิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านความรู้ ความสามารถ ผู้บริหารระดับสูงจึงมีส่วน
ที่จะผลักดันให้บุคลากรเกิดการพัฒนาเรียนรู้และการแลกเปลี่ยนความรู้และการท�ำงานเป็นทีม เพื่อรักษาทรัพยากร
บุคคลที่มีคุณค่าให้อยู่กับบริษัทฯ ถือเป็นอีกเสาหลักส�ำคัญที่จะท�ำให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างยั่งยืน
		 การเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาพนักงาน

บริษัทเล็งเห็นถึงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ทั้งด้านความรู้ ทักษะ ความสามรถในด้านต่างๆ โดยการ
สนับสนุนกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับการเจริญเติบโตของธุรกิจและให้ตรงกับความ
ต้องการในการท�ำงานแต่ละลักษณะงาน เน้นการเสริมสร้างทักษะในด้านต่างๆ ส�ำหรับพนักงานใหม่ และอบรมการ
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เพิ่มความช�ำนาญในสายงานส�ำหรับพนักงานทุกส่วน โดยจัดโครงการอบรมที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะและความสาม
รถในการท�ำงานและเพิ่มทักษะในการสื่อสาร เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการด�ำเนินธุรกิจขององค์กร
นอกจากนัน้ บริษทั มีการจัดกิจกรรมเชิงปฏิบตั กิ ารนอกสถานทีเ่ พือ่ เพิม่ ทักษะและความช�ำนาญเชิงวิชาชีพตาม
ต�ำแหน่งงาน ส่งเสริมให้พนักงานมีความคิดสร้างสรรค์และให้เข้าใจถึงกระบวนการท�ำงานที่ชัดเจนเพื่อเพิ่มขีดความ
สามารถด้านการแข่งขันของธุรกิจในอนาคตได้และในปี 2563 แบ่งการอบรมศักยภาพพนักงานออกเป็น 4ประเภท
ดังนี้
1. การฝึกอบรมทั่วไป (Company General Training)
1.1 หลักสูตรส�ำหรับพนักงานใหม่ (การปฐมนิเทศพนักงานใหม่)
เป็นหลักสูตรเบื้องต้นที่พนักงานใหม่จะได้รับการอบรม
1.2 หลักสูตรเกี่ยวกับความปลอดภัยเบื้องต้น
1.3 หลักสูตรเกีย่ วกับอบรมดับเพลิงเบือ้ งต้น บริษทั ฯ จัดให้มกี ารฝึกอบรมดับเพลิงขัน้ ต้นให้กบั พนักงาน
โดยมีเจ้าหน้าทีป่ อ้ งกันและบรรเทาสาธารณภัยสถานีดบั เพลิงลาดยาว เป็นผูบ้ รรยายให้ความรูท้ งั้ ภาค
ทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติ เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย
เบื้องต้น
1.4 หลักสูตรการฝึกอบรมขณะปฏิบัติงาน (On the Job Training)
2. การฝึกอบรมการบริหาร (Management Skills)
2.1 ทักษะการบริหารงานและบริหารคน
2.2 ทักษะการเป็นผู้บังคับบัญชา 
2.3 ทักษะการติดต่อสื่อสาร
2.4 ทักษะประสานงาน
3. การฝึกอบรมเฉพาะด้าน (Functional Skills)
3.1 ด้านวิศวกรรมและการด�ำเนินงานในโครงการ (Engineering and Project Execution Training)
3.2 ด้านการขับรถเฉพาะทาง  เช่น พนักงานขับรถเทท้าย  พนักงานขับรถขุด พนักงานขับรถเกรด เป็นต้น
3.3 ด้านการปฏิบัติการสายพาน โดยจะเป็นการอบรมในเรื่องงานด้านวิศวกรรมเฉพาะด้าน ซึ่งจะท�ำให้
พนักงานมีความรู้ ความสามารถในงานที่ได้รับมอบหมายได้ดียิ่งขึ้น
3.4 ด้านการปฏิบัติการเหมือง โดยจะเป็นการอบรมในเรื่องงานด้านวิศวกรรมเฉพาะด้าน ซึ่งจะท�ำให้
พนักงานมีความรู้ ความสามารถในงานที่ได้รับมอบหมายได้ดียิ่งขึ้น
4. การส่งเสริมและสร้างสัมพันธภาพให้กับพนักงาน
4.1 การสัมมนาและออกไปท�ำกิจกรรมนอกสถานที่
4.2 การจัดกิจกรรมในเชิงสันทนาการ เช่น การแข่งขันกีฬาสี  การวิ่งมาราธอน

งบประมาณในการพัฒนาศักยภาพของพนักงานปี 2564

บริษัทมีการพัฒนาและน�ำนโยบายการบริหารทรัพยากรส่วนบุคคลมาปรับใช้ในองค์กร โดยครอบคลุมเกี่ยว
กับการพัฒนาบุคลากร รวมถึงการจัดหลักสูตรฝึกอบรมภายในอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาทักษะและความสามารถของ
พนักงาน
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หัวข้อ

จ�ำนวนผู้เข้าร่วม(ราย)

ค่าใช้จ่าย(บาท)

เฉลี่ยต่อคน(บาท)

ด้านทักษะและความรู้เฉพาะด้าน
ด้านความปลอดภัย
ด้านสัมพันธภาพและทีม
ด้านการบริหาร

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�ำเนินงานภายใต้ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมีนโยบาย

ป้องกันผลกระทบในด้านต่างๆ การวางแผนและควบคุมการปฏิบตั งิ านให้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับมาตรฐาน
สากลรวมไปถึงกฎหมายและระเบียบข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ให้บริษทั ฯด�ำเนินธุรกิจได้อย่างยัง่ ยืน โดยบริษทั ฯได้ให้
ความส�ำคัญกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ ลูกค้า ซึ่งมีจ�ำนวนน้อยรายท�ำให้ต้องมีความรับผิดชอบในการส่งมอบงาน
อย่างมีคุณภาพสูงสุด พนักงานปฏิบัติการที่ท�ำงานอยู่กับเครื่องจักร จ�ำนวนมากกว่า 1,000 คน ที่ต้องค�ำนึงถึงการ
รักษาความปลอดภัยในการปฏิบตั งิ าน รวมทัง้ การปฏิบตั ติ อ่ พนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม นอกจากนี้
ยังให้ความส�ำคัญกับการดูแลชุมชนและสิง่ แวดล้อมใกล้เคียงพืน้ ทีป่ ฏิบตั งิ านทีม่ คี วามอ่อนไหวต่อการด�ำเนินงานของ
การผลิตกระแสไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหิน โดยบริษัทฯ ได้มีการควบคุมและประเมินความเสี่ยงดังกล่าวอยู่
ในระดับสูง เพือ่ ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสังคม และสิง่ แวดล้อม และเพือ่ ไม่ให้เกิดการร้องเรียน การประท้วงจากชุมชน
หรือผิดต่อกฎระเบียบราชการที่เกี่ยวข้อง
		 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการให้บุคลากรภายในองค์กรตั้งแต่ระดับผู้บริหาร หัวหน้างาน และพนักงานในส่วน
ต่างๆ ของบริษัทให้มีการปฏิบัติตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดความร่วมมือและ
น�ำมาซึง่ ประโยชน์รว่ มกันในการบรรลุเป้าหมายการด�ำเนินธุรกิจอย่างยัง่ ยืน โดยการประกาศนโยบายความรับผิดชอบ
ต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมผ่านทางช่องทางการสื่อสารของบริษัทฯ ทั้งรูปแบบการประชุมระดับผู้บริหาร การประชุม
ระดับฝ่าย บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบ Intranet และวารสารประชาสัมพันธ์ภายในบริษัทฯ พร้อมทั้งก�ำหนดอยู่ใน
หัวข้อการปฐมนิเทศพนักงานใหม่และการอบรมพนักงาน เพื่อย�้ำให้ตระหนักถึงความส�ำคัญอยู่เสมอ
		 3.4.4.2) ผลการด�ำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน
		 บริษัทฯ น�ำระบบการประเมินผลมาใช้ในการก�ำกับให้มีการปฏิบัติตามนโยบายความรับผิดชอบทางสังคม

โดยก�ำหนดเกณฑ์การชี้วัดผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ (Key Performance Indicators - KPIs) ซึ่งสะท้อนการปฏิบัติ
ตามนโยบายดังกล่าว เช่น
		 1) เป้าหมายการผลิตประจ�ำปีเพือ่ ให้มนั่ ใจว่าบริษทั สามารถส่งมอบงานให้ กฟผ. ได้ทนั ตามปริมาณและระยะ
เวลาที่ก�ำหนด
		 2) การประเมินความพึงพอใจของ กฟผ. ที่มตี ่อการท�ำงานของบริษทั ฯ ตามสัญญาและการด�ำเนินงานของบ
ริษัทฯ เพื่อป้องกันมลภาวะจากฝุ่นทุกไตรมาส
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ล�ำดับ

กลุ่มลูกค้า

1
2

การประเมินผล
ปริมาณงาน

Egat

3
4
5
6

การประสานงาน
อาชีวอนามัย
ความปลอดภัย
และสิ่งแวดล้อม

ระดับความพึงพอใจของ
ลูกค้า %
ประจ�ำปี

เรื่อง

2562

2563

2564

งานรายการที่ 1 งานขุดขนดิน
งานรายการที่ 2 งานขุดขนถ่าน

97%
97%

94%
95%

94%
96%

ชั่วโมงการท�ำงานสายพานระบบ System….

97%

94%

94%

ความรวดเร็วในการติดต่อสื่อสาร
ไม่มีอุบัติเหตุและไม่มีผู้เสียชีวิตในการปฎิบัติ
งาน ในระดับ A
การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (ฝุ่น, เสียง)
ระดับความพึงใจโดยรวม

99%
96%

87%
91%

90%
98%

97%
97%

83%
90%

84%
93%

HPC

ล�ำดับ

กลุ่มลูกค้า

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

ระดับความพึงพอใจของ
ลูกค้า %

การประเมินผล

ความพึง
พอใจโดย
รวม

ประจ�ำปี 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�ำปี 2564 (โครงการหงสา)
3) เป้าหมายการลดการเกิดอุบตั เิ หตุในการท�ำงานทัง้ อุบตั เิ หตุขนาดเล็ก ปานกลางและขนาดใหญ่ทกี่ อ่ ให้
เกิดการบาดเจ็บของพนักงาน ทั้งนี้ จะมีกระบวนการติดตามและสรุปผลการด�ำเนินงานตาม KPIs ที่เกี่ยวข้องกับการ
ป้องกันอุบัติเหตุ เพื่อประกอบการพิจารณาผลการด�ำเนินงานเป็นประจ�ำทุกปี
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		 อุบัติเหตุด้านบุคคล				 		
ประเภทความรุนแรง
ปฐมพยาบาล กลับไปท�ำงานต่อ ไม่หยุดงาน
ส่งตัวรักษาโรงพยาบาล แต่ไม่หยุดงาน สามารถ
กลับมาท�ำงานต่อได้ เช่น เย็บแผล เป็นต้น
ได้รับบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน ไม่สามารถมาท�ำงาน
ได้ภายหลังจากได้รับอุบัติเหตุจากการท�ำงาน
อุบัติเหตุรุนแรงหรือเสียชีวิต
รวม
รวมทั้งสิ้น

จ�ำนวน (ครั้ง)

2563

2564

แม่เมาะ
6
9

หงสา
1
4

แม่เมาะ
4
11

หงสา
1
-

10

3

8

4

0
25

0
8

0
23

0
5

33

28

		 อุบัติเหตุด้านทรัพย์สิน				 			จ�ำนวน (ครั้ง)
เกณฑ์
จ�ำนวนอุบัติเหตุขนาดเล็ก
จ�ำนวนอุบัติเหตุขนาดกลาง ที่มีความเสียหายตั้งแต่
10,001 - 100,000 บาท
จ�ำนวนอุบัติเหตุขนาดใหญ่ ที่มีความเสียหายตั้งแต่
100,001 บาท ขึ้นไป
อื่นๆ (ประกันสังคม, ประกันภัย,
ผู้รับเหมาเป็นผู้รับผิดชอบค่าความเสียหาย)
รวม
รวมทั้งสิ้น

2563

2564

แม่เมาะ
68
47

หงสา
19
32

แม่เมาะ
27
45

หงสา
20
24

18

4

4

9

0

35

12

28

133

90

88

81

223

169

หมายเหตุ : อุบัติเหตุขนาดเล็ก : ความเสียหายไม่เกิน < 10,000 บาท
อุบัติเหตุขนาดกลาง : ความเสียหายตั้งแต่ 10,001 - 100,000 บาท
อุบัติเหตุขนาดใหญ่ : ความเสียหายตั้งแต่ 100,001 บาทขึ้นไป

ส�ำหรับการด�ำเนินโครงการขุด-ขนดิน ณ เมืองหงสา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว บริษัทฯได้จัด
ท�ำ Safety and Environmental Management Plan เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตามนโยบายความปลอดภัย
สุขภาพอนามัย และสิ่งแวดล้อม ที่ก�ำหนดโดยบริษัท หงสาเพาเวอร์ จ�ำกัด (ผู้ว่าจ้าง) โดยเริ่มปฏิบัติการตามแผน
ตั้งแต่เริ่มโครงการในปี 2558
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3.5 การจัดการด้านความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ / ธรรมมาภิบาล
บริษัทฯมุ่งมั่นด�ำเนินธุรกิจให้เติบโตและยั่งยืน โดยที่ต้องสร้าง Value ให้กับสังคมและค�ำนึงถึงสิ่งแวดล้อม
เป็นส�ำคัญ นอกเหนือจากการส่งมอบงานที่ตรงเวลาและได้มาตรฐานแล้ว บริษัทให้ความส�ำคัญกับแนวทางด�ำเนิน
ธุรกิจภายใต้หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีแนวปฏิบัติหลักๆ ดังนี้
• การด�ำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน
• การกระจายรายได้และการจ้างงานสู่ท้องถิ่น
• การบริหารจัดการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรม
• การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการท�ำงาน
• การส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพการงาน
บริษทั ส่งเสริมการด�ำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมมาภิบาลโดยจะกล่าวถึงอย่างละเอียดใน ส่วนที่ 3 การก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี และมีนโยบายที่ส่งเสริมเพิ่มเติมดังนี้
		 3.5.1.1) นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
		 บริษทั ฯ มีการก�ำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชัน่ ในทุกรูปแบบไม่วา่ จะเป็นทางตรงหรือทาง

อ้อม เพื่อให้มั่นใจว่าการด�ำเนินงานของบริษัทฯเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีความโปร่งใส
และยึดมัน่ ในการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี โดยบริษทั ได้ดำ� เนินการส่งเสริมเรือ่ งการต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชัน่ เพือ่
สร้างความตระหนัก และความรับผิดชอบร่วมกันในการไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริต คอร์รัปชั่น อาทิเช่น การให้
หรือรับสินบนกับเจ้าหน้าที่ของภาครัฐหรือภาคเอกชน โดยบริษัทฯ ได้ก�ำหนดโครงสร้างองค์กรให้มีการแบ่งหน้าที่
ความรับผิดชอบ กระบวนการท�ำงาน และสายการบังคับบัญชาในแต่ละหน่วยงานให้มีความชัดเจน เพื่อให้มีการถ่วง
ดุลอ�ำนาจและมีความรัดกุมในการตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังได้กำ� หนดแนวทางการ
ปฏิบัติให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ดังนี้

		 แนวทางปฏิบัติ

		 1. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ด�ำเนินการหรือยอมรับการทุจริตคอร์รัปชั่นใน

ทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้มีการสอบทานการปฏิบัติตาม
นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นนี้อย่างสม�่ำเสมอ
		 2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องรายงานให้บริษัทฯ ทราบถึงการกระท�ำที่เข้า
ข่ายการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยแจ้งต่อผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบ และให้ความร่วม
มือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ
		 3. บริษัทฯ จะให้ความเป็นธรรม และคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่แจ้งเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมทั้งบุคคลที่ให้
ความร่วมมือในการรายงานและในกระบวนการสอบสวนการทุจริตคอร์รัปชั่น
		 4. คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และฝ่ายจัดการต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างในการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รปั ชัน่ และมีหน้าทีใ่ นการให้การส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ เพือ่ สือ่ สาร
ไปยังพนักงานและผูท้ เี่ กีย่ วข้องทุกฝ่าย รวมทัง้ ทบทวนความเหมาะสมของนโยบายและมาตรการต่างๆ เพือ่ ให้เหมาะ
สมกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อก�ำหนดของกฎหมาย
บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
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		 5. ผู้ที่กระท�ำการทุจริตคอร์รัปชั่นจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทฯ ก�ำหนดไว้

และอาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระท�ำนั้นผิดกฎหมาย
		 6. บริษัทฯ จัดให้มีการฝึกอบรมและการเผยแพร่ความรู้ให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ
ให้มีความเข้าใจในการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และส่งเสริมด้านคุณธรรม ความซื่อสัตย์
ความรับผิดชอบ และภาระหน้าที่ของตน
		 7. บริษัทฯ สนับสนุนให้คู่สัญญา คู่ค้า หรือบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ รายงานการ
ละเมิดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัท
		 8. บริษัทฯ มีนโยบายในการสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนต�ำแหน่ง การฝึกอบรม การประเมิน
ผลการปฏิบตั งิ าน และการก�ำหนดค่าตอบแทนของพนักงานและลูกจ้างของบริษทั ฯ อย่างเป็นธรรมและเพียงพอ เพือ่
ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นภายในองค์กร และเป็นการสร้างหลักประกันให้แก่พนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ
		 9. เพื่อความชัดเจนในการด�ำเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงกับการเกิดการทุจริตคอร์รัปชั่นในเรื่องดังต่อ
ไปนี้ ให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวัง และตรวจสอบให้แน่ชัด
			 9.1. การให้ มอบหรือรับของก�ำนัล และการเลีย้ งรับรองจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย
เป็นตามธรรมเนียมทางการค้าปกติหรือประเพณีนิยมในมูลค่าที่เหมาะสม
			 9.2. การให้หรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมาย
โดยต้องมั่นใจว่าการให้หรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนดังกล่าวไม่ได้เป็นการอ�ำพรางการติดสินบน
			 9.3. ในการด�ำเนินกิจการ การติดต่อ การเจรจา การประมูล และการด�ำเนินการอืน่ ๆ กับหน่วยงานภาค
รัฐหรือเอกชนจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมาย นอกจากนี้ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน
และลูกจ้างของบริษัทฯ จะต้องไม่ให้หรือรับสินบนในทุกขั้นตอนของการด�ำเนินกิจการ
		 นอกจากนี้ บริษทั ฯได้เปิดช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากผูม้ สี ว่ นได้เสียทีไ่ ด้รบั
ผลกระทบ และการแจ้งเบาะแสการกระท�ำผิดทางกฎหมาย ไม่ปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณธุรกิจ รวมถึงพฤติกรรมที่ส่อ
ถึงการทุจริต การกระท�ำที่เข้าข่ายคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจ โปรดแจ้งผ่านช่องทางการสื่อสารของบ
ริษทั ฯ เพือ่ ทางบริษทั ฯ จะท�ำการสืบสวนข้อเท็จจริงและน�ำข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ไปปรับปรุงและสร้างมูลค่า
เพิ่มให้กับบริษัทฯได้
ช่องทางการติดต่อเพื่อแจ้งข้อร้องเรียน ดังนี้
		 • พนักงานสามารถส่งข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียนไปยังบุคคล/หน่วยงานดังต่อไปนี้
			 - หัวหน้าหน่วยงานที่พนักงานคนดังกล่าวสังกัดอยู่
			 - กล่องรับความคิดเห็น
		 • ผู้มีส่วนได้เสียอื่นสามารถส่งข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียนไปที่
			 - บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน)
			 47/10 ซอยอมรพันธ์ 4 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
			 - ติดต่อผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.sahakol.com ที่หัวข้อ “ติดต่อเรา”
			 เพื่อเขียนลงในกล่องข้อความอัตโนมัติที่ส่งตรงมายังอีเมล์ของบริษัทฯ
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แบบรายงาน 56-1 One Report ประจำ�ปี 2564

			

- อีเมล์ :

ช่องทางการติดต่อ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
เลขานุการบริษัท

อีเมล์

หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร

audit_committee.sq@sahakol.com
surapol@sahakol.com

โทรศัพท์  0 2941 0888
โทรสาร   0 2941 0881

นอกจากนี้ หากมีข้อสงสัยหรือต้องการค�ำแนะน�ำในกรณีใดๆเป็นการเฉพาะเจาะจง บุคลากรของบริษัทฯ
สามารถปรึกษาหัวหน้างานของตนโดยตรง หรือสอบถามฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
		

3.5.1.2) ผลการด�ำเนินงานด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รับชั่น

บริษทั ฯ ก�ำหนดนโยบายการแจ้งเบาะแสและจัดให้มชี อ่ งทางในการสือ่ สารทีป่ ลอดภัยให้พนักงานของบริษทั ฯ
และผู้มสี ่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถขอค�ำแนะน�ำ แจ้งเบาะแส ข้อเสนอแนะ หรือร้องเรียนกรณีเกีย่ วกับการกระท�ำผิด
ใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ หลักบรรษัทภิบาล จรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจ และนโยบายการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยมีมาตรการคุ้มครองสิทธิให้แก่บุคคลดังกล่าว และข้อมูลจากผู้ร้องเรียนทั้งหมดถือ
เป็นความลับ โดยผู้รายงานหรือแจ้งเรื่องร้องเรียนไม่จ�ำเป็นต้องเปิดเผยตัวตน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้
รายงานหรือแจ้งเรือ่ งร้องเรียน บริษทั ฯจะปกปิดชือ่ หรือข้อมูลใดๆ ทีส่ ามารถระบุตวั ผูร้ ายงานหรือแจ้งเรือ่ งร้องเรียน
และจะเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวและเอกสารหลักฐานต่างๆ ไว้เป็นความลับ โดยให้จำ� กัดเฉพาะผูม้ หี น้าทีร่ บั ผิดชอบใน
การตรวจสอบประเด็นที่ร้องเรียนเท่านั้น
		 กระบวนพิจารณาข้อร้องเรียน
1. ด�ำเนินการกลัน่ กรองข้อเท็จจริง และสอบสวนตามแนวปฏิบตั ใิ นนโยบายการแจ้งเบาะแส (Whistleblowing policy) โดยผู้ที่ได้รับมอบอ�ำนาจ ในการด�ำเนินการ
2. พิจารณาด�ำเนินการในแต่ละกรณีทพี่ บว่ามีความผิดจริง โดยคณะกรรมการสอบสวนทีเ่ ป็นผูบ้ ริหารระดับ
สูงที่ได้รับมอบหมาย
3. รายงานสรุปให้คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีทราบ และรายงานคณะกรรมการบริษัท ทราบอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง
บุลลากรของบริษัทฯ ที่กระท�ำฝ่าฝืนนโยบายและแนวปฏิบัติในจริยธรรมทางธุรกิจ รวมถึงข้อก�ำหนดและ
นโยบายต่างๆของบริษทั ฯ ซึง่ ก่อให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือผลกระทบในทางลบต่อบริษทั ฯ นอกจาก
จะมีโทษตามกฎหมายในเรือ่ งนัน้ ๆ ยังอาจเป็นการผิดระเบียนข้อบังคับการท�ำงานของบริษทั ฯ ซึง่ มีโทษทางวินยั โดย
บทลงโทษทางวินัยสามารถแบ่งเป็น 5 ล�ำดับขั้น ขึ้นอยู่กับลักษณะแห่งความหนักเบาของการกระท�ำความผิดหรือ
ตามความร้ายแรงที่เกิดขึ้น ดังนี้
1. ตักเตือนด้วยวาจา
2. ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร
3. ให้พักงาน
4. เลิกจ้างโดยจ่ายค่าชดเชย และ/หรือ
5. เลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย
		 3.5.2.1) นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน) ก�ำหนดนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้ง
บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
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ทางผลประโยชน์บนหลักการทีว่ า่ การตัดสินใจใดๆ ในการด�ำเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องเป็นไปเพือ่ ประโยชน์สงู สุด
ของบริษทั และผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั และควรหลีกเลีย่ งการกระท�ำทีก่ อ่ ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยก�ำหนด
ให้ผทู้ มี่ สี ว่ นเกีย่ วข้องหรือมีสว่ นได้เสียกับรายการทีพ่ จิ ารณาต้องแจ้งให้บริษทั ทราบถึงความสัมพันธ์หรือการมีสว่ นได้
เสียของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมในการพิจารณา รวมถึงไม่มีอ�ำนาจในการอนุมัติธุรกรรมนั้นๆ
		 3.5.2.2) ผลการด�ำเนินงานด้านการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ในปี 2564 บริษัทฯ ไม่พบเหตุการณ์การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และไม่พบการละเมิด
กฎหมายด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ของพนักงานและคู่ค้าผู้รับเหมาอย่างมีนัยคัญ และบริษัทฯ ยังคงยึด
มั่นในการด�ำเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และมาตรฐานสากล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับ
ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ในการด�ำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบและยั่งยืน
		 3.5.3.1) นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการจ่ายผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม

บริษัทมีเจตนารมณ์ที่จะด�ำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของหลักการก�ำกับกิจการที่ดี มีความโปร่งใส และสามารถ
ตรวจสอบได้ โดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเป็นส�ำคัญ และบริษัทยังตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือ
หุ้นทั้งในฐานะนักลงทุน และเจ้าของบริษัท ดังนั้น เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว บริษัทจึงก�ำหนด
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและบริษัทย่อย ดังนี้
		 1. นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท
บริษทั มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 ของก�ำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการ
ภายหลังหักภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล และเงินส�ำรองต่างๆ ทุกประเภทตามทีก่ ำ� หนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษทั
อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ขนึ้ อยูก่ บั ความจ�ำเป็น และความเหมาะสมอืน่ ๆ ตาม
ที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลประจ�ำปีจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่
เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างการได้เป็นครั้งคราว
เมื่อเห็นว่าบริษัทมีก�ำไรพอที่จะท�ำเช่นนั้นได้ และให้รายงานการจ่ายเงินปันผลระกว่างกาลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นทราบในคราวถัดไป
		 2. นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยนั้นจะอยู่ภายใต้อ�ำนาจการพิจารณาอนุมัติของคณะกรรมการ
บริษทั และทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ย่อยแต่ละบริษทั โดยบริษทั ย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในอัตรา
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก�ำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินส�ำรองต่างๆ ทุก
ประเภทตามที่ก�ำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทย่อยแต่ละบริษัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดัง
กล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความจ�ำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการของบริษัทย่อย
แต่ละบริษัทเห็นสมควร
ทัง้ นี้ เพือ่ ให้การจ่ายเงินปันผลของบริษทั ย่อยเป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาล มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้
เมือ่ บริษทั ย่อยมีการจ่ายเงินปันผล คณะกรรมการบริษทั ย่อยแต่ละบริษทั จะท�ำการรายงานให้ทปี่ ระชุมคณะกรรมการ
บริษัททราบในการประชุมคราวถัดไป
		 3.5.3.2) ผลการด�ำเนินงานด้านจ่ายผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม

บริษทั ฯมีความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะจ่ายผลตอบแทนให้ผถู้ อื หุน้ อย่างเป็นธรรมตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทั
แต่ทั้งนี้ต้องพิจารณาถึงปัจจัยในการลงทุนโครงการใหม่และสภาพคล่องของบริษัทฯเพิ่มเติมด้วย
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4. การวิเคราะห์และคำ�อธิบาย
ของฝ่ายจัดการ
4.1 วิเคราะห์ฐานะการเงิน ผลการด�ำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญ
		 ภาพรวมผลการด�ำเนินงานที่ผ่านมา

บริษัทฯ จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2554 โดยประกอบธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจให้บริการ
งานด้านการท�ำเหมืองแร่อย่างครบวงจร (Mining Service Business) โดยปัจจุบนั เหมืองทีบ่ ริษทั ฯ ให้บริการ
ด�ำเนินงาน จะเป็นการท�ำเหมืองถ่านหินแบบบ่อเปิด (Open Pit Mining) ซึ่งเป็นการเปิดหน้าดินเป็นบ่อลึก
ลงไปจนถึงชั้นถ่านหิน แล้วจึงท�ำการขุดถ่านหินออกมาใช้งาน
โครงการในปัจจุบันของบริษัทฯ ได้แก่
		 โครงการขุดขนดิน เหมืองหงสา  ซงึ่ บริษทั ฯ เข้าท�ำสัญญาจ้างเหมาขุด-ขนดินและถ่านหิน ณ เหมืองหงสา
สปป.ลาว กับบริษทั หงสาเพาเวอร์ จ�ำกัด โดยระยะเวลาตามสัญญาเริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มิถนุ ายน 2558
สิน้ สุดสัญญาวันที่ 31 ธันวาคม 2569 มูลค่าโครงการทัง้ หมดประมาณ 12,779 ล้านบาท เริม่ ด�ำเนิน
การเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2558
			
โครงการเหมืองแม่เมาะ 8 บริษทั ฯ เข้าท�ำสัญญาจ้างเหมาขุด-ขนดินและถ่านทีเ่ หมืองแม่เมาะ สัญญา
ที่ 8 กับกฟผ. เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2558 โดยเป็นการบริการรับจ้างในการขุดขนดินและถ่านหิน
ในโครงการ 8 ของเหมืองถ่านหินแม่เมาะ ที่อ�ำเภอแม่เมาะ จังหวัดล�ำปาง ระยะเวลาตามสัญญา
เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 31 ธันวาคม 2568 มูลค่าโครงการทั้งหมด
ประมาณ  22,871 ล้านบาท โดยบริษัทฯ เริ่มด�ำเนินงานโครงการเหมืองแม่เมาะ 8 ล่วงหน้า ตั้งแต่
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 (ก่อนวันเริ่มด�ำเนินงานในสัญญา) จึงท�ำให้มีรายได้จากโครงการเหมือง
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�ำสัญญาจ้างเหมาขนดิน - ขี้เถ้า ด้วยระบบสายพาน ณ เหมืองหงสา สปป.ลาว กับ
บริษัท หงสาเพาเวอร์ จ�ำกัด ระยะเวลาตามสัญญาทั้งสิ้น 7 ปีเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563
สิ้นสุดสัญญาวันที่ 31 ธันวาคม 2569 มูลค่าโครงการทั้งหมดประมาณ 2,265 ล้านบาท
		

การวิเคราะห์ผลการด�ำเนินงานและฐานะทางการเงิน

การวิเคราะห์ผลการด�ำเนินงาน
ปัจจุบันบริษัทฯด�ำเนินโครงการขุด ขนดินและถ่านหินภายใต้ 2 โครงการหลัก คือโครงการเหมือง
แม่เมาะ 8 และโครงการเหมืองหงสา ส�ำหรับผลการด�ำเนินงานตลอดทัง้ ปี 2564 บริษทั มีรายได้รวม 4,803 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น 32 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 จากปี 2563 โดยภาพรวมโครงการเหมืองแม่เมาะท�ำผลผลิตได้มากกว่า
บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
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แผน ส่วนโครงการเหมืองหงสาท�ำต�่ำกว่าแผนเล็กน้อย ในขณะที่ต้นทุนให้บริการรวมทุกโครงการลดลง 20 ล้านบาท
โดยเฉพาะระบบสายพานโครงการเหมืองแม่เมาะ 8 นั้นมีการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพท�ำให้ต้นทุนผู้รับ
เหมาและต้นทุนอื่นๆ ปรับลดลงตามไปด้วย ในส่วนต้นทุนน�้ำมันที่อยู่ในต้นทุนบริการมีการปรับเพิ่มขึ้นตามผลผลิต
และตามราคาตลาดโลก ซึ่งราคาน�้ำมันที่ปรับเพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งถูกชดเชยได้จากค่า K-Factor ที่ปรับเพิ่มขึ้นในราคา
งานจากผู้ว่าจ้าง อย่างไรก็ตาม บริษัทได้มีการตั้งส�ำรองด้อยค่าส�ำหรับเงินลงทุนและเงินจ่ายล่วงหน้าโครงการเมือง
ก๊กเต็มจ�ำนวน 99 ล้านบาท ไว้ในค่าใช้จ่ายในการบริหารเนื่องจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนทางการเมืองภายใน
ประเทศเมียนมาร์  
นอกจากนี้จากการบริหารจัดการแหล่งเงินทุนและกระแสเงินสดส่งผลให้ต้นทุนทางการเงินปรับลดลง 52
ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 16 จากปี 2563
ปี 2564 บริษัทมีก�ำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทรวมทั้งสิ้น 351 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 110 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 46 ซึ่งคิดเป็นก�ำไร 0.31 บาทต่อหุ้น
ส�ำหรับโครงการใหม่ทดี่ ำ� เนินงานทีเ่ หมืองหงสา คือโครงการ North pit Wall Expansion และโครงการ Build,
Lease and Transfer (BLT) นั้น โครงการ North pit Wall Expansion จะเริ่มด�ำเนินงานกลางเดือนพฤษภาคม
2565 ส่วนโครงการ BLT ลักษณะงานเป็นงานก่อสร้าง ซึ่งจะเริ่มด�ำเนินงานในช่วงต้นปี 2565
สรุปภาพรวมผลการด�ำเนินงานงบการเงินรวม
หน่วย : ล้านบาท

2562

2563

2564

% เพิ่ม(ลด) 2564 - 2563

รายได้รวม
ต้นทุนการให้บริการ (รวมค่าเสื่อมราคา1)
1
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย
กำ�ไรขั้นต้น (หลังหักค่าเสื่อมราคา)
ค่าใช่จ่ายในการบริหาร
EBITDA
ต้นทุนทางการเงิน
กำ�ไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท

4,773
4,040
1,159
650
349
1,571
389
1

4,771
3,789
1,072
914
436
1,649
316
241

4,803
3,769
975
944
440
1,604
264
351

1%
(1%)
(9%)
3%
1%
(3%)
(16%)
46%

EBITDA margin (%)

33%

35%

34%

(1%)

อัตรากำ�ไรขั้นต้น (%)

14%

19%

20%

1%

อัตรากำ�ไรสุทธิ (%)

0%

5%

7%

2%

ผลการด�ำเนินงานในปี 2564 เปรียบเทียบกับปี 2563

บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้น 32 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 จากปี 2563 โดยภาพรวมโครงการเหมืองแม่เมาะ
8 ท�ำผลผลิตได้มากกว่าแผนงาน แม้ว่าในปี 2564 ไม่มีการท�ำงานของสายพานที่น�ำมาใช้จากโครงการแม่เมาะ 7 ซึ่ง
น�ำมาใช้งานจนถึงไตรมาสที่ 3 ปี 2563 ส่วนโครงการเหมืองหงสาท�ำได้ต�่ำกว่าแผนเล็กน้อย ในขณะที่ต้นทุนการให้
บริการลดลง 20 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 1 จากการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพของระบบสายพาน
แม่เมาะ 8 เป็นหลัก
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ต้นทุนการให้บริการของบริษัทมีดังนี้
รายการ

ร้อยละของรายได้รวมจากการ
ให้บริการ (ร้อยละ)
2564 2562 2563 2564

จ�ำนวน (ล้านบาท)
2562

2563

การเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)
2563 - 2562 2564 - 2563

ต้นทุนการให้บริการ
4,040
ค่าซ่อมแซม
585
ค่าน�้ำมันเชื้อเพลิง
790
ค่าเช่า
61
ค่าแรงงาน
311
ค่าวัตถุระเบิด
173
ค่าน�้ำมันเครื่อง
63
ค่าส�ำรองไฟฟ้าส่วนเกิน 137
ค่าเสื่อมราคา
1,159
ต้นทุนผู้รับเหมาช่วง
745

3,789 3,769 84.64
813 1,072 12.26
604 739 16.55
86
35
1.28
342 345 6.52
111 103 3.62
63
61
1.32
2.87
1,072 975 22.47
586 367 15.61

79.42
17.04
12.66
1.80
7.17
2.33
1.32
0.00
20.30
12.28

78.47
22.32
15.39
0.73
7.18
2.14
2.27
0.00
-7.51
7.64

-6.21
38.97
-23.54
40.98
9.97
-35.84
0.00
-100.00
-100.00
-21.34

-0.53
31.86
22.35
-59.30
0.88
-7.21
-3.17
-9.05
-37.37

ต้นทุนอื่นๆ

112

2.35

1.50

600.00

-35.71

16

72

0.34

ทั้งนี้ต้นทุนส�ำคัญที่เปลี่ยนแปลงได้แก่
• ต้นทุนค่าซ่อมบ�ำรุงเป็นสัดส่วนต้นทุนที่สูงที่สุดในปี 2564 หรือ ร้อยละ 22 โดยเพิ่มขึ้น 259 ล้านบาทจาก
ปี 2563 ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นตามแผนงานโครงการเหมืองแม่เมาะ 8 ในการเปลี่ยนสายพานสายพานหลักบาง
ส่วนที่เสื่อมสภาพจากการใช้งาน ซึ่งจะท�ำให้ระบบสายพานท�ำงานได้เต็มประสิทธิภาพจนจบโครงการ
• ต้นทุนค่าน�้ำมัน เป็นสัดส่วนร้อยละ 15 ของต้นทุนให้บริการ โดยเพิ่มขึ้น 135 ล้านบาทจากปี 2563 เป็น
ผลมาจากผลผลิตที่เพิ่มสูงขึ้นและจากราคาน�้ำมันที่เพิ่มขึ้นตามภาวะตลาดโลก
• ต้นทุนค่าเสื่อมราคาเป็นสัดส่วนร้อยละ 20 ในปี 2564  ซึ่งลดลง 97 ล้านบาทจากปี 2563 เนื่องจาก ไม่มี
ค่าเสื่อมราคาจากโครงการเหมืองแม่เมาะ 7 และเครื่องจักรบางส่วนได้ตัดค่าเสื่อมจนครบจ�ำนวนแล้ว
• ต้นทุนการจ้างงานผู้รับเหมาจากเดิมเป็นสัดส่วนร้อยละ 12 เหลือเพียงร้อยละ 8 ในปี 2564 โดยลดลง
219 ล้านบาท และค่าเช่าเครือ่ งจักรลดลง 51  ล้านบาท เมือ่ เปรียบเทียบกับปี 2563 เนือ่ งจากมีการบริหาร
จัดการเครื่องจักรได้ดี และระบบสายพานท�ำงานได้เต็มประสิทธิภาพท�ำให้สามารถลดต้นทุนส่วนนี้ลงได้
• ต้นทุนทางการเงินที่ลดลง 52 ล้านบาท จากการทยอยคืนเงินกู้ยืมระยะยาวตามสัญญาท�ำให้เงินต้นลดลง
และการบริหารเงินสดในกิจการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อลดต้นทุนทางการเงิน
ส่งผลให้ผลการด�ำเนินงานปี 2564 บริษัทมีก�ำไรสุทธิ 351 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 110 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 46 จากปี 2563 ส่วนอัตราก�ำไรสุทธิปรับเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 7 จากเดิมร้อยละ 5
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ผลการด�ำเนินงานรายโครงการ
2562

