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บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 1
การประกอบธุรกิ จ
1.

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิ จ

1.1. วิ สยั ทัศน์ พันธกิ จ เป้ าหมาย
บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ประกอบธุรกิจให้บริการและดําเนินงานด้านการทํา
เหมืองแร่ โดยมุ่งมันที
่ จ่ ะเป็ นผูน้ ําในการให้บริการด้านการทําเหมืองอย่างครบวงจรในกลุ่มประเทศ กัมพูชา ลาว เมียน
มาร์ และเวียตนาม (“กลุ่มประเทศ CLMV”) บริษทั ฯ ได้อาศัยเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมที่ทนั สมัยและบุคคลากรที่มี
ความรูค้ วามสามารถในการให้บริการเพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าและสร้างผลตอบแทนทีด่ แี ละมันคงในระยะยาว
่
แก่ผถู้ อื หุน้ บริษทั ฯ ยังมีเป้าหมายทีจ่ ะสร้างการเติบโตและบริหารจัดการความเสีย่ งของธุรกิจโดยการขยายการลงทุน
ไปในธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง อาทิ การเป็ นเจ้าของแหล่งถ่ านหินที่มศี กั ยภาพ และการลงทุนในธุรกิจผลิตและจําหน่ าย
ไฟฟ้า โดยอาศัยเชือ้ เพลิงจากถ่านหินหรือแหล่งพลังงานทดแทนอื่น เพื่อก้าวสูก่ ารเป็ นบริษทั ชัน้ นําในธุรกิจพลังงานใน
ประเทศไทยและระดับภูมภิ าค โดยมีวสิ ยั ทัศน์และพันธกิจ ดังนี้
วิสยั ทัศน์ (Vision)
“มุ่งสู่การเป็ นผู้นําในการทําเหมืองแร่อย่างมีคุณภาพและครบวงจร รวมถึงการเป็ นเจ้าของเหมืองถ่านหินและ
โรงไฟฟ้าในระดับภูมภิ าค และดําเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม”
พันธกิจ (Mission)
•

บริษัท ฯ จะใช้ค วามรู้จ ากการเป็ น ผู้ป ระกอบการมาพัฒ นาและบริห ารงานด้า นการทํ า เหมือ งให้เ กิด
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลกู ค้า

•

บริษัทฯ จะพัฒนาความรู้ความชํานาญด้านวิศวกรรมอย่างต่อเนื่องอีกทัง้ สรรหาและพัฒนาบุคลากรให้มี
ความสามารถเพิม่ มากขึน้

•

บริษัทฯ จะแสวงหาโอกาสในการเป็ นเจ้าของแหล่งถ่านหินและโอกาสในการดําเนินกิจการการผลิตไฟฟ้า
พลังงานทางเลือกเพื่อสร้างความแข็งแกร่งด้านการเงินและการเติบโตในอนาคต

•

บริษทั ฯ จะดําเนินงานโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สงู สุดของผูถ้ อื หุน้ บนพืน้ ฐานของความพึงพอใจของลูกค้า
และความรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อม

เป้าหมาย (Goal)
บริษทั ฯ จะดําเนินธุรกิจขุดและขนดินและแร่ต่างๆจากโครงการทัง้ ในและต่างประเทศ เพื่อเป็ นการขยายธุรกิจ
และกระจายฐานลูกค้า นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นพัฒนาการดําเนินธุรกิจให้เป็ นไปตามหลักธรรมาภิบาลทีด่ ี เพื่อ
สร้างความมังคั
่ งอย่
่ างยังยื
่ นให้แก่ผถู้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ
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กลยุทธ์ในการดําเนินการ (Strategy)
•

ขยายการดําเนินงานไปในประเทศทีม่ ศี กั ยภาพโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศ CLMV

•

บริหารงานด้านการทําเหมืองโดยยึดหลักการพัฒนาประสิทธิผล (productivity) ของเครื่องจักร การซ่อม
บํารุง (Maintenance) อย่างมีคุณภาพ และการควบคุมต้นทุนดําเนินงานให้เป็ นไปตามเป้าหมาย

•

บริหารโครงการโดยใช้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพได้แก่ การวิเคราะห์และควบคุมต้นทุน การปรับปรุง
ประสิทธิภาพเครื่องจักร การควบคุมพัสดุคงคลัง ฯลฯ

•

สร้างระบบควบคุมภายใน การบริหารความเสีย่ งและการสือ่ สารในองค์กรทีม่ ปี ระสิทธิภาพเพื่อสนับสนุ นการ
บริหารงาน