2563

2564

% เพิ่ม(ลด)
2564 - 2563

โครงการเหมืองแม่เมาะ 8
รายได้
ต้นทุนการให้บริการ (รวมค่าเสื่อมราคา1)
1
ค่าเสื่อมราคา
ก�ำไรขั้นต้น
อัตราก�ำไรขั้นต้น
โครงการเหมืองหงสา

2,461
2,017
681
444
18%

3,277
2,552
770
725
22%

3,268
2,700
743
568
17%

(0%)
6%
(4%)
(22%)
(5%)

รายได้
ต้นทุนการให้บริการ (รวมค่าเสื่อมราคา1)
1
ค่าเสื่อมราคา
ก�ำไรขั้นต้น
อัตราก�ำไรขั้นต้น

1,107
866
231
241
22%

1,203
981
243
222
18%

  1,444
1,094
229
350
24%

20%
12%
(6%)
58%
6%

หน่วย : ล้านบาท

โครงการเหมืองแม่เมาะ 8
โครงการเหมืองแม่เมาะ8 มีรายได้จากการขุดขนดินทั้งหมด 3,268 ล้านบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 68 ของ
รายได้รวมปี 2564 ซึ่งลดลง 8 ล้านบาท จากปี 2563 และเนื่องจากมีต้นทุนค่าซ่อมบ�ำรุงที่เพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยน
สายพานหลักบางส่วนทีเ่ สือ่ มสภาพจากการใช้งาน รวมถึงราคาน�ำ้ มันทีป่ รับตัวเพิม่ ขึน้ ท�ำให้ทงั้ ปี 2564 มีกำ� ไรขัน้ ต้น
568 ล้านบาท ลดลง 157 ล้านบาท จากปี 2563 ที่มีก�ำไรขั้นต้นจ�ำนวน 725 ล้านบาท ท�ำให้อัตราก�ำไรขั้นต้นลดลง
จากร้อยละ 22 เป็นร้อยละ 17
โครงการเหมืองหงสา
โครงการหงสามีรายได้จากการขุดขน 1,444 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 30 ของรายได้รวมในปี 2564
ซึ่งเพิ่มขึ้น 241 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 จากปี 2563 ที่มีรายได้จากการขุดขน 1,203 ล้านบาท เนื่องจาก
ปริมาณผลผลิตทีเ่ พิม่ ขึน้ ของงานขุดขนดินและถ่าน ต้นทุนบริการเพิม่ ขึน้ ตามผลผลิตทีเ่ พิม่ ขึน้ ตามสัญญาและค่าเสือ่ ม
ราคาเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย
โดยทั้งปี 2564  มีก�ำไรขั้นต้น 350  ล้านบาท เพิ่มขึ้น 128 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 58 จากปี 2563
ที่มีก�ำไรขั้นต้นจ�ำนวน 222 ล้านบาท ท�ำให้อัตราก�ำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 24 จากร้อยละ 18 ในปี 2563
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ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ

		

ตารางสรุปฐานะทางการเงิน
งบการเงินรวม สิ้นสุด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564
11,106.2
10,009.4
9,210.2

รายการ
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม

8,941.3

7,597.1

6,551.8

ส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ร้อยละ)
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
(ร้อยละ)

2,164.9
4.13x
0.01
0.05

2,412.3
3.15x
2.28
10.53

2,658.4
2.46x
3.65
13.83

สินทรัพย์ (ล้านบาท)

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)
2,412.26

2,412.26

8,554.64

7,668.99

4,668.81

4,668.81

1,454.74

1,541.17

2,928.31

2,928.31

31 ธ.ค. 64

31 ธ.ค. 63

31 ธ.ค. 64

31 ธ.ค. 63
สินทรัพย์หมุนเวียน

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

หนี้สินหมุนเวียน
ส่วนของผูถ้ อื หุน้

หนีส้ นิ ไม่หมุนเวียน

สินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีสินทรัพย์รวม เท่ากับ 9,210.16 ล้านบาท ลดลง 799.22 ล้านบาท จาก
สินทรัพย์รวม ณ 31 ธันวาคม 2563 จ�ำนวน 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
รวมสินทรัพย์

7,668.99
9,210.16

8,554.64
10,009.38

(885.65)
(799.22)

(10.35%)
(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�ำนวน 7,597.12 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 13.76 โดยการเปลี่ยนแปลงส่วน
ใหญ่มาจากการช�ำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน โดยมีรายละเอียดดังนี้
(ล้านบาท)

หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน

31 ธ.ค. 2564

31 ธ.ค. 2563

เพิ่ม (ลด)

%

3,278.59

2,928.31

350.28

11.96%

3,273.21
6,551.80

4,668.81
7,597.12

(1,395.60)
(1,045.32)

(29.89%)
(13.76%)

		

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทจ�ำนวน 2,658.36 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 246.10 ล้านบาท
จากส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2563 จ�ำนวน 2,412.26 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.20 จาก
ก�ำไรสุทธิของบริษัทที่เพิ่มขึ้น มีรายละเอียดดังนี้
(ล้านบาท)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

31 ธ.ค. 2564
2,658.36

31 ธ.ค. 2563
2,412.26

เพิ่ม (ลด)
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�ำดับ โดยเงินกู้ยืมระยะ
สั้นและระยะยาวของบริษัทฯ สามารถสรุปได้ดังนี้
งบการเงินรวม สิ้นสุด ณ วันที่
รายการ
เงินกู้ยืมระยะสั้น

31 ธันวาคม 2562
ล้านบาท ล้านบาท

905.1

14.6

1,193.6
4,115.8
5,309.4
6,214.5

19.2
66.2
85.4
100.0

31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2564
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

619.4

12.0

503.7

12.8

1,266.6

32.3
54.9
87.2
100.0

เงินกู้ยืมระยะยาว
   ส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายใน 1 ปี
   ส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระเกินกว่า 1 ปี
รวม
รวมทั้งหมด

21.3
3,452.4 66.7
4,557.9 88.0
5,177.3 100.00

1,105.5

2,155.6
3,422.2
3,925.9

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เงินกูย้ มื ระยะยาวลดลงจากจากการช�ำระคืนเงินกูร้ ะยะยาวตามสัญญา ท�ำให้ภาระ
หนี้เงินกู้ปรับลดลง อย่างไรก็ดี บริษัทมีวงเงินระยะยาวตามสัญญาเงินกู้ที่ยังไม่ได้เบิกใช้ดังนี้
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สินเชื่อ

วงเงิน
(ล้าน
บาท)

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี)

วงเงินที่ยัง
ไม่ได้เบิกใช้
(ล้านบาท)

เงื่อนไขการจ่ายช�ำระ

เงินกู้ระยะยาว - โครงการหงสา North
Pit Wall Expansion

300

Prime
Rate - 2.50%

300

ช�ำระดอกเบี้ยและเงินต้นเป็นรายเดือน
ตามอัตราของการรับเงินค่างาน

เงินกูย้ มื ของบริษทั ฯ มีขอ้ จ�ำกัดต่างๆ เป็นการทัว่ ไป ซึง่ รวมถึงข้อจ�ำกัดในการด�ำรงอัตราส่วนทางการเงิน การ
ก่อภาระหนีส้ นิ ของบริษทั ฯ ความสามารถในการช�ำระหนี้ และอัตราส่วนหนีส้ นิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ เงินกูย้ มื ค�ำ้ ประกัน
โดยการจดจ�ำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่จะมีขึ้นในอนาคต จ�ำน�ำหรือจ�ำนองเครื่องจักรของ
โครงการในส่วนที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ รวมถึงการโอนสิทธิในการรับผลประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันภัย
		

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
-ไม่มี-  
กระแสเงินสด
รายการ

2562

จ�ำนวน (ล้านบาท)
2563

2564

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�ำเนินงาน

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�ำเนินงาน
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�ำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2562, 2563 และปี 2564 เท่ากับ
1,159.6ล้านบาท 1,227.3 ล้านบาท และ 1,334.7 ล้านบาท ตามล�ำดับ ส่วนใหญ่เกิดจากการบวกกลับของค่าเสื่อม
ราคา รวมถึงเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นตามเงื่อนไขการช�ำระเงิน
		

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนของบริษัทฯ ในปี 2562, 2563 และปี 2564 เท่ากับ (424.0) ล้าน
บาท และ (298.9) ล้านบาท และ (119.1)  ล้านบาท ตามล�ำดับ 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�ำดับ โดยในปี 2564 ส่วนใหญ่ลดลงจากจ่ายช�ำระ
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและจ่ายช�ำระเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินรวมถึงการจ่ายเงินปันผล
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การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินที่ส�ำคัญ
รายการ

หน่วย

งบการเงินรวม
2562

2564

2564

0.58
0.35

0.50
0.36

0.47
0.33

อัตราส่วนสภาพคล่อง
   อัตราส่วนสภาพคล่อง
   อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว

เท่า
เท่า

		

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�ำดับ ลดลงในปี 2564 เนื่องจากมีหุ้นกู้ที่จะครบก�ำหนด
ช�ำระใน 1 ปี ซึ่งย้ายจากหนี้สินไม่หมุนเวียนเป็นหนี้สินหมุนเวียน
ในปี 2564 มีความต้องการใช้เงินลงทุนลดลงและเงินสดจากการจัดหาเงินลดลงมากเนือ่ งจากมีการทยอยจ่าย
คืนเงินต้นตามสัญญา แต่ยงั คงมีสภาพคล่องทีต่ ำ 
�่ ซึง่ คาดว่าเมือ่ บริษทั ฯจะมีกระแสเงินสดรับทีด่ ขี นึ้ จากการท�ำงานได้
ตามแผนงานในอนาคต
อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ยังคงมีมีมาตรการอื่นๆ เพื่อรองรับหากบริษัทฯ ขาดสภาพคล่อง อาทิ (1) การเจรจากับ
เจ้าหนีก้ ารค้า ในกรณีทบี่ ริษทั ฯ ซือ้ สินค้าหรือจัดจ้างท�ำงานใหม่ บริษทั ฯ จะจัดเงือ่ นไขการช�ำระเงินทีเ่ หมาะสม และ
(2) การบริหารและเจรจาระยะเวลาการช�ำระเงินส�ำหรับการจัดหาเครื่องจักรที่มีมูลค่าเงินลงทุนสูง (3) การติดตาม
แผนการลงทุนและแผนจ่ายเงินอย่างใกล้ชิด (4) การระดมเงินทุน ในรูปแบบต่างๆ เพิ่มเติม นอกจากนี้บริษัทฯ
ยังได้มีมาตรการบริหารจัดการต้นทุนและวางแผนค่าใช้จ่ายและการด�ำเนินงานดังที่กล่าวไว้แล้วข้างต้น
เครดิตเทอมและระยะเวลาการเก็บหนี้
ระยะเครดิตเทอมที่บริษัทฯ ให้กับลูกค้าอยู่ระหว่าง 30 - 45 วัน ขึ้นอยู่กับประเภทของการบริการ ทั้งนี้ระยะ
เวลาการเก็บหนี้เฉลี่ยส�ำหรับปี 2564 อยู่ที่ 58 วัน
		

อัตราส่วนความสามารถในการท�ำก�ำไร
รายการ

หน่วย

2562

งบการเงินรวม
2564

2564

อัตราส่วนความสามารถในการท�ำก�ำไร

   อัตราก�ำไรขั้นต้น
   อัตราก�ำไรสุทธิ

ร้อยละ
ร้อยละ

13.86
0.02

19.43
5.05

20.03
7.30

   อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

ร้อยละ

0.05

10.53

13.83

บริษัทฯ มีอัตราก�ำไรขั้นต้นเท่ากับ ร้อยละ 13.86 ร้อยละ 19.43 และ 20.03 ส�ำหรับงวดปี 2562, 2563 และ
2564 ตามล�ำดับ และมีอตั ราก�ำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 0.02 ร้อยละ 5.05 และร้อยละ 7.30 ส�ำหรับงวดปี 2562, 2563
และ 2564 (พิจารณาเหตุผลเพิ่มเติมในหัวข้อ ผลการด�ำเนินงานในปี 2564 เปรียบเทียบกับปี 2563)
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บริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเท่ากับร้อยละ 0.05 ร้อยละ 10.53 และร้อยละ 13.83 ส�ำหรับงวดปี  
2562, 2563 และ 2564 ตามล�ำดับ
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน
รายการ

งบการเงินรวม

หน่วย

2562

2564

2564

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร

ร้อยละ
ร้อยละ

0.01
8.46

2.28
10.66

3.65
18.88

อัตราการหมุนของสินทรัพย์

ร้อยละ

0.41x

0.45x

0.50x

บริษทั ฯ มีอตั ราผลตอบแทนจากสินทรัพย์เท่ากับร้อยละ 0.01 ร้อยละ 2.28 และร้อยละ 3.65 ส�ำหรับงวด
ปี 2562, 2563 และ 2564 ตามล�ำดับ ปรับตัวสูงขึ้นเข้าสู่ภาวะปกติในปี 2563 และเพิ่มสูงขึ้นในปี 2564 มีแต่ยังมี
สินทรัพย์ถาวรค่อนข้างสูงตามลักษณะการประกอบธุรกิจที่มีการลงทุนในสินทรัพย์สูงเพื่อการด�ำเนินงานขุดขนและ
ท�ำให้มีค่าเสื่อมราคาซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสดสูง อย่างไรก็ดี หากพิจารณาจากอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
ถาวร ซึง่ เป็นอัตราทีค่ ำ� นวณมาจากก�ำไรสุทธิและบวกกลับด้วยค่าเสือ่ มราคาต่อสินทรัพย์ถาวร จะเท่ากับร้อยละ 8.46
ร้อยละ 10.66  และร้อยละ 18.88 ส�ำหรับงวดปี 2562, 2563 และ 2564 ตามล�ำดับ
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
รายการ

หน่วย

งบการเงินรวม
2562

2564

2564

เท่า
เท่า

4.13
3.59

3.15
2.85

2.46
2.18

เท่า

4.94

4.14

3.61

เท่า

0.74

0.74

0.89

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio)
อัตราส่วนหนี้สิน ที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้
ถือหุ้น (IBD to EQUITY)
อัตราส่วนหนี้สิน ที่มีภาระดอกเบี้ยต่อ (IBD to
EBITDA)
อัตราส่วนความสามารถในการช�ำระหนี้ (DSCR)

ในปี 2564 อัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงเป็นล�ำดับ เนื่องจากได้ทยอยคืนเงินกู้ยืมระยะยาวในทุก
โครงการตามสัญญาเงินกู้ลดลงเป็นจ�ำนวน 1,357 ล้านบาท และจ่ายช�ำระเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงินจ�ำนวน
196 ล้านบาท
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4.2 ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลต่อฐานะทางการเงินหรือการด�ำเนิน
งานอย่างมีนัยส�ำคัญในอนาคต
แม้วา่ บริษทั ฯ จะมีแหล่งเงินกูย้ มื ทีแ่ ข็งแกร่งและมีอตั ราส่วนของหนีส้ นิ ต่อทุนทีป่ รับลดลงในช่วงหลายปีทผี่ า่ น
มา แต่ธรุ กิจของบริษทั ทีต่ อ้ งใช้เครือ่ งจักรขนาดใหญ่ในการด�ำเนินงาน (Capital Asset Intensive) ท�ำให้มคี วามเสีย่ ง
ในการจัดหาแหล่งเงินทุนเมือ่ ได้โครงการใหม่ๆ และหากพิจารณาถึงมิตขิ องการด�ำเนินกิจการ การทีธ่ รุ กิจพึง่ พาลูกค้า
น้อยรายและเป็นธุรกิจที่ด�ำเนินงานเหมืองถ่านหินเป็นหลักนั้น ท�ำให้มีความเสี่ยงในระยะยาวของการด�ำเนินธุรกิจ
เนื่องจากหลีกเลี่ยงไม่ได้ถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นส�ำคัญ จึงจ�ำเป็นที่บริษัทฯจะต้องจัดหาโครงการใหม่ๆ โดย
เฉพาะธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับการท�ำเหมืองถ่านหินเข้ามาใน Portfolio ของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจพลังงานทาง
เลือกหรือธุรกิจอื่นๆ

		 4.3. งบการเงินและอัตราส่วนทางการเงิน
เหลือข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท

		

1. งบการเงิน
ก. สรุปรายงานการสอบบัญชีในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา
- งบการเงินปี 2562 - 2563 บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จ�ำกัด
ผู้สอบบัญชี นายสมคิด เตียตระกูล เลขทะเบียน 2785
- งบการเงินปี 2564 บริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด
ผู้สอบบัญชี นายวัชรินทร์ ภัสรพงษ์กุล เลขทะเบียน 6660
สรุปรายงานของผู้สอบบัญชี ประจ�ำปี 2562 - 2564
- ส�ำหรับงบการเงิน ปี 2562-2563 สรุปรายงานของผู้สอบบัญชีเป็นประเภทรายงานการตรวจสอบ
แบบไม่มีเงื่อนไข
- ส�ำหรับงบการเงิน ปี 2564 สรุปรายงานของผู้สอบบัญชีเป็นประเภทรายงานการตรวจสอบแบบไม่มี
เงื่อนไข
ข. ตารางสรุปงบการเงิน

งบแสดงฐานะทางการเงิน เปรียบเทียบ 3 ปีที่ผ่านมา
งบการเงินรวม
งบแสดงฐานะทางการเงิน

2562

2564

2564

ล้านบาท

%

ล้านบาท

%

ล้านบาท

%

263.08

2.37

242.73

2.43

161.63

1.75

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
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งบแสดงฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา

2562
ล้านบาท
%
0.82
0.01
990.43
8.91

งบการเงินรวม
2564
ล้านบาท
%
0.81
0.01
411.77
4.11
401.91
4.02

2564
ล้านบาท
%
0.81
0.01

348.13
568.07

3.78
6.17

สินค้าคงเหลือ
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน

221.9

2.00

194.55

1.94

348.62

3.79

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

10.07

0.10

10.00

0.11

7,580.75

75.74

6,829.53

74.15

472.78

4.72

415.88

4.52

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค�้ำประกัน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

13.56

0.12

8,817.38 79.39

สินทรัพย์สิทธิการใช้
เงิ น จ่ า ยล่ ว งหน้ า ในการส� ำ รวจและพั ฒ นา
แหล่งแร่
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

93.8

0.84

93.60

0.94

0.00

-

86.11

0.78

94.30

0.94

94.74

1.03

277.78

2.78

281.99

3.06

25.36

0.25

36.85

0.40

ภาษีเงินได้รอขอคืน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

30.11

0.27

9,040.96 81.40 8,554.64
11,106.19 100.00 10,009.38

85.47 7,668.99
100.00 9,210.16

83.27
100.00

905.14

619.41

619.41

503.71

5.47

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

49.81

0.50

0.50

-

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

614.75

6.14

632.20

6.86

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

8.15

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - ผู้ค้าทั่วไป

434.03

3.91

-

-

เจ้ า หนี้ ก ารค้ า และเจ้ า หนี้ อื่ น - กิ จ การที่
เกี่ยวข้อง
ส่ ว นของหนี้ สิ น ตามสั ญ ญาเช่ า ที่ ถึ ง ก� ำ หนด
ช�ำระภายในหนึ่งปี

28.54

0.26

-

-

364

3.28

183.53

1.83

127.14

1.38
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งบการเงินรวม
งบแสดงฐานะทางการเงิน

2562
ล้านบาท

2564
%

ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายใน 1,193.57 10.75
หนึ่งปี
ส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี - ภาระ 6.09
0.05
ผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หุ้นกู้ที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
หุ้นกู้ที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี

ล้านบาท
1,105.51

2564
%

ล้านบาท

%

11.04

1,266.58

13.75

-

-

299.87

3.00

699.12

7.59

21.01

0.21

20.00

0.22

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

หนี้ สิ น ตามสั ญ ญาเช่ า - สุ ท ธิ จ ากส่ ว นที่ ถึ ง 196.68 1.77
ก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงก�ำหนด 4,115.84 37.06
ช�ำระภายในหนึ่งปี
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า - สุทธิ
20
0.18

159.67

1.60

148.11

1.61

3,452.39

34.49

2,155.59

23.40

หนี้สินไม่หมุนเวียน

ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

45.61
หุ้นกู้ - สุทธิจากส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายใน 994.59
หนึ่งปี
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
13.38
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
5,386.10
รวมหนี้สิน

-

-

0.41
8.96

46.76
997.12

0.47
9.96

43.86
895.49

0.48
9.72

0.12

12.86

0.13

30.16

0.33

48.5

4,668.80

8,941.25 80.51 7,597.11

46.64 3,273.21
75.90 6,551.80

35.54
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)
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น

1,138.51 10.25

1,141.41

11.40

1,150.00

12.49

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�ำไร (ขาดทุน) สะสม :
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-

-

งบแสดงฐานะทางการเงิน
จัดสรรแล้ว - ส�ำรองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จัดสรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท

		
		

2562
ล้านบาท
%
76.36
0.69
92.88
0.84

งบการเงินรวม
2564
ล้านบาท
%
94.65
0.95
318.47
3.18

(0.72)

(0.01)

-0.92

-0.01

2,165.89

19.5

2,414.62

(0.96)

(0.01)

-2.35

2564
ล้านบาท
%
114.92
1.25
553.95
6.01

3.32

0.04

24.12 2,677.32

29.07

-0.02

-0.21

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
ของบริษัทย่อย
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

2,164.93 19.49

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

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

2,412.27

-18.96

24.10 2,658.36

28.86

งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน) ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2563 และ 2564
งบการเงินรวม
งบแสดงก�ำไรขาดทุน

2562
ล้านบาท

รายได้จากการให้บริการ

ต้นทุนจากการให้บริการ
ก�ำไรขั้นต้น

2563
%

ล้านบาท

2564
%

ล้านบาท

%

4,689.62 100.00 4,703.11 100.00 4,712.34 100.00
(4,039.61) (86.14) (3,789.21) (80.57) (3,768.55) (79.97)
650.01

13.86

913.90

19.43

943.79

20.03

83.31

1.78

68.16

1.45

90.68

1.92

ก�ำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 383.96

8.19

546.43

11.62

594.09

12.60

ต้นทุนทางการเงิน
(389.27) (8.30) (315.66)
ก�ำไรก่อนภาษีเงินได้
(5.31) (0.11) 230.77
ภาษีเงินได้
5.76
0.12
8.92
ก�ำไรส�ำหรับปี
0.45
0.01 239.69
การแบ่งปันก�ำไร (ขาดทุน)
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
1.11
0.02 240.99
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจ (0.66) (0.01) (1.30)
ควบคุมของบริษัทย่อย
ก�ำไรส�ำหรับปี
0.46
0.01 239.69
ก�ำไรต่อหุ้น (บาท)

(6.71)
4.91
0.19
5.10

(263.79)
330.30
2.02
332.32

(5.60)
7.00
0.04
7.04

5.12
(0.03)

350.75
(18.42)

7.44
(0.39)

5.10

332.32

7.05

รายได้อื่น

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
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งบแสดงก�ำไรขาดทุน

ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
   ก�ำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
ก�ำไรต่อหุ้นปรับลด
   ก�ำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

		

2562
ล้านบาท
%

งบการเงินรวม
2563
ล้านบาท
%

2564
ล้านบาท
%

0.001

0.21

0.31

0.001

0.21

0.31

งบแสดงกระแสเงินสด
บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน) ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2563 และ 2564
งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี

2562

2563

2564

1,159.57
(424.03)
(794.83)
(1.03)
(60.32)
323.37
263.06

1,227.34
(298.88)
(941.02)
(0.29)
(12.86)
255.58
242.73

1,334.66
(119.08)
(1,296.86)
0.18
(81.10)
242.73
161.63

ตารางอัตราส่วนทางการเงินที่ส�ำคัญที่สะท้อนถึงฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงานของบริษัทในระยะ 3 ปี
ที่ผ่านมา

94

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
หน่วย
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)
   อัตราส่วนสภาพคล่อง
เท่า
   อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
เท่า
   อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด
เท่า
   อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้าทั่วไป
เท่า
   ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย
วัน
   อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ
เท่า
   ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย
วัน
   อัตราหมุนเวียนเจ้าหนี้ผู้ค้าทั่วไป
เท่า

2562

2563

2564

0.58
0.35
(0.02)
5.24
68.76
13.36
26.95
7.57

0.59
0.36
(0.00)
5.51
65.30
18.20
19.78
9.71

0.47
0.16
(0.02)
5.45
66.99
13.88
25.94
6.04

   ระยะเวลาช�ำระหนี้

วัน

47.57

37.08

59.56

   วงจรเงินสด (Cash Cycle)

วัน

48.13

48.00

24.99

แบบรายงาน 56-1 One Report ประจำ�ปี 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

หน่วย

2562

2563

2564

อัตราส่วนความสามารถในการท�ำก�ำไร (Profitability Ratio)
   อัตราก�ำไรขั้นต้น

%

13.86

19.43

20.03

อัตราก�ำไรจากการด�ำเนินงาน
อัตราก�ำไรอื่น
อัตราก�ำไรสุทธิ

%
%
%

6.41
1.75
0.02

10.17
1.43
5.05

10.68
1.89
7.30

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

%

0.05

10.53

13.83

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน (Efficiency Ratio)
   อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
%
0.01
%
8.46
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร

2.28
15.93

3.65
17.79

   อัตราการหมุนของสินทรัพย์

0.45

0.50

เท่า

0.41

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)
   อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

เท่า

4.13

3.15

2.46

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร

เท่า

3.59

2.85

2.18

    อัตราส่วนความสามารถในการช�ำระภาระผูกพัน

เท่า

0.64

0.73

0.62

อัตราส่วนความสามารถช�ำระดอกเบี้ย

เท่า

0.99

1.77

2.32

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
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5. ข้อมูลทั่วไป
และข้อมูลสำ�คัญอื่น
ชื่อบริษัท		: บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน)
ชื่อย่อหลักทรัพย์		: SQ
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ให้บริการและด�ำเนินงาน ด้านการท�ำเหมืองเปิดถ่านหินและลิกไนต์

อย่างครบวงจร โดยครอบคลุมถึง การวางแผนงานในเหมือง การปฎิบตั งิ านเปิด
หน้าเหมือง การให้คำ� ปรึกษาด้านงานเหมือง และการให้เช่าและซ่อมบ�ำรุง
เครื่องจักรขนาดใหญ่
เลขทะเบียนบริษัท		: 0107558000148
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่		 : 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�ำากัด
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ข้างสถานทูตจีน) 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0 - 2009 - 9999  โทรสาร : 0 - 2009 - 9991

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

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

นายทะเบียนหุ้นกู้

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

นายวัชรินทร์ ภัสรพงษ์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 6660
นางสาววราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 4579
นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 7480
บริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด
193/136 - 137 อาคารเลครัชดา ออฟฟิศคอมเพล็กซ์ ชั้น 33 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 0 - 2264 - 9090  โทรสาร: 0 - 2264 - 0789

5.2 ข้อมูลส�ำคัญอื่น
-ไม่มี-

5.3 ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมิได้มีข้อพิพาททางกฎหมายที่ยังไม่สิ้นสุด ซึ่งอาจมีผล
กระทบต่อสินทรัพย์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ที่มีจ�ำนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น และไม่มีข้อพิพาท
ที่มีผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างมีนัยส�ำคัญ

5.4 ตลาดรอง

บริษัทฯ ไม่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศอื่น

5.5 สถาบันการเงินที่ติดต่อประจ�ำ 
		 (เฉพาะกรณีที่บริษัทออกตราสารหนี้)

ในการออกตราสารหนีข้ องบริษทั นัน้ บริษทั ได้มธี นาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ำกัด (มหาชน) เป็นสถาบันทีใ่ ห้บริการ
แก่บริษัทอย่างเสมอมา

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
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ส่วนที่ 2

การกำ�กับดูแลกิจการ

6. นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ
6.1 นโยบายและแนวปฏิบัติการกำ�กับดูแลกิจการ
6.1.1 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

			 6.1.1.1 การสรรหากรรมการ และผู้บริหารระดับสูงสุด
				

				

				

(1) การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษทั จะมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารท�ำหน้าทีใ่ นการสรรหาและเสนอชือ่ บุคคล
ซึง่ มีคณ
ุ สมบัตเิ พือ่ ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษทั เพือ่ น�ำเสนอชือ่ บุคคลดังกล่าวต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่
พิจารณาอนุมตั เิ ลือกตัง้ ต่อไป และให้ทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เป็นผูเ้ ลือกตัง้ กรรมการบริษทั แต่ในกรณีทเี่ ป็นการ
เลือกตั้งกรรมการแทนต�ำแหน่งกรรมการที่ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้
คณะกรรมการบริษทั สามารถเลือกบุคคลซึง่ เสนอชือ่ โดยคณะกรรมการบริหาร เข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการได้
ทัง้ นี้ บุคคลซึง่ เข้ารับต�ำแหน่งเป็นกรรมการในกรณีดงั กล่าวให้อยูใ่ นต�ำแหน่งเพียงเท่าวาระทีย่ งั เหลืออยู่
ของกรรมการซึ่งตนแทน
(2) การสรรหาผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริหารท�ำหน้าที่ในการพิจารณาสรรหาและคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมเพื่อด�ำรง
ต�ำแหน่งประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารของบริษทั เพือ่ เสนอชือ่ ให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณาแต่งตัง้ ต่อไป
โดยบุคคลดังกล่าวจะต้องมีความเหมาะสมในด้านความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ และเป็น
ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการสรรหาผู้บริหารด้วย
ทัง้ นี้ บุคคลทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ให้ดำ� รงต�ำแหน่งผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั ฯ จะต้องมีคณ
ุ สมบัตคิ รบ
ถ้วนตามมาตรา 68 แห่ง พรบ. บริษัทมหาชนจ�ำกัด และต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศ
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 8/2553 เรื่อง การก�ำหนดลักษณะขาด
ความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งต้องมี
ความรู้ความสามารถ รวมถึงประสบการณ์การท�ำงานที่เหมาะสมกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ด้วย

			 6.1.1.2 การกำ�หนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
			 (1) การกำ�หนดค่าตอบแทนกรรมการ
			

คณะกรรมการได้มีการพิจารณาโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนที่มีความเหมาะสมกับความรับ
ผิดชอบและจูงใจให้คณะกรรมการน�ำพาองค์กรให้ดำ� เนินงานตามเป้าหมายทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาวโดย
1. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ
ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (accountability and
responsibility) รวมถึงประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รบั จากคณะกรรมการแต่ละคน กรรมการทีไ่ ด้รบั
บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
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มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น เช่น คณะกรรมการเป็นสมาชิกของคณะกรรมการ
ชุดย่อยจะได้รบั การพิจารณาค่าตอบแทนเพิม่ ขึน้ อย่างเหมาะสม ทัง้ นีอ้ ยูใ่ นลักษณะทีเ่ ปรียบเทียบ
ได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม
2. ผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการ ทั้งรูปแบบที่เป็นตัวเงินและ
ไม่ใช่ตัวเงิน โดยคณะกรรมการได้พิจารณาค่าตอบแทนแต่ละรูปแบบให้มีความเหมาะสม ทั้งค่า
ตอบแทนในอัตราคงที่ (เช่น ค่าตอบแทนประจ�ำ เบีย้ ประชุม) และค่าตอบแทนตามผลด�ำเนินงาน
ของบริษัทฯ (เช่น โบนัส บ�ำเหน็จ) ซึ่งเชื่อมโยงกับมูลค่าที่บริษัทฯ สร้างให้กับผู้ถือหุ้น โดยไม่อยู่
ในระดับที่สูงเกินไปจนท�ำให้เกิดการมุ่งเน้นแต่ผลประกอบการระยะสั้น
(2) การก�ำหนดค่าตอบแทนผู้บริหาร

คณะกรรมการได้กำ� หนดโครงสร้างค่าตอบแทนทีเ่ ป็นเครือ่ งจูงใจให้ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ผูบ้ ริหาร
ระดับสูงและบุคลากรอื่นๆ ทุกระดับปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เป้าหมายหลักของบริษัทฯ
และสอดคล้องกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในระยะยาวซึ่งรวมถึง
1. การพิจารณาความเหมาะสมของสัดส่วนค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือน ผลการด�ำเนินงานงานระยะ
สั้นเช่น โบนัส และผลการด�ำเนินงานระยะยาว เป็นต้น
2. การก�ำหนดนโยบายเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทน ควรค�ำนึงถึงปัจจัย เช่น ระดับค่าตอบแทนสูง
กว่าหรือเท่ากับระดับอุตสาหกรรมโดยประมาณ ผลการด�ำเนินงานของกิจการ เป็นต้น

				 6.1.1.3 ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ

    บริษัทได้แบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ กับฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน
โดยกรรมการบริษัทเป็นผู้มีบทบาทส�ำคัญในการก�ำหนดนโยบายและภาพรวมของบริษัทฯ ตลอดจนมี
บทบาท ส�ำคัญในการก�ำกับดูแลตรวจสอบและประเมินผลการด�ำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ใน
ขณะทีฝ่ า่ ยจัดการจะท�ำหน้าทีบ่ ริหารงานประจ�ำในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายทีก่ ำ� หนดและรายงาน
ให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นระยะตามความเหมาะสม ดังนั้น ประธานกรรมการและประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารมีหน้าที่ความรับผิดชอบต่างกัน คณะกรรมการได้ก�ำหนดอ�ำนาจหน้าที่ของประธาน
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารไว้ชัดเจน และเพื่อไม่ให้คนใดคนหนึ่งมีอ�ำนาจโดยไม่จ�ำกัด จึงได้
แยกบุคคลที่ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการออกจากบุคคลที่ด�ำรงต�ำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

			 6.1.1.4 การพัฒนากรรมการ

คณะกรรมการส่งเสริมและอ�ำนวยความสะดวกให้มกี ารฝึกอบรมและให้ความรูแ้ ก่ผเู้ กีย่ วข้องใน
ระบบการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร และเลขานุการ
บริษัท เป็นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง การฝึกอบรมและการให้ความรู้อาจ
กระท�ำเป็นการภายในบริษทั ฯ หรือใช้บริการของสถาบันภายนอกก็ได้ ซึง่ เปิดเผยข้อมูลการฝึกอบรมและ
พัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการในรายงานประจ�ำปี และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง
กรรมการหรือมีกรรมการเข้าใหม่ ฝ่ายจัดการจะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ของกรรมการเข้าใหม่ รวมถึงจัดให้มีการแนะน�ำลักษณะธุรกิจ และแนวทางการด�ำเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ ให้แก่กรรมการใหม่
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6.1.1.5 การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

ในปี 2564 คณะกรรมการบริษัท ยังไม่มีการจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของ

แบบรายงาน 56-1 One Report ประจำ�ปี 2564

กรรมการประจ�ำปี โดยคาดว่าจะจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการในปี 2565 เพื่อ
ให้กรรมการร่วมกันพิจารณาผลงาน ปัญหา และอุปสรรคในปีทผี่ า่ นมา เพือ่ วิเคราะห์และก�ำหนดแนวทาง
ในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทต่อไป

		6.1.2 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทให้ความส�ำคัญในการดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งภายในและภายนอก
บริษัท รวมถึงความรับผิดชอบ ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จึงได้ก�ำหนดแนวปฏิบัติต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
แต่ละกลุ่มไว้อย่างชัดเจนในคู่มือการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้เปิดเผยนโยบายที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วน
ได้เสียไว้ในคูม่ อื การก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี และจรรยาบรรณธุรกิจ ในหัวข้อที่ 8.1.4 “การติดตามให้มกี าร
ปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการก�ำกับดูแลกิจการ”

6.2 นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ

คณะกรรมการบริษทั ได้มมี ติอนุมตั นิ โยบายการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี มีผลให้บงั คับใช้ตง้ั แต่วนั ที่ 4 กันยายน
2558 และมีการปรับปรุงนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีใหม่เพื่อให้ครอบคุลมมากยิ่งขึ้น มีผลให้บังคับใช้
ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2561 ซึ่งนโยบายดังกล่าวจะส่งเสริมให้ บริษัทเป็นบริษัทที่มีประสิทธิภาพในการ
ด�ำเนินธุรกิจ มีการก�ำกับดูแลกิจการและการบริหารจัดการทีด่ ี มีคณ
ุ ธรรมในการด�ำเนินธุรกิจ มีความโปร่งใส
และตรวจสอบได้

		6.2.1 นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
      

คณะกรรมการบริษัทมีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมให้บริษัทเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการด�ำเนินธุรกิจ
การก�ำกับดูแลกิจการ และการบริหารจัดการที่ดีเลิศ โดยมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์ที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นและ
ค�ำนึงถึงผู้ที่มีส่วนได้เสียโดยรวม มีคุณธรรมในการด�ำเนินธุรกิจโปร่งใส และตรวจสอบได้ จึงได้ก�ำหนดเป็น
นโยบายการก�ำกับดูแลเพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ยึดถือเป็น แนวทางในการปฏิบัติงาน
ดังนี้
1. คณะกรรมการบริษัทจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทและรับผิดชอบมีความเป็นอิสระ และมีการจัด
แบ่งบทบาทหน้าที่ระหว่างประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่ออกจากกันอย่างชัดเจน
2. คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทส�ำคัญในการก�ำหนดวิสัยทัศน์กลยุทธ์ นโยบาย และแผนงานที่ส�ำคัญ
ของบริษัท โดยจะต้องพิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยงและวางแนวทางการบริหารจัดการที่มีความเหมาะสม
				
รวมทัง้ ต้องด�ำเนินการเพือ่ ให้มนั่ ใจว่าระบบบัญชีรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีมคี วามน่าเชือ่ ถือ
3. คณะกรรมการบริษทั จะต้องเป็นผูน้ ำ� ในเรือ่ งจริยธรรม เป็นตัวอย่างในการปฏิบตั งิ านตามแนวทางการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และสอดส่องดูแลเรื่องการจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
4. คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัททั้งในเรื่องทางการเงินและที่ไม่ใช่
เรือ่ งทางการเงินอย่างเพียงพอและหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพือ่ รับผิดชอบในเรือ่ งการให้ขอ้ มูลกับ
นักลงทุนและประชาชนทั่วไป
5. คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัททั้งในเรื่องทางการเงินและที่ไม่ใช่
บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
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เรือ่ งทางการเงินอย่างเพียงพอและหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพือ่ รับผิดชอบในเรือ่ งการให้ขอ้ มูลกับ
นักลงทุนและประชาชนทั่วไป
6. คณะกรรมการบริษทั ต้องปฏิบตั อิ ย่างเท่าเทียมกัน โดยให้ผถู้ อื หุน้ มีสทิ ธิในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ
และมีช่องทางในการสื่อสารกับบริษัท
7. คณะกรรมการบริษทั ต้องจัดให้มรี ะบบการคัดสรรบุคลากรทีจ่ ะเข้ามารับผิดชอบในต�ำแหน่งบริหารที่
ส�ำคัญทุกระดับอย่างเหมาะสมและมีกระบวนการสรรหาที่โปร่งใส เป็นธรรม
8. คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีนโยบายและระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าฝ่ ายบริหารได้ตระหนักและให้ความส�ำคัญกับการต่อต้านการทุจริต
และคอร์รัปชันรวมทั้งปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริต
นอกจากนโยบายดังกล่าวทีผ่ า่ นมา คณะกรรมการบริษทั ได้ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ
และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รวมถึงได้พิจารณาปรับปรุงแนวทางก�ำกับดูแลกิจการ โดยน�ำหลัก
การการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน (The Principles of Good Corporate Governance
of Listed Companies) ตามแนวทางทีต่ ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�ำหนดมาประยุกต์ใช้ ซึง่ เป็น
แนวทางในการด�ำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน และเพื่อให้เกิดความ
โปร่งใสต่อนักลงทุนอันจะท�ำให้เกิดความเชือ่ มัน่ ในการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ต่อบุคคลภายนอกจ�ำนวน
8 หมวด ประกอบด้วย
1. ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผูน้ ำ� องค์กรทีส่ ร้างคุณค่าให้แก่
กิจการอย่างยั่งยืน
2. ก�ำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน
3. เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล
4. สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
5. ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
6. ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
7. รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
8. สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

6.2.2 จรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั หมายถึง ประมวลความประพฤติทบี่ คุ ลากรของบริษทั พึงกระท�ำ 
เพือ่ รักษาและส่งเสริมชือ่ เสียง เกียรติคณ
ุ ของบริษทั จริยธรรมและจรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั เป็นการ
ประมวลแบบแผน ก�ำหนดขอบเขต มาตรฐาน ความประพฤติ และพฤติกรรมทีบ่ คุ ลากรทุกคน ไม่วา่ จะเป็นกรรมการ
ผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคน พึงกระท�ำในการด�ำเนินธุรกิจและการปฏิบตั งิ าน โดยปฏิบตั ไิ ปในวิถที างเดียวกันภายใต้
กรอบคุณธรรม ความซื่อสัตย์ ในวิถีทางที่สร้างสรรค์ เป็นระเบียบเรียบร้อย เสมอภาค เท่าเทียม เพื่อสร้างรากฐาน
และรักษาภาพพจน์ของบริษัท ให้เป็นองค์กรที่มีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน จรรยาบรรณที่บุคลากรของบริษัทที่พึง
ปฏิบัติ มีสาระส�ำคัญดังนี้
		
1. ผูถ้ อื หุน้ บริษทั จะด�ำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ โดยมุง่ มัน่ ทีส่ ร้างผลการด�ำเนินงานทีด่ ี
และการเจริญเติบโตที่มั่นคง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว รวมทั้งด�ำเนินการเปิดเผย
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ข้อมูลด้วยความโปร่งใสและเชื่อถือได้ต่อผู้ถือหุ้น
		
2. พนักงาน บริษัทจะปฏิบัติต่อพนักงานทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม
นอกจากนี้ บริษทั ยังให้ความส�ำคัญต่อการพัฒนาทักษะ ความรูค้ วามสามารถและศักยภาพของพนักงานอย่าง
สม�่ำเสมอ เช่น การจัดอบรม การสัมมนา โดยให้โอกาสอย่างทั่วถึงกับพนักงานทุกคน และพยายามสร้างแรง
จูงใจให้พนักงานทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถให้คงอยูก่ บั บริษทั เพือ่ พัฒนาองค์กรต่อไป อีกทัง้ ได้กำ� หนดแนวทาง
ในการต่อต้านทุจริตคอรัปชัน รวมทั้งปลูกฝั่งให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฏหมาย และระเบียบข้อบังคับ
ที่เกี่ยวข้อง เช่น การห้ามใช้ข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัด เป็นต้น
		
3. คู่ค้า บริษัทมีกระบวนการคัดเลือกคู่ค้าโดยการให้คู่ค้าแข่งขันบนข้อมูลที่เท่าเที่ยมกัน และคัดเลือกคู่ค้า
ด้วยความยุติธรรมภายในหลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่ค้าของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัด
ท�ำรูปแบบสัญญาทีเ่ หมาะสมและเป็นธรรมแก่คสู่ ญ
ั ญาทุกฝ่าย และจัดให้ระบบติดตามเพือ่ ให้มนั่ ใจว่าได้มกี าร
ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาอย่างครบถ้วน และป้องกันการทุจริตและประพฤติไม่ชอบในทุกขั้นตอนของ
กระบวนการจัดหา โดยบริษัทซื้อสินค้าจากคู่ค้าตามเงื่อนไขทางการค้าตลอดจนปฏิบัติตามสัญญาคู่ค้าอย่าง
เคร่งครัด
		
4. ลูกค้า บริษัทรับผิดชอบต่อลูกค้าโดยการรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าและบริการ รวมถึงการ
ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าให้ครบถ้วน และครอบคลุมให้มากทีส่ ดุ เพือ่ มุง่ เน้นการสร้างความพึงพอใจ
ให้แก่ลกู ค้าในระยะยาว นอกจากนี้ บริษทั ยังให้บริการหลังการขาย ตลอดจนให้ขอ้ มูลทีถ่ กู ต้องเกีย่ วกับสินค้า
และบริการของบริษทั รวมทัง้ ยังจัดให้มชี อ่ งทางให้ลกู ค้าของบริษทั สามารถแจ้งปัญหาหรือการให้บริการทีไ่ ม่
เหมาะสมเพื่อที่บริษัทจะได้ป้องกัน และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัทได้อย่างรวดเร็ว
		
5. เจ้าหนี้ บริษัทจะปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ตามสัญญาที่มีต่อเจ้าหนี้เป็นส�ำคัญ รวมทั้งการช�ำระคืนเงินต้น
ดอกเบี้ยและการดูแลหลักประกันต่างๆ ภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้อง
		
6. คู่แข่ง บริษัทประพฤติตามกรอบการแข่งขันที่มี มีจรรยาบรรณและอยู่ในกรอบของกฏหมาย รวมทั้ง
สนับสนุนและส่งเสริมนโยบายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม
		
7. สังคมและส่วนรวม บริษัทใส่ใจและให้ความส�ำคัญต่อความปลอดภัยต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและคุณภาพ
ชีวติ ของผูค้ นทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้องกับการด�ำเนินงานของบริษทั และส่งเสริมให้พนักงานของบริษทั มีจติ ส�ำนึกและ
ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม รวมทั้งจัดให้มีการปฏิบัติตามกฏหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ บริษัทพยายามเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นการสร้างและ
รักษาไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมและสังคม

6.3 การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการทีส่ �ำคัญ ของนโยบายแนวปฏิบตั ิ และระบบ
การก�ำกับ ดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา

		
ในปี 2564 คณะกรรมการบริษทั ยังปฏิบตั ติ ามแนวทางในการก�ำกับดูแลกิจการตามนโยบายเกีย่ วกับการก�ำกับ

ดูแลกิจการที่ดีที่ได้ก�ำหนดไว้ อย่างไรก็ดี ในปี 2565 คณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาการปรับปรุงนโยบาย แนว
ปฏิบัติ และระบบการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การก�ำกับดูแลบริษัท และเพื่อยกระดับมาตรฐาน
การก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทให้สอดคล้องกับหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560
(Corporate Governance Code หรือ CG Code) ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
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7. โครงสร้างการกำ�กับดูแลกิจการ และข้อมูลสำ�คัญ		
เกี่ยวกับคณะกรรมการคณะกรรมการชุดย่อย
ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ
7.1 โครงสร้างกรรมการบริษัท
เลขานุการบริษัท
(Company Secretary)

คณะกรรมการบริษัท
(Board of Director)

คณะกรรมการตรวสอบ
(Audit Committee)

คณะกรรมการบริหาร
(Executive Committee)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
(RiskManagement Committee)

คณะกรรมการตรวจสอบ
(External Audit Department)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
(Chief Executive Officer)

คณะที่ปรึกษา
(Advisor)

สำ�นักผู้บริหาร
(Executive Office)

7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ

7.2.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

11

7

5

4

10คน

1คน

กรรมการทั้งหมด

กรรมการ
ที่ไม่เป็นผู้บริหาร

กรรมการอิสระ

กรรมการ
ที่เป็นผู้บริหาร

เพศชาย

เพศหญิง

			 ณ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวน 11 คน ประกอบด้วย
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 7 คน โดยในจ�ำนวนนี้ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 5 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร
4 คน ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัททั้ง 11 คน มีความรู้และมีประสบการณ์ที่หลากหลายที่เป็นประโยชน์ต่อการด�ำเนิน
งานและขับเคลื่อนบริษัทให้เติบโตและบรรลุเป้าหมายทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี

		

7.2.2 ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอ�ำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล

			

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ ที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ อาทิ
ด้านอุตสาหกรรมวิศวกรรม การบริหารจัดการ การบัญชีและการเงิน กฎหมาย และการก�ำกับดูแลกิจการ โดยกรรมการที่ไม่
เป็นผู้บริหารอย่างน้อยหนึ่งคนต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวธุรกิจของบริษัทฯ มีภาวะผู้น�ำ มีวิสัยทัศน์ มีความเป็นอิสระในการ
ตัดสินใจ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มี

ส่วนได้เสียทุกฝ่าย
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ลำ�ดับ รายชื่อกรรมการ

ตำ�แหน่ง

การเข้าร่วมประชุม
ประเภทกรรมการ
2564
คณะ
คณะ
กรรมการ กรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
8/8
-

1

หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล ประธานกรรมการบริษัท

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

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

8/8

-

7

นายวิทวัส ศิริสรรพ์

กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร
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

-

นายประภาส วิชากูล

กรรมการบริษัท

กรรมการอิสระ

8/8

-

11

โดยมีนายสุรพล อ้นสุวรรณ ท�ำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท และนายพงศ์ไท ตันติสุนทร ท�ำหน้าที่เลขานุการ
คณะกรรมการบริษัท

		 คณะกรรมการ
กรรมการผู้มีอ�ำนาจกระท�ำการแทนบริษัทฯ คือ นายศาศวัต ศิริสรรพ์ นายนพพันธป์ เมืองโคตร นายวิทวัส
ศิรสิ รรพ์ นายกวิตม์ ศิรสิ รรพ์ นายชาลี รักษ์สธุ ี สองในห้าคนนีล้ งลายมือชือ่ ร่วมกัน และประทับตราส�ำคัญของบริษทั ฯ

7.2.3 ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
ขอบเขตอำ�นาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท มีรายละเอียด ดังนี้

		 1. ปฏิบัติหน้าที่ และก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง ความซื่อสัตย์
สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
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		 2. ก�ำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ทิศทางของธุรกิจ นโยบาย เป้าหมาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้าง
การบริหารจัดการ และอ�ำนาจอนุมัติของบริษัทและบริษัทย่อยตามที่ฝ่ายจัดการน�ำเสนอ และก�ำกับดูแลการบริหาร
งานและผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทหรือบุคคลใดๆ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ท�ำ
หน้าที่ดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่ก�ำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่
บริษัทและผู้ถือหุ้น
		 3. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายจัดการ คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทอย่างต่อ
เนื่องและสม�่ำเสมอเพื่อให้บรรลุกลยุทธ์และเป็นไปตามแผนงานและงบประมาณ
		 4. ก�ำหนดกรอบและนโยบายส�ำหรับการก�ำหนดเงินเดือน การปรับขึ้นเงินเดือน การก�ำหนดเงินโบนัส
ค่าตอบแทน และบ�ำเหน็จรางวัลของพนักงานบริษทั รวมถึงดูแลระบบกลไกการจ่ายค่าตอบแทนผูบ้ ริหารทีเ่ หมาะสม
		 5. ด�ำเนินการให้บริษทั และบริษทั ย่อยมีระบบงานบัญชีทเี่ หมาะสมและมีประสิทธิภาพ และจัดให้มกี าร
รายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งจัดให้มีระบบควบคุมภายใน และระบบตรวจสอบภายในที่
เพียงพอและเหมาะสม
		 6. พิจารณาอนุมัติการได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (ในกรณีที่ขนาดของรายการไม่จ�ำเป็นต้อง
พิจารณาโดยทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ) การลงทุนในธุรกิจใหม่ และการด�ำเนินงานใดๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ และ
ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
		 7. พิจารณา และ/หรือให้ความเห็นต่อรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน (ในกรณีทขี่ นาดของรายการไม่จำ� เป็นต้อง
พิจารณาโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น) ของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ และระเบียบข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง
		 8. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
		 9. สอบทานกระบวนการและนโยบายในการบริหารความเสี่ยงและติดตามผลการปฏิบัติงาน
		 10. ดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผูม้ สี ว่ นได้เสียของบริษทั และบริษทั ย่อย
ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการรายใดมีส่วนได้เสียในธุรกรรมใดที่ท�ำกับบริษัท หรือมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท และ/หรือ
บริษัทย่อยเพิ่มขึ้นหรือลดลง ให้กรรมการรายดังกล่าวแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า
		 11.จัดให้มนี โยบายเกีย่ วกับการก�ำกับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาล และการปรับใช้นโยบายดังกล่าว
อย่างมีประสิทธิภาพ
		 12. สอบทานนโยบายในการก�ำกับดูแลกิจการ และความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงการต่อต้านการ
คอร์รัปชั่น (Anti-Corruption) ของบริษัท และพิจารณาอนุมัติรายงานผลการประเมินการก�ำกับดูแลกิจการ และ
ความรับผิดชอบต่อสังคม และการต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ ประจ�ำปี ทีจ่ ดั ท�ำโดยคณะกรรมการชุดย่อยทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
		 13. แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง และ/หรือคณะกรรมการชุดย่อยอื่นใด เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะ
กรรมการบริษัทตามความเหมาะสม
		 14. แต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติงานต่างๆ เพื่อให้การ
ด�ำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
		 15. ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอกหากมีความจ�ำเป็นเพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม
		 16. จัดท�ำรายงานประจ�ำปี และรับผิดชอบต่อการจัดท�ำและเปิดเผยงบการเงินเพือ่ แสดงถึงฐานะทางการ
เงินและผลการท�ำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
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		 17. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ�ำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบ
ปีบัญชีของบริษัท
		 18. พิจารณาอนุมัติเรื่องต่างๆ โดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของ
บริษัทอย่างเป็นธรรม
				 19. มอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทน
คณะกรรมการบริษัทได้

		 องค์ประกอบคณะกรรมการบริษัท

		
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทมีดังต่อไปนี้
		 1. คณะกรรมการบริษัทไม่จ�ำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
		 2. คณะกรรมการบริษัทให้มีจ�ำนวนตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นก�ำหนด แต่ต้องมีจ�ำนวนอย่างน้อย 5 คนและ
กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
		 3. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้อง
ไม่น้อยกว่า 3 คน
ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็น “ประธานกรรมการบริษัท” และในกรณีที่คณะ
กรรมการบริษทั เห็นสมควร อาจพิจารณาเลือกกรรมการอีกคนหนึง่ หรือหลายคนเป็น “รองประธานกรรมการบริษทั ”
ก็ได้

		 วาระการดำ�รงตำ�แหน่งและการเลือกตั้งกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัทจะมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารท�ำหน้าที่ในการสรรหาและเสนอชื่อบุคคลซึ่งมี
คุณสมบัติเพื่อด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท เพื่อน�ำเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
เลือกตั้งต่อไป
2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการบริษัท แต่ในกรณีที่เป็นการเลือกตั้งกรรมการแทนต�ำแหน่ง
กรรมการที่ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทสามารถเลือกบุคคลซึ่งเสนอ
ชื่อโดยคณะกรรมการบริหาร เข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการได้ ทั้งนี้ บุคคลซึ่งเข้ารับต�ำแหน่งเป็นกรรมการในกรณีดัง
กล่าวให้อยู่ในต�ำแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน
3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�ำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต�ำแหน่งจ�ำนวนหนึ่งในสามของจ�ำนวน
กรรมการทัง้ หมด ถ้าจ�ำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�ำนวนใกล้ทสี่ ดุ กับส่วนหนึง่
ในสาม โดยกรรมการซึง่ พ้นจากต�ำแหน่งอาจได้รบั เลือกให้กลับเข้ามารับต�ำแหน่งได้ ทัง้ นี้ กรรมการทีจ่ ะต้องออกจาก
ต�ำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่
ในต�ำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากต�ำแหน่ง
นอกจากการพ้นจากต�ำแหน่งตามวาระดังกล่าวแล้ว กรรมการบริษัทอาจพ้นจากต�ำแหน่งเมื่อ
        (ก) เสียชีวิต
(ข) ลาออก
(ค) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริษัท หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ�ำกัด
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือมีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการ
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กิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ง) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้พ้นจากต�ำแหน่ง
(จ) ศาลมีค�ำสั่งให้ออก
กรรมการบริษัทคนใดจะลาออกจากต�ำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท

		 7.3 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่เหมาะสมเป็นคณะ
กรรมการชุดย่อย เพือ่ ช่วยปฏิบตั งิ านในการพิจารณาเรือ่ งส�ำคัญในแต่ละด้านและเสนอความคิดเห็นต่อคณะกรรมการ
บริษัท ซึ่งคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง

		 7.3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่นอ้ ยกว่า 3 คนและมีกรรมการตรวจสอบ
หนึง่ คนเป็นผูท้ มี่ คี วามรู้ ความเข้าใจ หรือมีประสบการณ์ดา้ นการบัญชีหรือการเงินอย่างเพียงพอทีจ่ ะท�ำหน้าทีใ่ นการ
สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบ
ด้วยกรรมการที่มีรายชื่อดังนี้
ลำ�ดับ
1
2
3

รายชื่อกรรมการ
นายศิริชัย โตวิริยะเวช
นางกิ่งเทียน บางอ้อ
ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์

ตำ�แหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

ประเภทกรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

โดยมีนางสาววิกาวี กลิ่นแก้ว ทำ�หน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

		 ขอบเขตอ�ำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ มีรายละเอียด ดังนี้
1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal
audit) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอด
จนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่น
ใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษทั ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท�ำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และ
เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน หรือรายการทีอ่ าจจะมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตาม [กฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทัง้ ประกาศและข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง] ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
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6. จัดท�ำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปีของบริษทั ซึง่ รายงานดังกล่าว
ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ) จ�ำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
(Charter)
(ซ) รายการอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นของบริษัทและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความ
รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ทบทวนและเสนอแก้ไขขอบเขตอ�ำนาจ หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้อง
กับสภาวการณ์
8. ตรวจสอบและสอบสวนผูท้ เี่ กีย่ วข้องภายใต้อำ� นาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบ และมีอำ� นาจในการ
ว่าจ้างหรือน�ำผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาช่วยงานตรวจสอบและสอบสวน
9. หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระท�ำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส�ำคัญต่อฐานะ
ทางการเงินและผลการด�ำเนินงานของบริษทั ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ ด�ำเนิน
การปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
(ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ข) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่ส�ำคัญในระบบควบคุมภายใน
(ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
			 หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
หากคณะกรรมการบริษทั หรือผูบ้ ริหารไม่ดำ� เนินการให้มกี ารปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาข้างต้น กรรมการตรวจ
สอบรายใดรายหนึง่ อาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระท�ำตามข้างต้นต่อส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
10. ให้ความเห็นต่อฝ่ายจัดการเกี่ยวกับการแต่งตั้ง เลิกจ้าง ผลการด�ำเนินงาน งบประมาณ และอัตราของ
ฝ่ายตรวจสอบภายใน
11. จัดท�ำรายงานการด�ำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
12. สอบทาน และให้ความเห็นในรายงานผลการประเมินการก�ำกับดูแลกิจการ และความรับผิดชอบต่อสังคม
และการต่อต้านการคอร์รัปชั่นประจ�ำปี ซึ่งได้จัดท�ำโดยคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับมอบหมาย
13. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
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คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
1. เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการเป็นกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประกาศก�ำหนด
2. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการด�ำเนินกิจการของบ
ริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมขอ
งบริษัทฯ
3. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยล�ำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจด
ทะเบียน
4. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท�ำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ และมี
กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท�ำหน้าที่ในการสอบทาน
ความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

การแต่งตั้ง และวาระการดำ�รงตำ�แหน่ง

คณะกรรมการบริษทั หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เป็นผูแ้ ต่งตัง้ กรรมการอิสระของบริษทั ฯ เป็นกรรมการตรวจสอบ โดย
วาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการตรวจสอบให้เป็นไปตามวาระการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษทั ทัง้ นี้ กรรมการ
ตรวจสอบซึ่งพ้นต�ำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบได้อีก
ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบครบวาระการด�ำรงต�ำแหน่งหรือไม่อาจด�ำรงต�ำแหน่งจนครบก�ำหนดวาระ ซึ่งส่ง
ผลให้มีจ�ำนวนกรรมการตรวจสอบต�่ำกว่า 3 คน คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรจะแต่งตั้งกรรมการ
ตรวจสอบรายใหม่ให้ครบถ้วนในทันทีหรืออย่างช้าภายใน 3 เดือนนับจากวันทีจ่ ำ� นวนกรรมการตรวจสอบไม่ครบถ้วน
เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

7.3.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

		

		
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทมีดังนี้
ลำ�ดับ
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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 วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบริหารของบริษทั ฯ ประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวน 9 ท่าน ดังนี้
ลำ�ดับ

รายชื่อกรรมการ

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�ำนวน 9 ท่าน มีดังนี้
ลำ�ดับ

รายชื่อกรรมการ

ตำ�แหน่ง

1

นายศาศวัต ศิริสรรพ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2

นายวิทวัส ศิริสรรพ์

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

3

นายภวัต ศิริสรรพ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Supply Chain

4

นายกวิตม ศิริสรรพ์

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

5

นายกันตพัฒน์ ศิริสรรพ์

ผู้อำ�นวยการโครงการแม่เมาะ

6

นายอวยชัย คล้ายทับทิม

ผู้อำ�นวยการโครงการแม่เมาะ

7

นายวิฑูรย์ ชินวณิชัย

ผู้อำ�นวยการโครงการหงสา

8

นางวันเพ็ญ โฆษิตเรืองชัย

ผู้อำ�นวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน

9

ดร.รุจ บัณฑุวงศ์

ผู้อำ�นวยการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจและที่ปรึกษาอาวุโส
ทางวิชาการ

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
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(Company Secretary)

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท
(Board of Director)

คณะกรรมการตรวจสอบ
(Audit Committee)

คณะกรรมการบริหาร
(Executive Committee)

ฝ่ายตรวจสอบภายใน
(Internal Audit Department)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
(Chief Excutive Officer)

คณะกรรมการความเสี่ยง
(Risk Managment Committee)
คณะที่ปรึกษา
(Advisor)

สำ�นักผู้บริหาร
(Executive Officer)
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
(Chief Orporation Officer)

ผู้อำ�นวยการโครงการแม่เมาะ
(Project Director - MM)

ผู้อำ�นวยการโครงการหงสา
(Project Director - HS)
ผู้จัดการโครงการหงสา
(Project Manager)

ฝ่ายปฏิบัติการเหมือง

ฝ่ายปฏิบัติการสายพาน

(Mining Operation Dept.)

(Conveyer Operation Dept.)

ฝ่ายซ่อมบำ�รุงเครื่องกล (EM2)
(Mechancial Mainternance Dept.)

ฝ่ายปฏิบัติการสายพาน
(Mechancial Conveyer
Mainternance Dept.)

ฝ่ายวิศวกรรม
(Engineering Dept.)

ฝ่ายซ่อมบำ�รุงเครื่องกล (EM2)
(Mechancial Conveyer
Mainternance Dept.)

หน่วยงานความปลอดภัย
(Safty & Environment Dept.)

ฝ่ายปฏิบัติการ
(Oporation Dept.)

ฝ่ายบริหารงานธุรกิจ

ฝ่ายวิศวกรรม
(Engineering Dept.)

(Business Development
Dept.)

ฝ่ายซ่อมบำ�รุง
(Mainternance Dept.)
ฝ่ายบริหารงานธุรการ
(Administration Dept.)

ผู้อำ�นวยการโครงการเมียนมาร์
(Project Director - MYM)
ฝ่ายวิจัย พัฒนา
นวัฒตกรรมและวิศวกรรม
(Engineering.
Inno.R&D Dept.)

ผู้อำ�นวยการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
และที่ปรึกษาอาวุโสทางวิชาการ

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
(Chief Financial Officer)

ผู้จัดการโครงการ CLMV
(Project Manager)
ฝ่ายปฏิบัติการเหมือง
(Mining Dept.)
ฝ่ายปฏิบัติการโครงการ
(Processing Dept.)

ฝ่ายวิเคราะห์และประสานข้อมูล
โครงการ CLMV
(CLMV Project Analysis Dept.)
ฝ่ายบริหารงานธุรกิจ
(Business Development Dept.)
ฝ่ายจัดหาพัสดและคลังพัสดุ
โครงการ CLMV
(CLMV Procrecruement Inventory Dept.)

ฝ่ายบริหารงบประมาณ
และจัดหาเงินทุน
(Budget Managment Project)
ฝ่ายบัญชีและการเงิน
(Finance & Accounting Dept.)
ฝ่ายพัฒนาองกรค์และบุคคลากร
(Organization & Human Resourse
Development)
ฝ่ายบริหารงานธุรการ
(Administration Dept.)
ฝ่ายประสานงานและกลยุทธ์องกรค์
(Coordinator & Strategic Managment )
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ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
(Chief Supply Chain Officer)

ฝ่ายจัดหาพัสดุ
(Procrecruement Dept.)
ฝ่ายบริหารคลังพัสดุ
(Inventory Dept.)
ฝ่ายสารสนเทศ
(Information Techniligy Dept.)

		 7.4.2 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

โครงสร้างค่าตอบแทนของกรรมการของบริษทั มีการก�ำหนดอย่างเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่
ได้รบั มอบหมายโดยจะต้องสอดคล้องกับผลการด�ำเนินงาน ภายใต้หลักเกณฑ์ทชี่ ดั เจน โปร่งใส สมเหตุสมผลกับกิจการ
โดยสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
ส�ำหรับในปี 2564 ค่าตอบแทนกรรมการที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้
ค่าตอบแทนรายเดือน/คน (บาท)

เบี้ยประชุมต่อครั้ง/คน (บาท)

40,000
25,000
15,000

15,000
15,000
15,000

ไม่มี

8,000

1. คณะกรรมการบริษัท
- ประธานกรรมการ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

2. คณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ที่อาจมีการแต่งตั้งขึ้น
โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ในอนาคต
- ประธานกรรมการตรวจสอบ

25,000

10,000

- กรรมการตรวจสอบท่านอื่น

15,000

10,000

		 7.4.3 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

ในการพิจารณาค่าตอบแทนของผู้บริหารของบริษัทนั้น มีการก�ำหนดอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับผลปฏิบัติ
หน้าที่ เพื่อจูงใจและรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพให้ท�ำงานกับบริษัทในระยะยาว โดยประเมินจากผลปฏิบัติงานของผู้
บริหาร ความรับผิดชอบ ความทุ่มเทในการท�ำงาน โดยก�ำหนดค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับผลการด�ำเนินงานของ
บริษัท ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส สมเหตุสมผลกับกิจการ
บริษัทฯ มีผู้บริหารระดับสูง 9 ท่าน โดยจ่ายผลตอบแทนค่าตอบแทน ดังนี้
ค่าตอบแทน
เงินเดือน
โบนัส
กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
รวมค่าตอบแทน

ปี 2564
จำ�นวนราย จำ�นวนเงิน (ล้านบาท)
9
23.55
9
1.45
9
0.35
25.35

7.5 ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีพนักงานประจ�ำ  จ�ำนวนทั้งสิ้น 1,310 คน โดยจ่ายผลตอบแทนดังนี้
โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน โบนัส ค่าล่วงเวลา เงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการอื่นๆ
		
- ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินส�ำหรับพนักงานของบริษัทฯ และพนักงานตามสัญญา
บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
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จ้าง ซึ่งประกอบไปด้วยเงินเดือน โบนัส ค่าแรง และสวัสดิการอื่นๆ มีจ�ำนวน 350.89 ล้านบาท ในปี 2564 อนึ่ง การ
ปรับขึน้ เงินเดือนประจ�ำปีของพนักงาน แต่ละคนขึน้ อยูก่ บั การประเมินผลการท�ำงานประจ�ำปีของพนักงาน ตลอดจน
ให้อยู่ในจ�ำนวนที่แข่งขันได้ในตลาด  
- ค่าตอบแทนอื่น บริษัทฯ มีการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมให้กับพนักงาน และยังให้ ผลประโยชน์
ตอบแทนในการเกษียณอายุแก่พนักงานตามกฎหมายแรงงาน จ�ำนวน 13.12 ล้านบาท ในปี 2564 ผลประโยชน์
		
อื่นๆ ที่บริษัทฯ ให้แก่พนักงาน ได้แก่ ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ ค่ารักษาพยาบาล ค่าเบี้ย
เลี้ยงเดินทาง  
- กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ เป็นส่วนของการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ (มีพนักงานเป็นสมาชิก 1,039
คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 86.80 ของพนักงานทีม่ สี ทิ ธิ)์ บริษทั ฯ รับรูค้ า่ ใช้จา่ ยเกีย่ วกับกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ
เป็นเงินจ�ำนวนทั้งสิ้น จ�ำนวน 2.27 ล้านบาทในปี 2564
- ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน
		
หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ อุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 และจัดหาวัคซีนโควิด-19

ให้แก่พนักงานรวมทั้งญาติพนักงาน

		
จ�ำนวนบุคลากร
จ�ำนวนบุคลากรของบริษัทฯ (ไม่รวมผู้บริหารจ�ำนวน 9 คน) แบ่งตามรายบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
โดยสามารถแบ่งตามสายงานต่างๆ ได้ดังต่อไปนี้
สายงาน
ฝ่ายสำ�นักงานผู้บริหาร
ฝ่ายเลขานุการสำ�นักผู้บริหาร
ฝ่ายที่ปรึกษา
ฝ่ายวิศวกรรม
ฝ่ายซ่อมบำ�รุง
ฝ่ายปฏิบัติการเหมือง
ฝ่ายวางแผนเหมือง
ฝ่ายปฏิบัติการสายพาน
ฝ่ายความปลอดภัยวิชาชีพ
ฝ่าย Supply Chain (จัดหาพัสดุ / บริหารคลังพัสดุ)
ฝ่ายสารสนเทศ
ฝ่ายบัญชี-การเงิน
ฝ่ายตรวจสอบภายใน
ฝ่ายบริหารงบประมาณและจัดหาเงินทุน
ฝ่ายพัฒนาองค์กรและบุคลากร
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จำ�นวนบุคลากร (คน)
16
4
2
70
296
379
58
282
13
68
5
22
1
5
18

สายงาน

จำ�นวนบุคลากร (คน)
44
6
1
3
17
1,310

ฝ่ายบริหารธุรการ
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
ฝ่ายประสานงานและกลยุทธ์
ฝ่ายสิ่งแวดล้อม
โครงการพม่า
รวม

			จำ�นวนพนักงานและประเภทการจ้างงาน


ณ 31 ธันวาคม 2564 เป็นจ�ำนวน 1,310 คน โดยแบ่งตามหัวข้อ ดังนี้
ตารางข้อมูลพนักงานประจ�ำ ณ 31 ธันวาคม 2564
รายการ

จำ�แนกตามระดับ
- ระดับบริหาร (สูง กลาง ต้น)
- ระดับอาวุโส
- ระดับปฏิบัติการ
- ผู้พิการ
รวมพนักงานประจำ�ทั้งสิ้น
คิดเป็นร้อยละ
จำ�แนกตามอายุ
- อายุระหว่าง 20 - 30ปี
- อายุระหว่าง 31 - 40 ปี
- อายุระหว่าง 41 - 50 ปี
- 51 ปีขึ้นไป
รวมพนักงานประจำ�ทั้งสิ้น
คิดเป็นร้อยละ

เพศชาย

เพศหญิง

รวมจำ�นวน
(คน)

จำ�นวน (คน)

สัดส่วน

จำ�นวน (คน)

สัดส่วน

250
4
949
3
1,206

20.7%
0.3%
78.7%
0.2%
100.0%

51
1
52
0
104

49.0%
1.0%
50.0%
0.0%
100.0%

301
5
1,001
3
1,310
100.0%

27.9%
40.4%
11.5%
20.2%
100%

407
396
297
210
1,310
100.0%

92.1%
378
354
285
189
1.206

7.9%
31.3%
29.4%
23.6%
15.7%
100%

29
42
12
21
104

92.1%

7.9%

		
ตารางแสดงจำ�นวนพนักงานลาออก ณ 31 ธันวาคม 2564
รายการ
จำ�แนกตามระดับ
- ระดับบริหาร (สูง กลาง ต้น)

เพศชาย

เพศหญิง

จำ�นวน (คน)

สัดส่วน

จำ�นวน (คน)

สัดส่วน

รวมจำ�นวน
(คน)

56

20.4%

7

50.0%

65
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รายการ

เพศชาย

เพศหญิง

รวมจำ�นวน
(คน)

จำ�นวน (คน)

สัดส่วน

จำ�นวน (คน)

สัดส่วน

1
226
0
285

0.4%
79.3%
0.0%
100.0%

1
7
0
14

0.0%
50.0%
0.0%
100.0%

1
233
0
299
100.0%

35.7%
35.7%
0.0%
28.6%
100%

125
80
40
54
299
100.0%

จำ�แนกตามระดับ
- ระดับอาวุโส
- ระดับปฏิบัติการ
- ผู้พิการ
รวมพนักงานประจำ�ทั้งสิ้น
คิดเป็นร้อยละ
จำ�แนกตามอายุ
- อายุระหว่าง 20 - 30ปี
- อายุระหว่าง 31 - 40 ปี
- อายุระหว่าง 41 - 50 ปี
- 51 ปีขึ้นไป
รวมพนักงานประจำ�ทั้งสิ้น
คิดเป็นร้อยละ

96.3%
120
75
40
50
285

4.7%
42.1%
26.3%
14.0%
17.5%
100%

95.3%

5
5
0
4
14
4.7%

การพัฒนาองค์กรและบุคลากร
การดำ�เนินงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
		
บริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญในการบริหารงานด้านบุคลากรของบริษทั อย่างต่อเนือ่ งเสมอมา เนือ่ งจากพนักงานทุก
คนเป็นทรัพยากรทีม่ คี า่ ทีจ่ ะช่วยผลักดันให้แก่บริษทั ฯ สามารถบรรลุเป้าหมายและแผนธุรกิจทีว่ างไว้ได้ โดยบริษทั ฯ
ยั งให้ความส�ำคัญต่อการพัฒนา ถ่ายทอดความรู้ และความสามารถของพนักงาน รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอ
แนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาคกัน ถือเป็นปัจจัยหลักส�ำคัญของการก้าวไปสูค่ วามส�ำเร็จของ
บริษทั ฯ และถือว่าพนักงานคือทรัพยากรทีม่ คี ณ
ุ ค่าต่อการด�ำเนินธุรกิจเพือ่ สร้างคุณค่า มูลค่าให้แก่องค์กร และเป็นตัว
ขับเคลือ่ นองค์กรให้เกิดการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน บริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญกับการวางแผนก�ำลังคนและพัฒนาพนักงานให้
มีศกั ยภาพเพือ่ รองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต โดยเริม่ ตัง้ แต่การสรรหาว่าจ้างบุคลากรให้ตรงกับความต้องการ
ในแต่ละสายงาน พิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านความรู้ ความสามารถ ผู้บริหารระดับสูงจึงมีส่วนที่จะผลักดันให้
บุ คลากรเกิดการพัฒนาเรียนรู้และการแลกเปลี่ยนความรู้และการท�ำงานเป็นทีม เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ของบริษัทฯ อีกทั้งส่งเสริมให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียวเพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน
		
การสรรหาพนักงานและความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงาน
บริษทั เปิดโอกาสให้กบั ผูม้ ศี กั ยภาพเข้ามาเป็นก�ำลังส�ำคัญในการการพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างมัน่ คง ยัง่ ยืน
โด ยผ่านกระบวนการสรรหาและคัดเลือกอย่างเป็นระบบ มีข้อก�ำหนดในการจ้างพนักงานที่มาตรฐานเดียวกันใน
ต�ำ แหน่งงานลักษณะเดียวกัน เปิดโอกาสและให้ความเท่าเทียมกันในเชื้อชาติ ศาสนา เพศ และสถาบันการศึกษา
โดย การประชาสัมพันธ์รับสมัครงานผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อให้ได้ผู้สมัครที่หลากหลาย โดยมีฝ่ายพัฒนาองค์กรและ
บุคลากรร่วมกับฝ่ายต่างๆ อาทิ ฝ่ายวิศวกรรม ฝ่ายปฏิบัติการเหมือง ฝ่ายปฏิบัติการสายพาน เป็นต้น ร่วมวิเคราะห์
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ควา มต้องการ อัตราก�ำลัง ก�ำหนดขีดความสามารถที่ต้องการ และจัดท�ำแผนการสรรหาบุคลากร เพื่อให้ได้มาซึ่ง
พนั กงานที่มีคุณสมบัติถูกต้องและเหมาะสมตามต�ำแหน่งหน้าที่ ทั้งนี้ เมื่อมีต�ำแหน่งงานว่างลงหรือต�ำแหน่งงาน
ใหม่ๆ เกิดขึ้น บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้กับพนักงานภายในเป็นอันดับแรก เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าในการท�ำงาน
กับพนักงานเดิม หากไม่มีผู้ใดเหมาะสม จึงจะพิจารณาคัดเลือกจากบุคคลภายนอก
นอกจากนี้ พนักงานใหม่ทกุ คนจะได้เข้ารับการปฐมนิเทศ เพือ่ ให้พนักงานได้รจู้ กั และรับทราบถึงกระบวนการ
และขัน้ ตอนการท�ำงานของตนเอง รวมไปถึงฝ่ายต่างๆ ในองค์กร ซึง่ จะมีสว่ นช่วยให้พนักงานเข้าใจบทบาทและหน้าที่
ของตนเองและสามารถปฏิบัติงานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ อีกทั้งกลุ่มบริษัทยังให้ความส�ำคัญในการให้โอกาสเติบโต
ในหน้าที่การงานแก่พนักงานตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ เพื่อรักษาคนเก่งและคนดีให้อยู่กับองค์กร
		