•

พัฒ นาศัก ยภาพบุ ค ลากรด้ว ยการ 1) สร้า งความรู้ค วามเชี่ยวชาญอย่ า งต่ อ เนื่อ ง 2) สร้างทัศ นคติแ ละ
จริยธรรมในการทํางาน 3) สร้างสภาพแวดล้อมการทํางานทีเ่ หมาะสม

•

สร้างพันธมิตรและเครือข่ายการประกอบธุรกิจ ทัง้ ในสายการผลิต การซ่อมบํารุง และการบริหารจัดการ

•

จัดหาแหล่งเงินทุนในการดําเนินงานและบริหารสภาพคล่องทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ

1.2. การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาที่สาํ คัญ
1.2.1 ความเป็ นมา
กลุ่มบริษทั สหกล โดยบริษทั สหกลเอนยิเนียร์ จํากัด ได้ถูกจัดตัง้ เพื่อดําเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างงานวิศวกรรม
โยธา มาตัง้ แต่ปี 2513 เพื่อรองรับการกระจายความเจริญสูภ่ ูมภิ าคทัวประเทศตามนโยบายการพั
่
ฒนาประเทศใน
ขณะนัน้ โดยมีกลุม่ ครอบครัวศิรสิ รรพ์เป็ นผูเ้ ริม่ ก่อตัง้ ต่อมาในปี 2526 บริษทั สหกลเอนยิเนียร์ จํากัดได้ลงนามใน
สัญญาจ้างเหมาขุด-ขนดิน โครงการที่ 1 กับการไฟฟ้าฝา่ ยผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) โดยเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการ
เปิ ดหน้าดิน ขุดขนดินและถ่านหินให้กบั เหมืองถ่านหินแม่เมาะ อําเภอแม่เมาะ จังหวัดลําปาง ระหว่างปี 2526 ถึง 2533
และได้รบั การว่าจ้างให้เป็ นผูด้ าํ เนินการต่อในโครงการที่ 2 ระหว่างปี 2533 ถึง 2541 โดยมีมลู ค่าโครงการเท่ากับ
3,544 ล้านบาท และ 9,865 ล้านบาท ตามลําดับ
ต่อมา บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด (เดิมชื่อ บริษทั ศิรวิ ศิ วเหมืองแร่และก่อสร้าง จํากัด) ได้ถูกจัดตัง้ ขึน้ เมื่อ
วันที่ 10 พฤษภาคม 2544 โดยกลุ่มครอบครัวศิรสิ รรพ์ ร่วมกับกลุ่มครอบครัวอารีกุล เพื่อเป็ นบริษทั หลักในการทํา
ธุ ร กิจ ด้า นการให้บ ริก ารและดํา เนิ น งานเหมือ งแร่ อ ย่ า งครบวงจร ซึ่ง ครอบคลุ ม ถึง การวางแผนงานเหมือ ง การ
ปฎิบ ัติงานเปิ ดหน้ า เหมือ ง การให้คํา ปรึก ษาด้า นงานเหมือ ง และการให้เ ช่ าและซ่ อมบํา รุ งเครื่อ งจัก รขนาดใหญ่
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังคงมีความเชีย่ วชาญด้านการรับเหมาก่อสร้างโยธา โดยได้รบั งานก่อสร้างสิง่ อํานวยความสะดวก
ที่จําเป็ นสําหรับการทําเหมือง เช่น ถนน ที่พกั อาศัย เป็ นต้น ในปจั จุบนั การดําเนินธุรกิจให้บริการและดําเนินงาน
เหมืองแร่อย่างครบวงจรทัง้ หมดของกลุ่มบริษทั สหกล ได้ดาํ เนินการโดยบริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด
ปจั จุบนั กิจการร่วมค้าไอทีด-ี เอสคิว และกิจการร่วมค้าเอสคิว-ไอทีดี (บริษทั ฯ ร่วมลงทุนกับบริษทั อิตาเลียน
ไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จํากัด (มหาชน) ในอัตราร้อยละ 50 เท่ากัน) เป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการเปิ ดหน้าดิน ขุดขนดินและถ่าน
หินให้กบั เหมืองถ่านหิน ทีอ่ าํ เภอแม่เมาะ จังหวัดลําปาง ซึง่ กฟผ.เป็ นผูว้ ่าจ้าง ในโครงการ 7 ระหว่างปี 2551 ถึง 2563
และโครงการ 7/1 ซึง่ สิน้ สุดในเดือนกันยายน 2558 โดยมีมลู ค่าโครงการเท่ากับ 21,906 ล้านบาท และ 5,273 ล้านบาท
ตามลําดับ นอกจากนี้ บริษทั ฯ กําลังดําเนินโครงการเหมืองหงสา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างปี
2558 ถึง 2569 และโครงการ 8 ในโครงการเหมืองแม่เมาะ ซึง่ มีระยะเวลาตามสัญญาระหว่างปี 2559 ถึง 2568
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1.2.2 พัฒนาการที่สาํ คัญ
ปี