การสรรหาภายในองค์กร

บริษัทเปิดโอกาสให้กับพนักงานภายในบริษัท โดยพิจารณาจากพนักงานที่มีความรู้และความสามารถ เพื่อให้
ความส�ำคัญในการเติบโตภายในองค์กร เมื่อความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับต�ำแหน่งว่างนั้นๆ
		 การสรรหาภายนอกองค์กร
บ ริษัทเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกที่สนใจเข้าร่วมงานสามารถสมัครงานกับทางบริษัทฯ ได้หลายช่องทาง
เช่น การประชาสัมพันธ์ผ่านบอร์ดรับสมัครงานหน้าบริษัท เว็บไซต์ของบริษัท และเว็บไซต์ออนไลน์ที่บริษัทมีการลง
ประกาศรับสมัครไว้ นอกจากนี้ยังสามารถมาสมัครด้วยตนเองได้ที่บริษัทอีกด้วย  
		 การคัดเลือกผู้สมัครงาน
บริษัทมีการคัดลือกผู้สมัครจากผู้ที่สนในเข้าร่วมงานกับทางบริษัทจากทุกช่องทางอย่างเป็นธรรม โดยจัดให้มี
การสอบสัมภาษณ์ และท�ำการทดสอบความรู้ ทักษะ ความสามารถ และความเชีย่ วชาญในต�ำแหน่งงานทีร่ บั ผิดชอบ
มีความมุง่ มัน่ ตัง้ ใจ และมีทศั นคติเชิงบวก ซึง่ พนักงานถือเป็นปัจจัยหลักส�ำคัญของการก้าวไปสูค่ วามส�ำเร็จขององค์กร
ฝ่ายพัฒนาองค์กรและบุคลากรจะท�ำการตรวจสอบ ประเมินคุณสมบัตแิ ละความสามารถให้เหมาะสมกับต�ำแหน่งงาน
		 การว่าจ้าง
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญต่อการว่าจ้างอย่างมีหลักเกณฑ์ และอย่างเป็นธรรม เสมอภาค เหมาะสม โดยมีการ
ก�ำห นดมาตรฐาน ซึ่งจะแบ่งตามประสบการณ์ สายงาน อย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นเพศใดหรือสัญชาติใดก็ตาม
เพื่ อใช้เป็นแนวทางของผู้ปฏิบัติงาน ทั้งนี้พนักงานทุกคนจะได้รับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการตามกฎหมายแรงงาน
ที่พึงได้รับ
		
การสร้างแรงจูงใจและการรักษาพนักงาน

บริษัทมีการวางแผนส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ความสามารถ เพื่อเป็นแรงดึงดูดให้พนักงานที่ดีและมีความ
สามารถให้อยูก่ บั บริษทั มีการจัดท�ำโครงสร้างการบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการให้กบั พนักงาน โดยค่าตอบแทน
นัน้ จะประเมินจากผลการปฏิบตั งิ านของพนักงานแต่ละคนผ่านการปรับอัตราค่าตอบแทนประจ�ำปี รวมถึงการเลือ่ น
ต�ำแห น่งตามความสามารถในการปฏิบัติงานในสายงาน ทั้งนี้บริษัทมีหลักเกณฑ์การประเมินผลการท�ำงานของ
พนักงานเพือ่ ประเมินความรู้ ความสามารถ หน้าทีร่ บั ผิดชอบในการปฏิบตั งิ าน เพือ่ เป็นการกระตุน้ ให้พนักงานท�ำงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
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ลักษณะการจ้างงาน
บริษทั ฯ ได้ให้ความส�ำคัญต่อการจ้างงาน ซึง่ ได้มหี ลักเกณฑ์และระบบการบริหารค่าจ้างค่าตอบแทนอย่างเป็น
ธรรม เหมาะสมและไม่เลือกปฏิบตั ิ โดยมีมาตรฐานเดียวกันทัง้ บริษทั พร้อมทัง้ ยังค�ำนึงถึงสิทธิมนุษยชนของบุคคล ซึง่
จะแบ่งตามประสบการณ์ สายงาน ไม่ว่าจะเป็นเพศ ศาสนา เชื้อชาติ อย่างเท่าเทียมกัน โดยการจ้างงานของบริษัท
แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้
1. พนักงานประจ�ำ  เป็นพนักงานที่บริษัทตกลงจ้างงานและได้รับการบรรจุให้เป็นพนักงานประจ�ำโดยได้รับ
ค่ าจ้างเป็นรายเดือน พนักงานจะได้สามารถท�ำนได้จนครบวาระเกษียณอายุ หากพนักงานปฏิบัติหน้าที่
ได้รับมอบหมายอย่างมีความรับผิดชอบ ไม่ทุจริตต่อหน้าที่ ไม่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับขอบริษัท หรือมีการ
กระท�ำที่ส่งผลท�ำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท
2. พนักงานรายวัน เป็นพนักงานที่บริษัทตกลงว่าจ้างเป็นพนักงานโดยก�ำหนดอัตราค่าจ้างเป็นรายวัน หรือ
รา ยชั่วโมง ทั้งนี้ในกรณีที่สภาพหน้างานที่ต้องท�ำมีลักษณะต่อเนื่องเป็นการประจ�ำและจ�ำเป็นต้องผลัด
			 และสับเปลี่ยนกันท�ำงาน บริษัทอาจว่าจ้างก�ำหนดให้พนักงานท�ำงานเป็นกะตามตารางกะที่บริษัทก�ำหนดได้
3. พนักงานสัญญาจ้าง เป็นพนักงานที่บริษัทตกลงว่าจ้างให้ท�ำงานกับบริษัทโดยมีสัญญาจ้างเป็นหนังสือ
ที่ก�ำหนดระยะเวลาจ้างเริ่มต้นและระยะเวลาสิ้นสุดที่แน่นอนและได้รับค่าจ้างเป็นรายเดือน
			 ค่าตอบแทนการทำ�งาน
บริษทั ตระหนักถึงความส�ำคัญของค่าตอบแทนการท�ำงานว่าเป็นปัจจัยส�ำคัญทีท่ ำ� ให้พนักงานมีความเป็น
อยูท่ ดี่ แี ละมีความมัน่ คงในอาชีพการงาน ซึง่ จะส่งผลให้พนักงานปฏิบตั งิ านด้วยความภาคภูมใิ จและพร้อมทีจ่ ะสร้างผล
งานให้แก่บริษทั โดยบริษทั มีมาตรฐานในการจ่ายค่าตอบแทนให้พนักานและบุคลากรอย่างเหมาะสม ตามหน้าทีแ่ ละ
ความรับผิดชอบ มีการก�ำหนดค่าตอบแทนอย่างเท่าเทียมกัน โดยจะมีการแจ้งต�ำแหน่งงาน ค่าจ้างและค่าตอบแทน
รวมถึ งสวัสดิการต่างๆ เบื้องต้นก่อนวันเริ่มงาน และในแต่ละปีบริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการท�ำงานเพื่อปรับ
ค่าตอบแทนให้กับพนักงานตามผลงานที่ผ่านมา ซึ่งจะพิจารณาทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงให้สอดคล้องกับ
การจ่ายค่าตอบแทนขออุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนจัดให้มสี วัสดิการต่างๆ เพือ่ สร้างเสริมคุณภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้ ของ
พนักงานโดยบริษทั ได้วางแผนการบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานอย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพ
			 การกำ�หนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ (โบนัส)

การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ (โบนัส) ของบริษทั เป็นการจ่ายแบบพิจารณาตามผลงานขององค์กร เป็นตัวชีว้ ดั
ทีส่ ะท้อนให้เห็นผลสัมฤทธิข์ องความพยายามทีพ่ นักงานทุม่ เทให้กบั องค์กร การจ่ายโบนัสจะช่วยกระตุน้ ให้พนักงาน
มีความพยายามมากขึ้น เพื่อให้องค์กรมีประสิทธิภาพด้านผลประกอบการที่ดี ทั้งยังเป็นแรงดึงดูดให้คนสนใจมาร่วม
งานกับองค์กร
			 กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ (Provident Fund)

กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพถือเป็นสวัสดิการรูปแบบหนึ่งที่บริษัทให้แก่พนักงานของบริษัทโดยเงินสะสมส่วนนี้
จะขึน้ อยูก่ บั ความสมัครใจและอายุงานของพนักงาน เพือ่ เป็นหลักประกันทีม่ นั่ คงของพนักงานและครอบครัว ซึง่ การ
เป็นสมาชิกกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพนอกจากจะให้พนักงานมีเงินก้อนไว้สำ� หรับใช้จา่ ยเมือ่ ยามเกษียณอายุแล้วพนักงาน
ยังได้ประโยชน์ทางภาษีอีกด้วย
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			 การดูแลพนักงานในด้านสวัสดิการ

บริษทั ได้จดั ให้มกี ารก�ำหนดสวัดกิ ารส่วนเพิม่ เติม โดยมีการจัดตัง้ คณะกรรมการด้านสวัสดิการพนักงานทีม่ า
จากการเลือกตั้งซึ่งจัดตั้งใหม่ทุกๆ 2 ปี โดยให้สิทธิพนักงานทุกระกับในการสมัครเป็นคณะกรรมการด้านสวัสดิการ
เพื่อ เป็นตัวแทนในการร่วมเจรจาต่อรองกับบริษัทเกี่ยวกับข้อปฏิบัติหรือข้อตกลงที่มีผลกระทบต่อพนักงาน รับฟัง
ความคิดเห็นรวมถึงข้อเสนอแนะของพนักงานผ่านช่องทางคณะกรรมการและเป็นการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ
ร่วมใจของพนักงานและบริษัทในการดูแลสวัสดิการที่เป็นประโยชน์ต่อพนักงานทุกๆ ด้าน
- การจัดให้มกี ารตรวจสุขภาพประจ�ำปี ปีละ 1 ครัง้ ส�ำหรับโครงการแม่เมาะและส�ำนักงานใหญ่และปีละ
2 ครั้งส�ำหรับโครงการหงสา
- การจัดให้มีผลประโยชน์ในรูปเงินช่วยเหลือในวาระต่างๆ เช่น กระเช้าเยี่ยมไข้ เงินช่วยเหลืองานศพ
ส�ำหรับพนักงาน พ่อ แม่ บุตร และคู่สมรส เป็นต้น
- การจัดให้มกี รมธรรม์ประกันชีวติ ประกันสุขภาพแบบกลุม่ และประกันอุบตั เิ หตุกลุม่ มีคา่ รักษาพยาบาล
ให้กับพนักงาน (เฉพาะพนักงานที่ได้รับสวัสดิการประกันอุบัติเหตุกลุ่ม) เพื่ออ�ำนวยความสะดวกด้าน
การเข้ารับการรักษาพยาบาล
- การสนับสนุนด้านการศึกษาโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่พนักงานของบริษัทที่วางแผนอยาก
ศึกษาต่อเพือ่ เสริมสร้างความรูแ้ ละศักยภาพของตนเอง เพือ่ สามารถน�ำมาปรับและต่อยอดในการท�ำงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตารางรายงานการดูแลพนักงานในด้านสวัสดิการ
รายละเอียดการดูแลพนักงาน

ปี 2564 (คน)

การตรวจสุขภาพประจำ�ปี

1,174

กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
สวัสดิการประกันสุขภาพกลุ่ม
สวัสดิการประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
สวัสดิการพนักงานเกษียณอายุ
สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
สวัสดิการอื่นๆ
- กระเช้าเยี่ยมไข้
- พวงหรีด
- ช่วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิต
- ช่วยเหลือกรณีญาติพนักงานเสียชีวิต
- วัคซีนโควิด-19

1,030
262
86
4
1,060
3
6
2
6
1,302

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
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7.6 ข้อมูลสำ�คัญอื่น

		

7.6.1 รายชือ่ ผูท้ ่ี ได้รบั มอบหมายให้รบั ผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท�ำบัญชี
เลขานุการบริษัท หัวหน้างานตรวจสอบภายใน หรือผู้ตรวจสอบภายในที่ว่าจ้างจากภายนอก
หัวหน้างานก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)
			 (1) เลขานุการบริษัท (Company Secretary)
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2558 ได้มีมติแต่งตั้งนายสุรพล
อ้นสุวรรณเป็นเลขานุการบริษทั เพือ่ ท�ำหน้าทีใ่ นนามบริษทั ฯ และ/ หรือคณะกรรมการบริษทั และก�ำหนด
ขอบเขตอ�ำนาจ หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทีส่ ำ� คัญ เพือ่ ให้เป็นไปตามมาตรา 89/15 แห่ง พรบ.หลักทรัพย์
ดังนี้
1. จัดท�ำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริษทั รายงานประจ�ำปีของบริษทั ฯ หนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้ รายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้
ในนามของบริษัทฯ และ/ หรือคณะกรรมการ
				 2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหารในนามของบริษัทฯ และ/
หรือคณะกรรมการ
3. ด�ำเนินการอืน่ ใดตามทีค่ ณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนประกาศก�ำหนด และจัดส่งส�ำเนารายงานการ
มีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ซึ่งจัดท�ำโดยกรรมการให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจ
สอบทราบภายใน 7 วันท�ำการนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้นในนามของบริษัท และ/หรือคณะ
กรรมการ
4. ให้คำ� แนะน�ำเบือ้ งต้นเกีย่ วกับข้อกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของบริษทั ฯ ทีค่ ณะกรรมการ
บริษทั ต้องการทราบและติดตามให้มกี ารปฏิบตั ติ ามอย่างถูกต้องสม�ำ่ เสมอ รวมถึงรายงานการเปลีย่ นแปลง
ข้อก�ำหนด และ/ หรือกฎหมายที่มีนัยส�ำคัญให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ
				 5. จัดการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของ
บริษัทฯ และข้อพึงปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
6. บันทึกรายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ และการประชุมของคณะกรรมการบริษทั รวมทัง้ ติดตามให้มกี าร
ปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
7. ดูแลให้มกี ารเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนทีร่ บั ผิดชอบต่อหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ตาม
ระเบียบและข้อก�ำหนดของหน่วยงานดังกล่าว
8. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท และการด�ำเนินการอื่นใดให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือ
ตามที่คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนประกาศก�ำหนด และ/หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
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ชื่อ - สกุล
ตำ�แหน่ง
อายุ
คุณวุฒิทางการศึกษา

การฝึกอบรม

นายสุรพล อ้นสุวรรณ
- เลขานุการบริษัท (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2558)
- ผู้อำ�นวยการฝ่ายบริหารงบประมาณและจัดหาเงินทุน
48 ปี
- ปริญญาตรี พาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี การเงินและการธนาคารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การเงินและบริหารปฏิบัติการ, 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

(2) ผู้ควบคุมดูแลการทางบัญชีของบริษัท
ชื่อ - สกุล
ตำ�แหน่ง

นางวันเพ็ญ โฆษิตเรืองชัย
- ผู้อำ�นวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน / ผู้ควบคุมดูแลการจัดทำ�บัญชี

อายุ
คุณวุฒิทางการศึกษา

61 ปี
- บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
- ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหาร มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง

สัดส่วนการถือหุ้น

-ไม่มี-

(3) หัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
โดยในระหว่างปี บริษัทฯ 2564 ได้ว่าจ้าง บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จ�ำกัด เข้ามาท�ำหน้าที่ตรวจสอบ
ภายในร่วมกับฝ่ายตรวจสอบภายใน ณ ปัจจุบัน ผู้รับผิดชอบงานตรวจสอบภายในของบริษัท คือ นางสาวกรกช
วนสวัสดิ์ รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จ�ำกัด ทั้งในส่วนของบริษัทฯ และบริษัท
ย่อย โดยหัวหน้าทีมตรวจสอบควบคุมภายใน มีคุณสมบัติ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ในการท�ำงาน ดังนี้

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
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ชื่อ - สกุล

นางสาวกรกช วนสวัสดิ์

ตำ�แหน่ง

- ผู้ดูแลงานตรวจสอบภายใน เพื่อดูแลงานตรวจสอบภายในของบริษัทผู้อำ�นวยการอาวุโสฝ่าย
บัญชีและการเงิน/ผู้ควบคุมดูแลการจัดทำ�บัญชี
41 ปี

อายุ
คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง

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�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ตามมติอนุมัติ
			จากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น โดยบริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี (Audit fee) ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
		
ให้แก่ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จ�ำนวน 1.60 ล้านบาท
  ทั้งนี้ บริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีที่ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/กรรมการ/ผู้บริหาร/
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคลลดังกล่าแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความ
คิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท
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7.6.4 ค่าบริการอื่นที่นอกเหนือจากงานสอบบัญชี (Non-Audit fee)
-ไม่มี-
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8. รายงานผลการดำ�เนินงานสำ�คัญ
ด้านการกำ�กับดูแลกิจการ
8.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา
คณะกรรมการบริษัท

บริษัทมีการวางแผนการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้าทั้งปี อย่างน้อย 6 ครั้งต่อปี เพื่อพิจารณา
วาระหลักที่ได้กําหนดไว้ในแต่ละปี อย่างไรก็ตาม หากมีวาระสําคัญ ประธานคณะกรรมการบริษัทก็จะเรียกประชุม
สาํ หรับวาระสาํ คัญนัน้ ซึง่ จะมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ไม่นอ้ ยไปกว่าระยะเวลาทีก่ ฎหมายได้กาํ หนดไว้ โดยในปี 2564
คณะกรรมการบริษทั มีการประชุมทัง้ สิน้ จํานวน 8 ครัง้ อาํ นาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั
กําหนดไว้โดยอ้างอิงกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พระราชบัญญัติบริษัทหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและข้อบังคับของบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวนทั้งสิ้น 11 ท่าน ดังนี้
รายชื่อ

ต�ำแหน่ง

1. หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล
2. นายนพพันธป์ เมืองโคตร

ประธานกรรมการ
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
11. นายประภาส วิชากูล

กรรมการ
กรรมการอิสระ

นายสุรพล อ้นสุวรรณ ท�ำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท และนายพงศ์ไท ตันติสุนทร ท�ำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ

กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

กรรมการผู้มีอ�ำนาจกระท�ำการแทนบริษัทฯ คือ นายศาศวัต ศิริสรรพ์, นายนพพันธป์ เมืองโคตร, นายวิทวัส
ศิรสิ รรพ์, นายกวิตม์ ศิรสิ รรพ์, นายชาลี รักษ์สธุ ี สองในห้าคนนีล้ งลายมือชือ่ ร่วมกัน และประทับตราส�ำคัญของบริษทั ฯ
บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
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		 ขอบเขตอ�ำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท มีรายละเอียด ดังนี้

1. ปฏิบตั หิ น้าที่ และก�ำกับดูแลกิจการของบริษทั ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติทปี่ ระชุม
คณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง ความซื่อสัตย์สุจริตและ
ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
2. ก�ำหนดวิสยั ทัศน์ กลยุทธ์ ทิศทางของธุรกิจ นโยบาย เป้าหมาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหาร
จัดการ และอ�ำนาจอนุมัติของบริษัทและบริษัทย่อยตามที่ฝ่ายจัดการน�ำเสนอ และก�ำกับดูแลการบริหารงานและผล
การปฏิบตั งิ านของฝ่ายจัดการ คณะกรรมการชุดย่อยของบริษทั หรือบุคคลใดๆ ซึง่ ได้รบั มอบหมายให้ทำ� หน้าทีด่ งั กล่าว
เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่ก�ำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น
3. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายจัดการ คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทอย่างต่อเนื่อง
และสม�่ำเสมอเพื่อให้บรรลุกลยุทธ์และเป็นไปตามแผนงานและงบประมาณ
4. ก�ำหนดกรอบและนโยบายส�ำหรับการก�ำหนดเงินเดือน การปรับขึ้นเงินเดือน การก�ำหนดเงินโบนัส
ค่าตอบแทน และบ�ำเหน็จรางวัลของพนักงานบริษทั รวมถึงดูแลระบบกลไกการจ่ายค่าตอบแทนผูบ้ ริหารทีเ่ หมาะสม
5. ด�ำเนินการให้บริษทั และบริษทั ย่อยมีระบบงานบัญชีทเี่ หมาะสมและมีประสิทธิภาพ และจัดให้มกี ารรายงาน
ทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งจัดให้มีระบบควบคุมภายใน และระบบตรวจสอบภายในที่เพียงพอ
และเหมาะสม
6. พิจารณาอนุมัติการได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (ในกรณีที่ขนาดของรายการไม่จ�ำเป็นต้องพิจารณา
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น) การลงทุนในธุรกิจใหม่ และการด�ำเนินงานใดๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ และระเบียบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
7. พิจารณา และ/หรือให้ความเห็นต่อรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน (ในกรณีทขี่ นาดของรายการไม่จำ� เป็นต้องพิจารณา
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น) ของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
8. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
9. สอบทานกระบวนการและนโยบายในการบริหารความเสี่ยงและติดตามผลการปฏิบัติงาน
10. ดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทและบริษัทย่อย
ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการรายใดมีส่วนได้เสียในธุรกรรมใดที่ท�ำกับบริษัท หรือมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท และ/หรือ
บริษัทย่อยเพิ่มขึ้นหรือลดลง ให้กรรมการรายดังกล่าวแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า
11. จัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการก�ำกับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาล และการปรับใช้นโยบายดังกล่าว
อย่างมีประสิทธิภาพ
12. สอบทานนโยบายในการก�ำกับดูแลกิจการ และความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงการต่อต้านการคอร์รปั ชัน
(Anti-Corruption) ของบริษัท และพิจารณาอนุมัติรายงานผลการประเมินการก�ำกับดูแลกิจการ และความรับผิด
ชอบต่อสังคม และการต่อต้านการคอร์รัปชั่นประจ�ำปี ที่จัดท�ำโดยคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับมอบหมาย
13. แต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง และ/หรือคณะกรรมการชุดย่อยอื่นใด เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
บริษัทตามความเหมาะสม
14. แต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติงานต่างๆ เพื่อให้การด�ำเนิน
ธุรกิจของบริษัทเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
15. ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอกหากมีความจ�ำเป็นเพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม
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16. จัดท�ำรายงานประจ�ำปี และรับผิดชอบต่อการจัดท�ำและเปิดเผยงบการเงินเพือ่ แสดงถึงฐานะทางการเงิน
และผลการท�ำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
17. จัดให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็นการประชุมสามัญประจ�ำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วนั สิน้ สุดของรอบปีบญ
ั ชี
ของบริษัท
18. พิจารณาอนุมตั เิ รือ่ งต่างๆ โดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ ของบริษทั อย่าง
เป็นธรรม
19. มอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะ
กรรมการบริษัทได้

องค์ประกอบคณะกรรมการบริษัท

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทมีดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมการบริษัทไม่จ�ำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
2. คณะกรรมการบริษทั ให้มจี ำ� นวนตามทีท่ ปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ก�ำหนด แต่ตอ้ งมีจำ� นวนอย่างน้อย 5 คนและกรรมการ
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
3. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่
น้อยกว่า 3 คน
ทัง้ นี้ ให้คณะกรรมการบริษทั เลือกกรรมการคนหนึง่ เป็น “ประธานกรรมการบริษทั ” และในกรณีทคี่ ณะกรรมการ
บริษัทเห็นสมควร อาจพิจารณาเลือกกรรมการอีกคนหนึ่งหรือหลายคนเป็น “รองประธานกรรมการบริษัท” ก็ได้

วาระการด�ำรงต�ำแหน่งและการเลือกตั้งกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัทจะมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารท�ำหน้าที่ในการสรรหาและเสนอชื่อบุคคลซึ่งมี
คุณสมบัติเพื่อด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท เพื่อน�ำเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
เลือกตั้งต่อไป
2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการบริษัท แต่ในกรณีที่เป็นการเลือกตั้งกรรมการแทนต�ำแหน่ง
กรรมการที่ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทสามารถเลือกบุคคลซึ่งเสนอ
ชื่อโดยคณะกรรมการบริหาร เข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการได้ ทั้งนี้ บุคคลซึ่งเข้ารับต�ำแหน่งเป็นกรรมการในกรณีดัง
กล่าวให้อยู่ในต�ำแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน
3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�ำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต�ำแหน่งจ�ำนวนหนึ่งในสามของจ�ำนวน
กรรมการทัง้ หมด ถ้าจ�ำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�ำนวนใกล้ทสี่ ดุ กับส่วนหนึง่
ในสาม โดยกรรมการซึง่ พ้นจากต�ำแหน่งอาจได้รบั เลือกให้กลับเข้ามารับต�ำแหน่งได้ ทัง้ นี้ กรรมการทีจ่ ะต้องออกจาก
ต�ำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่
ในต�ำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากต�ำแหน่ง
นอกจากการพ้นจากต�ำแหน่งตามวาระดังกล่าวแล้ว กรรมการบริษัทอาจพ้นจากต�ำแหน่งเมื่อ
(ก) เสียชีวิต
(ข) ลาออก
(ค) ขาดคุณสมบัตกิ ารเป็นกรรมการบริษทั หรือมีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษทั มหาชนจ�ำกัดและ
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องหรือมีลกั ษณะทีแ่ สดงถึงการขาดความเหมาะสมทีจ่ ะได้รบั ความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการ
ที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
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(ง) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้พ้นจากต�ำแหน่ง
(จ) ศาลมีค�ำสั่งให้ออก
กรรมการบริษัทคนใดจะลาออกจากต�ำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการที่มีรายชื่อดังนี้
รายชื่อ

ต�ำแหน่ง

1. นายศิริชัย  โตวิริยะเวช
2. นางกิ่งเทียน  บางอ้อ

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

3. ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์

กรรมการตรวจสอบ

นางสาววิกาวี กลิ่นแก้ว ท�ำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอ�ำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ มีรายละเอียด ดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal
audit) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจน
ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท�ำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน หรือรายการทีอ่ าจจะมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายว่า
ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทัง้ ประกาศและข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดท�ำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าว
ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ) จ�ำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
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(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบได้รบั จากการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎบัตร (Charter)
(ซ) รายการอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นของบริษัทและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิด
ชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ทบทวนและเสนอแก้ไขขอบเขตอ�ำนาจ หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้อง
กับสภาวการณ์
8. ตรวจสอบและสอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้องภายใต้อ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีอ�ำนาจในการ
ว่าจ้างหรือน�ำผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาช่วยงานตรวจสอบและสอบสวน
9. หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระท�ำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส�ำคัญต่อฐานะ
ทางการเงินและผลการด�ำเนินงานของบริษทั ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ ด�ำเนิน
การปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
(ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ข) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่ส�ำคัญในระบบควบคุมภายใน
(ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
   หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำ� เนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาข้างต้น กรรมการตรวจ
สอบรายใดรายหนึง่ อาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระท�ำตามข้างต้นต่อส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
10. ให้ความเห็นต่อฝ่ายจัดการเกี่ยวกับการแต่งตั้ง เลิกจ้าง ผลการด�ำเนินงาน งบประมาณ และอัตราของฝ่าย
ตรวจสอบภายใน
11. จัดท�ำรายงานการด�ำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
12. สอบทาน และให้ความเห็นในรายงานผลการประเมินการก�ำกับดูแลกิจการ และความรับผิดชอบต่อสังคม
และการต่อต้านการคอร์รัปชันประจ�ำปี ซึ่งได้จัดท�ำโดยคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับมอบหมาย
13. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
1. เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการเป็นกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก�ำกับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศก�ำหนด
2. ไม่เป็นกรรมการทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ให้ตดั สินใจในการด�ำเนินกิจการของบริษทั ฯ บริษทั
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ
3. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยล�ำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
4. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท�ำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ และมีกรรมการตรวจ
สอบอย่างน้อย 1 คน มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท�ำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของ
งบการเงินได้

การแต่งตั้ง และวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง

คณะกรรมการบริษทั หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เป็นผูแ้ ต่งตัง้ กรรมการอิสระของบริษทั ฯ เป็นกรรมการตรวจสอบ โดย
บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
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วาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการตรวจสอบให้เป็นไปตามวาระการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษทั ทัง้ นี้ กรรมการ
ตรวจสอบซึ่งพ้นต�ำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบได้อีก
ในกรณีทกี่ รรมการตรวจสอบครบวาระการด�ำรงต�ำแหน่งหรือไม่อาจด�ำรงต�ำแหน่งจนครบก�ำหนดวาระ ซึง่ ส่งผล
ให้มจี ำ� นวนกรรมการตรวจสอบต�ำ่ กว่า 3 คน คณะกรรมการบริษทั หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ควรจะแต่งตัง้ กรรมการตรวจ
สอบรายใหม่ให้ครบถ้วนในทันทีหรืออย่างช้าภายใน 3 เดือนนับจากวันทีจ่ ำ� นวนกรรมการตรวจสอบไม่ครบถ้วน 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
					
					

ธันวาคม 2564

คณะกรรมการบริษัท
การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบในงวดปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31

รายชื่อ

ตำ�แหน่ง

1. หม่อมราชวงศ์ปรีดยิ าธร เทวกุล ประธานกรรมการ

ปี 2564
กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ
8/8

2. นายศิริชัย โตวิริยะเวช
3. นางกิ่งเทียน บางอ้อ

กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

8/8
7/8

4/4
4/4

4. ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์
5. นายนพพันธป์ เมืองโคตร
6. นายศาศวัต ศิริสรรพ์
7. นายวิทวัส ศิริสรรพ์

กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

8/8
8/8
8/8
8/8

4/4
-

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�ำนวน 5 ท่าน ดังนี้
รายชื่อ

1. นายวิทวัส  ศิริสรรพ์

ตำ�แหน่ง
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

2. นายกวิตม์  ศิริสรรพ์
3. นายจตุรพร  บุนยสถิตย์

กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง

4. นายสุรพล  อ้นสุวรรณ
5. นางสาววันดี  แซ่เอี้ยว

กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง

					 คณะกรรมการบริหาร
					 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำ�นวน 9  ท่าน ดังนี้
รายชื่อ
1. นายนพพันธป์ เมืองโคตร

ตำ�แหน่ง
ประธานกรรมการบริหาร

2. นายศาศวัต ศิริสรรพ์
3. นายวิทวัส ศิริสรรพ์

กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

4. นายภวัต ศิริสรรพ์
5. นายกวิตม์ ศิริสรรพ์

กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

6. นางวันเพ็ญ โฆษิตเรืองชัย

กรรมการบริหาร

7. นายอวยชัย คล้ายทับทิม

กรรมการบริหาร

8. นายจตุรพร บุนยสถิตย์

กรรมการบริหาร

9. นายสรินทร์ วรรณะลี

กรรมการบริหาร

นายสุรพล อ้นสุวรรณ ทำ�หน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
		
ผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 รายชื่อผู้บริหารของบริษัทฯ จำ�นวน 9 ท่าน มีดังนี้

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
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รายชื่อ

ตำ�แหน่ง

1. นายศาศวัต ศิริสรรพ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2. นายวิทวัส ศิริสรรพ์
3. นายภวัต ศิริสรรพ์

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Supply Chain

4. นายกวิตม์ ศิริสรรพ์

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

5. นายกันตพัฒน์ ศิริสรรพ์

ผู้อ�ำนวยการโครงการแม่เมาะ

6. นายอวยชัย คล้ายทับทิม

ผู้อ�ำนวยการโครงการแม่เมาะ

7. นายวิฑูรย์ ชินวณิชัย

ผู้อ�ำนวยการโครงการหงสา

8. นางวันเพ็ญ โฆษิตเรืองชัย

ผู้อ�ำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน

9. ดร.รุจ บัณฑุวงศ์

ผู้อ�ำนวยการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจและที่ปรึกษาอาวุโสทางวิชาการ

เลขานุการบริษัท
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2558 ได้มีมติแต่งตั้งนายสุรพล อ้นสุวรรณ
เป็นเลขานุการบริษทั เพือ่ ท�ำหน้าทีใ่ นนามบริษทั ฯ และ/หรือ คณะกรรมการบริษทั และก�ำหนดขอบเขตอ�ำนาจ หน้าที่
และความรับผิดชอบที่ส�ำคัญ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 89/15 แห่ง พรบ.หลักทรัพย์ ดังนี้
1. จัดท�ำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะ
กรรมการบริษัท รายงานประจ�ำปีของบริษัทฯ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ในนามของบ
ริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมการ
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหารในนามของบริษัทฯ และ/หรือคณะ
กรรมการ
3. ด�ำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนประกาศก�ำหนด และจัดส่งส�ำเนารายงานการมีส่วน
ได้เสียตามมาตรา 89/14 ซึ่งจัดท�ำโดยกรรมการให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน
7 วันท�ำการนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้นในนามของบริษัท และ/หรือคณะกรรมการ
4. ให้คำ� แนะน�ำเบือ้ งต้นเกีย่ วกับข้อกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ของบริษทั ฯ ทีค่ ณะกรรมการบริษทั
ต้องการทราบและติดตามให้มกี ารปฏิบตั ติ ามอย่างถูกต้องสม�ำ่ เสมอ รวมถึงรายงานการเปลีย่ นแปลงข้อก�ำหนด และ/
หรือกฎหมายที่มีนัยส�ำคัญให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ
5. จัดการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ
และข้อพึงปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
6. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติ
ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
7. ดูแลให้มกี ารเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนทีร่ บั ผิดชอบต่อหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ตามระเบียบ
และข้อก�ำหนดของหน่วยงานดังกล่าว
8. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท และการด�ำเนินการอื่นใดให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือ ตามที่
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แบบรายงาน 56-1 One Report ประจำ�ปี 2564

คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนประกาศก�ำหนด และ/หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
		
8.1.2.2 การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการรายบุคคล

ค่าตอบแทนกรรมการ ในปี 2563 และปี 2564 บริษัทฯ มีการจ่ายค่าผลตอบแทนให้แก่กรรมการของ
บริษัทฯ ตามรายละเอียด ดังนี้
ปี 2563

ปี 2564

5. นายนพพันธป์ เมืองโคตร/1
6. นายศาศวัต ศิริสรรพ์/1
7. นายวิทวัส ศิริสรรพ์/1
8. นายชาลี รักษ์สุธี
9. นายกวิตม์ ศิริสรรพ์/1

ค่าตอบแทน (บาท)
เงินเดือน
เบี้ยประชุม
480,000
90,000
300,000
140,000
180,000
140,000
140,000
180,000
180,000
90,000
-

ค่าตอบแทน (บาท)
เงินเดือน
เบี้ยประชุม
480,000
120,000
300,000
160,000
180,000
145,000
180,000
160,000
180,000
120,000
-

10. นายประภาส วิชากูล

180,000

90,000

180,000

120,000

11. นายพิเชษฐ์ มหันต์สุคนธ์

180,000

90,000

180,000

120,000

รายการ
1. หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล
2. นายศิริชัย โตวิริยะเวช
3. นางกิ่งเทียน บางอ้อ
4. ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์

หมายเหตุ :
			

นายนพพันธป์ เมืองโคตร, นายศาศวัต ศิริสรรพ์, นายวิทวัส ศิริสรรพ์, นายกวิตม์ ศิริสรรพ์ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
ของบริษัท ได้มีหนังสือถึงบริษัทฯ เพื่อสละสิทธิการได้รับค่าตอบแทนเบี้ยประชุม

1

		 8.1.4 การก�ำกับดูแลบริษัทย่อย

บริษัทมีกลไกในการกํากับดูแลบริษัทย่อยเพื่อให้สามารถควบคุมดูแลการบริหารจัดการ การดําเนินงาน
และรักษาผลประโยชน์ของบริษัท โดยบริษัทมีการแต่งตั้งผู้แทนของบริษัทเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการและผู้บริหาร
ระดับสูงของบริษัทเหล่านั้น ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาเป็นผู้พิจารณาและให้
คําแนะนําเกี่ยวกับผู้มีคุณสมบัติที่จะได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการเงินของบริษัทย่อยทั้งหมด นอกจากนี้บริษัทได้ดําเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าอํา
นาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย หลักเกณฑ์เรื่องการทํารายการระหว่าง
กัน และการทํารายการสําคัญอื่นๆ เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับหลักเกณฑ์ของบริษัท เพื่อให้การกํากับดูแลเป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน ทัง้ นี้ บริษทั ได้จดั ให้มกี ารรายงานฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษทั ย่อยหลักต่อคณะ
กรรมการของบริษัทเป็นรายไตรมาส

8.1.4 การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติ ในการก�ำกับดูแลกิจการ