เหตุการณ์ทส่ี าํ คัญ

2526 – 2533

-

บริษัท สหกลเอนยิเนียร์ จํากัด ได้ลงนามสัญญาจ้างเหมาขุด-ขนดิน สําหรับโครงการ
เหมืองแม่เมาะ โครงการที่ 1 กับ กฟผ. เพื่อดําเนินการขุดและขนดิน ปริมาณ 90.0 ล้าน
ลูกบาศก์เมตรแน่น และงานก่อสร้างอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ ต่อมา กฟผ. มีการจ้างงานเพิม่ เพื่อ
ขุดและขนดินเพิม่ เติมปริมาณ 22.0 ล้านลูกบาศก์เมตรแน่ น และ ขุดและคัดแยกถ่าน
ลิกไนต์ปริมาณ 1.5 ล้านตัน โดยมีมลู ค่ารวม 3,544 ล้านบาท

2533 - 2541

-

บริษัท สหกลเอนยิเนียร์ จํากัด ได้ลงนามสัญญาจ้างเหมาขุด-ขนดินและถ่ าน สําหรับ
โครงการเหมืองแม่เมาะ โครงการที่ 2 กับ กฟผ. โดยมีมูลค่างานรวมทัง้ สิน้ 9,718 ล้าน
บาท โดยรายละเอียดของงานสามารถแบ่งได้เป็ น
 รายการที ่ 1 ขุดและขนดินปริมาณไม่น้อยกว่า 244.5 ล้านลูกบาศก์เมตร
แน่น
 รายการที ่ 2 ขุดและขนถ่านลิกไนต์ปริมาณประมาณ 25.0 ล้านตัน
 รายการที ่ 3 ขนดิน (ส่วนที่ กฟผ. ดําเนินการ) ออกจากบ่อเหมืองโดยใช้
เครื่องโม่ (Crusher) ระบบสายพาน (Belt Conveyor) และเครื่องโปรยดิน (Spreader)
จํานวนประมาณ 43.5 ล้านลูกบาศก์เมตรแน่น
ต่อมา กฟผ. ได้มกี ารเปลีย่ นแปลงทีท่ ง้ิ ดินในบ่อ Sub-basin และได้มกี ารจ้างงานเพิม่ เพื่อ
ขุดและขนดินเพิม่ เติม 75 ล้านลูกบาศก์เมตรแน่น มูลค่างานรวมทัง้ สิน้ 147 ล้านบาท
งานโครงการแม่เมาะ 2 มีมลู ค่ารวมทัง้ หมดเท่ากับ 9,865 ล้านบาท

2541– 2545

-

-

จดทะเบียนก่อตัง้ บริษัทฯ ในนาม บริษทั ศิรวิ ศิ วเหมืองแร่และก่อสร้าง จํากัด โดยกลุ่ม
ครอบครัวศิรสิ รรพ์ และกลุ่มครอบครัวอารีกุล เพื่อประกอบธุรกิจบริการงานด้านเหมืองแร่
และรับเหมาก่อสร้าง ด้วยทุนจดทะเบียนเริม่ ต้น 10 ล้านบาท
บริษทั สหกลเอนยิเนียร์ จํากัด รับงานกรมทางหลวง ในการก่อสร้างถนนหมายเลข 35
สายธนบุ รี-ปากท่ อ ตอนดาวคะนอง บรรจบทางหลวงหมายเลข 37 ระยะทางยาว
ประมาณ 8 กม. รวมงานก่อสร้างวางท่อประปาของการประปานครหลวง และงานก่อสร้าง
บ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดนิ ของการไฟฟ้านครหลวง โดยมีมูลค่าโครงการ 1,501
ล้านบาท

2546

จดทะเบียนเปลีย่ นแปลงชื่อบริษทั ฯ
- บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเปลีย่ นแปลงชื่อบริษทั เป็ น บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด เมื่อ
วันที่ 27 มกราคม 2546 พร้อมทัง้ เพิม่ ทุนจดทะเบียนเป็ น 500 ล้านบาท โดยเน้ น
ให้บริการด้านเหมือ งแร่อ ย่า งครบวงจร อาทิ การวางแผนงานเหมือ งและขนส่ง การ
ปฎิบตั งิ านเปิ ดหน้าเหมือง การเป็ นทีป่ รึกษางานเหมือง และการบริการให้เช่าเครื่องจักร
ขนาดใหญ่และงานซ่อมบํารุง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีความเชีย่ วชาญด้านการรับเหมา
ก่อสร้างสาธารณูปโภค เช่น ถนน ทีพ่ กั อาศัย เป็ นต้น

2545 – 2553

งานอื่นๆ
- บริษทั ฯ รับจ้างช่วงจากบริษทั เชียงใหม่คอนสตรัคชัน่ จํากัด ในการขุด ขน และย้ายหน้า
ดินที่ เหมืองแม่เมาะ โครงการที่ 4 ปริมาณ 28.0 ล้านลูกบาศก์เมตรแน่ น โดยมีมูลค่า

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)
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บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
ปี

เหตุการณ์ทส่ี าํ คัญ
-

โครงการ 504 ล้านบาทเริม่ ดําเนินการตัง้ แต่ปี 2545 ถึงปี 2549
บริษัทฯ ร่วมกับ บริษัท เอ.เอส. แอสโซซิเอท เอนยิเนียริง่ (1964) จํากัด จัดตัง้ กิจการ
ร่วมค้า เพื่อรับจ้าง กฟผ. ในการขุดและขนดินทีเ่ หมืองแม่เมาะ ตามสัญญาย่อยจ้างเหมา
ขุดและขนดิน ปริมาณ 80.0 ล้านลูกบาศก์เมตรแน่ น เริม่ ดําเนินการตัง้ แต่ปี 2550 ถึงปี
2552 โดยมีมลู ค่าโครงการ 2,820 ล้านบาท

2551 – 2563

โครงการเหมืองแม่เมาะ โครงการที่ 7
- บริษัทฯ ร่วมกับบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จํา กัด (มหาชน) (“ITD”) จัดตัง้
กิจการร่วมค้าไอทีด-ี เอสคิว (“ITD-SQ”) (บริษทั ฯ ร่วมลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 50) เพื่อ
เข้ารับงานขุด ขน ลําเลียงดินและถ่านหินจาก กฟผ. ตามสัญญาจ้างเหมาขุด-ขนดินและ
ถ่านหินสําหรับโครงการเหมืองแม่เมาะ โครงการที่ 7 โดยมีมลู ค่าโครงการเท่ากับ 21,906
ล้านบาท โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้
 รายการที ่ 1 ขุดและขนดินปริมาณ 365.0 ล้านลูกบาศก์เมตรแน่น
 รายการที ่ 2 ขุดและขนถ่านลิกไนต์ปริมาณประมาณ 50.0 ล้านตัน
 รายการที ่ 3 ขนดิน (ส่วนที่ กฟผ. ดําเนินการ) จํานวนประมาณ 40.0 ล้าน
ลูกบาศก์เมตรแน่น

2554 – 2558

โครงการเหมืองแม่เมาะ โครงการที่ 7/1
บริษัทฯ ร่วมกับ ITD จัดตัง้ กิจการร่วมค้าเอสคิว-ไอทีดี (“SQ-ITD”) (บริษัทฯ ลงทุนใน
สัดส่วนร้อยละ 50) เพื่อเข้ารับงานขุด ขน ลําเลียงดินจาก กฟผ. ตามสัญญาจ้างเหมาขุดขนดินสําหรับโครงการเหมืองแม่เมาะ โครงการที่ 7/1 ปริมาณ 80.0 ล้านลูกบาศก์เมตร
แน่น โดยมีมลู ค่าโครงการเท่ากับ 5,273 ล้านบาท