บริษทั ให้ความส�ำคัญในเรือ่ งการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี โดยได้กำ� หนด เป้าหมาย วิสยั ทัศน์ วัตถุประสงค์ นโยบาย
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และแนวปฏิบตั ทิ เี่ กีย่ วข้องไว้ในนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละจรรยาบรรณ ธุรกิจ พร้อมทัง้ ส่งเสริมให้เกิดการ
ปฏิบัติอย่างแท้จริงเพื่อสร้างความ เชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ บริษัทจึงก�ำหนด
นโยบายอย่างเหมาะสมช่วยให้การด�ำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการเน้นย�ำ้ ให้พนักงานเข้าใจเรือ่ งการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน ความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ และการใช้ข้อมูลภายในเพื่อ
แสวงหาผลประโยชน์ โดยจัดให้มีมาตรการในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระท�ำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ
หรือพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริตหรือ ประพฤติมิชอบในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทได้ติดตามเพื่อให้เกิดการ
ปฏิบัติตาม หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ (CG Code) ของส�ำนักงาน ก.ล.ต. และ หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของ
บริษัทโดยมีผลการติดตาม ดังนี้
ในการด�ำเนินงานที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน) ได้ปฏิบัติตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รวมถึงได้พิจารณาปรับปรุงแนวทางก�ำกับดูแลกิจการ
โดยน�ำหลักการการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั จดทะเบียน (The Principles of Good Corporate Governance
of Listed Companies) ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�ำหนดมาประยุกต์ใช้ ซึ่งเป็นแนวทางใน
การด�ำเนินงานของบริษทั ฯ เพือ่ ให้เกิดประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน และเพือ่ ให้เกิดความโปร่งใสต่อนักลงทุนอันจะ
ท�ำให้เกิดความเชือ่ มัน่ ในการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ต่อบุคคลภายนอก โดยมีหลักปฏิบตั สิ ำ� หรับคณะกรรมการ ดังนี้
		 หลักปฏิบตั ิ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผูน้ ำ� องค์กรทีส่ ร้างคุณค่า
ให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน (Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board)
1.1 คณะกรรมการด�ำเนินงานและบริหารงานภายใต้จริยธรรมทางธุรกิจ มองทุกฝ่ายที่มีความเกี่ยวข้องกับ
บริษัทฯ คณะกรรมการด�ำเนินธุรกิจอย่างตรงไปตรงมา และเคารพสิทธิ์ ทั้งของผู้หุ้น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ รวม
ไปถึงพนักงาน และตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผู้น�ำที่ต้องก�ำกับดูแลให้บริษัทฯ มีการบริหารจัดการที่ดี ซึ่ง
ครอบคลุมถึง
		 (1) การก�ำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการประกอบธุรกิจ โดยค�ำนึงถึงจริยธรรม ผลกระทบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม
		 (2) การจัดให้มีนโยบายส�ำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่แสดงถึงหลักการและแนวทางในการ
ด�ำเนินงานเป็นลายลักษณ์อักษร อาทิ นโยบายบรรษัทภิบาล และจรรยาบรรณธุรกิจ เป็นต้น ตลอดจนการจัดสรร
ทรัพยากรส�ำคัญเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
		 (3) การก�ำกับดูแลให้มีการสื่อสารเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเข้าใจ มีกลไกเพียงพอที่
เอื้อให้มีการปฏิบัติจริงตามนโยบายข้างต้น ติดตามผลการปฏิบัติ และทบทวนนโยบายและการปฏิบัติเป็นประจ�ำ	
1.2 ในการสร้างคุณค่าให้แก่บริษัทฯ อย่างยั่งยืน คณะกรรมการได้ก�ำกับดูแลบริษัทฯ จนน�ำไปสู่ผล (Governance outcome) ซึ่งได้ครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้
		 (1) สามารถแข่งขันและมีผลประกอบการที่ดีโดยค�ำนึงถึงผลกระทบในระยะยาว
		 (2) ก�ำกับดูแลเพื่อให้บริษัทฯ ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือ
หุ้น ผู้มีส่วนได้เสียและสังคมรวมถึงการหาแนวทางเพื่อพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
1.3 คณะกรรมการมีหน้าที่ดูแลให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบระมัดระวัง
(Duty of Care) และซื่อสัตย์สุจริตต่อบริษัทฯ (Duty of Loyalty) และดูแลให้การด�ำนินงานเป็นไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยในการปฏิบัติหน้าที่ด้วย
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ความซื่อสัตย์สุจริต กรรมการและผู้บริหารต้อง

(1) กระท�ำการโดยสุจริต เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นส�ำคัญ
		 (2) กระท�ำการที่มีจุดมุ่งหมายโดยชอบและเหมาะสม
		 (3) ไม่กระท�ำการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับประโยชน์ของบริษัทฯ อย่างมีนัยส�ำคัญ
1.4 คณะกรรมการได้ตระหนักถึงขอบเขตหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการดี และก�ำหนดขอบเขต
การมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน ตลอดจนติดตาม
ดูแลให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและฝ่ายบริหารปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายโดย
		 (1) คณะกรรมการได้จดั ท�ำกฎบัตรหรือนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการ (Board Charter)
ที่ระบุหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการเพื่อใช้อ้างอิงในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการทุกคน และมีการ
ทบทวนกฎบัตรดังกล่าวเป็นประจ�ำอย่างน้อยปีละครั้ง รวมทั้งได้ทบทวนการแบ่งหน้าที่คณะกรรมการประธานเจ้า
หน้าที่บริหารและฝ่ายบริหารอย่างสม�่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางขององค์กร
		 (2) คณะกรรมการได้มอบหมายอ�ำนาจการจัดการบริษทั ฯ ให้แก่ฝา่ ยบริหารผ่านการประชุมคณะกรรมการ
ซึง่ ได้มกี ารบันทึกเป็นลายลักษณ์อกั ษร โดยการมอบหมายดังกล่าวมิได้เป็นการปลดเปลือ้ งหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ คณะกรรมการยังมีหน้าที่ติดตามดูแลฝ่ายบริหารให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
		 หลักปฏิบัติ 2 ก�ำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กรที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน (Define
Objectives that Promote Sustainable Value Creation)
2.1 คณะกรรมการได้กำ� กับดูแลให้บริษทั ฯ มีวตั ถุประสงค์หรือเป้าหมายหลัก (Objectives) ทีช่ ดั เจนเหมาะสม
สามารถใช้เป็นแนวคิดในการก�ำหนดรูปแบบธุรกิจ (Business Model) และสื่อสารให้ทุกคนในบริษัทฯ ขับเคลื่อนไป
ในทิศทางเดียวกัน ซึง่ ได้กำ� หนดและสือ่ สารเป็นวิสยั ทัศน์ผา่ นการประชุมคณะกรรมการ และให้ผบู้ ริหารน�ำไปถ่ายทอด
ให้พนักงานทราบอย่างทั่วถึง นอกจากนี้คณะกรรมการได้มีการก�ำกับดูแลให้บริษัทฯ คงไว้ซึ่งค่านิยมที่สะท้อนถึง
คุณลักษณะของการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี เช่น ความรับผิดชอบในผลการกระท�ำ (accountability) ความเที่ยงธรรม
(Integrity) ความโปร่งใส (Transparency) ความเอาใจใส่ (Due Consideration of Social and Environmental
Responsibilities) เป็นต้น
2.2 คณะกรรมการได้ก�ำกับดูแลให้มั่นใจว่า วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ในระยะเวลาปาน
กลางและ/หรือประจ�ำปีของบริษัทฯ สอดคล้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ และได้มี
การน�ำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสมปลอดภัยโดย
		 (1) คณะกรรมการได้กำ� หนดให้มกี ารจัดท�ำกลยุทธ์และแผนงานประจ�ำปีซงึ่ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายหลักของบริษัทฯ โดยค�ำนึงถึงปัจจัยแวดล้อม ณ ขณะนั้น ตลอดจนโอกาสและความเสี่ยงที่ยอมรับได้และ
ได้ให้มีการจัดท�ำหรือทบทวนวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์อย่างสม�่ำเสมอ
		 (2) ในการก�ำหนดกลยุทธ์และแผนงานประจ�ำปี คณะกรรมการได้กำ� กับดูแลให้มกี ารวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
และปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องตลอดสาย (Value Chain) รวมทั้งปัจจัย
ต่างๆ ที่อาจมีผลต่อการบรรลุเป้าหมายหลักของบริษัทฯ โดย
(2.1) ระบุวิธีการ กระบวนการ ช่องทางการมีส่วนร่วมหรือช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้มีส่วนได้
เสียกับบริษทั ฯ ไว้ชดั เจน เพือ่ ให้บริษทั ฯ สามารถเข้าถึงและได้รบั ข้อมูลประเด็นหรือความต้องการของผูม้ สี ว่ นได้เสีย
แต่ละกลุ่มได้อย่างถูกต้องใกล้เคียงมากที่สุด
บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
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(2.2) ระบุผมู้ สี ว่ นได้เสียทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั ฯ ทัง้ ภายในและภายนอก ทัง้ ทีเ่ ป็นตัวบุคคลกลุม่ บุคคล
หน่วยงานองค์กร เช่น พนักงาน ผู้ลงทุน ลูกค้า คู่ค้า ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อมหน่วยงานราชการ หน่วยงานก�ำกับ
ดูแล เป็นต้น
(2.3) ระบุประเด็นและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อน�ำไปวิเคราะห์และจัดระดับประเด็น
ดังกล่าวตามความส�ำคัญและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อทั้งบริษัทฯ เพื่อเลือกเรื่องส�ำคัญที่จะเป็นการสร้างคุณค่าร่วม
กับผู้มีส่วนได้เสียมาด�ำเนินการให้เกิดผล
(3) ในการก�ำหนดกลยุทธ์ คณะกรรมการได้กำ� กับดูแลให้มกี ารส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและน�ำนวัตกรรม
และเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างความสามารถในการแข่งขันและตอบสนองความต้องการของผูม้ สี ว่ นได้เสีย โดยยังคง
อยู่บนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
		 (4) ก�ำกับดูแลให้มีการก�ำหนดเป้าหมายอย่างเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและศักยภาพของบ
ริษัทฯ ทั้งที่เป็นเป้าหมายที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน นอกจากนี้ยังได้สื่อสารถึงความเสี่ยงของการตั้งเป้าหมายที่
อาจน�ำไปสู่การประพฤติที่ผิดกฎหมาย หรือขาดจริยธรรม (Unethical Conduct)
		 (5) ก�ำกับดูแลให้มีการถ่ายทอดวัตถุประสงค์และเป้าหมายผ่านกลยุทธ์และแผนงานให้ทั่วทั้งบริษัทฯ โดย
ให้ผู้บริหารถ่ายทอดให้พนักงานผ่านเวทีการสัมมนา ฝึกอบรม หรือกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร
และพนักงาน
		 (6) ก�ำกับดูแลให้มกี ารจัดสรรทรัพยากรและการควบคุมการด�ำเนินงานทีเ่ หมาะสมและติดตามการด�ำเนิน
การตามกลยุทธ์และแผนงานประจ�ำปี โดยอาจจัดให้มีผู้หน้าที่รับผิดชอบดูแลและติดตามผลการด�ำเนินงาน
		 หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล (Strengthen Board Effectiveness)
3.1 คณะกรรมการได้ก�ำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ทั้งในเรื่องขนาดองค์ประกอบ สัดส่วน
กรรมการที่เป็นอิสระ ที่เหมาะสมและจ�ำเป็นต่อการน�ำพาบริษัทฯ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่ก�ำหนดไว้
   (1) โครงสร้างคณะกรรมการ
		 			 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่สามารถ
เอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทฯ โดยเป็นผู้มีบทบาทส�ำคัญในการก�ำหนดนโยบายและภาพรวมของบริษัทฯ ตลอดจนมี
บทบาท ส�ำคัญในการก�ำกับดูแลตรวจสอบและประเมินผลการด�ำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้
					 ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจ�ำนวน 11 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารจ�ำนวน
4 ท่าน และกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารจ�ำนวน 7 ท่าน โดยมีกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นอิสระ 5 ท่าน ซึ่งคิด
เป็นจ�ำนวน 1 ใน 2 ของจ�ำนวนกรรมการบริษัท อันจะท�ำให้เกิดการถ่วงดุลในการพิจารณาและออกเสียงในเรื่อง
ต่างๆ อย่างเหมาะสม ทัง้ นีค้ ณะกรรมการบริษทั มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปีตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
ก�ำหนด โดยกรรมการอิสระจะมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี เว้นแต่มีเหตุผลและความจ�ำเป็นตามที่
คณะกรรมการเห็นสมควร นอกจากนี้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ สามารถเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการหรือ
ผู้บริหารของบริษัทในเครือหรือบริษัทอื่นได้ แต่ต้องเป็นไปตามข้อก�ำหนดของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนและ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยจะต้องแจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้รับ
ทราบด้วย
คณะกรรมการได้เปิดเผยนโยบายในการก�ำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการที่มีความหลากหลาย
และข้อมูลกรรมการ อาทิ อายุ เพศ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ สัดส่วนการถือหุ้น จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่ง
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กรรมการ และการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น ในรายงานประจ�ำปี
(2)  คณะกรรมการชุดย่อย
(2.1) คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการบริหารจ�ำนวนอย่างน้อย 3 ท่าน เพื่อท�ำหน้าที่ช่วย
สนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการบริหารจัดการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน ข้อบังคับ และค�ำ
สั่งใดๆ และเพื่อให้เรื่องส�ำคัญได้รับการพิจารณานรายละเอียดอย่างรอบคอบ
(2.2) คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบจ�ำนวนอย่างน้อย 3 ท่าน เพือ่ ท�ำหน้าที่
ช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษทั ในการก�ำกับดูแลและตรวจสอบการบริหารงาน การควบคุมภายในรวมทัง้ การจัด
ท�ำรายงานทางการเงินเพื่อให้การปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ เป็นไปอย่างโปร่งใสและน่าเชื่อถือ
(2.3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการบริหารความเสี่ยงจ�ำนวนอย่างน้อย 3
ท่าน เพือ่ ท�ำหน้าทีช่ ว่ ยสนับสนุนคณะกรรมการบริษทั ในการก�ำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสีย่ งให้ ครอบคลุม
ทั้งองค์กร ก�ำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบต่อ ธุรกิจของบริษัทฯ
อย่างเหมาะสม
3.2 คณะกรรมการได้เลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการ เพื่อดูแลและท�ำให้มั่นใจว่าการด�ำเนิน
งานของคณะกรรมการเอื้อต่อการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ
ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีหน้าที่ความรับผิดชอบต่างกัน คณะกรรมการได้ก�ำหนด
อ�ำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารไว้ชัดเจน และเพื่อไม่ให้คนใดคนหนึ่งมีอ�ำนาจโดย
ไม่จ�ำกัด จึงได้แยกบุคคลที่ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการออกจากบุคคลที่ด�ำรงต�ำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
(1)  ประธานกรรมการมีบทบาทเป็นผูน้ ำ� ของคณะกรรมการ โดยหน้าทีข่ องประธานกรรมการอย่างน้อย
ครอบคลุมในเรื่องดังต่อไปนี้
(1.1) ก�ำกับติดตามและดูแลให้มั่นใจได้ว่า การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร
(1.2) ดูแลให้มนั่ ใจว่า กรรมการทุกคนมีสว่ นร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรทีม่    
ี จริยธรรม
และการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
(1.3)  ก�ำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารือร่วมกับกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และมีมาตรการ
ที่ดูแลให้เรื่องส�ำคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม
(1.4) จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอทีฝ่ า่ ยบริหารจะเสนอเรือ่ งและมากพอทีค่ ณะกรรมการจะอภิปราย
ประเด็นส�ำคัญกันอย่างรอบคอบโดยทัว่ กัน ร่วมกับการส่งเสริมให้คณะกรรมการมีการใช้ดลุ ยพินจิ ทีร่ อบคอบให้ความ
เห็นได้อย่างอิสระ
(1.5) การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการที่เป็นผู้บริหารและคณะกรรมการที่
ไม่เป็นผู้บริหาร และระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ
3.3 ก�ำหนดการสรรหาและการคัดเลือกกรรมการให้มีกระบวนการที่โปร่งใสและชัดเจน รวมถึงมีนโยบาย
ก�ำหนดว่าบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่ง จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายก�ำหนด และมี
ความรู้ความสามารถรวมถึงประสบการณ์ท�ำงานที่เหมาะสมกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
3.4 คณะกรรมการได้มีการพิจารณาโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนที่มีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
และจูงใจให้คณะกรรมการน�ำพาองค์กรให้ด�ำเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาวโดย
(1) ค่าตอบแทนของคณะกรรมการต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ
บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
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ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (accountability and responsibility) รวม
ถึงประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รบั จากคณะกรรมการแต่ละคน กรรมการทีไ่ ด้รบั มอบหมายหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบเพิม่
ขึ้น เช่น คณะกรรมการเป็นสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อยจะได้รับการพิจารณาค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นอย่างเหมาะ
สม ทั้งนี้อยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม
(2) ผูถ้ อื หุน้ เป็นผูอ้ นุมตั โิ ครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการ ทัง้ รูปแบบทีเ่ ป็นตัวเงินและ
ไม่ใช่ตวั เงิน โดยคณะกรรมการได้พจิ ารณาค่าตอบแทนแต่ละรูปแบบให้มคี วามเหมาะสม ทัง้ ค่าตอบแทนในอัตราคงที่
(เช่น ค่าตอบแทนประจ�ำ เบีย้ ประชุม) และค่าตอบแทนตามผลด�ำเนินงานของบริษทั ฯ (เช่น โบนัส บ�ำเหน็จ) ซึง่ เชือ่ ม
โยงกับมูลค่าที่บริษัทฯ สร้างให้กับผู้ถือหุ้น โดยไม่อยู่ในระดับที่สูงเกินไปจนท�ำให้เกิดการมุ่งเน้นแต่ผลประกอบการ
ระยะสั้น
3.5 คณะกรรมการก�ำกับดูแลให้กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละจัดสรรเวลาอย่าง
เพียงพอ
(1) คณะกรรมการได้ก�ำหนดนโยบายป้องกันเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่
ว่าการตัดสินใจใดๆ ในการด�ำเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องเป็นไปพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นของ
บริษทั ฯ และควรหลีกเลีย่ งการกระท�ำทีก่ อ่ ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยก�ำหนดให้ผทู้ มี่ สี ว่ นเกีย่ วข้องหรือ
มีส่วนได้เสียกับรายการที่พิจารณาต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียของตนในรายการ
ดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมในการพิจารณา รวมถึงไม่มีอ�ำนาจในการอนุมัติธุรกรรมนั้นๆ
(2)  กรรมการแต่ละคนต้องเข้าร่วมประชุมไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 75 ของจ�ำนวนการประชุมคณะกรรมการ
บริษัททั้งหมดที่ได้จัดขึ้นในรอบปี
3.6 คณะกรรมการได้กำ� หนดกรอบและกลไกในการก�ำกับดูแลนโยบายและการด�ำเนินงานของบริษทั ย่อยและ
กิจการอืน่ ทีบ่ ริษทั ฯ ไปลงทุนอย่างมีนยั ส�ำคัญ โดยคณะกรรมการได้กำ� หนดนโยบายการก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของ
บริษัทย่อยและบริษัทร่วมเพื่อให้บริษัทฯ สามารถควบคุมดูแลกิจการได้เสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัทฯ และ/
หรือสามารถตรวจสอบดูแลการด�ำเนินกิจการของบริษัทร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ จึงก�ำหนดให้การเสนอ
ชื่อและการใช้สิทธิออกเสียงในการแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมจะต้องได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัทก่อน โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม มีหน้าที่ด�ำเนินการ
เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อยหรือบริษัทฯ ร่วมนั้นๆ (ไม่ใช่ต่อบริษัทฯ) และบริษัทฯ ได้ก�ำหนดให้บุคคลที่ได้
รับแต่งตัง้ นัน้ ต้องได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั ก่อนทีจ่ ะไปลงมติ หรือใช้สทิ ธิออกเสียงในเรือ่ งส�ำคัญในระดับ
เดียวกับทีต่ อ้ งได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั หากเป็นการด�ำเนินการโดยบริษทั ฯ เอง ทัง้ นีก้ ารส่งกรรมการเพือ่
เป็นตัวแทนในบริษทั ย่อยหรือบริษทั ร่วมดังกล่าวเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุน้ ของบริษทั ฯ และ/หรือข้อตกลงระหว่าง
ผู้ถือหุ้นในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดังกล่าว
นอกจากนี้ ในกรณีเป็นบริษัทย่อย บริษัทฯ ก�ำหนดระเบียบให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทฯ นั้นต้องดูแล
ให้บริษัทย่อยมีข้อบังคับในเรื่องการท�ำรายการเกี่ยวโยง การได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการท�ำรายการ
ส�ำคัญอันใดของบริษัทฯ ดังกล่าวให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการท�ำ
รายการข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษทั ฯ รวมถึงต้องก�ำกับดูแลให้มรี ะบบการควบคุมภายในทีเ่ หมาะ
สมรัดกุมเพียงพอและการท�ำรายการต่างๆ เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฏหมาย นอกจากนี้ได้ก�ำหนดให้มีการจัดเก็บ
ข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทฯ สามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดท�ำงบการเงินรวมได้ทัน
ก�ำหนดด้วย
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3.7 คณะกรรมการส่งเสริมและอ�ำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบ
การก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท เป็นต้น เพื่อ
ให้มกี ารปรับปรุงการปฏิบตั งิ านอย่างต่อเนือ่ ง การฝึกอบรมและการให้ความรูอ้ าจกระท�ำเป็นการภายในบริษทั ฯ หรือ
ใช้บริการของสถาบันภายนอกก็ได้ ซึ่งเปิดเผยข้อมูลการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการ
ในรายงานประจ�ำปี
ในกรณีทมี่ กี ารเปลีย่ นแปลงกรรมการหรือมีกรรมการเข้าใหม่ ฝ่ายจัดการจะจัดให้มเี อกสารและข้อมูลทีเ่ ป็นประโยชน์
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการเข้าใหม่ รวมถึงจัดให้มีการแนะน�ำลักษณะธุรกิจ และแนวทางการด�ำเนินธุรกิจขอ
งบริษัทฯ ให้แก่กรรมการใหม่
3.8 คณะกรรมการได้กำ� กับดูแลการด�ำเนินงานของคณะกรรมการ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสามารถเข้า
ถึงข้อมูลที่จ�ำเป็น และมีเลขานุการบริษัทฯ ที่มีความรู้และประสบการณ์ที่จ�ำเป็นและเหมาะสมต่อการสนับสนุนการ
ด�ำเนินงานของคณะกรรมการโดย
(1) บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยทุกไตรมาส และมีการประชุมพิเศษ
เพิ่มตามความจ�ำเป็น โดยมีการก�ำหนดวาระประชุมชัดเจนล่วงหน้าและมีวาระพิจารณาติดตามผลการด�ำเนินงาน
เป็นประจ�ำ
(2) บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการ
ประชุมให้กรรมการทุกท่านล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เพือ่ ให้คณะกรรมการได้มเี วลาศึกษาข้อมูลอย่าง
เพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม เว้นแต่กรณีมีเหตุจ�ำเป็นเร่งด่วน
(3)  คณะกรรมการได้กำ� หนดคุณสมบัตแิ ละประสบการณ์ของเลขานุการบริษทั ทีเ่ หมาะสมทีจ่ ะปฏิบตั หิ น้าที่
ในการให้ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ ดูแลการจัดการเอกสาร
การประชุมคณะกรรมการ เอกสารส�ำคัญต่างๆ และกิจกรรมของคณะกรรมการรวมทัง้ ประสานงานให้มกี ารปฏิบตั ติ าม
มติคณะกรรมการ นอกจากนี้ คณะกรรมการได้เปิดเผยคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทในรายงาน
ประจ�ำปีของบริษัท
(4) เลขานุการบริษัทฯ ได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการ ปฏิบัติ
หน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างสม�่ำเสมอ
		 หลักเกณฑ์ 4 สรรหาและพัฒนาผูบ้ ริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร (Ensure Effective CEO and
People Management)
ในการสรรหาผู้บริหารของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายก�ำหนดว่าบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งให้
ด�ำรงต�ำแหน่งผู้บริหารของบริษัทฯ จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายก�ำหนด และมีความรู้ความสามารถ
รวมถึงประสบการณ์ท�ำงานที่เหมาะสมกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมและ
อ�ำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เช่น
กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท เป็นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อ
เนื่อง การฝึกอบรมและให้ความรู้ซึ่งเป็นการภายในบริษัทฯ หรือใช้บริการของสถาบันภายนอกก็ได้
คณะกรรมการบริษทั จะจัดให้มกี ารหมุนเปลีย่ นงานทีไ่ ด้รบั มอบหมายตามความถนัดของผูบ้ ริหารและพนักงาน
โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของงานและเวลาเป็นหลัก โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานเจ้าหน้าที่
บริหารฝ่ายการเงิน จะก�ำหนดช่วงเวลาและพิจารณาผลการปฏิบัติงานดังกล่าวเพื่อเป็นแผนพัฒนาและสืบทอดงาน
ของบริษัทฯ ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาผู้บริหารและพนักงานให้มีความรู้ความสามารถในการท�ำงานมากขึ้นและให้สามารถ
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ท�ำงานแทนกันได้
4.1 การสรรหาและพัฒนากรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูง
         ตามมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 3/2558 เมือ่ วันที่ 2 มีนาคม 2558 มีมติกำ� หนด ขอบเขตหน้าที่
และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร โดยประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารมีอำ� นาจในการจ้าง แต่งตัง้ โยกย้าย
ปลดออกและเลิกจ้างพนักงานบริษทั ในต�ำแหน่งทีต่ ำ�่ กว่าประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร และมีอำ� นาจก�ำหนดอัตราค่าจ้าง
ค่าตอบแทนบ�ำเหน็จรางวัล เงินโบนัส และปรับขึ้นเงินเดือนส�ำหรับพนักงานบริษัทในต�ำแหน่งที่ต�่ำกว่าประธานเจ้า
หน้าทีบ่ ริหาร ภายใต้กรอบ และนโยบายทีค่ ณะกรรมการบริหารก�ำหนดไว้และ/หรือตามทีก่ ำ� หนดไว้ในอ�ำนาจอนุมตั ิ
(Authority Limits)
นอกจากนี้ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2559 ได้มีมติเพิ่ม
ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารในการพิจารณาสรรหาและคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะ
สมเพือ่ ด�ำรงต�ำแหน่งประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารของบริษทั เพือ่ เสนอชือ่ ให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณาแต่งตัง้ ต่อไป
โดยบุคคลดังกล่าวจะต้องมีความเหมาะสมในด้านความรู้ ประสบการณ์ และความเชีย่ วชาญ และเป็นผูท้ มี่ คี ณ
ุ สมบัติ
ครบถ้วนตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการสรรหาผู้บริหารด้วย
ทัง้ นี้ บุคคลทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ให้ดำ� รงต�ำแหน่งผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั ฯ จะต้องมีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วนตาม
มาตรา 68 แห่ง พรบ. บริษทั มหาชนจ�ำกัด และต้องไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 8/2553 เรื่อง การก�ำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารขอ
งบริษทั ฯ (รวมทัง้ ทีไ่ ด้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม) รวมทัง้ ต้องมีความรูค้ วามสามารถ รวมถึงประสบการณ์การท�ำงานทีเ่ หมาะ
สมกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ด้วย
4.2 คณะกรรมการได้ก�ำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนที่เป็นเครื่องจูงใจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหารระดับสูงและบุคลากรอืน่ ๆ ทุกระดับปฏิบตั งิ านให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เป้าหมายหลักของบริษทั ฯ และสอดคล้อง
กับผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในระยะยาวซึ่งรวมถึง
(1)  การพิจารณาความเหมาะสมของสัดส่วนค่าตอบแทนทีเ่ ป็นเงินเดือน ผลการด�ำเนินงานงานระยะสัน้ เช่น
โบนัส และผลการด�ำเนินงานระยะยาว เป็นต้น
(2)  การก�ำหนดนโยบายเกีย่ วกับการจ่ายค่าตอบแทน ควรค�ำนึงถึงปัจจัย เช่น ระดับค่าตอบแทนสูงกว่าหรือ
เท่ากับระดับอุตสาหกรรมโดยประมาณ ผลการด�ำเนินงานของกิจการ เป็นต้น
4.3 คณะกรรมการได้ก�ำหนดให้มีนโยบายพัฒนาบุคลากรให้มีจ�ำนวน ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และแรง
จูงใจที่เหมาะสม ซึ่งได้เปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1)
		 หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ (Nurture Innovation
and Responsible Business)
5.1 คณะกรรมการได้ก�ำกับดูแลให้บริษัทฯ ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรมมีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม ไม่ละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้ทุกส่วนในบริษัทฯ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก
ที่เป็นไปด้วยความยั่งยืน ซึ่งบริษัทฯ ได้ให้ความส�ำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสีย
ภายใน ได้แก่ ผู้ถือหุ้นและพนักงานของบริษัทฯ หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น คู่ค้า ลูกค้า เป็นต้น โดยบริษัทฯ
ตระหนักดีวา่ การสนับสนุนและการรับฟังข้อคิดเห็นจากผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ จะเป็นประโยชน์ในการด�ำเนินการและ
การพัฒนาธุรกิจของบริษทั ฯ ดังนัน้ บริษทั ฯจะปฏิบตั ติ ามกฎหมายและข้อก�ำหนดทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ ให้สทิ ธิของผูม้ สี ว่ น
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ได้เสียดังกล่าวได้รับการดูแลอย่างดี นอกจากนี้ในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท บริษัทฯ ได้ค�ำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้
เสียทุกฝ่าย ตามแนวทางดังต่อไปนี้
		 ผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ จะด�ำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งมั่นที่จะสร้างผลการด�ำเนิน
งานที่ดีและการเจริญเติบโตที่มั่นคง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลด้วย
ความโปร่งใสและเชื่อถือได้ต่อผู้ถือหุ้น
		 พนักงาน : บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อพนักงานทุกรายอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะ
สมนอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความส�ำคัญต่อการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถและศักยภาพของพนักงานอย่าง
สม�่ำเสมอ เช่น การจัดอบรม การสัมมนา และการฝึกอบรม โดยให้โอกาสอย่างทั่วถึงกับพนักงานทุกคนและพยายาม
สร้างแรงจูงใจให้พนักงานทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถสูงให้คงอยูก่ บั บริษทั ฯ เพือ่ พัฒนาบริษทั ฯ ต่อไป อีกทัง้ ยังได้กำ� หนด
แนวทางในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชัน่ รวมทัง้ ปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบตั ติ ามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
ที่เกี่ยวข้อง เช่น การห้ามใช้ข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัดเป็นต้น
		 คู่ค้า : บริษัทฯ มีกระบวนการในการคัดเลือกคู่ค้าโดยการให้คู่ค้าแข่งขันบนข้อมูลที่เท่าเทียมกัน และคัด
เลือกคู่ค้าด้วยความยุติธรรมภายใต้หลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่ค้าของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยัง
ได้จัดท�ำรูปแบบสัญญาที่เหมาะสมและเป็นธรรมแก่คู่สัญญาทุกฝ่าย และจัดให้มีระบบติดตามเพื่อให้มั่นใจว่าได้มี
การปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาอย่างครบถ้วน วางกระบวนการที่สามารถป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดหา โดยบริษัทฯ ซื้อสินค้าจากคู่ค้าตามเงื่อนไขทางการค้า ตลอดจนปฏิบัติตามสัญญา
ต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด
		 ลูกค้า : บริษัทฯ รับผิดชอบต่อลูกค้าโดยการรักษาคุณภาพและมาตรฐานของบริการ รวมถึงการตอบสนอง
ต่อความต้องการของลูกค้าให้ครบถ้วนและครอบคลุมให้มากที่สุด เพื่อมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าใน
ระยะยาว
		 เจ้าหนี้ : บริษัทฯ จะปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ตามสัญญาที่มีต่อเจ้าหนี้เป็นส�ำคัญ รวมทั้ง การช�ำระคืนเงิน
ต้นดอกเบี้ยและการดูแลหลักประกันต่างๆ ภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้อง
คู่แข่ง : บริษัทฯ ประพฤติตามกรอบการแข่งขันที่ดี มีจรรยาบรรณและอยู่ในกรอบของกฎหมาย รวมทั้ง
สนับสนุนและส่งเสริมนโยบายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม
		 สังคมและส่วนรวม : บริษทั ฯ ใส่ใจและให้ความส�ำคัญต่อความปลอดภัยต่อสังคม สิง่ แวดล้อมและคุณภาพชีวติ
ของผูค้ นทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้องกับการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ และส่งเสริมให้พนักงานของบริษทั ฯ มีจติ ส�ำนึกและความรับ
ผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อมและสังคม รวมทัง้ จัดให้มกี ารปฏิบตั ติ ามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องอย่าง
เคร่งครัด นอกจากนี้ บริษัทฯพยายามเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นการสร้างและรักษาไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อม
และสังคม
ผู้มีส่วนได้เสียสามารถสอบถามรายละเอียด แจ้งข้อร้องเรียน หรือเบาะแสการกระท�ำผิดทางกฎหมายความ
ไม่ถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ผ่าน
กรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบของบริษทั ฯหรือช่องทางอืน่ ๆ ทีบ่ ริษทั ฯก�ำหนดให้ ทัง้ นี้ ข้อมูลร้องเรียนและ
เบาะแสที่แจ้งมายังบริษัทฯ จะถูกเก็บไว้เป็นความลับ โดยกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบจะด�ำเนินการสั่ง
บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
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ตรวจสอบข้อมูลและหาแนวทางแก้ไข (หากมี) และจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป
บริษัทฯ มีการก�ำหนดนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงก�ำหนดโครงสร้างองค์กร
ให้มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ กระบวนการท�ำงาน และสายการบังคับบัญชาในแต่ละหน่วยให้ มีความชัดเจน
เพื่อให้มีการถ่วงดุลอ�ำนาจและมีความรัดกุมในการตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้
ก�ำหนดแนวทางการปฏิบัติให้แก่กรรมการผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย นอกจากนี้บริษัทฯได้
เปิดช่องทางการแจ้งขอร้องเรียน ขอคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากผูม้ สี ว่ นได้เสียทีได้รบั ผล กระทบและการแจ้งเบาะแส
การกระท�ำผิดทางกฎหมาย ไม่ปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณธุรกิจ รวมถึงพฤติกรรมทีส่ อ่ ถึงการทุจริต การกระท�ำทีเ่ ข้าข่าย
คอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจ โปรดแจ้งผ่านช่อง ทางการสื่อสารของบริษัทฯ เพื่อทางบริษัทฯ จะท�ำการ
สืบสวนขอเท็จจริงและน�ำข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ไปปรับปรุงและสร้างมูลค่าเพิมให้กับบริษัทฯ ได้
5.2 คณะกรรมการจัดให้มีกรอบการก�ำกับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร ที่
สอดคล้องกับความต้องการของบริษัทฯ ทั้งดูแลให้มีการน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ
และพัฒนาการด�ำเนินงาน รวมถึงการบริหารความเสีย่ งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนีค้ ณะกรรมการยังก�ำกับ
ให้ฝ่ายจัดการก�ำหนดนโยบายและมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ รวมถึงก�ำหนดวิธีการ
สื่อสารให้กับผู้ใช้งาน เพื่อให้บริษัทฯ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักได้
		 หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม (Strengthen
Effective Risk Management and Internal Control)
		 6.1 คณะกรรมการได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของการบริหารความเสี่ยง เนื่องจากเห็นว่าการบริหารความ
เสี่ยงถือเป็นรากฐานส�ำคัญของการบริหารธุรกิจ โดยกระบวนการบริหารความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นการระบุความเสี่ยง
การประเมินความเสีย่ ง ตลอดจนการควบคุมดูแลและทบทวนความเสีย่ งเป็นประจ�ำถือเป็นการบริหารเชิงรุกทีบ่ ริษทั ฯ
ต้องท�ำและน�ำมาปฏิบัติอย่างสม�่ำเสมอ
คณะกรรมการความเสี่ยงปฏิบัติงานโดยตระหนักถึงขอบเขตหน้าที่ตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการ
บริหารความเสีย่ งและทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ภายใต้การก�ำกับดูแลกิจการทีด่ รี วมถึงการควบคุม
ภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับธุรกิจ กับทั้งมีการติดตามความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด ซึ่งเป็นส่วนที่ท�ำให้บริษัทฯ
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการด�ำเนินตามแผนธุรกิจที่ก�ำหนดไว้ได้ ตลอดจนสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้บริษัทฯ
เพือ่ ส่งมอบให้แก่ทงั้ ผูถ้ อื หุน้ และผูท้ ม่ี สี ว่ นได้เสียของบริษทั ฯ ได้อย่างยัง่ ยืน โดยการบริหารความเสีย่ งจะประกอบด้วย
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ ความเสี่ยงด้านการเงิน และความเสี่ยงจากการปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบ ซึ่งการบริหารความเสี่ยงเป็นหน้าที่ของผู้บริหารและพนักงานทุกคน ที่ต้องสามารถระบุความเสี่ยงที่จะเกิด
ขึ้นในการปฏิบัติงาน และสามารถควบคุมหรือจัดการความเสี่ยงดังกล่าวให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ปัจจุบนั บริษทั ฯ ได้มกี ารบริหารและจัดการความเสีย่ งด้านต่างๆ โดยใช้การก�ำกับดูแลทีด่ ี (Good Corporate
Governance : GCG ) มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ระบบการควบคุมภายใน ระบบประเมินผลการด�ำเนิน
งาน ดัชนีวัดผลการด�ำเนินงาน (Key Performance Indicators : KPIs) การด�ำเนินงานตามนโยบายคุณภาพตาม
มาตรฐานต่างๆ อาทิ มาตรฐาน ISO 9001:2015
การประเมินความเสีย่ งเป็นกระบวนการทีป่ ระกอบด้วย การวิเคราะห์ การประเมิน การระบุและการจัดระดับ
ความเสีย่ ง ทีม่ ผี ลกระทบต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์ของการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ โดยได้พจิ ารณาปัจจัยทัง้ ภายนอก
และภายในทีอ่ าจส่งผลให้บริษทั ฯ ไม่สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ทกี่ ำ� หนดไว้ ซึง่ บริษทั ฯ ได้กำ� หนดเกณฑ์การประเมิน
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ความเสี่ยงไว้ ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ซึ่ง
สามารถก�ำหนดเกณฑ์ได้ทั้งเกณฑ์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพโดยใช้เป็นพื้นฐานในการประเมินความเสี่ยงต่าง ๆ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงบริษัทฯ จะให้ฝ่ายที่รับผิดชอบความเสี่ยงแต่ละเรื่องรายงานสถานะความเสี่ยง รวม
ถึงให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องวิเคราะห์และติดตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกรวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงในความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งอาจส่งผลให้ต้องมีการทบทวนจัดการความเสี่ยงและการจัดล�ำดับความ
ส�ำคัญ รวมถึงอาจน�ำไปใช้ในการทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงซึ่งจะมีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6.2 คณะกรรมการได้จดั ตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบทีส่ ามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ
โดย
(1)  คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระของบริษัทอย่างน้อย 3 คน โดยมีกรรมการอย่าง
น้อย 1 คน เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
(2)  คณะกรรมการตรวจสอบเป็นคณะกรรมการอิสระที่จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทใน
การก�ำกับดูแลและตรวจสอบการบริหารงาน การควบคุมภายใน และการปฏิบตั ติ ามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ การ
จัดท�ำรายงานทางการเงิน เพื่อให้การปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ เป็นไปอย่างโปร่งใสและน่าเชื่อ
ถือ โดยมีอ�ำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ส�ำคัญ ซึ่งก�ำหนดอยู่ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้รับการ
อนุมัติตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2558 วันที่ 2 มีนาคม 2558 ดังนี้
(2.1)  สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
(2.2)   สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน
(Internal audit) ทีม่ คี วามเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงาน
อื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
(2.3)   สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
(2.4)  พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท�ำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม
ด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
(2.5)  พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจจะมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทัง้ ประกาศและข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
(2.6)  จัดท�ำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปีของบริษัทฯ ซึ่ง
รายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(ก)  ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
(ข)  ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
(ค)   ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
(ง)  ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
(จ)  ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
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(ฉ) จ�ำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
		 (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบได้รบั จากการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎบัตร (Charter)
(ซ)  รายการอืน่ ใดทีเ่ ห็นว่าผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ และผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าทีแ่ ละ ความ
รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
(2.7) ทบทวนและเสนอแก้ไขขอบเขตอ�ำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบให้
สอดคล้องกับสภาวการณ์
(2.8) ตรวจสอบและสอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้องภายใต้อ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีอ�ำนาจ
ใน การว่าจ้างหรือน�ำผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาช่วยงานตรวจสอบและสอบสวน
(2.9) หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระท�ำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส�ำคัญต่อ
ฐานะทางการเงินและผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
เพื่อด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
(ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ข) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่ส�ำคัญในระบบควบคุมภายใน
(ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
หากคณะกรรมการบริษทั หรือผูบ้ ริหารไม่ดำ� เนินการให้มกี ารปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาข้างต้น กรรมการตรวจ
สอบรายใดรายหนึง่ อาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระท�ำตามข้างต้นต่อส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(2.10) ให้ความเห็นต่อฝ่ายจัดการเกีย่ วกับการแต่งตัง้ เลิกจ้าง ผลการด�ำเนินงาน งบประมาณ และอัตราของ
ฝ่ายตรวจสอบภายใน
(2.11) จัดท�ำรายงานการด�ำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1
ครั้ง
(2.12) สอบทานและให้ความเห็นในรายงานผลการประเมินการก�ำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อ
สังคม และการต่อต้านการคอร์รัปชั่นประจ�ำปี ซึ่งได้จัดท�ำโดยคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับมอบหมาย
(2.13) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจ
สอบ
		 กรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังนี้
(1)  ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 1 ของจ�ำนวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดในบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั
ร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผูมีอ�ำนาจควบคุมบริษัท ทั้งนี้โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
(2)  ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาทีไ่ ด้เงินเดือนประจ�ำ หรือ
ผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ของผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนเข้าด�ำรง
ต�ำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ
(3) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจจะเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวม
ทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่
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บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว
ไม่นอ้ ยกว่าสองปี อีกทัง้ ไม่มผี ลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่วา่ ทางตรงหรือทางอ้อมทัง้ ในด้านการเงินและการบริหาร
งานของบริษัทฯ บริษัทในเครือบริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่จะท�ำให้ขาดความเป็นอิสระ
(4) ไม่มคี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะทีเ่ ป็นบิดามารดา คูส่ มรส
พีน่ อ้ งและบุตร รวมทัง้ คูส่ มรสของบุตรของกรรมการรายอืน่ ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ ผูม้ อี ำ� นาจควบคุม
หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการหรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
(5)  ไม่เป็นกรรมการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพือ่ เป็นตัวแทนรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษทั ผูถ้ อื หุน้ ราย
ใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ นอกจากนี้แล้วยังต้องสามารถแสดงความเห็นหรือรายงาน
ได้อย่างมีอิสระตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายโดยไม่คำ� นึงถึงผลประโยชน์ใดๆ ที่จะมาบีบบังคับให้ไม่สามารถแสดง
ความเห็นได้ตามที่พึงจะเป็น
(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูต้ รวจสอบบัญชีของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ ี
อ�ำนาจควบคุม หรือนิตบิ คุ คลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั ผูม้ อี ำ� นาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ
ของส�ำนักงานสอบบัญชี ซึง่ มีผสู้ อบบัญชีบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุมของบริษทั ฯ
สังกัดอยูเ่ ว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปีกอ่ นเข้าด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการตรวจ
สอบ
(7) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่ รวมถึงการให้บริการเป็นทีป่ รึกษากฎหมายหรือทีป่ รึกษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ และนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็น
นิตบิ คุ คลให้รวมถึงการเป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ กรรมการซึง่ ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ ริหาร หรือหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การของผูใ้ ห้
บริการทางวิชาชีพนั้น เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนเข้าด�ำรงต�ำแหน่งเป็น
กรรมการตรวจสอบ
(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่
เป็นหุน้ ส่วนทีม่ นี ยั ในห้างหุน้ ส่วน หรือเป็นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาทีร่ บั เงินเดือน
ประจ�ำ หรือถือหุน้ ร้อยละหนึง่ ของจ�ำนวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั ย่อยอืน่ ซึง่ ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพ
อย่างเดียวกันและเป็นการแบ่งปันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
(9) คณะกรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามคุณสมบัติที่ส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก�ำหนด
6.3 บริษัทฯ มีนโยบายขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มี
เหตุผลและเป็นอิสระภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นส�ำคัญ โดยก�ำหนดให้ผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวโยงกับรายการที่พิจารณาเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้องให้บริษัทฯ
ทราบ และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณา รวมถึงไม่มีอ�ำนาจอนุมัติในรายการดังกล่าว
บริษัทฯ มีนโยบายในการท�ำรายการเกี่ยวโยงกัน และรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่สอดคล้อง
กับกฎหมาย ตลอดจนข้อบังคับของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้ง
จะเปิดเผยรายการดังกล่าวไว้ในรายงานประจ�ำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1)
คณะกรรมการมีขอ้ ก�ำหนดให้กรรมการรายงานการมีสว่ นได้เสียอย่างน้อยก่อนการพิจารณาวาระการประชุม
บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
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คณะกรรมการ และบันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการควรดูแลให้กรรมการทีม่ สี ว่ นได้เสีย
อย่างมีนัยส�ำคัญในลักษณะที่อาจท�ำให้กรรมการรายดังกล่าวไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ งดเว้นจากการมี
ส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระนั้น
หลักปฏิบตั ิ 7 รักษาความน่าเชือ่ ถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล (Ensure Disclosure and Financial
Integrity)
7.1 คณะกรรมการก�ำกับดูแลให้มรี ะบบการจัดท�ำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญต่าง ๆ ถูก
ต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
(1)   คณะกรรมการก�ำกับดูแลให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดท�ำและเปิดเผยข้อมูล มีความรู้ ทักษะและ
ประสบการณ์ทเี่ หมาะสมกับหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ และมีจำ� นวนเพียงพอ โดยบุคลากรดังกล่าวหมายรวมถึงผูบ้ ริหาร
สูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน ผู้จัดท�ำบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน เลขานุการบริษัท และนักลงทุนสัมพันธ์
(2)  คณะกรรมการบริษทั ให้ความส�ำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลทีม่ คี วามถูกต้องครบถ้วนเพียงพอ โปร่งใส และ
ทันเวลา ทัง้ ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทัว่ ไป ตลอดจนข้อมูลอืน่ ทีม่ ผี ลหรืออาจมีผลต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ
ซึ่งล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท โดยบริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว
ตามหลักเกณฑ์ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนและ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(3)  บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงาน
ประจ�ำปีโดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้สอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน
รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินและรายงานให้คณะกรรมการบริษัท
ทราบ และจะจัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของ
ผู้สอบบัญชีในรายงานประจ�ำปี
(4)  ในการให้ความเห็นชอบการเปิดเผยข้อมูล คณะกรรมการได้คำ� นึงถึงปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้องโดยในกรณีทเี่ ป็น
รายงานทางการเงินจะพิจารณาปัจจัยอย่างน้อยดังต่อไปนี้ด้วย
(4.1)  ผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
(4.2)  ความเห็นของผู้สอบบัญชีในรายงานทางการเงิน และข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับระบบ
ควบคุมภายใน รวมทั้งข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีผ่านการสื่อสารในช่องทางอื่นๆ (ถ้ามี)
(4.3)  ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
(4.4)  ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์และนโยบายของบริษัท
(5)  คณะกรรมการก�ำกับให้การเปิดเผยข้อมูล ซึ่งรวมถึงงบการเงิน รายงานประจ�ำปี แบบ 56-1สามารถ
สะท้อนฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงานอย่างเพียงพอ รวมทั้งสนับสนุนให้บริษัทฯ จัดท�ำค�ำอธิบายและการ
วิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (management discussion and analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบ
การเงินทุกไตรมาส ทั้งนี้เพื่อให้นักลงทุนได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและ
ผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ในแต่ละไตรมาสได้ดียิ่งขึ้น นอกจากข้อมูลตัวเลขในงบการเงินเพียงอย่างเดียว
7.2 คณะกรรมการได้ติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการช�ำระ
หนี้โดย
(1)  คณะกรรมการก�ำหนดให้ฝ่ายจัดการมีการติดตามและประเมินฐานะทางการเงินของบริษัทฯ และมี