2557

โครงการเหมืองหงสา เมืองหงสา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
- บริษทั ฯ รับจ้าง บริษทั หงสาเพาเวอร์ จํากัด ในการขุดและขนดินและถ่านหิน ซึง่ มีมูลค่า
โครงการเท่ า กับ 11,742.7 ล้า นบาท โดยเข้า ลงนามในสัญ ญาสัม ปทานเมื่อ วัน ที่ 23
มกราคม 2557 โดยมีรายละเอียดงานดังนี้
 รายการที ่ 1 ขุดและขนดินปริมาณ 207.0 ล้านลูกบาศก์เมตรแน่น
 รายการที ่ 2 ขุดและขนถ่านลิกไนต์ปริมาณประมาณ 82.5 ล้านตัน
- ในเดือนกรกฎาคม 2557 บริษทั ฯ จ่ายเงินปนั ผลให้ผถู้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ จากผลกําไรของ
ปี 2555 ในอัตราปนั ผลหุ้นละ 14 บาท สําหรับหุ้นจํา นวน 5,000,000 หุ้น คิด เป็ นเงิน
ทัง้ หมด 70 ล้านบาท

2558

-

-

บริษทั ฯ มีทุนจดทะเบียนเพิม่ ขึน้ จาก 500 ล้านบาท เป็ น 750 ล้านบาท โดยบริษทั ฯ
เรียกเพิม่ ทุนจากผูถ้ อื หุน้ เดิม (Right Offering) จํานวน 250 ล้านบาท เพื่อนํามาใช้ใน
โครงการหงสา โดยมีมติเพิม่ ทุนครัง้ ที่ 1 ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 จํานวน 200 ล้าน
บาท และมติเพิม่ ทุนครัง้ ที่ 2 ณ วันที่ 26 มกราคม 2558 และได้จดั สรรหุน้ ดังกล่าวในวันที่
27 กุมภาพันธ์ 2558
บริษทั ฯ จดทะเบียนแปลงสภาพเป็ นบริษทั มหาชน เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558
บริษทั ฯ ลงนามในสัญญางานจ้างเหมาขุด-ขนดินและถ่านหิน สําหรับโครงการเหมืองแม่
เมาะ โครงการที่ 8 ในวันที่ 26 สิงหาคม 2558 ซึง่ มีมลู ค่ารวมเท่ากับ 22,871 ล้านบาท

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)
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บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
ปี

เหตุการณ์ทส่ี าํ คัญ

-

2559

-

-

-

โดยมีระยะเวลาตามสัญญาตัง้ แต่ปี 2559 ถึง 2568 และมีรายละเอียดของงานดังนี้
 รายการที ่ 1 ขุดและขนดินปริมาณ 375.0 ล้านลูกบาศก์เมตรแน่น
 รายการที ่ 2 ขุดและขนถ่านลิกไนต์ปริมาณประมาณ 31.0 ล้านตัน
บริ ษัท สหกลพาวเวอร์ จํากัด จดทะเบียนเพิ่มทุนเป็ น 10 ล้ านบาท คิดเป็ นจํานวนหุ้น
1,000,000 หุ้น มีมลู ค่าหุ้นละ 10 บาท
จดทะเบียนเลิกกิจการบริษทั สหกลเอนยิเนียร์ จํากัด เนื่องจากไม่มกี ารดําเนินกิจการใด
แล้ว เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 โดยบริษทั สหกลเอนยิเนียร์ จํากัด อยู่ระหว่างการชําระ
บัญชีเพื่อเลิกกิจการ
บริษทั ฯ เพิม่ ทุนจดทะเบียนจาก 750 ล้านบาท เป็ น 1,150 ล้านบาท โดยจัดสรรหุน้ เพื่อ
เสนอขายต่อประชาชนจํานวน 380 ล้านบาท แบ่งเป็ น 380 ล้านหุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ
1 บาท โดยหุน้ ทีเ่ หลืออีก 20 ล้านหุน้ สํารองไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั ฯ ทีอ่ อกให้แก่กรรมการ และพนักงานของบริษทั ฯ
ตามมติทป่ี ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559
วันที1่ 4, 17 และ 18 ตุลาคม 2559 บริษทั ฯ ได้เปิ ดให้บคุ คลทัวไปจองซื
่
อ้ หุน้ (Initial
Public Offering) จํานวน 380,000,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 33.63 ของจํานวนหุน้ สามัญที่
ออกและเรียกชําระแล้วทัง้ หมดของบริษทั ฯ ภายหลังการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนครัง้ นี้
หรือร้อยละ 33.04 ของจํานวนหุน้ สามัญทีอ่ อกและเรียกชําระแล้ว ภายหลังการเสนอขาย
หุน้ สามัญเพิม่ ทุนครัง้ นี้และการใช้สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิทอ่ี อกให้แก่กรรมการและ
พนักงาน มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 1 บาท โดยจําหน่ายในราคาหุน้ ละ 3.2 บาท
เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้เพิม่ หุน้ สามัญของ SQ
เข้าเป็ นหลักทรัพย์ใหม่ และเข้าทําการซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯเป็ นวันแรก (First Day
Trade) เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2559
บริษทั ทริปเปิ้ ล เอส อีโค่ จํากัด มีการเพิม่ ทุนจดทะเบียนเป็ น 60 ล้านบาท คิดเป็ นมูลค่า
หุน้ ทัง้ หมด 6 ล้านหุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท

1.3. โครงสร้างการถือหุ้นของบริษทั ฯ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษทั ฯ มีโครงสร้างธุรกิจ ดังนี้
บมจ. สหกลอิ ควิ ปเมนท์
(บริ ษทั ฯ)
50%

50%

กิ จการร่วมค้า
ไอทีดี – เอสคิ ว

กิ จการร่วมค้า
เอสคิ ว – ไอทีดี

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

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)
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บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน)

บริษทั
1 กิจการร่วมค้า ไอทีดี – เอสคิว

สัดส่วนการถือหุน้
ร้อยละ 50

2 กิจการร่วมค้า เอสคิว – ไอทีดี

ร้อยละ 50

3 บริษทั สหกลพาวเวอร์ จํากัด

ร้อยละ 100

4 บริษทั ทริปเปิ้ ล เอส อิโค่ จํากัด

ร้อยละ 15 ผ่าน บจ. สหกล
พาวเวอร์

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ดําเนินงานภายใต้สญ
ั ญา กับ กฟผ. สําหรับ
โครงการเหมืองแม่เมาะ โครงการที่ 7
ดําเนินงานภายใต้สญ
ั ญา กับ กฟผ. สําหรับ
โครงการเหมืองแม่เมาะ โครงการที่ 7/1
(ปจั จุบนั โครงการที่ 7/1 สิน้ สุดแล้ว)
ลงทุนในบริษทั อื่นทีป่ ระกอบธุรกิจผลิตและ
จําหน่ายกระแสไฟฟ้า
พัฒนาและลงทุนในธุรกิจผลิตและจําหน่ าย
กระแสไฟฟ้า

กิจการร่วมค้า ไอทีดี – เอสคิว
กิจการร่วมค้า ไอทีดี – เอสคิว จัดตัง้ ขึน้ ตามสัญญาร่วมค้าลงวันที่ 6 ตุลาคม 2551 ระหว่างบริษทั อิตาเลียน
ไทย ดีเวล๊อปเมนท์ จํากัด (มหาชน) และ บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน) ในสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 50:50
เพื่อรับจ้างขุด – ขนดินและถ่านหินทีเ่ หมืองแม่เมาะให้กบั การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเป็ นจํานวนเงิน 21,906
ล้านบาท ซึง่ มีกาํ หนดเวลาตัง้ แต่วนั ที่ 22 ตุลาคม 2551 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563
กิจการร่วมค้า เอสคิว – ไอทีดี
กิจการร่วมค้า เอสคิว – ไอทีดี จัดตัง้ ขึน้ ตามสัญญาร่วมค้าโดยมีผลเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2554 ระหว่างบริษทั
สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน) และ บริษทั อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนท์ จํากัด (มหาชน) ในสัดส่วนการลงทุนร้อย
ละ 50:50 เพื่อรับจ้างเหมาขุด – ขนดินและถ่านหินที่เหมืองแม่เมาะให้กบั การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็ น
จํานวนเงิน 5,273 ล้านบาท ซึง่ มีกําหนดเวลาตัง้ แต่วนั ที่ 9 สิงหาคม 2554 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558 (อย่างไรก็ดี
กิจการร่วมค้า ไอทีดี – เอสคิว มีการจ้างเหมาช่วงกิจการร่วมค้า เอสคิว – ไอทีดี ให้ไปทํางานพืน้ ทีโ่ ครงการ 7 ตัง้ แต่
เดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือนมิถุนายน 2559 เพื่อประโยชน์สูงสุดของกิจการร่วมค้า เนื่องจากทรัพย์สนิ ที่ใช้ในการ
ดําเนินงานของกิจการร่วมค้า เอสคิว – ไอทีดี นัน้ ยังมีศกั ยภาพในการใช้งานต่อและโครงการที่ 7/1 และ โครงการ 7
นัน้ อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งหลังจากทํางานส่วนนี้เสร็จแล้วจึงจะมีการแบ่งทรัพย์สนิ สุดท้ายระหว่างผู้ร่วมค้าและ
ดําเนินการเลิกกิจการ)
บริษทั สหกลพาวเวอร์ จํากัด
บริษัท สหกลพาวเวอร์ จํากัด จัดตัง้ ขึน้ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2547 ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท มี
จํานวนหุน้ ทัง้ หมด 100,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท เพื่อประกอบธุรกิจประเภทการลงทุนในธุรกิจผลิตและจําหน่ าย
กระแสไฟฟ้า ทัง้ นี้ บริษทั สหกลพาวเวอร์ จํากัดมีการเพิม่ ทุนระหว่างปี 2558 ทําให้ปจั จุบนั บริษทั มีทุนจดทะเบียนเป็น
10 ล้านบาท คิดเป็ นจํานวนหุน้ 1,000,000 หุน้ ทีม่ ลู ค่าหุน้ ละ 10 บาท
บริษทั ทริปเปิ้ ล เอส อีโค่ จํากัด
บริษทั ทริปเปิ้ ล เอส อีโค่ จํากัด จัดตัง้ ขึน้ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 ด้วยทุนจดทะเบียน 40 ล้านบาท มีจาํ นวน
หุน้ ทัง้ หมด 4 ล้านหุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท และบริษทั มีการเพิม่ ทุนในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2559 ทําให้ปจั จุบนั
บริษัทมีทุนจดทะเบียนทัง้ หมด 60 ล้านบาท คิดเป็ นจํานวนหุน้ ทัง้ หมด 6 ล้านหุน้ มูลค่าหุ้นละ 10 บาท โดย
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)
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บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
บริษัท สหกลพาวเวอร์ จํากัด ได้จดั ตัง้ บริษัทร่วมกับ กลุ่มครอบครัวรุ่งโรจน์กติ ิยศ และบริษัท พี เอส ที เอนเนอร์ยี
จํากัด โดยถือหุน้ ร้อยละ 15 ร้อยละ 70 และร้อยละ 15 ตามลําดับ ทัง้ นี้บริษทั ทริปเปิ้ ล เอส อีโค่ จํากัด อยู่ในระหว่าง
การศึกษาความเป็ นไปได้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานลม และ/หรือ พลังงานทางเลือกอื่น