144

แบบรายงาน 56-1 One Report ประจำ�ปี 2564

การรายงานต่อคณะกรรมการอย่างสม�่ำเสมอ โดยคณะกรรมการและฝ่ายจัดการจะร่วมกันหาทางแก้ไขโดยเร็วหาก
เริ่มมีสัญญาณบ่งชี้ถึงปัญหาสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการช�ำระหนี้
(2)  ในการอนุมัติการท�ำรายการใด ๆ หรือการเสนอความเห็นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการจะ
ต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วนและต้องมั่นใจว่าการท�ำรายการดังกล่าวจะไม่กระทบต่อความต่อเนื่องในการด�ำเนินกิจการ
สภาพคล่องทางการเงิน หรือความสามารถในการช�ำระหนี้
7.3  บริษัทฯ ได้แต่งตั้งนาย พงศ์ไท ตันติสุนทรเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations)
เพื่อท�ำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนหรือผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมเพื่อวิเคราะห์ผลการด�ำเนิน
งานเป็นประจ�ำ  รวมทั้งจะเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทฯ ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้น
นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องรับทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ
กล่าวคือ การรายงานต่อส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความส�ำคัญในการเปิดเผยข้อมูลอย่างสม�่ำเสมอทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข่าวสารเป็นประจ�ำผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยข้อมูลที่อยู่บน
เว็บไซต์ของบริษัทฯ จะมีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวรวมถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ งบการเงิน ข่าว
ประชาสัมพันธ์ รายงานประจ�ำปี โครงสร้างบริษัทและผู้บริหาร ตลอดจนโครงสร้างการถือหุ้นและผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หนังสือเชิญประชุม เอกสารทางทะเบียนของบริษัทฯ กฎบัตรต่างๆ เป็นต้น
		 หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น (Ensure Engagement and
Communication with Shareholders)
8.1 บริษัทฯ ตระหนักและให้ความส�ำคัญในสิทธิขั้นพื้นฐานต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น ทั้งในฐานะของนักลงทุนใน
หลักทรัพย์และเจ้าของบริษัท เช่น สิทธิในการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งผล
ก�ำไรจากบริษัทฯ สิทธิในการได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอ สิทธิต่าง ๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิด
เห็น สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรือ่ งส�ำคัญของบริษทั ฯ เช่น การจัดสรรเงินปันผล การแต่งตัง้ หรือถอดถอนกรรมการ
การแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี การอนุมตั ธิ รุ กรรมทีส่ ำ� คัญและมีผลต่อทิศทางในการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ รวมถึงการแก้ไข
หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัทฯ เป็นต้น
(1)  บริษทั ฯ จะแจ้งก�ำหนดการประชุมผูถ้ อื หุน้ รวมทัง้ วาระการประชุมทีเ่ กีย่ วข้องต่อตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ก�ำหนดการประชุมดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมทั้งจะจัดท�ำและเผยแพร่
หนังสือเชิญประชุมทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เช่นกัน
(2)  บริษทั ฯ จะอ�ำนวยความสะดวกให้ผถู้ อื หุน้ รายย่อยสามารถเสนอชือ่ กรรมการหรือเสนอวาระเพิม่
เติมได้กอนวันประชุมผูถ้ อื หุน้ โดยบริษทั ฯ จะก�ำหนดหลักเกณฑ์ทชี่ ดั เจนเป็นการล่วงหน้าเกีย่ วกับวิธกี ารทีใ่ ห้ผถู้ อื หุน้
รายย่อยจะเสนอชือ่ บุคคลเพือ่ เข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการรวมทัง้ หลักเกณฑ์เพือ่ พิจารณาว่าบริษทั ฯ จะเพิม่ วาระการ
ประชุมที่ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอหรือไม่
(3) ในการด�ำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งบริษัทฯ จะให้โอกาสแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียม
กันโดยก่อนเริม่ การประชุมประธานในทีป่ ระชุมจะชีแ้ จงวิธกี ารใช้สทิ ธิออกเสียงและวิธนี บั คะแนนเสียงของผูถ้ อื หุน้ ที่
ต้องลงมติในแต่ละวาระและยังเปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะทีเ่ ข้าร่วมประชุมทุกรายสามารถแสดงความ
คิดเห็ นข้อเสนอแนะรวมทั้งซักถามในแต่ละวาระโดยใช้เวลาอย่างเหมาะสม และเพียงพอ โดยประธานในที่ประชุม
จะด�ำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ก�ำหนดไว้ รวมทั้งจะมิให้ผู้บริหารเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้น
บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
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ทราบล่วงหน้าโดยไม่จำ� เป็น โดยเฉพาะวาระทีม่ คี วามส�ำคัญซึง่ ผูถ้ อื หุน้ ต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ
(4)  ในวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ จะสนับสนุนให้มีการเลือกตั้งเป็นรายคน
(4.1)  บริษทั ฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทัง้ ข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้ผถู้ อื
หุน้ รับทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน หรือระยะเวลาอืน่ ใดตามทีก่ ฎหมายหรือกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง
ประกาศก�ำหนด โดยในแต่ละวาระการประชุมจะมีความเห็นของคณะกรรมการบริษทั ประกอบ รวมทัง้ ข้อมูลประกอบ
การประชุมที่เพียงพอเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาในการศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนวันประชุม นอกจากนี้ บริษัทฯ จะน�ำ
ข้อมูลดังกล่าวเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ของบริษัทก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วย
(4.2)  ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งความเห็น ข้อเสนอแนะ
หรือข้อซักถามได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุมตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ ก�ำหนด โดยบริษัทฯ จะเผยแพร่หลักเกณฑ์ดัง
กล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
(4.3) ในกรณีทผี่ ถู้ อื หุน้ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง บริษทั ฯ จะเปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สามารถ
มอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอืน่ ใดเข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึง่ แบบใดตามที่
บริษัทฯ ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม
(4.4)  ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการ
แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะหรือตัง้ ค�ำถามในวาระต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องได้อย่างอิสระก่อนการลงมติในวาระใดๆ และ
จะมีกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบค�ำถามในที่ประชุม
(4.5)  บริษทั ฯ จะจัดให้มบี คุ ลากรทีเ่ ป็นอิสระท�ำหน้าทีช่ ว่ ยในการตรวจนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
(4.6)  ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้นแล้วเสร็จบริษัทฯ จะจัดท�ำรายงานการประชุมที่บันทึกข้อมูลอย่าง
ถูกต้องและครบถ้วนในสาระส�ำคัญรวมทัง้ จะมีการบันทึกประเด็นข้อซักถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะทีส่ ำ� คัญไว้
ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้บริษัทฯ จะน�ำผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ
รวมทั้งรายงานการประชุมเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผ้ถือหุ้นได้พิจารณา
8.2 คณะกรรมการได้ก�ำหนดให้การด�ำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส
มีประสิทธิภาพ และเอื้อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน
(1) ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะใช้สถานที่ซึ่งสะดวกแก่การเดินทาง โดยจะแนบแผนที่ซึ่ง
แสดงสถานทีจ่ ดั การประชุมผูถ้ อื หุน้ ไว้ในหนังสือเชิญประชุม รวมถึงเลือกวันเวลาทีเ่ หมาะสม และจัดสรรเวลาในการ
ประชุมอย่างเพียงพอ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่จะอ�ำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
(2) บริษัทฯ จะสนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบ
ได้ในการนับผลการลงคะแนน
8.3 คณะกรรมการได้ดูแลให้มีการเปิดเผยมติที่ประชุมและการจัดท�ำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไป
อย่างถูกต้องและครบถ้วน โดยคณะกรรมการได้ดแู ลให้การจัดส่งส�ำเนารายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ ให้ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น

8.2 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยในรอบปีที่ผ่านมา

เอกสารรายงานผลการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการชุดย่อยในรอบปีทผี่ า่ นมา อยูใ่ นเอกสารแนบ 6 รายงาน
จากคณะกรรมการตรวจสอบ
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9. การควบคุมภายใน และรายการ
ระหว่างกัน
9.1 การควบคุมภายใน

		ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเพียงพอและความเหมาะสม
ของระบบการควบคุมภายในของบริษัท

		
คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารของบริษัทฯ ให้ความส�ำคัญต่อการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องด้วย

ตระหนักว่า ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกส�ำคัญที่จะสร้างความมั่นใจต่อฝ่ายบริหารในการช่วยลดความเสี่ยง
ทางธุรกิจ ช่วยให้การด�ำเนินธุรกิจมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสม และ
บรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ ตลอดจนมีการประเมินผลการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละครั้ง
คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้กำ� หนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ ท�ำหน้าทีใ่ นการก�ำกับดูแลให้ระบบการควบคุม
ภายในและระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง ของบริษัทฯ มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการดูแลให้
บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามข้อก�ำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การดูแลมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การ
ท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน การดูแลรักษาและการใช้ทรัพย์สิน เพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ โดย
บริษัทฯ ได้จัดให้มีกลไกการตรวจสอบ และถ่วงดุล โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในซึ่งมีความเป็นอิสระท�ำหน้าที่ในการ
ตรวจสอบ ประเมินประสิทธิภาพ และความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารจัดการความ
เสี่ยง ในการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานทั้งของบริษัทฯ   โดยน�ำกรอบแนวทางของระบบการควบคุมภายในตาม
มาตรฐานสากลของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission)
และกรอบการบริหารความเสีย่ งทัว่ ทัง้ องค์กร (Enterprise Risk Management) มาประยุกต์ใช้ให้การควบคุมภายใน
และการบริหารความเสี่ยงให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เพื่อให้การด�ำเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมากที่สุด
นอกจากนีค้ ณะกรรมการบริษทั ฯ ได้กำ� หนดให้มกี ารประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในเป็น
ประจ�ำทุกปี ตามแนวทางของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (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 หลักการย่อย ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ไม่พบข้อบกพร่องทีม่ นี ยั ส�ำคัญต่อระบบการควบคุมภายในของบริษทั ฯ

		การตรวจสอบภายใน

		ฝ่ายตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร โดยในระหว่างปี 2564 บริษัทฯ ได้ว่าจ้าง บริษัท

ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จ�ำกัด เข้ามาท�ำหน้าที่ตรวจสอบภายในร่วมกับฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยจะตรวจสอบ
และประเมินการปฏิบัติตามระเบียบและคู่มือการปฏิบัติงานที่จัดท�ำขึ้นภายใต้หลักจรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจ,
นโยบายเกี่ยวกับการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งได้จัด
บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
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ท�ำรายงานผลการตรวจสอบและรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบในด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
และรายงานต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารในด้านงานบริหารหน่วยงาน ฝ่ายตรวจสอบภายในและบริษัท ตรวจสอบ
ภายในธรรมนิติ มีหน้าที่ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในและประเมินความเสี่ยง
ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนให้ฝ่ายต่างๆ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ทางธุรกิจ
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็นเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบเพือ่ สนับสนุนให้
คณะกรรมการตรวจสอบสามารถด�ำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ และเป็นที่ปรึกษาเพื่อให้ค�ำ
แนะน�ำแก่บริษัทในด้านต่างๆ เช่น ด้านการควบคุมภายใน ด้านการบริหารความเสี่ยง ด้านความปลอดภัยของระบบ
สารสนเทศ เป็นต้น
ทัง้ นีฝ้ า่ ยตรวจสอบภายในได้ดำ� เนินการตรวจสอบระบบควบคุมภายในอย่างสม�ำ่ เสมอ ตามแผนงานการตรวจ
สอบประจ�ำปี และรายงานผลการตรวจสอบแก่คณะกรรมการตรวจสอบ ณ ปัจจุบนั ยังไม่พบข้อบกพร่องทีเ่ ป็นสาระ
ส�ำคัญ แต่ได้ให้ความเห็นในการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในบางจุดทีไ่ ด้ตรวจพบรวมถึงได้ให้คำ� แนะน�ำทีเ่ หมาะ
สมเพือ่ ให้ฝา่ ยต่างๆ น�ำไปปรับปรุงกระบวนการท�ำงาน โดยฝ่ายตรวสอบภายในของบริษทั ฯ มีหน้าทีส่ อบทานเพือ่ ให้
มัน่ ใจว่าการปฏิบตั งิ านหลักและกิจกรรมทางการเงินทีส่ ำ� คัญของบริษทั ฯ ได้ดำ� เนินการอย่างมีประสิทธิภาพและเป็น
ไปตามกฎหมายภายใต้แนวทางที่ก�ำหนด        

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
ทัง้ นี้ ทุกปีในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบ
ริษทั ฯ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกีย่ วกับการควบคุมภายในเป็นไปในทางเดียว กับ คณะกรรมการบริษทั
และผู้สอบบัญชี (อ้างอิงในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจ�ำปี เอกสารแนบ 6 : รายงานจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ)  โดยทั้งคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีมีความเห็นสอดคล้องกันว่าการ
ควบคุมภายในของบริษทั ฯ ไม่พบข้อบกพร่องในส่วนทีเ่ ป็นสาระสาคัญของระบบการควบคุมภายในทีจ่ ะมีผลกระทบ
อย่างเป็นสาระสาคัญ

9.2 รายการระหว่างกัน (ถ้ามี)

		-ไม่มี-
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ส่วนที่ 3

งบการเงิน
บริษัท สหกลอิควิปเม้นท์ จ�ำกัด (มหาชน)
รายงาน และ งบการเงิน
31 ธันวาคม 2564

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
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เอกสารแนบ
เอกสารแนบ 1

รายการเกีย่ วกับกรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูม้ อี ำ� นาจควบคุม
และเลขานุการบริษัท
1

หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร  เทวกุล

ประธานกรรมการ

- เศรษฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการ
อายุ 74 ปี
จัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คุณวุฒิทางการศึกษา
- เศรษฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
(เกียรตินิยมดีมาก) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
- ปริญญาโท MBA (International Business),
สาขาวิชาบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Wharton School, University of Pennsylvania - เศรษฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รุ่นที่ 1 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
จ�ำนวนหุ้น SQ : 70,000,000 หุ้น คิดเป็น 6.09%
ปริญญากิตติมศักดิ์ :
- บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการธนาคาร ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร : -ไม่มีและการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บริษัท คอมลิงค์ จ�ำกัด
บริษัท รีฟายนิ่งโลหะมีค่า จ�ำกัด
บริษัท ไทยเอเซียแปซิฟิคบริวเวอรี่ จ�ำกัด
มูลนิธิอาจารย์ป๋วย
บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
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ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
2544-2549
2549-2550
2557-2558
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ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ผู้ว่การธนาคารแห่งประเทศไทย
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
รองนายกรัฐมนตรี

สถาบันป๋วย อึ๊งภากรณ์
มูลนิธิคึกฤทธิ์ 80ฯ

ธนาคารแห่งประเทศไทย
กระทรวงการคลัง

นายศิริชัย  โตวิริยะเวช

- หลักสูตร Risk Management Program for Corporate
Leader (RCL) 1/2558
อายุ 58 ปี
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
คุณวุฒิทางการศึกษา
79/2552
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ University of Florida, จ�ำนวนหุ้น SQ : 150,000 หุ้น คิดเป็น 0.01%
USA
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร : -ไม่มีสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
244/2560
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ

ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2558 - ปัจจุบัน
2558 - ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ/ประธาน บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการตรวจสอบ
ที่ปรึกษาฝ่ายการลงทุน บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จ�ำกัด (มหาชน)

2559 - ปัจจุบัน

กรรมการตรวจสอบ

บริษัท ไฟร์เทรด เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2557-2558
2557-2558
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กรรมการผู้จัดการ
กรรมการ

บริษัท เท็น เอ็ม.ดี. นครสวรรค์ จ�ำกัด
บริษัท อลิอันซ์ เมดิคอล เอเชีย จ�ำกัด

แบบรายงาน 56-1 One Report ประจำ�ปี 2564
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นางกิ่งเทียน  บางอ้อ

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
รุ่นที่ 53/2548
อายุ 77 ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
คุณวุฒิทางการศึกษา
จ�ำนวนหุ้น SQ : 150,000 หุ้น คิดเป็น 0.01%
- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ
- ปริญญาโท สาขาการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
และผู้บริหาร : -ไม่มีธรรมศาสตร์
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุ่นที่ 1/2550

ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2558 - ปัจจุบัน
2549 - ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการ/
กรรมการตรวจสอบ

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยฟิล์ม จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2548 - ปัจจุบัน

ที่ปรึกษา

บริษัท คอมลิงค์ จ�ำกัด

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
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ดร.มงคล  เหล่าวรพงศ์

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

- หลักสูตร How to Measure the Success of
  Corporate Strategy (HMS) รุ่นที่ 3/2556
- หลักสูตร Chartered Director Class (CDC)
  รุ่นที่ 8/2557
- หลักสูตร Boardroom Success through Financing
  and Investment (BFI) รุ่นที่ 5/2561
การอบรมอื่นๆ
- Thai Standard on Auditing (TSA)
- Thai Financial Reporting Standard (TFRS)
- Internal Control and Internal Audit
- อบรมมาตรฐานบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชี
  สภาวิชาชีพบัญชี 63.5 ชั่วโมง ปี 2563
จ�ำนวนหุ้น SQ : 150,000 หุ้น คิดเป็น 0.01%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร : -ไม่มี-

ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2558 - ปัจจุบัน
2561
2562 - ปัจจุบัน
2559 - ปัจจุบัน

2554 - ปัจจุบัน

214

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจ
สอบ
กรรมการอิสระ

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

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจ บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จ�ำกัด (มหาชน)
สอบ
กรรมการอิสระ/ประธาน
บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการตรวจสอบ/ประธาน
กรรมการบริหารความเสี่ยง/
กรรมการที่ปรึกษาการลงทุน
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจ บริษทั ซี.พี.แอล กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
สอบ/กรรมการบริหารความเสี่ยง
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บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2552 - ปัจจุบัน

อาจารย์พิเศษ สาขาวิชาบัญชี

2558 - ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจ บริษัท เจริญสิน แอสเสท จ�ำกัด
สอบ/ กรรมการบริหารความ
เสี่ยง
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ควอลิตี้ เอสชัวรันส์ เซอร์วิส จ�ำกัด

2564 - ปัจจุบัน
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นายนพพันธป์ เมืองโคตร

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�ำนวนหุ้น SQ : 15,701,000 หุ้น คิดเป็น 1.38%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร : -ไม่มี-

ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2558 - ปัจจุบัน

รองประธานกรรมการ

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน)

2558 - ปัจจุบัน

ประธานกรรมการบริหาร

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน)

2548 - ปัจจุบัน

กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั อิออน ธนทรัพย์ (ไทยแลนด์) จ�ำกัด (มหาชน)

2554 - ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ
สรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2550 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท พีเอฟ คอนโทรลล์ กรุ๊ป จ�ำกัด

2544 - ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล บิสซิเนส ลอว์เยอร์ส จ�ำกัด

ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
2546 - 2558

กรรมการ
บริษัท สหกลเพาเวอร์ จ�ำกัด
กรรมการ
Mai Khot Energy Limited
กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เจริญสิน แอสเสท จ�ำกัด
บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
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นายศาศวัต  ศิริสรรพ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ กรรมการ/ กรรมการบริหาร
อายุ 58 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Master of Business Administration,
  Ohio University, Ohio, USA

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
จ�ำนวนหุ้น SQ : 1,697,150 หุ้น คิดเป็น 0.15%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร : เป็นพี่ชายนายวิทวัส, นายภวัต
และนายกวิตม์ ศิริสรรพ์

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
  รุ่นที่ 94/2555
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
  รุ่นที่ 244/2560
ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2558 - ปัจจุบัน
2558 - ปัจจุบัน

กรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2546 - ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน

216

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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บริษัท เอสวีพีเค จ�ำกัด
บริษัท สหกลเพาเวอร์ จ�ำกัด
Mai Khot Energy Limited
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นายวิทวัส ศิริสรรพ์

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ/กรรมการ/กรรมการ
บริหาร/ ประธานกรรมการความเสี่ยง
อายุ 57 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
จ�ำนวนหุ้น SQ : 4,000,075 หุ้น คิดเป็น 0.35%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร : เป็นน้องชายนายศาศวัต ศิริสรรพ์ และ
เป็นพี่ชายนาย ภวัต, กวิตม์ ศิริสรรพ์

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุ่นที่ 94/2555
ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2558 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน)

2558 - ปัจจุบัน

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2546 - ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน

รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บริษัท เอสวีพีเค จ�ำกัด
บริษัท สหกลเพาเวอร์ จ�ำกัด
บริษัท ทู แอนด์ โฟร์ พร็อพเพอร์ตี้ส จ�ำกัด
บริษัท วรรณงาม จ�ำกัด
บริษัท บ้านเรือนอรุณ จ�ำกัด

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
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นายภวัต  ศิริสรรพ์

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�ำแหง

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
  รุ่นที่ 96/2555
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
จ�ำนวนหุ้น SQ : 21,700 หุ้น คิดเป็น 0.002%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร : เป็นน้องชายนายศาศวัต, วิทวัส ศิริสรรพ์
และเป็นพี่ชายนาย กวิตม์ ศิริสรรพ์

ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2558 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน)

2558 - ปัจจุบัน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Supply Chain บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2546 - ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
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ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจัดหาและคลัง บริษัท เอสวีพีเค จ�ำกัด
ประธานกรรมการ
บริษัท สหกลเพาเวอร์ จ�ำกัด
กรรมการ
Mai Khot Energy Limited

แบบรายงาน 56-1 One Report ประจำ�ปี 2564

9

นายกวิตม์  ศิริสรรพ์

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�ำงบประมาณให้สอดคล้อง
กับแผนการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
จ�ำนวนหุ้น SQ : 9,322,200 หุ้น คิดเป็น 0.81%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร : เป็นน้องชายนายศาศวัต, วิทวัส,
ภวัต ศิริสรรพ์

ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2558 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน)

2558 - ปัจจุบัน

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2546 - ปัจจุบัน
ปัจจุบัน

กรรมการ
กรรมการ

บริษัท เอสวีพีเค จ�ำกัด
บริษัท สหกลเพาเวอร์ จ�ำกัด

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
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นายชาลี  รักษ์สุธี

กรรมการ
อายุ 63 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
- บัญชีบัณฑิต สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้า
- การจัดการมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเงิน
  มหาวิทยาลัยมหิดล

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
จ�ำนวนหุ้น SQ : 75,000 หุ้น คิดเป็น 0.01%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร : -ไม่มี-

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
  รุ่นที่ 114/2558
ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2558 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2531 - ปัจจุบัน
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กรรมการ

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

- หลักสูตร Masterful Coaching Workshop, Hay Group
- หลักสูตรความรู้ด้านตลาดการเงินเพื่อการตัดสินใจ
อายุ 66 ปี
  ส�ำหรับนักบริหารระดับสูง ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง
คุณวุฒิทางการศึกษา
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ (ธรณีวิทยา)
- หลักสูตร Senior Executive Development Program
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2 มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ
- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ (ธรณีวิทยา)
- หลักสูตร Executive Program for Growing Companies,
- New Mexico Institute of Mining and Technology,
Stanford Graduate School of Business, U.S.A
U.S.A
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
จำ�นวนหุ้น SQ : -ไม่มี- หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ
  รุ่นที่ 186/2557
และผู้บริหาร : -ไม่มีการอบรมอื่นๆ
- หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน
  สถาบันวิทยาการพลังงาน
- หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานพัฒนา
  ท้องถิ่นที่ยั่งยืน สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ สถาบันวิชาการทหาร
  เรือชั้นสูง
กรรมการ / กรรมการอิสระ

ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปัจจุบัน

กรรมการ/กรรมการอิสระ

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
-ไม่มี-

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
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นายพิเชษฐ์  มหันต์สุคนธ์

กรรมการ / กรรมการอิสระ
อายุ 60 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยารามค�ำแหง
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
จ�ำนวนหุ้น SQ : -ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร : -ไม่มี-

ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปัจจุบัน

กรรมการ/กรรมการอิสระ

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปัจจุบัน
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กรรมการผู้จัดการ
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บริษัท ส�ำนักงานทนายความบางกอกลอว์ ออฟฟิค แอนด์
แอสโซซิเอทส์ จ�ำกัด
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นางวันเพ็ญ โฆษิตเรืองชัย

ผู้อำ�นวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน/
กรรมการบริหาร
อายุ 60 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
- บริหารธุรกิจบัณฑิต
  สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
- ศิลปศาสตร์บัณฑิต
  สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
  สาขาบริหาร มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
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 (%)
จ�ำนวนหุ้น SQ : -ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร : -ไม่มี-

ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปัจจุบัน

ผู้อ�ำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและ บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน)
การเงิน

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
-ไม่มี-

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
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นายอวยชัย คล้ายทับทิม

ผู้อำ�นวยการโครงการแม่เมาะ/กรรมการบริหาร
อายุ 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

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
  รุ่นที่ 96/2555
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
จ�ำนวนหุ้น SQ : 700,000 หุ้น คิดเป็น 0.01%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร : -ไม่มี-

ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปัจจุบัน

กรรมการบริหาร

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน)

ปัจจุบัน

ผู้อ�ำนวยการโครงการแม่เมาะ

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
-ไม่มี-

15 นายกันตพัฒน์ ศิริสรรพ์
ผู้อำ�นวยการโครงการแม่เมาะ
คุณวุฒิทางการศึกษา
อายุ 30 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
- Engineer, Cornell University, New York, USA

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
จ�ำนวนหุ้น SQ : 2,455,800 หุ้น คิดเป็น 0.21%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร : บุตรนายวิทวัส ศิริสรรพ์

ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปัจจุบัน

ผู้อ�ำนวยการโครงการแม่เมาะ

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
-ไม่มี-
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16

นายวิฑูรย์  ชินวณิชัย

ผู้อำ�นวยการโครงการหงสา
อายุ 59 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
- วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาไฟฟ้าก�ำลัง
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
  เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต
  สาขา MPA สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
จ�ำนวนหุ้น SQ : 681,100 หุ้น คิดเป็น 0.06%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร : -ไม่มี-ี

ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปัจจุบัน

ผู้อ�ำนวยการโครงการหงสา

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
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17

ดร.รุจ บัณฑุวงศ์

ผู้อำ�นวยการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจ/
ที่ปรึกษาอาวุโสทางวิชาการ
อายุ 62 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
- วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต  สาขาวิศวกรรม
  เครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเทนเนสซี
  รัฐเทนเนสซีประเทศสหรัฐอเมริกา
- วิศวกรรมศาสตร์ดุษฏีบัณฑิต สาขาวิศวกรรม
  เครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเทนเนสซี
  รัฐเทนเนสซี ประเทศสหรัฐอเมริกา

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
จ�ำนวนหุ้น SQ : -ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร : -ไม่มี-

ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปัจจุบัน

ผู้อ�ำนวยการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2554 - 2559
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ที่ปรึกษาอาวุโสทางวิชาการ
รองประธานบริหารอาวุโส
(เหมืองแร่)
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บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ�ำกัด (มหาชน)

18

นายสุรพล  อ้นสุวรรณ

เลขานุการบริษัท
อายุ 48 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาตรี พาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี
  การเงิน และการธนาคารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
  การเงิน และบริหารปฏิบัติการ, สถาบันบัณฑิต
  พัฒนบริหารศาสตร์ นิด้า

การอบรมอื่นๆ
- The Financial Analyst Program Certificate
- หลักสูตร CFO’s Orientation Course for New IPOs
  รุ่นที่ 3
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
จ�ำนวนหุ้น SQ : 486,950 หุ้น คิดเป็น 0.04 %
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร : ไม่มี

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Advance for Corporate Secretaries 1/2559
- Company Secretary Program 65/2558
- Board Reporting Program 17/2558
- Company Reporting Program 12/2558
ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2558 - ปัจจุบัน

เลขานุการบริษัท

2553 - ปัจจุบัน

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายงบประมาณและ
จัดหาเงินทุน

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
-ไม่มี-
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ข้อมูลการดำ�รงตำ�แหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัทฯ
ผู้บริหาร และผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัทฯ
บริษัท

หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร นายนพพันธป์ นายศิริชัย นางกิ่งเทียน ดร.มงคล นายศาศวัต นายวิทวัส นายกวิตม์ นายชาลี นายพิเชษฐ์ นายประภาส นายภวัต นางวั น เพ็ ญ นายอวยชัย นายวิฑูรย์ ดร.รุจ นายกันตพัฒน์
เทวกุล
เมืองโคตร โตวิริยะเวช บางอ้อ เหล่าวรพงศ์ ศิริสรรพ์ ศิริสรรพ์ ศิริสรรพ์ รักษ์สุธี มหันต์สุคนธ์ วิชากูล ศิริสรรพ์ โฆษิตเรืองชัย คล้ายทับทิม ชินวณิชัย บัณฑุวงศ์ ศิริสรรพ์

บริษัท
บริษัท สหกลอิควิป
เมนท์ จำ�กัด (มหาชน)

C

D, ED, M

D, ID,
CAC

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

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

D

D, ID

ED, M

ED, M

ED, M

ED, M

M

M

M

บริษัทย่อย
บริษัท สหกลพาวเวอร์ จำ�กัด

ED, M

D, ED,
M

D, ED,
M

D, ED,
M

D, ED,
M

บริษัทที่เกี่ยวข้อง
บริษัท เอส. วี. พี. เค.
จำ�กัด

C = ประกรรมการบริษัท
ED = กรรมการบริหาร
AC = กรรมการตรวจสอบ

C, ED, D, ED, D, ED,
M
M
M
CRC = ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง D = กรรมการบริษัท
ID = กรรมการอิสระ
ED = ผู้บริหาร
RC = กรรมการบริหารความเสี่ยง
CAC = ประธานกรรมการตรวจสอบ

D, ED,
M

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
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เอกสารแนบ 2
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ล�ำดับ

รายชื่อ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

หม่อมราชวงศ์ปรีดยิ าธร เทวกุล
นายนพพันธป์ เมืองโคตร
นายศิริชัย โตวิริยะเวช
นางกิ่งเทียน บางอ้อ
ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์
นายศาศวัต ศิริสรรพ์
นายวิทวัส ศิริสรรพ์
นายพิเชษฐ์ มหันต์สุคนธ์
นายกวิตม์ ศิริสรรพ์
นายชาลี รักษ์สุธี
นายประภาส วิชากูล
นายภวัต ศิริสรรพ์

บริษัท
บริษัทย่อย
สหกลอิควิปเมนท์
จ�ำกัด (มหาชน) บริษัท สหกลพาวเวอร์ จ�ำกัด Mai Khot Energy Limited

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓

✓

✓
✓

✓

✓

✓

✓ = เป็นกรรมการในบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
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เอกสารแนบ 3
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานก�ำกับดูแลการปฏิบัติ
งานของบริษัทฯ
ณ ปัจจุบัน ผู้รับผิดชอบงานตรวจสอบภายในของบริษัทคือ นางสาวกรกช วนสวัสดิ์ รองประธากรรมการ
บริหาร บริษัทตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำ�กัด ทั้งในส่วนของบริษัทฯและบริษัทย่อย โดยหัวหน้าทีมตรวจสอบ
ควบคุมภายใน มีคุณสมบัติ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ในการทำ�งาน ดังนี้

นางสาวกรกช  วนสวัสดิ์
อายุ 41 ปี

- อบรมหลักสูตร IT Audit ของสภาวิชาชีพบัญชี
- อมรมประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายใน CPIAT
คุณวุฒิทางการศึกษา
- โครงการด�ำรงและปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบ
- ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ภายในของหน่วยงาน
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
- แบบประเมิ นตนเองเกี่ ย วกั บมาตรการต่ อ ต้ า นการ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คอร์รัปชั่น
- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ
- Asian Confederation of Institutes of Internal
สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
Auditors (ACIIA) Conference 2016
- CAC SME Certification
Certificate
- ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย - Transforming IA for the Digital Age
- Introduction to COBIT 2019
(CPIAT)
- CAE Forum 2019
- วุฒิบัตรผู้ตรวจสอบภายในสากล (CIA)
- Smart IA in The Digital World 2020

ประวัติการอบรม

- หลักสูตร COSO 2013 ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การถือหุ้นในบริษัท
-ไม่มี-

3/6/2559 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ

บจก.ตรวจสอบภายในธรรมนิติ /ให้บริการตรวจสอบภายใน

2559-2/6/2559

ผู้จัดการอาวุโส

2555-2558

ผู้จัดการ

แผนกตรวจสอบภายใน
บจก.สอบบัญชีธรรมนิติ/ให้บริการตรวจสอบบัญชีและตรวจ
สอบภายใน
แผนกตรวจสอบภายใน
บจก.สอบบัญชีธรรมนิติ/ให้บริการตรวจสอบบัญชีและตรวจ
สอบภายใน
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2553-2554

ผู้ช่วยผู้จัดการ

2551-2552

ผู้ตรวจสอบภายในอาวุโส

2546-2550

ผู้ตรวจสอบภายใน

(1)

แผนกตรวจสอบภายใน
บจก.สอบบัญชีธรรมนิติ/ให้บริการตรวจสอบบัญชีและตรวจ
สอบภายใน
แผนกตรวจสอบภายใน
บจก.สอบบัญชีธรรมนิติ/ให้บริการตรวจสอบบัญชีและตรวจ
สอบภายใน
แผนกตรวจสอบภายใน
บจก.สอบบัญชีธรรมนิติ/ให้บริการตรวจสอบบัญชีและตรวจ
สอบภายใน

การแต่งตั้ง ถอดถอน และ โยกย้ายหัวหน้างานตรวจสอบภายใน เป็นอำ�นาจอนุมัติของ คณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
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เอกสารแนบ 4
4.1 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกันในการประกอบธุรกิจ หลัง
หักค่าเสื่อมราคาสะสมที่ปรากฏในงบแสดงฐานะทางการเงินรวมของบริษัทฯ รวมทั้งหมดเท่ากับ 7,580.7 ล้านบาท
โดยมีรายละเอียดดังนี้
ล�ำดับ ประเภททรัพย์สิน
1

สถานที่ตั้ง

วัตถุประสงค์
การถือครอง

มูลค่าตาม
บัญชี (สุทธิ)

ภาระผูกพัน*

ที่ดิน
โฉนดเลขที่
60240

ที่ตั้ง 47/10
ที่ตั้งส�ำนักงาน
ซอยอมรพันธ์ 4
ถนน
วิภาวดีรังสิต
แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร
โฉนดเลขที่ 135854 0 ไร่
ที่ตั้ง 191/18
1 งาน หมู่ที่ 8
78
ต�ำบลพิชัย
ตารางวา อ�ำเภอเมือง
จังหวัดล�ำปาง

232

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์

2 ไร่
0 งาน
35
ตารางวา

โฉนดเลขที่ 135854 1 ไร่
3 งาน
99
ตารางวา
โฉนดเลขที่ 135915 0 ไร่
2 งาน
49
ตารางวา

ต�ำบลพิชัย
อ�ำเภอเมือง
จังหวัดล�ำปาง

โฉนดเลขที่ 32359 3 ไร่
0 งาน
41
ตารางวา
โฉนดเลขที่ 135845 1 ไร่
0 งาน
3 ตารางวา

ต�ำบลพิชัย
อ�ำเภอเมือง
ล�ำปาง
จังหวัดล�ำปาง
ต�ำบลพิชัย
อ�ำเภอเมือง
ล�ำปาง
จังหวัดล�ำปาง

พื้นที่รอพัฒนา
ต�ำบลพิชัย
เพื่อจัดสรร
อ�ำเภอเมืองล�ำปาง เป็นสวัสดิการ
จังหวัดล�ำปาง พนักงานใน
อนาคต
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บริษัทฯ เป็น
เจ้าของ

33.4
ล้านบาท

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

0.2
ล้านบาท

1.5
ล้านบาท

บริษัทฯ เป็น
เจ้าของ

0.4
ล้านบาท

1.9
ล้านบาท
0.6
ล้านบาท

ไม่มี

ล�ำดับ ประเภททรัพย์สิน

สถานที่ตั้ง

วัตถุประสงค์
การถือครอง

โฉนดเลขที่ 135846 0 ไร่ 3 ต�ำบลพิชัย
งาน 71 อ�ำเภอเมือง
ตารางวา ล�ำปางจังหวัด
ล�ำปาง
โฉนดเลขที่ 135877 1 ไร่ 3 ต�ำบลพิชัย
งาน 71 อ�ำเภอเมือง
ตาราง ล�ำปางจังหวัด
ล�ำปาง
รวมที่ดิน
2

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์

มูลค่าตาม
บัญชี (สุทธิ)

ภาระผูกพัน*

0.5
ล้านบาท

บริษัทฯ เป็น
เจ้าของ

4.1
ล้านบาท
42.6 ล้านบาท

อาคาร
- อาคารส�ำนักงาน
สูง 7 ชั้น

47/10 ซอยอมรพันธ์ 4
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง
ลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร

ที่ตั้งโครงการ

บริษัทฯ เป็น
เจ้าของ

- อาคารส�ำนักงาน
คลังเก็บพัสดุน�้ำมัน,
เรือนแถวพนักงาน,
บ้านพักวิศวกร,
บ้านพักรับรอง,
โรงเก็บน�้ำมันหล่อ
ลื่น, ตู้คอนเทนเนอร์,
ส�ำนักงานเคลื่อนที่

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย ประทานบัตร
เลขที่ 20148/15918
ต�ำบลแม่เมาะ อ�ำเภอ
แม่เมาะ จังหวัดล�ำปาง

ที่ตั้งโครงการ

บริษัทฯ เป็น
เจ้าของ

- ตู้คอนเทนเนอร์
(ส�ำนักงานเคลื่อนที่),
บ้านพักพนักงาน
ท้องถิ่น, บ้านพัก
พนักงานคนไทย,
บ้านพักวิศวกร,
ส�ำนักงานโครงการ

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

ที่ตั้งโครงการ

บริษัทฯ เป็น
เจ้าของ

139.0
ล้านบาท

ใช้เป็นหลักประกันใน
วงเงินกูย้ มื และวงเงิน
สินเชือ่ อืน่ กับธนาคาร
ไทยพาณิชย์ (มูลค่า
วงเงินรวม 2,875
ล้านบาท)
ไม่มี

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)

ไม่มี
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วัตถุประสงค์
การถือครอง

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์

มูลค่าตาม
บัญชี (สุทธิ)

- เครื่องจักร
หลัก,เครื่องจักร
ช่วย,และเครื่องมือ
ต่างๆ ส�ำหรับการ
ด�ำเนินงานภายใน
โครงการ

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ใช้ด�ำเนินงาน
ประเทศไทย ประทานบัตร ภายในโครงการ
เลขที่ 20148/15918 ต�ำบล
แม่เมาะ อ�ำเภอแม่เมาะ
จังหวัดล�ำปาง

บริษัทฯ เป็น
เจ้าของ

6,583.1
ล้านบาท

- เครื่องจักร
หลัก,เครื่องจักร
ช่วย,และเครื่องมือ
ต่างๆ ส�ำหรับการ
ด�ำเนินงานภายใน
โครงการ

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

ใช้ด�ำเนินงาน
ภายในโครงการ

บริษัทฯ เป็น
เจ้าของ

- เครื่องจักร
หลัก,เครื่องจักร
ช่วย,และเครื่องมือ
ต่างๆ ส�ำหรับการ
ด�ำเนินงานภายใน
โครงการ

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

ใช้ด�ำเนินงาน
ภายในโครงการ

บริษัทฯ เป็น
เจ้าของ

ล�ำดับ ประเภททรัพย์สิน
3

สถานที่ตั้ง

เครื่องจักรและอุปกรณ์

4

แค้มป์

5

เครื่องตกแต่ง

6

อุปกรณ์ส�ำนักงาน

7

ยานพาหนะ

8

สินทรัพย์ระหว่างท�ำ

บริษัทฯ เป็น
เจ้าของ
บริษัทฯ เป็น
เจ้าของ
บริษัทฯ เป็น
เจ้าของ
บริษัทฯ เป็น
เจ้าของ/เช่าซื้อ
บริษัทฯ เป็น
เจ้าของ
รวมสินทรัพย์ถาวรหลัก
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12.2
ล้านบาท
6.2
ล้านบาท
6.2
ล้านบาท
9.4
ล้านบาท
29.9
ล้านบาท
6,829.5
ล้านบาท

บางส่วนใช้เป็นหลัก
ประกันวงเงินกู้และ
วงเงินสินเชื่ออื่น
ของธนาคารไทย
พาณิชย์ (มูลค่า
วงเงินรวม 9,128
ล้านบาท) ส�ำหรับ
โครงการแม่เมาะ
บางส่วนใช้เป็นหลัก
ประกันวงเงินกู้และ
วงเงินสินเชื่ออื่น
ของธนาคารไทย
พาณิชย์ (มูลค่า
วงเงินรวม 2,875
ล้านบาท) ส�ำหรับ
โครงการหงสา
บางส่วนใช้เป็นหลัก
ประกันวงเงินกู้และ
วงเงินสินเชื่ออื่น
ของธนาคารไทย
พาณิชย์ (มูลค่า
วงเงินรวม 2,875
ล้านบาท) ส�ำหรับ
โครงการหงสา
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

สินทรัพย์ของบริษัทฯ มีอายุการใช้งานเฉลี่ยดังต่อไปนี้
สินทรัพย์

อายุการใช้งาน

อาคาร

10 - 20 ปี หรือตามอายุโครงการ

แค้มป์

5 ปี

เครื่องจักรและอุปกรณ์

5 - 10 ปี หรือตามอายุโครงการ

เครื่องตกแต่ง

5 ปี

อุปกรณ์ส�ำนักงาน

5 ปี

ยานพาหนะ

4 - 5 ปี

บริษัทได้จดจ�ำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะมีขึ้นในอนาคต เครื่องจักร อุปกรณ์และ
ยานพาหนะบางส่วนเพื่อใช้เป็นหลักประกันส�ำหรับวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน โดยที่ดิน
พร้อมสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่จะมีขึ้นในอนาคต รวมถึงเครื่องจักรดังกล่าวเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ
บริษทั ฯ มีการท�ำสัญญาเช่าทรัพย์สนิ การเงินซึง่ เป็นการเช่ายานพาหนะและเครือ่ งจักรเพือ่ ใช้ในการด�ำเนินงาน
สัญญาเช่าดังกล่าวมีระยะเวลา 2 - 5 ปี อัตราร้อยละ 2 - 5.75 ต่อปี และมีก�ำหนดช�ำระคืนเป็นรายเดือน
สินทรัพย์ที่เป็นเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่บริษัทฯ ใช้ในการด�ำเนินการในโครงการเหมืองแม่เมาะและโครงการ
หงสาจะประกอบด้วยสินทรัพย์ที่บริษัทฯ จัดซื้อใหม่และสินทรัพย์เดิมของบริษัทฯ ที่น�ำมาซ่อมแซมฟื้นฟูสภาพ
เครื่องจักรเพื่อกลับมาใช้ใหม่ ท�ำให้สามารถน�ำมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพในโครงการและเพิ่มอายุการใช้งานให้ใกล้
เคียงกับเครื่องจักรใหม่ (Recondition)

4.2 สินทรัพย์ ไม่มีตัวตนที่สำ�คัญในการประกอบธุรกิจของบริษัท

ปัจจุบันบริษัท มีสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนที่ส�ำคัญในการประกอบธุรกิจของบริษัท คือโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ซึ่งแสดงราคาทุนสุทธิจากตัดจ�ำหน่ายสะสม โดยค่าตัดจ�ำหน่ายค�ำนวณโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุการใช้งาน
ประเภททรัพย์สิน
1

สถานที่ตั้ง

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ที่ตั้ง 47/10
ซอยอมรพันธ์ 4
- โปรแกรม
ถนนวิภาวดีรังสิต
คอมพิวเตอร์
แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์
การถือครอง
เพื่อใช้บันทึกและ
บริหารข้อมูลการ
จัดท�ำบัญชี

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์
เป็นเจ้าของ

มูลค่าตาม
บัญชี (สุทธิ)

ภาระ
ผูกพัน*

1.3 ล้านบาท

ไม่มี

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
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4.3 ประกันภัยของสินทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
กรมธรรมประกันภัยของกลุม่ บริษทั ฯ เป็นประเภทกรมธรรม์ประกันความเสีย่ งทรัพย์สนิ และกรรมธรรม์ประกัน
อัคคีภยั ซึง่ ครอบคลุมถึงความสูญเสียหรือความเสียหายต่อสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์อนั เกิดจากอัคคีภยั และ
อุบัติเหตุต่างๆ (Property Damage) โดยรวมความเสียหายต่อเครื่องจักร (Machinery Breakdown) รวมทั้งแผ่น
ดินไหวและน�้ำท่วม
กลุ่มบริษัทฯ มีจ�ำนวนเงินเอาประกันตามตารางกรมธรรม์ดังกล่าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ทั้งหมด
10,805.16 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
บริษัท
บริษัทฯ

รายละเอียดทรัพย์สินเอาประกัน/
ประเภทประกัน
อาคารส�ำนักงานของบริษัท
อาคารส�ำนักงานใหญ่เครื่องจักรกลหลัก
เครื่องจักรช่วยและทรัพย์สินอื่นๆ

ผู้รับผลประโยชน์
บริษัทฯ
ธนาคารไทยพาณิชย์
บริษัทฯ/ธนาคารไทยพาณิชย์

วงเงินประกัน
266.56 ล้านบาท
70.0 ล้านบาท
10,468.6 ล้านบาท

4.4 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้าในอนาคต

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน) มีนโยบายการลงทุนและบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
โดยจะลงทุนในธุรกิจที่มีความเกี่ยวเนื่อง ใกล้เคียง หรือก่อให้เกิดประโยชน์และสนับสนุนการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท
เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง และผลการด�ำเนินงานของบริษัท
นอกจากนี้ ในการก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมนัน้ บริษทั จะส่งตัวแทนของบริษทั ซึง่
มีคณ
ุ สมบัตแิ ละประสบการณ์ทเี่ หมาะสมกับธุรกิจทีบ่ ริษทั เข้าลงทุนเข้าเป็นกรรมการในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมของ
บริษัทดังกล่าว โดยตัวแทนดังกล่าวอาจเป็นประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง
หรือบุคคลใดๆ ของบริษัทที่ปราศจากผลประโยชน์ขัดแย้งกับธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเหล่านั้น ทั้งนี้ เพื่อ
ให้บริษทั สามารถควบคุมดูแลกิจการ และการด�ำเนินงานของบริษทั ย่อยได้เสมือนเป็นหน่วยงานหนึง่ ของบริษทั และ/
หรือสามารถตรวจสอบดูแลการด�ำเนินกิจการของบริษัทร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทจึงก�ำหนดให้ตัวแทนของ
บริษัทจะต้องบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม (แล้วแต่กรณี) ให้เป็นไปตามระเบียบและกฎ
เกณฑ์ซงึ่ ก�ำหนดไว้ในข้อบังคับ และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ย่อย และ/หรือบริษทั ร่วมนัน้ ๆ
นอกจากนี้ การส่งตัวแทนเพื่อเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษทั ร่วมดังกล่าวให้เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของ
บริษัท และ/หรือข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดังกล่าว
ทั้งนี้ บริษัทจะติดตามผลประกอบการและผลการด�ำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างใกล้ชิด รวม
ถึงก�ำกับให้มีการจัดเก็บข้อมูลและบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้บริษัทตรวจสอบ

รายละอียดเกี่ยวกับรายการประเมินรายการทรัพย์สิน

- ไม่มี -
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เอกสารแนบ 5
นโยบายเกี่ยวกับการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน)
นโยบายเกี่ยวกับการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

ในการด�ำเนินงานที่ผ่านมา คณะกรรมการ บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน) ได้ปฏิบัติตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รวมทั้งได้ยึดถือและปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน (The Principles of Good Corporate Governance of Listed Companies)
ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�ำหนด เพื่อเป็นแนวทางในการด�ำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน และยังท�ำให้เกิดความโปร่งใสต่อนักลงทุนอันจะท�ำให้เกิดความเชื่อมั่นในการด�ำเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก โดยนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทครอบคลุมหลักปฏิบัติ 8 ข้อ
หลัก ดังนี้
หลักปฏิบตั ิ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผูน้ �ำองค์กรทีส่ ร้างคุณค่า
ให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board
1. คณะกรรมการด�ำเนินงานและบริหารงานภายใต้จริยธรรมทางธุรกิจ มองทุกฝ่ายทีม่ คี วามเกีย่ วข้องกับบริษทั
คณะกรรมการด�ำเนินธุรกิจอย่างตรงไปตรงมา และเคารพสิทธิ์ ทัง้ ของผูห้ นุ้ ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียต่างๆ รวมไปถึงพนักงาน
และตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผู้น�ำที่ต้องก�ำกับดูแลให้องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งครอบคลุมถึง
(1) การก�ำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการประกอบธุรกิจ โดยค�ำนึงถึงจริยธรรม ผลกระทบต่อสังคม
		 และสิ่งแวดล้อม
(2) การจัดให้มนี โยบายส�ำหรับกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ทีแ่ สดงถึงหลักการและแนวทางในการด�ำเนิน
		 งานเป็นลายลักษณ์อกั ษร อาทิ นโยบายบรรษัทภิบาล และจรรยาบรรณธุรกิจ เป็นต้น ตลอดจนการจัดสรร
		 ทรัพยากรส�ำคัญเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
(3) การก�ำกับดูแลให้มีการสื่อสารเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเข้าใจ มีกลไกเพียงพอที่
		 เอื้อให้มีการปฏิบัติจริงตามนโยบายข้างต้น ติดตามผลการปฏิบัติ และทบทวนนโยบายและการปฏิบัติเป็น
		 ประจ�ำ
1.2 ในการสร้างคุณค่าให้แก่บริษัทฯ อย่างยั่งยืน คณะกรรมการจะก�ำกับดูแลบริษัทฯ เพื่อน�ำไปสู่ผล
(Governance Outcome) ซึ่งได้ครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้
(1) สามารถแข่งขันและมีผลประกอบการที่ดีโดยค�ำนึงถึงผลกระทบในระยะยาว
(2) การก�ำกับดูแลเพื่อให้บริษัทฯ ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อ
		 ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียและสังคมรวมถึงการหาแนวทางเพื่อพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
1.3 คณะกรรมการมีหน้าที่ดูแลให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบระมัดระวัง
(Duty of care) และซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร (Duty of loyalty) และดูแลให้การด�ำนินงานเป็นไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยในการปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต กรรมการและผู้บริหารต้อง
บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
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(1) กระท�ำการโดยสุจริต เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นส�ำคัญ
(2) กระท�ำการที่มีจุดมุ่งหมายโดยชอบและเหมาะสม และ
(3) ไม่กระท�ำการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับประโยชน์ของบริษัท อย่างมีนัยส�ำคัญ
1.4 คณะกรรมการตระหนักถึงขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการเป็นอย่างดี และจะ
ก�ำหนดขอบเขตการมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน
ตลอดจนติดตามดูแลให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและฝ่ายบริหารปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายโดย
(1) คณะกรรมการจะจัดท�ำกฎบัตรหรือนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการ (Board Charter)
ที่ระบุหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการเพื่อใช้อ้างอิงในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการทุกคน และมี
การทบทวนกฎบัตรดังกล่าวเป็นประจ�ำอย่างน้อยปีละครั้ง รวมทั้งได้ทบทวนการแบ่งบทบาทหน้าที่คณะกรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและฝ่ายบริหารอย่างสม�่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางขององค์กร
(2) คณะกรรมการจะมอบหมายอ�ำนาจการจัดการบริษัทฯ ให้แก่ฝ่ายบริหารผ่านการประชุมคณะกรรมการ
ซึ่งได้มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร โดยการมอบหมายดังกล่าวมิได้เป็นการปลดเปลื้องหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ คณะกรรมการยังมีหน้าที่ติดตามดูแลฝ่ายบริหารให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
หลักปฏิบัติ 2 ก�ำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน Define Objectives that Promote Sustainable Value Creation
2.1 คณะกรรมการจะก�ำกับดูแลให้บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายหลัก (Objectives) ที่ชัดเจน เหมาะ
สม สามารถใช้เป็นแนวคิดหลักในการก�ำหนดรูปแบบธุรกิจ (Business Model) และสื่อสารให้ทุกคนในบริษัทฯ ขับ
เคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งควรก�ำหนดและสื่อสารเป็นวิสัยทัศน์ผ่านการประชุมคณะกรรมการ และให้ผู้บริหาร
น�ำไปถ่ายทอดให้พนักงานทราบอย่างทั่วถึง นอกจากนี้คณะกรรมการควรมีการก�ำกับดูแลให้บริษัทฯ คงไว้ซึ่งค่า
นิยมที่สะท้อนถึงคุณลักษณะของการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี เช่น ความรับผิดชอบในผลการกระท�ำ (Accountability)
ความเที่ยงธรรม (Integrity) ความโปร่งใส (Transparency) ความเอาใจใส่ (Due consideration of Social and
Environmental Responisbilities) เป็นต้น
2.2 คณะกรรมการจะก�ำกับดูแลให้มั่นใจว่า วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ในระยะเวลาปาน
กลางและ/หรือประจ�ำปีของบริษัทฯ สอดคล้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ และจะได้
มีการน�ำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม ปลอดภัยโดย
(1) คณะกรรมการจะก�ำหนดให้มีการจัดท�ำกลยุทธ์และแผนงานประจ�ำปีซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายหลักของบริษัทฯ โดยค�ำนึงถึงปัจจัยแวดล้อม ณ ขณะนั้น ตลอดจนโอกาสและความเสี่ยงที่ยอมรับได้และ
จะให้มีการจัดท�ำหรือทบทวนวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์อย่างสม�่ำเสมอ
(2) ในการก�ำหนดกลยุทธ์และแผนงานประจ�ำปี คณะกรรมการจะก�ำกับดูแลให้มกี ารวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
และปัจจัยความเสีย่ งต่างๆ ทีอ่ าจมีผลกระทบต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียทีเ่ กีย่ วข้องตลอดสาย Value Chain รวมทัง้ ปัจจัยต่างๆ
ที่อาจมีผลต่อการบรรลุเป้าหมายหลักของบริษัทฯ โดย
(2.1) ระบุวธิ กี าร กระบวนการ ช่องทางการมีสว่ นร่วมหรือช่องทางการสือ่ สารระหว่างผูม้ สี ว่ นได้เสียกับบริษทั ฯ
ไว้ชัดเจน เพื่อให้บริษัทฯ สามารถเข้าถึงและได้รับข้อมูลประเด็นหรือความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มได้
อย่างถูกต้องใกล้เคียงมากที่สุด
(2.2) ระบุผมู้ สี ว่ นได้เสียทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั ฯ ทัง้ ภายในและภายนอก ทัง้ ทีเ่ ป็นตัวบุคคลกลุม่ บุคคล หน่วยงาน
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องค์กร เช่น พนักงาน ผู้ลงทุน ลูกค้า คู่ค้า ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อมหน่วยงานราชการ หน่วยงานก�ำกับดูแล เป็นต้น
(2.3) ระบุประเด็นและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อน�ำไปวิเคราะห์และจัดระดับประเด็น
ดังกล่าวตามความส�ำคัญและผลกระทบทีจ่ ะเกิดขึน้ ต่อทัง้ บริษทั ฯ และผูม้ สี ว่ นได้เสียเพือ่ เลือกเรือ่ งส�ำคัญทีจ่ ะ
เป็นการสร้างคุณค่าร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียมาด�ำเนินการให้เกิดผล
(3) ในการก�ำหนดกลยุทธ์ คณะกรรมการจะก�ำกับดูแลให้มีการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและน�ำนวัตกรรม
และเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างความสามารถในการแข่งขันและตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย โดยยัง
คงอยู่บนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
(4) ก�ำกับดูแลให้มีการก�ำหนดเป้าหมายอย่างเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและศักยภาพของบริษัทฯ
ทัง้ ทีเ่ ป็นเป้าหมายทีเ่ ป็นตัวเงินและไม่ใช่ตวั เงิน นอกจากนีย้ งั ได้สอื่ สารถึงความเสีย่ งของการตัง้ เป้าหมายทีอ่ าจน�ำไปสู่
การประพฤติที่ผิดกฎหมาย หรือขาดจริยธรรม (Unethical Conduct) โดยให้ผู้บริหารถ่ายทอดให้พนักงานผ่านเวที
การสัมมนา ฝึกอบรม หรือกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและพนักงาน
(6) ก�ำกับดูแลให้มกี ารจัดสรรทรัพยากรและการควบคุมการด�ำเนินงานทีเ่ หมาะสมและติดตามการด�ำเนินการ
ตามกลยุทธ์และแผนงานประจ�ำปี โดยอาจจัดให้มีผู้หน้าที่รับผิดชอบดูแลและติดตามผลการด�ำเนินงาน
หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล Strengthen Board Effectiveness
3.1คณะกรรมการควรรับผิดชอบในการก�ำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ทั้งในเรื่องขนาดองค์
ประกอบ สัดส่วนกรรมการที่เป็นอิสระ ที่เหมาะสมและจ�ำเป็นต่อการน�ำพาบริษัทฯ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และเป้า
หมายหลักที่ก�ำหนดไว้
(1) โครงสร้างคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่สามารถเอื้อ
ประโยชน์ให้กบั บริษทั ฯ โดยเป็นผูม้ บี ทบาทส�ำคัญในการก�ำหนดนโยบายและภาพรวมของบริษทั ฯ ตลอดจนมีบทบาท
ส�ำคัญในการก�ำกับดูแลตรวจสอบและประเมินผลการด�ำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้
ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องก�ำหนด
โดยกรรมการอิสระจะมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี เว้นแต่มีเหตุผลและความจ�ำเป็นตามที่คณะ
กรรมการเห็นสมควร นอกจากนี้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ สามารถเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการหรือผู้
บริหารของบริษัทในเครือหรือบริษัทอื่นได้ แต่ต้องเป็นไปตามข้อก�ำหนดของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยจะต้องแจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ให้รับทราบด้วย
คณะกรรมการจะได้เปิดเผยนโยบายในการก�ำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการทีม่ คี วามหลากหลาย และ
ข้อมูลกรรมการ อาทิ อายุ เพศ ประวัตกิ ารศึกษา ประสบการณ์ สัดส่วนการถือหุน้ จ�ำนวนปีทดี่ ำ� รงต�ำแหน่งกรรมการ
และการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น ในรายงานประจ�ำปี
(2) คณะกรรมการชุดย่อย
(2.1) คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการบริหารจ�ำนวนอย่างน้อย 5 ท่าน เพือ่ ท�ำหน้าทีช่ ว่ ยสนับสนุน
คณะกรรมการบริษทั ในการบริหารจัดการของบริษทั ฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน ข้อบังคับ และค�ำสัง่ ใดๆ และ
เพื่อให้เรื่องส�ำคัญได้รับการพิจารณานรายละเอียดอย่างรอบคอบ
บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
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(2.2) คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบจ�ำนวนอย่างน้อย 3 ท่าน เพื่อท�ำหน้าที่ช่วย
สนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการก�ำกับดูแลและตรวจสอบการบริหารงาน การควบคุมภายในรวมทั้งการจัดท�ำ
รายงานทางการเงินเพื่อให้การปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ เป็นไปอย่างโปร่งใสและน่าเชื่อถือ
(2.3) คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง ประกอบด้วยกรรมการบริหารความเสีย่ งจ�ำนวนอย่างน้อย 3 ท่าน เพือ่
ท�ำหน้าทีช่ ว่ ยสนับสนุนคณะกรรมการบริษทั ในการก�ำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสีย่ งให้ ครอบคลุมทัง้ องค์กร
ก�ำกับดูแลให้มรี ะบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสีย่ งเพือ่ ลดผลกระทบต่อ ธุรกิจของบริษทั ฯ อย่างเหมาะสม
3.2 คณะกรรมการควรเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการ และดูแลให้มั่นใจว่า องค์ประกอบ
และการด�ำเนินงานของคณะกรรมการเอื้อต่อการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ
(1)		ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารมีหน้าทีค่ วามรับผิดชอบต่างกัน คณะกรรมการควรก�ำหนด
อ�ำนาจหน้าทีข่ องประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารให้ชดั เจน และเพือ่ ไม่ให้คนใดคนหนึง่ มีอำ� นาจโดย
ไม่จ�ำกัด ได้แยกบุคคลที่ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการออกจากบุคคลที่ด�ำรงต�ำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
(2) ประธานกรรมการมีบทบาทเป็นผู้น�ำของคณะกรรมการ โดยหน้าที่ของประธานกรรมการอย่างน้อยควร
ครอบคลุม ในเรื่องดังต่อไปนี้
(2.1) การก�ำกับติดตามและดูแลให้มนั่ ใจได้วา่ การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร
(2.2) การดูแลให้มั่นใจว่า กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม และ
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
(2.3) การก�ำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารือร่วมกับกรรมการผู้จัดการใหญ่และมีมาตรการที่
ดูแลให้เรื่องส�ำคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม
(2.4) การจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายบริหารจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายประเด็น
ส�ำคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน การส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ ให้ความเห็นได้อย่างอิสระ
(2.5) การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็น
ผู้บริหาร และระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ
3.3 ก�ำหนดการสรรหาและการคัดเลือกกรรมการให้มีกระบวนการที่โปร่งใสและชัดเจน รวมถึงมีนโยบาย
ก�ำหนดว่าบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่ง จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายก�ำหนด และมี
ความรู้ความสามารถรวมถึงประสบการณ์ท�ำงานที่เหมาะสมกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
3.4 คณะกรรมการจะมีการพิจารณาโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนที่มีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
และจูงใจให้คณะกรรมการน�ำพาองค์กรให้ด�ำเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาวโดย
(1) ค่าตอบแทนของกรรมการต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษทั ประสบการณ์ ภาระ
หน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (accountability and responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่า
จะได้รับจากกรรมการแต่ละคน กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น เช่น เป็นสมาชิกของ
คณะกรรมการชุดย่อยควรได้รบั ค่าตอบแทนเพิม่ ทีห่ มาะสมด้วยทัง้ นี้ อยูใ่ นลักษณะทีเ่ ปรียบเทียบได้กบั ระดับทีป่ ฏิบตั ิ
อยู่ในอุตสาหกรรม
(2) ผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งรูปแบบที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน
โดยคณะกรรมการได้พิจารณาค่าตอบแทนแต่ละรูปแบบให้มีความเหมาะสม ทั้งค่าตอบแทนในอัตราคงที่ (เช่น ค่า
ตอบแทนประจ�ำ เบี้ยประชุม) และค่าตอบแทนตามผลด�ำเนินงานของบริษัท (เช่น โบนัส บ�ำเหน็จ) ซึ่งเชื่อมโยงกับ
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มูลค่าทีบ่ ริษทั ฯ สร้างให้กบั ผูถ้ อื หุน้ โดยไม่อยูใ่ นระดับทีส่ งู เกินไปจนท�ำให้เกิดการมุง่ เน้นแต่ผลประกอบการระยะสัน้
3.5 คณะกรรมการก�ำกับดูแลให้กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และจัดสรรเวลาอย่าง
เพียงพอ
(1) (1) คณะกรรมการจะก�ำหนดนโยบายป้องกันเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่าการ
ตัดสินใจใดๆ ในการด�ำเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องเป็นไปพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
และควรหลีกเลี่ยงการกระท�ำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยก�ำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วน
ได้เสียกับรายการทีพ่ จิ ารณาต้องแจ้งให้บริษทั ฯ ทราบถึงความสัมพันธ์หรือการมีสว่ นได้เสียของตนในรายการดังกล่าว
และต้องไม่เข้าร่วมในการพิจารณา รวมถึงไม่มีอ�ำนาจในการอนุมัติธุรกรรมนั้นๆ
(2) กรรมการแต่ละคนต้องเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจ�ำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัท
ทั้งหมดที่ได้จัดให้มีขึ้นในรอบปี
3.6 คณะกรรมการได้ก�ำหนดกรอบและกลไกในการก�ำกับดูแลนโยบายและการด�ำเนินงานของบริษัทย่อย
และกิจการอื่นที่บริษัทฯ ไปลงทุนอย่างมีนัยส�ำคัญ ในระดับที่เหมาะสมกับกิจการแต่ละแห่งรวมทั้งบริษัทย่อยและ
กิจการอื่นที่บริษัทฯ ไปลงทุนมีความเข้าใจถูกต้องตรงกันโดยคณะกรรมการได้ก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแลการ
ด�ำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเพื่อให้บริษัทฯ สามารถควบคุมดูแลกิจการและการด�ำเนินงานของบริษัท
ย่อยได้เสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัทฯ และ/หรือสามารถตรวจสอบดูแลการด�ำเนินกิจการของบริษัทร่วมได้
อย่างมีประสิทธิภาพ บริษทั ฯ จึงก�ำหนดให้การเสนอชือ่ และการใช้สทิ ธิออกเสียงในการแต่งตัง้ บุคคลเป็นกรรมการใน
บริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมจะต้องได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั ก่อน โดยบุคคลทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ ให้เป็นกรรมการ
ในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม มีหน้าที่ด�ำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้นๆ (ไม่ใช่ต่อ
บริษัทฯ) และบริษัทฯ ได้ก�ำหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งนั้นต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะไปลง
มติ หรือใช้สทิ ธิออกเสียงในเรือ่ งส�ำคัญในระดับเดียวกับทีต่ อ้ งได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั หากเป็นการด�ำเนิน
การโดยบริษทั ฯ เอง ทัง้ นีก้ ารส่งกรรมการเพือ่ เป็นตัวแทนในบริษทั ย่อยหรือบริษทั ร่วมดังกล่าวเป็นไปตามสัดส่วนการ
ถือหุ้นของบริษัทฯ และ/หรือข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดังกล่าว
นอกจากนี้ ในกรณีเป็นบริษทั ย่อย บริษทั ฯ ก�ำหนดระเบียบให้บคุ คลทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ จากบริษทั ฯ นัน้ ต้องดูแลให้
บริษทั ย่อยมีขอ้ บังคับในเรือ่ งการท�ำรายการเกีย่ วโยง การได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ หรือการท�ำรายการส�ำคัญ
อันใดของบริษทั ฯ ดังกล่าว ให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ทเี่ กีย่ วข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการท�ำรายการ
ข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษทั ฯ รวมถึงต้องก�ำกับดูแลให้มรี ะบบการควบคุมภายในทีเ่ หมาะสมรัดกุม
เพียงพอและการท�ำรายการต่าง ๆ เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฏหมาย นอกจากนีไ้ ด้กำ� หนดให้มีการจัดเก็บข้อมูล และ
การบันทึกบัญชีของบริษทั ย่อยให้บริษทั ฯ สามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดท�ำงบการเงินรวมได้ทนั ก�ำหนดด้วย
3.8 คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมและอ�ำนวยความสะดวกให้มกี ารฝึกอบรมและให้ความรูแ้ ก่ผเู้ กีย่ วข้องใน
ระบบการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท เป็นต้น
เพือ่ ให้มกี ารปรับปรุงการปฏิบตั งิ านอย่างต่อเนือ่ ง การฝึกอบรมและให้ความรูอ้ าจกระท�ำเป็นการภายในบริษทั ฯ หรือ
ใช้บริการของสถาบันภายนอกก็ได้ ซึง่ จะเปิดเผยข้อมูลการฝึกอบรมและพัฒนาความรูอ้ ย่างต่อเนือ่ อคณะกรรมการใน
รายงานประจ�ำปี
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือมีกรรมการเข้าใหม่ ฝ่ายจัดการจะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ตอ่ การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องกรรมการเข้าใหม่ รวมถึงจัดให้มกี ารแนะน�ำลักษณะธุรกิจ และแนวทางการด�ำเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการใหม่
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3.9 คณะกรรมการได้ก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของคณะกรรมการ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสามารถเข้า
ถึงข้อมูลที่จ�ำเป็น และมีเลขานุการบริษัทฯ ที่มีความรู้และประสบการณ์ที่จ�ำเป็นและเหมาะสมต่อการสนับสนุนการ
ด�ำเนินงานของคณะกรรมการโดย
(1) บริษทั ฯ จะจัดให้มกี ารประชุมคณะกรรมการบริษทั อย่างน้อยทุกไตรมาส และมีการประชุมพิเศษเพิม่ ตาม
ความจ�ำเป็น โดยมีการก�ำหนดวาระประชุมชัดเจนล่วงหน้าและมีวาระพิจารณาติดตามผลการด�ำเนินงานเป็นประจ�ำ
(2) บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้
กรรมการทุกท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ
ก่อนเข้าร่วมประชุม เว้นแต่กรณีมีเหตุจ�ำเป็นเร่งด่วน
(3) คณะกรรมการจะก�ำหนดคุณสมบัตแิ ละประสบการณ์ของเลขานุการบริษทั ทีเ่ หมาะสมทีจ่ ะปฏิบตั หิ น้าทีใ่ น
การให้คำ� แนะน�ำเกีย่ วกับด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ตา่ ง ๆ ทีค่ ณะกรรมการจะต้องทราบดูแลการจัดการเอกสารการ
ประชุมคณะกรรมการ เอกสารส�ำคัญต่าง ๆ และกิจกรรมของคณะกรรมการรวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตาม
มติคณะกรรมการ นอกจากนี้ คณะกรรมการได้เปิดเผยคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทในรายงาน
ประจ�ำปีของบริษัท
(4) เลขานุการบริษัทฯ ได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการ ปฏิบัติ
หน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างสม�่ำเสมอ
หลักเกณฑ์ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
ในการสรรหาผู้บริหารของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายก�ำหนดว่าบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งให้
ด�ำรงต�ำแหน่งผู้บริหารของบริษัทฯ จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายก�ำหนด และมีความรู้ความสามารถ
รวมถึงประสบการณ์ทำ� งานทีเ่ หมาะสมกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ด้วย คณะกรรมการบริษทั มีนโยบายส่งเสริม
และอ�ำนวยความสะดวกให้มกี ารฝึกอบรมและให้ความรูแ้ ก่ผเู้ กีย่ วข้องในระบบการก�ำกับดูแลกิจการของบริษทั ฯ เช่น
กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท เป็นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อ
เนื่อง การฝึกอบรมและให้ความรู้อาจกระท�ำเป็นการภายในบริษัทฯ หรือใช้บริการของสถาบันภายนอกก็ได้
คณะกรรมการบริษทั จะจัดให้มกี ารหมุนเปลีย่ นงานทีไ่ ด้รบั มอบหมายตามความถนัดของผูบ้ ริหารและพนักงาน
โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของงานและเวลาเป็นหลัก โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะก�ำหนดช่วงเวลาและ
พิจารณาผลการปฏิบัติงานดังกล่าวเพื่อเป็นแผนพัฒนาและสืบทอดงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาผู้บริหารและ
พนักงานให้มีความรู้ความสามารถในการท�ำงานมากขึ้นและให้สามารถท�ำงานแทนกันได้
4.1 การสรรหาและพัฒนาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง
(1) ตามที่มติประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2558 มีมติก�ำหนดขอบเขต
หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอ�ำนาจในการจ้าง แต่งตั้ง
โยกย้าย ปลดออกและเลิกจ้างพนักงานบริษัทในต�ำแหน่งที่ต�่ำกว่าประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และมีอ�ำนาจก�ำหนด
อัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทนบ�ำเหน็จรางวัล เงินโบนัส และปรับขึ้นเงินเดือนส�ำหรับพนักงานบริษัทในต�ำแหน่งที่ต�่ำกว่า
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ภายใต้กรอบ และนโยบายที่คณะกรรมการบริหารก�ำหนดไว้และ/หรือตามที่ก�ำหนดไว้ใน
อ�ำนาจอนุมัติ (Authority Limits)
นอกจากนี้ ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2559 ได้มีมติเพิ่มขอบเขต
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารในการพิจารณาสรรหาและคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมเพื่อ