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)
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บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
2

ลักษณะการประกอบธุรกิ จ

2.1

ภาพรวมประกอบธุรกิ จ

ปจั จุบนั บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจให้บริการงานด้านการทํา
เหมืองแร่อย่างครบวงจร (Mining Service Business) โดยปจั จุบนั เหมืองทีบ่ ริษทั ฯ ให้บริการดําเนินงาน จะเป็ นการทํา
เหมืองถ่านหินแบบบ่อเปิ ด (Open Pit Mining) ซึง่ เป็ นการเปิ ดหน้าดินเป็ นบ่อลึกลงไปจนถึงชัน้ ถ่านหิน แล้วจึงทําการ
ขุด ถ่ า นหิน ออกมาใช้ง าน เนื่ อ งจากบริษัท ฯ เป็ น ผู้ใ ห้บ ริก ารด้า นการทํา เหมือ งแร่ อ ย่ า งครบวงจร การให้บ ริก าร
ครอบคลุมงานต่างๆ ดังต่อไปนี้
(1) การวางแผนงานเหมืองและขนส่ง โดยบริษัทฯ ทําการจัดทําแผนงานในเหมืองทัง้ หมด เริ่มตัง้ แต่ การ
เตรียมพื้นที่แหล่งแร่ทจ่ี ะขุด พื้นที่ทง้ิ ดิน และพืน้ ทีก่ ่อสร้าง การเลือกเครื่องจักรกลทัง้ เครื่องจักรกลหลัก
(Main Equipment) และ เครื่องจักรกลช่วยและสนับสนุน รวมถึงการจัดทําแบบแปลนเหมืองทัง้ ในระยะสัน้
ระยะกลาง และระยะยาว แบบก่อสร้างองค์ประกอบต่ างๆ ของเหมือง เช่น ถนน สะพาน ผนังกัน้ นํ้ า
คลองผันนํ้า สํานักงาน ฯลฯ ตลอดจนแผนในการฟื้นฟูสภาพเหมือง
(2) การปฎิบตั งิ านเปิ ดหน้าเหมือง บริษทั ฯ สามารถรับงานเปิ ดหน้าเหมืองได้หลายระดับด้วยความชํานาญใน
พืน้ ทีแ่ ละมีบุคลากรทีม่ ปี ระสบการณ์และความชํานาญในแต่ละส่วน ตัง้ แต่เหมืองขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่
สามารถรับงานเปิ ดหน้าเหมืองแร่ได้หลายประเภท เช่น ถ่านหิน ทองแดง แบรไรต์ โปแตช ฯลฯ
(3) การเป็ นทีป่ รึกษางานเหมือง
(4) การบริการให้เช่าเครื่องจักรขนาดใหญ่และงานซ่อมบํารุงซึง่ เป็ นการบริการให้เช่าเครื่องจักรทัง้ แบบทีเ่ ป็ น
สัญญาเช่าทางการเงิน และสัญญาเช่าดําเนินงาน รวมถึงบริการงานซ่อมบํารุงเครื่องจักรด้วยวิศวกร
ผูเ้ ชีย่ วชาญ
(5) การรับเหมาก่อสร้างงานวิศวกรรมโยธาและระบบสาธารณูปโภค เช่น ถนน ทีพ่ กั อาศัย เป็ นต้น
กลุ่มบริษัทสหกล เริม่ ให้บริการด้านเหมืองตัง้ แต่ ปี 2526 โดยเป็ นผู้ดําเนินธุรกิจไทยรายแรกที่รบั ผิดชอบ
ดําเนินงานโครงการเปิ ดหน้าเหมือง ทีม่ มี ลู ค่ากว่าหมื่นล้านบาท โดยงานแรกของกลุ่มบริษทั สหกลคือ โครงการเหมือง