242

แบบรายงาน 56-1 One Report ประจำ�ปี 2564

ด�ำรงต�ำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทเพื่อเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งต่อไป โดย
บุคคลดังกล่าวจะต้องมีความเหมาะสมในด้านความรู้ ประสบการณ์ และความเชีย่ วชาญ และเป็นผูท้ มี่ คี ณ
ุ สมบัตคิ รบ
ถ้วนตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการสรรหาผู้บริหารด้วย
ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
มาตรา 68 แห่ง พรบ. บริษทั มหาชนจ�ำกัด และต้องไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 8/2553 เรื่อง การก�ำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารขอ
งบริษทั ฯ (รวมทัง้ ทีไ่ ด้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม) รวมทัง้ ต้องมีความรูค้ วามสามารถ รวมถึงประสบการณ์การท�ำงานทีเ่ หมาะ
สมกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ด้วย
4.2 คณะกรรมการควรก�ำกับดูแลให้มีการก�ำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม
คณะกรรมการควรก�ำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนที่เป็นเครื่องจูงใจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ผู้บริหารระดับสูงและบุคลากรอื่นๆ ทุกระดับปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงคและเป้าหมายหลักของ
บริษัทฯ และสอดคล้องกับผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาวซึ่งรวมถึง
1. (1) การพิจารณาความเหมาะสมของสัดส่วนค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือน ผลการด�ำเนินงาน
งานระยะสั้น เช่น โบนัส และผลการด�ำเนินงานระยะยาว
(2) การก�ำหนดนโยบายเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทน ควรค�ำนึงถึงปัจจัย เช่น ระดับค่าตอบแทนสูงกว่าหรือ
เท่ากับระดับอุตสาหกรรมโดยประมาณ ผลการด�ำเนินงานของกิจการ
4.3 คณะกรรมการควรก�ำหนดให้มีนโยบายพัฒนาบุคลากรให้มีจ�ำนวน ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และแรง
จูงใจที่เหมาะสม ซึ่งได้เปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1)
หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ (Nurture Innovation
and Responsible Business)
		 5.1 คณะกรรมการจะก�ำกับดูแลให้บริษทั ฯ ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรมมีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม ไม่ละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อเป็นแนวทางให้ทุกส่วนในองค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ เป้า
หมายหลัก ที่เป็นไปด้วยความยั่งยืน ซึ่งบรัทฯ ได้ให้ความส�ำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มี
ส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ผู้ถือหุ้นและพนักงานของบริษัทฯ หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น คู่ค้า ลูกค้า เป็นต้น โดย
บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการสนับสนุนและข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในการด�ำเนินการและ
การพัฒนาธุรกิจของบริษทั ฯ ดังนัน้ บริษทั ฯจะปฏิบตั ติ ามกฎหมายและข้อก�ำหนดทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ ให้สทิ ธิของผูม้ สี ว่ น
ได้เสียดังกล่าวได้รับการดูแลอย่างดี นอกจากนี้ในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้ค�ำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วน
ได้เสียทุกฝ่าย ตามแนวทางดังต่อไปนี้
ผูถ้ อื หุน้ : บริษทั ฯ จะด�ำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ โดยมุง่ มัน่ ทีจ่ ะสร้างผลการด�ำเนิน
งานที่ดีและการเจริญเติบโตที่มั่นคง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว รวมทั้งด�ำเนินการ
เปิดเผยข้อมูลด้วยความโปร่งใสและเชื่อถือได้ต่อผู้ถือหุ้น
พนักงาน : บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อพนักงานทุกรายอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะ
สม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความส�ำคัญต่อการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถและศักยภาพของพนักงานอย่าง
บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)

243

สม�่ำเสมอ เช่น การจัดอบรม การสัมมนา และการฝึกอบรม โดยให้โอกาสอย่างทั่วถึงกับพนักงานทุกคนและพยายาม
สร้างแรงจูงใจให้พนักงานทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถสูงให้คงอยูก่ บั บริษทั ฯ เพือ่ พัฒนาองค์กรต่อไป อีกทัง้ ยังได้กำ� หนด
แนวทางในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชัน่ รวมทัง้ ปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบตั ติ ามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
ที่เกี่ยวข้อง เช่น การห้ามใช้ข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัดเป็นต้น
คู่ค้า : บริษัทฯ มีกระบวนการในการคัดเลือกคู่ค้าโดยการให้คู่ค้าแข่งขันบนข้อมูลที่เท่าเทียมกัน และคัด
เลือกคูค่ า้ ด้วยความยุตธิ รรมภายใต้หลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคูค่ า้ ของบริษทั นอกจากนี้ บริษทั ฯยังได้จดั
ท�ำรูปแบบสัญญาทีเ่ หมาะสมและเป็นธรรมแก่คสู่ ญ
ั ญาทุกฝ่าย และจัดให้มรี ะบบติดตามเพือ่ ให้มนั่ ใจว่าได้มกี ารปฏิบตั ิ
ตามเงือ่ นไขของสัญญาอย่างครบถ้วน และป้องกันการทุจริตและประพฤติมชิ อบในทุกขัน้ ตอนของกระบวนการจัดหา
โดยบริษัทฯ ซื้อสินค้าจากคู่ค้าตามเงื่อนไขทางการค้า ตลอดจนปฏิบัติตามสัญญาต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด
ลูกค้า : บริษัทฯ รับผิดชอบต่อลูกค้าโดยการรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าและบริการ รวมถึง
การตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าให้ครบถ้วนและครอบคลุมให้มากที่สุด เพื่อมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจ
ให้แก่ลูกค้าในระยะยาว นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้บริการหลังการขาย ตลอดจนให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับสินค้าและ
บริการของบริษทั ฯรวมทัง้ ยังจัดให้มชี อ่ งทางให้ลกู ค้าของบริษทั ฯ สามารถแจ้งปัญหาหรือการให้บริการทีไ่ ม่เหมาะสม
เพื่อที่บริษัทฯ จะได้ป้องกัน และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสินค้าและบริการของ บริษัทฯ ได้อย่างรวดเร็ว
เจ้าหนี้ : บริษัทฯ จะปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ตามสัญญาที่มีต่อเจ้าหนี้เป็นส�ำคัญ รวมทั้ง การช�ำระคืนเงิน
ต้นดอกเบี้ยและการดูแลหลักประกันต่างๆ ภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้อง
คู่แข่ง : บริษัทฯ ประพฤติตามกรอบการแข่งขันที่ดี มีจรรยาบรรณและอยู่ในกรอบของกฎหมาย รวมทั้ง
สนับสนุนและส่งเสริมนโยบายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม
สังคมและส่วนรวม : บริษทั ฯ ใส่ใจและให้ความส�ำคัญต่อความปลอดภัยต่อสังคม สิง่ แวดล้อมและคุณภาพ
ชีวิตของผู้คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงานของบริษัทฯ และส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทฯ มีจิตส�ำนึกและ
ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม รวมทั้งจัดให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ บริษัทฯพยายามเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นการสร้างและรักษาไว้
ซึ่งสิ่งแวดล้อมและสังคม
		 นอกจากนี้ ผู้มีส่วนได้เสียสามารถสอบถามรายละเอียด แจ้งข้อร้องเรียน หรือเบาะแสการกระท�ำผิดทาง
กฎหมายความไม่ถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการผิดจรรยาบรรณธุรกิจขอ
งบริษัทฯ ผ่านกรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้ ทั้งนี้ ข้อมูลร้องเรียนและเบาะแสที่แจ้งมายัง
บริษัทฯ จะถูกเก็บไว้เป็นความลับ โดยกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบจะด�ำเนินการสั่งการตรวจสอบข้อมูล
และหาแนวทางแก้ไข (หากมี) และจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป
		 5.2 คณะกรรมการจะจัดให้มกี รอบการก�ำกับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร
ที่สอดคล้องกับความต้องการของกิจการ ทั้งดูแลให้มีการน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ
และพัฒนาการด�ำเนินงาน รวมถึงการบริหารความเสีย่ งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนีค้ ณะกรรมการยังก�ำกับ
ให้ฝ่ายจัดการก�ำหนดนโยบายและมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ รวมถึงก�ำหนดวิธีการ
สื่อสารให้กับผู้ใช้งาน เพื่อให้บริษัทฯ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักได้
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หลักปฏิบตั ิ 6 ดูแลให้มรี ะบบการบริหารความเสีย่ งและการควบคุมภายในทีเ่ หมาะสม (Strengthen Effective
Risk Management and Internal Control)
6.1 คณะกรรมการควรตระหนักถึงความส�ำคัญของการบริหารความเสี่ยง เนื่องจากเห็นว่าการบริหารความ
เสี่ยงถือเป็นรากฐานส�ำคัญของการบริหารธุรกิจ โดยกระบวนการบริหารความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นการระบุความเสี่ยง
การประเมินความเสีย่ ง ตลอดจนการควบคุมดูแลและทบทวนความเสีย่ งเป็นประจ�ำถือเป็นการบริหารเชิงรุกทีบ่ ริษทั ฯ
ต้องท�ำและน�ำมาปฏิบัติอย่างสม�่ำเสมอ
คณะกรรมการความเสีย่ งปฏิบตั งิ านโดยตระหนักถึงขอบเขตหน้าทีต่ ามทีร่ ะบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร
ความเสีย่ งและทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ภายใต้การก�ำกับดูแลกิจการทีด่ รี วมถึงการควบคุมภายในที่
เพียงพอและเหมาะสมกับธุรกิจ กับทัง้ มีการติดตามความเสีย่ งอย่างใกล้ชดิ ซึง่ เป็นส่วนทีท่ ำ� ให้บริษทั ฯ สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ในการด�ำเนินตามแผนธุรกิจทีก่ ำ� หนดไว้ได้ ตลอดจนสามารถสร้างมูลค่าเพิม่ ให้บริษทั ฯ เพือ่ ส่งมอบให้แก่
ทั้งผู้ถือหุ้นและผู้ที่มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ได้อย่างยั่งยืน โดยการบริหารความเสี่ยงจะประกอบด้วยความเสี่ยงด้าน
กลยุทธ์ ความเสีย่ งด้านการปฏิบตั กิ าร ความเสีย่ งด้านการเงิน และความเสีย่ งจากการปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ ซึง่ การ
บริหารความเสีย่ งเป็นหน้าทีข่ องผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคน ทีต่ อ้ งสามารถระบุความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดขึน้ ในการปฏิบตั ิ
งาน และสามารถควบคุมหรือจัดการความเสี่ยงดังกล่าวให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ในการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านต่างๆ ควรมีการการน�ำแนวทางและมาตรการต่างๆ มาใช้ ได้แก่ การ
ก�ำกับดูแลที่ดี (Good Corporate Governance : GCG ) มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ระบบการควบคุม
ภายใน ระบบประเมินผลการด�ำเนินงาน ดัชนีวัดผลการด�ำเนินงาน (Key Performance Indicators : KPIs) การ
ด�ำเนินงานตามนโยบายคุณภาพตามมาตรฐานต่างๆ อาทิ มาตรฐาน ISO 9001:2015
6.2 คณะกรรมการจะจัดตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบทีส่ ามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระโดย
		 (1) คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระของบริษัทอย่างน้อย 3 คน โดยมีกรรมการ
			 อย่างน้อย 1 คน เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
		 (2) คณะกรรมการตรวจสอบเป็นคณะกรรมการอิสระที่จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัท
		 ในการก�ำกับดูแลและตรวจสอบการบริหารงาน การควบคุมภายใน และการปฏิบตั ติ ามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
รวมทั้งการจัดท�ำรายงานทางการเงิน เพื่อให้การปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ เป็นไปอย่างโปร่งใส
และน่าเชื่อถือ โดยมีอ�ำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ส�ำคัญ ซึ่งก�ำหนดอยู่ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งได้รับการอนุมัติตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2558 วันที่ 2 มีนาคม 2558 ดังนี้
(2.1) สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
(2.2) สอบทานให้บริษทั ฯ มีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน
		
(Internal Audit) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงาน
		 ตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงาน
		 ตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
		 (2.3) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของ
		 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
		 (2.4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท�ำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของ
		 บริษัทฯ และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่าย
		 จัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
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(2.6) จัดท�ำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปีของบริษัทฯ ซึ่ง
รายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่าง
น้อยดังต่อไปนี้
			 (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
			 (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
			 (ค) ความเห็นเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของ
				 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
			 (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
			 (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
			 (ฉ) จ�ำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ แต่ละ
			
ท่าน
			 (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบได้รบั จากการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎบัตร
			
(Charter)
			 (ซ) รายการอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และ
			
ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
		 (2.7) ทบทวนและเสนอแก้ไขขอบเขตอ�ำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
		
ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์
		 (2.8) ตรวจสอบและสอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้องภายใต้อ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ และมี
		
อ�ำนาจใน การว่าจ้างหรือน�ำผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาช่วยงานตรวจสอบและสอบสวน
		 (2.9) หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระท�ำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส�ำคัญ
		
ต่อ ฐานะทางการเงินและผลการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะ
		
กรรมการบริษัทเพื่อด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
			 (ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
			 (ข) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่ส�ำคัญในระบบควบคุมภายใน
			 (ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
			 ประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
หากคณะกรรมการบริษทั หรือผูบ้ ริหารไม่ดำ� เนินการให้มกี ารปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาข้างต้น กรรมการตรวจ
สอบรายใดรายหนึง่ อาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระท�ำตามข้างต้นต่อส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(2.10) ให้ความเห็นต่อฝ่ายจัดการเกี่ยวกับการแต่งตั้ง เลิกจ้าง ผลการด�ำเนินงาน งบประมาณ และอัตรา
ของฝ่ายตรวจสอบภายใน
		 (2.11) จัดท�ำรายงานการด�ำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปี
		
ละ 1 ครั้ง
		 (2.12) สอบทาน และให้ความเห็นในรายงานผลการประเมินการก�ำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบ
			
ต่อสังคม และการต่อต้านการคอร์รัปชั่นประจ�ำปี ซึ่งได้จัดท�ำโดยคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับ
		
มอบหมาย
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		 (2.13) ปฏิบตั กิ ารอืน่ ใดตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจ
สอบ
กรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังนีี้
		 (1) ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 1 ของจ�ำนวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดในบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั
			 ร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมบริษัท ทั้งนี้โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
		 (2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ�ำ
			 หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน ผู้ถือ
			 หุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว
			 ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนเข้าด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ
		 (3) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
			 หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุมของบริษทั ฯ ในลักษณะทีอ่ าจจะเป็นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระ
			 ของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทาง
			 ธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่
			 จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี อีกทั้งไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่
			 ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัทฯ บริษัทในเครือบริษัทร่วม
		
หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่จะท�ำให้ขาดความเป็นอิสระ
		 (4) ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่
			 สมรสพีน่ อ้ งและบุตร รวมทัง้ คูส่ มรสของบุตรของกรรมการรายอืน่ ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ
		
ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการหรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ
		 และบริษัทย่อย
		 (5) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ถือ
			 หุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ นอกจากนี้แล้วยังต้องสามารถแสดง
			 ความเห็นหรือรายงานได้อย่างมีอิสระตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายโดยไม่ค�ำนึงถึงผลประโยชน์ใดๆ ที่
			 จะมาบีบบังคับให้ไม่สามารถแสดงความเห็นได้ตามที่พึงจะเป็น
		 (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
			 ผูม้ อี ำ� นาจควบคุม หรือนิตบิ คุ คลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั ผูม้ อี ำ� นาจควบคุม หรือ
			 หุ้นส่วนผู้จัดการของส�ำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
			 หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯสังกัดอยู่เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อย
			 กว่าสองปีก่อนเข้าด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ
		 (7) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือ
			 ที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
		
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ และนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ใน
			 กรณีทผี่ ใู้ ห้บริการทางวิชาชีพเป็นนิตบิ คุ คลให้รวมถึงการเป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ กรรมการซึง่ ไม่ใช่กรรมการ
			 อิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
			 ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนเข้าด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ
		 (8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือ
บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
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			 ไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน
			 ทีป่ รึกษาทีร่ บั เงินเดือนประจ�ำ หรือถือหุน้ ร้อยละหนึง่ ของจ�ำนวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั
			 ย่อยอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแบ่งปันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ
		 หรือบริษัทย่อย
		 (9) คณะกรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการอิสระของบริษทั ฯ ตามคุณสมบัตทิ สี่ ำ� นักงานคณะกรรมการ
		 ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก�ำหนด
6.3 บริษัทฯ จะจัดให้มีนโยบายขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต มีเหตุผลและเป็นอิสระภายใต้กรอบจริยธรรมทีด่ ี เพือ่ ผลประโยชน์ของบริษทั ฯ เป็นส�ำคัญ โดยก�ำหนดให้ผทู้ มี่ ี
ส่วนเกีย่ วข้องหรือเกีย่ วโยงกับรายการทีพ่ จิ ารณาเปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับส่วนได้เสียของตนและผูท้ เี่ กีย่ วข้องให้บริษทั ฯ
ทราบ และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณา รวมถึงไม่มีอ�ำนาจอนุมัติในรายการดังกล่าว
บริษัทฯ จะจัดให้มีนโยบายในการท�ำรายการเกี่ยวโยงกัน และรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ที่สอดคล้องกับกฎหมาย ตลอดจนข้อบังคับของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย รวมทั้งจะเปิดเผยรายการดังกล่าวไว้ในรายงานประจ�ำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ
56-1)
คณะกรรมการควรมีข้อก�ำหนดให้กรรมการรายงานการมีส่วนได้เสียอย่างน้อยก่อนการพิจารณาวาระการ
ประชุมคณะกรรมการ และบันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการควรดูแลให้กรรมการทีม่ สี ว่ น
ได้เสียอย่างมีนัยส�ำคัญในลักษณะที่อาจท�ำให้กรรมการรายดังกล่าวไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ งดเว้นจาก
การมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระนั้น
หลักปฏิบตั ิ 7 รักษาความน่าเชือ่ ถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล (Ensure Disclosure and Financial
Integrity)
7.1 คณะกรรมการมีความรับผิดชอบในการก�ำกับดูแลให้มีระบบการจัดท�ำรายงานทางการเงินและการเปิด
เผยข้อมูลส�ำคัญต่างๆ ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
		 (1) ควรก�ำกับ
		 (2) คณะกรรมการบริษทั ควรให้ความส�ำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลทีม่ คี วามถูกต้องครบถ้วนเพียงพอ โปร่งใส
และทันเวลา ทัง้ ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทัว่ ไป ตลอดจนข้อมูลอืน่ ทีม่ ผี ลหรืออาจมีผลกระทบต่อ ราคาหลักทรัพย์
ของบริษัทฯ ซึ่งล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท โดยบริษัทฯ จะเปิดเผย
ข้อมูลดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์คณะกรรมการ
ก�ำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
		 (3) บริษัทฯ ควรให้ความส�ำคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงาน
ประจ�ำปีโดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้สอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน
รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินและรายงานให้คณะกรรมการบริษัท
ทราบ และจะจัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของ
ผู้สอบบัญชีในรายงานประจ�ำปี
		 (4) ในการให้ความเห็นชอบการเปิดเผยข้อมูล คณะกรรมการควรค�ำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องโดยในกรณี
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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�ำกับให้การเปิดเผยข้อมูล ซึ่งรวมถึงงบการเงิน รายงานประจ�ำปี แบบ 56-1 สามารถ
สะท้อนฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงานอย่างเพียงพอ รวมทั้งสนับสนุนให้บริษัทฯ จัดท�ำค�ำอธิบายและการ
วิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบ
การเงินทุกไตรมาส ทั้งนี้ เพื่อให้นักลงทุนได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและ
ผลการด�ำเนินงานของบริษัทในแต่ละไตรมาสได้ดียิ่งขึ้น นอกจากข้อมูลตัวเลขในงบการเงินเพียงอย่างเดียว
7.2 คณะกรรมการควรติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการช�ำระ
หนี้โดย
			(1) คณะกรรมการควรดูแลให้ฝา่ ยจัดการมีการติดตามและประเมินฐานะทางการเงินของกิจการและมีการ
			รายงานต่อคณะกรรมการอย่างสม�่ำเสมอ โดยคณะกรรมการและฝ่ายจัดการควรร่วมกันหาทางแก้ไขโดย
		 เร็วหากเริ่มมีสัญญาณบ่งชี้ถึงปัญหาสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการช�ำระหนี้
		 (2) ในการอนุมตั กิ ารท�ำรายการใดๆ หรือการเสนอความเห็นให้ทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ อนุมตั ิ คณะกรรมการจะ
		 ต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วนและต้องมั่นใจว่าการท�ำรายการดังกล่าวจะไม่กระทบต่อความต่อเนื่องในการ
			 ด�ำเนินกิจการสภาพคล่องทางการเงิน หรือความสามารถในการช�ำระหนี้
7.3 บริษัทฯ ได้แต่งตั้งนาย พงศ์ไท ตันติสุนทรเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations)
เพื่อท�ำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนหรือผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมเพื่อวิเคราะห์ผลการด�ำเนิน
งานเป็นประจ�ำ รวมทั้งจะเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทฯ ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้น
นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องรับทราบผ่านช่องทางต่างๆ
กล่าวคือ การรายงานต่อส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความส�ำคัญในการเปิดเผยข้อมูลอย่างสม�่ำเสมอทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข่าวสารเป็นประจ�ำผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยข้อมูลที่อยู่บน
เว็บไซต์ของบริษัทฯ จะมีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวรวมถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ งบการเงิน ข่าว
ประชาสัมพันธ์ รายงานประจ�ำปี โครงสร้างบริษัทและผู้บริหาร ตลอดจนโครงสร้างการถือหุ้นและผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หนังสือเชิญประชุม เอกสารทางทะเบียนของบริษัทฯ กฎบัตรต่างๆ เป็นต้น
หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น (Ensure Engagement and Communication with Shareholders)
8.1 บริษทั ฯ ควรต้องตระหนักและให้ความส�ำคัญในสิทธิขนั้ พืน้ ฐานต่างๆ ของผูถ้ อื หุน้ ทัง้ ในฐานะของนักลงทุน
ในหลักทรัพย์และเจ้าของบริษัท เช่น สิทธิในการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่ง
ผลก�ำไรจากบริษทั ฯ สิทธิในการได้รบั ข้อมูลอย่างเพียงพอ สิทธิตา่ งๆ ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ สิทธิในการแสดงความคิด
เห็น สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรือ่ งส�ำคัญของบริษทั ฯ เช่น การจัดสรรเงินปันผล การแต่งตัง้ หรือถอดถอนกรรมการ
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การแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี การอนุมตั ธิ รุ กรรมทีส่ ำ� คัญและมีผลต่อทิศทางในการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ รวมถึงการแก้ไข
หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัทฯ เป็นต้น
		 (1) บริษัทฯ จะแจ้งก�ำหนดการประชุมผู้ถือหุ้นรวมทั้งวาระการประชุมที่เกี่ยวข้องต่อตลาดหลักทรัพย์
		 แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ก�ำหนดการประชุมดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมทั้งจะจัดท�ำ
		 และเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เช่นกัน
		 (2) บริษัทฯ จะอ�ำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอชื่อกรรมการหรือเสนอวาระเพิ่มเติม
		 ได้ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นโดยบริษัทฯ จะก�ำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเป็นการล่วงหน้าเกี่ยวกับวิธีการที่ให้
		 ผูถ้ อื หุน้ รายย่อยจะเสนอชือ่ บุคคลเพือ่ เข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการรวมทัง้ หลักเกณฑ์เพือ่ พิจารณาว่าบริษทั ฯ
		 จะเพิ่มวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอหรือไม่
		 (3) ในการด�ำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งบริษัทฯ จะให้โอกาสแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
		 โดยก่อนเริ่มการประชุมประธานในที่ประชุมจะชี้แจงวิธีการใช้สิทธิออกเสียงและวิธีนับคะแนนเสียงของ
		 ผูถ้ อื หุน้ ทีต่ อ้ งลงมติในแต่ละวาระและยังเปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะทีเ่ ข้าร่วมประชุมทุกราย
		 สามารถแสดงความคิดเห็ นข้อเสนอแนะรวมทั้งซักถามในแต่ละวาระโดยใช้เวลาอย่างเหมาะสม และเพียงพอ
		
โดยประธานในที่ประชุมจะด�ำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ก�ำหนดไว้ รวมทั้งจะมิให้ผู้บริหารเพิ่ม
		 วาระการประชุมทีไ่ ม่แจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบล่วงหน้าโดยไม่จำ� เป็น โดยเฉพาะวาระทีม่ คี วามส�ำคัญซึง่ ผูถ้ อื หุน้
		 ต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ
		 (4) ในวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ จะสนับสนุนให้มีการเลือกตั้งเป็นรายคน
			 (1) บริษทั ฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทัง้ ข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้ผถู้ อื หุน้ รับ
		 ทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน หรือระยะเวลาอื่นใดตามที่กฎหมายหรือกฎระเบียบ
		 ทีเ่ กีย่ วข้องประกาศก�ำหนด โดยในแต่ละวาระการประชุมจะมีความเห็นของคณะกรรมการบริษทั ประกอบ
		 รวมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมที่เพียงพอเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาในการศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนวัน
		 ประชุม นอกจากนี้ บริษัทฯ จะน�ำข้อมูลดังกล่าวเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ของบริษัทก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วย
			 (2) ก่อนวันประชุมผูถ้ อื หุน้ บริษทั ฯ จะเปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สามารถส่งความเห็น ข้อเสนอแนะ หรือข้อ
		 ซักถามได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุมตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ ก�ำหนด โดยบริษัทฯ จะเผยแพร่หลักเกณฑ์
		 ดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
			 (3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถ
		 มอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่นใดเข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่ง
		 แบบใดตามที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม
			 (4)		ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการ
		 แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะหรือตัง้ ค�ำถามในวาระต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องได้อย่างอิสระก่อนการลงมติในวาระ
		 ใดๆ และจะมีกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เกีย่ วข้องเข้าร่วมในการประชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ ตอบค�ำถาม
		 ในที่ประชุม
			 (5) บริษัทฯ จะจัดให้มีบุคลากรที่เป็นอิสระท�ำหน้าที่ช่วยในการตรวจนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
			 (6) ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้นแล้วเสร็จบริษัทฯ จะจัดท�ำรายงานการประชุมที่บันทึกข้อมูลอย่างถูก
		 ต้องและครบถ้วนในสาระส�ำคัญรวมทั้งจะมีการบันทึกประเด็นข้อซักถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
		 ที่ส�ำคัญไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้บริษัทฯ จะน�ำผลการ
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แบบรายงาน 56-1 One Report ประจำ�ปี 2564

		 ลงคะแนนในแต่ละวาระรวมทั้งรายงานการประชุมเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผ้ถือหุ้นได้
		 พิจารณา
8.2 คณะกรรมการควรดูแลให้การด�ำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใสมี
ประสิทธิภาพ และเอื้อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน
		 (1) ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะใช้สถานที่ซึ่งสะดวกแก่การเดินทาง โดยจะแนบแผนที่ซึ่งแสดง
สถานทีจ่ ดั การประชุมผูถ้ อื หุน้ ไว้ในหนังสือเชิญประชุม รวมถึงเลือกวันเวลาทีเ่ หมาะสม และจัดสรรเวลาในการ
ประชุมอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่จะอ�ำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
		 (2) บริษทั ฯ จะสนับสนุนให้มกี ารใช้บตั รลงคะแนนเสียงในทุกวาระ เพือ่ ความโปร่งใสและตรวจสอบได้ใน
การนับผลการลงคะแนน
8.3 คณะกรรมการควรดูแลให้การเปิดเผยมติทปี่ ระชุมและการจัดท�ำรายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็นไปอย่าง
ถูกต้องและครบถ้วน โดยคณะกรรมการควรดูแลให้การจัดส่งส�ำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น
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หลักจรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจ
บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน)

หลักจรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจ

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน) มีหลักจรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจซึง่ ผูบ้ ริหารและพนักงานของ
บริษัทจะต้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในฐานะตัวแทนของบริษัท ดังนี้
1. ผู้ถือหุ้น

2. พนักงาน

3. คู่ค้า

4. ลูกค้า

5. เจ้าหนี้
6. คู่แข่ง
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บริษัทจะด�ำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งมั่นที่จะสร้างผลการ
ด�ำเนินงานที่ดีและการเจริญเติบโตที่มั่นคง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นในระยะ
ยาว รวมทั้งด�ำเนินการเปิดเผยข้อมูลด้วยความโปร่งใสและเชื่อถือได้ต่อผู้ถือหุ้น
บริษัทจะปฏิบัติต่อพนักงานทุกรายอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะ
สม นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความส�ำคัญต่อการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถและ
ศักยภาพของพนักงานอย่างสม�ำ่ เสมอ เช่น การจัดอบรม การสัมมนา และการฝึกอบรม โดย
ให้โอกาสอย่างทั่วถึงกับพนักงานทุกคน และพยายามสร้างแรงจูงใจให้พนักงานที่มีความรู้
ความสามารถสูงให้คงอยู่กับบริษัทเพื่อพัฒนาองค์กรต่อไป อีกทั้งยังได้ก�ำหนดแนวทางใน
การต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น รวมทั้งปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายและ
ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เช่น การห้ามใช้ข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัด เป็นต้น
บริษทั มีกระบวนการในการคัดเลือกคูค่ า้ โดยการให้คคู่ า้ แข่งขันบนข้อมูลทีเ่ ท่าเทียมกัน และ
คัดเลือกคูค่ า้ ด้วยความยุตธิ รรมภายใต้หลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคูค่ า้ ของบริษทั
นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดท�ำรูปแบบสัญญาที่เหมาะสมและเป็นธรรมแก่คู่สัญญาทุกฝ่าย
และจัดให้มรี ะบบติดตามเพือ่ ให้มนั่ ใจว่าได้มกี ารปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขของสัญญาอย่างครบถ้วน
และป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดหา โดยบริษัท
ซื้อสินค้าจากคู่ค้าตามเงื่อนไขทางการค้า ตลอดจนปฏิบัติตามสัญญาต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด
บริษัทรับผิดชอบต่อลูกค้าโดยการรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าและบริการ รวม
ถึงการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าให้ครบถ้วนและครอบคลุมให้มากที่สุด เพื่อมุ่ง
เน้นการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าในระยะยาว นอกจากนี้ บริษัทยังให้บริการหลังการ
ขาย ตลอดจนให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัท รวมทั้งยังจัดให้มีช่อง
ทางให้ลูกค้าของบริษัทสามารถแจ้งปัญหาหรือการให้บริการที่ไม่เหมาะสมเพื่อที่บริษัทจะ
ได้ป้องกัน และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัทได้อย่างรวดเร็ว
บริษัทจะปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ตามสัญญาที่มีต่อเจ้าหนี้เป็นส�ำคัญ รวมทั้ง การช�ำระคืน
เงินต้น ดอกเบี้ยและการดูแลหลักประกันต่างๆ ภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้อง
บริษัทประพฤติตามกรอบการแข่งขันที่ดี มีจรรยาบรรณและอยู่ในกรอบของกฎหมาย รวม
ทั้งสนับสนุนและส่งเสริมนโยบายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม
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7. สังคมและส่วนรวม บริษัทใส่ใจและให้ความส�ำคัญต่อความปลอดภัยต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต
ของผู้คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงานของบริษัท และส่งเสริมให้พนักงานของบริษัท
มีจิตส�ำนึกและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม รวมทั้งจัดให้มีการปฏิบัติตาม
กฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ บริษัทพยายาม
เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นการสร้างและรักษาไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมและสังคม

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
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เอกสารแนบ 6
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
รายชื่อ

ต�ำแหน่ง

1. นายศิริชัย โตวิริยะเวช กรรมการอิสระ
2. นางกิ่งเทียน บางอ้อ
กรรมการอิสระ
3. ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์ กรรมการอิสระ
(1)

ปี 2563 (1)
กรรมการตรวจ
กรรมการ
สอบ

7/7
7/7
7/7

5/5
5/5
5/5

ปี 2564 (1)
กรรมการตรวจ
กรรมการ
สอบ

8/8
7/8
8/8

4/4
4/4
4/4

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

ได้ดังนี้

การเข้าร่วมประชุมในส่วนการก�ำกับดูแลกิจการการปฎิบตั งิ านของคณะกรรมการตรวจสอบมีสาระส�ำคัญ สรุป

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน

		 คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาสอบทานงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษทั ประจ�ำไตรมาสและ
งบการเงินประจ�ำปีรว่ มกับฝ่ายบริหารและผูส้ อบบัญชี ก่อนน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั นอกจากนีย้ งั ได้จดั ประชุม
เป็นการเฉพาะกับผูส้ อบบัญชี โดยไม่มฝี า่ ยบริหารร่วมประชุมด้วย ส�ำหรับรายงานทางการเงินของบริษทั ส�ำหรับรอบ
บัญชี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายงานทางการเงินของบริษัทได้จัดท�ำขึ้นอย่างถูกต้อง เป็นไปตามหลัก
การบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลที่ส�ำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบการเงิน และมีข้อมูลซึ่ง
จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

2. การสอบทานความพอเพียงและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน

		 คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้นางสาวกรกช วนสวัสดิ์ เป็นผู้รับผิดชอบงานตรวจสอบภายใน
ของบริษัท (อ้างอิง เอกสารแนบ 3 : รายละเอียดหัวหน้างานตรวจสอบภายใน) เพื่อให้การตรวจสอบภายในเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้พิจารณาแผนการตรวจสอบภายในประจ�ำปี
รายงานตรวจสอบภายในกับฝ่ายบริหารอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งให้ค�ำแนะน�ำและแนวทางการตรวจสอบภายใน
		 รายงานการตรวจสอบภายในของบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษทั
มีความเหมาะสมและเพียงพอ

3. ความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

		 คณะกรรมการตรวจสอบได้สงั เกตการปฎิบตั งิ านของผูส้ อบบัญชีจากบริษทั ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัดโดยนาย
วัชรินทร์ ภัสรพงษ์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6660 ซึ่งได้รับอนุมัติให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในการประชุม
ใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทในครั้งที่ผ่านมา
		 คณะกรรมการตรวจสอบมีความคิดเห็นว่าผูส้ อบบัญชีมคี วามเป็นอิสระ เชีย่ วชาญในวิชาชีพ มีประสบการณ์
เหมาะสม ปฎิบัติงานได้ผลเป็นอย่างดี และเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
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4. รายงานที่เกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยง หรือ
รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการเปิดเผยข้อมูลของบริษทั มีความเพียงพอและเป็นไปตามเงือ่ นไข
หลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ และ ก.ล.ต.

5. การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ทำ� การตรวจสอบและสนับสนุนให้บริษทั มีการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี และปฎิบตั ิ
ตามกฏหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจของบริษัทอย่างใกล้ชิด
ในรอบปีบญ
ั ชี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบ ผูต้ รวจสอบภายใน ผูส้ อบบัญชี และฝ่ายบริหารได้พจิ ารณา
และดูแลแนวทางการด�ำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และกฏหมายว่าด้วยหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท และมีการ
ริเริ่มวางแนวทางปฏิบัติให้เป็นลายลักษณ์อักษร ตรวจสอบได้ และสามารถปรับปรุง แก้ไข เพื่อพัฒนาแนวทางการ
ด�ำเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบให้มีความทันสมัย ทันต่อกฏเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องมากที่สุด
				

        

			
				

   ขอแสดงความนับถือ

(นายศิริชัย  โตวิริยะเวช)
                                      ประธานคณะกรรมการตรวจ
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