แม่เมาะ โครงการ 1 ของการไฟฟ้าฝา่ ยผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) มูลค่าโครงการรวมทุกสัญญาประมาณ 2,770
ล้านบาท งานต่อมาของกลุ่มบริษัทสหกลคือ โครงการเหมืองแม่เมาะ โครงการ 2 ของ กฟผ. เช่นกัน โดยมีมูลค่า
โครงการรวมทุกสัญญาประมาณ 7,648 ล้านบาท หลังจากนัน้ กลุ่มบริษทั สหกลได้รบั งานทีเ่ กีย่ วข้องกับงานขุด ขน และ
ลําเลียงดินและถ่านหิน งานติดตัง้ ระบบสายพานในเหมืองแม่เมาะ รวมถึงการรับเหมาก่อสร้างทางหลวงสายสําคัญๆ
ทัวประเทศไทย
่
ปจั จุบนั การดําเนินธุรกิจให้บริการและดําเนินงานเหมืองแร่อย่างครบวงจรทัง้ หมดของกลุ่มบริษัท
สหกล อยู่ภายใต้การดําเนินงานของบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ โดยเป็ นผู้
รับจ้างในการขุดและขนดินและถ่านหินใน โครงการเหมืองแม่เมาะ โครงการ 7 โครงการ 7/1 และโครงการ 8 ซึง่ เป็ น
โครงการต่อเนื่องจากโครงการในอดีตของ กฟผ. โดยโครงการ 7 เริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 22 ตุลาคม 2551 สิน้ สุดสัญญาวันที่
30 เมษายน 2563 มูลค่าโครงการทัง้ หมดประมาณ 21,906 ล้านบาท โครงการ 7/1 เริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 9 สิงหาคม 2554
สิน้ สุดสัญญาวันที่ 30 กันยายน 2558 มูลค่าโครงการทัง้ หมดประมาณ 5,273 ล้านบาท และ โครงการ 8 ซึง่ มีระยะเวลา
ดําเนินการตามสัญญาตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และมีมูลค่าโครงการทัง้ หมดประมาณ
22,871 ล้านบาท (อย่างไรก็ดี บริษทั ฯ ได้เจรจากับ กฟผ. และขอเริม่ งานในโครงการ 8 ตัง้ แต่เดือนพฤศจิกายน 2558)
นอกจากโครงการเหมืองแม่เมาะทีก่ ล่าวมาข้างต้น บริษทั ฯ ได้ลงนามในสัญญาจ้างเหมาขุด-ขนดินและถ่านหิน
ณ เหมืองหงสา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กับ บริษทั หงสาเพาเวอร์ จํากัด เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2557
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)
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บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
โดยโครงการดังกล่าวมีมลู ค่าประมาณ 11,743 ล้านบาท เริม่ ต้นโครงการวันที่ 22 มิถุนายน 2558 และสิน้ สุดโครงการ
วันที่ 31 ธันวาคม 2569
2.2

ลักษณะผลิ ตภัณฑ์และบริการ – การทําเหมืองแร่
การทําเหมืองแร่ โดยทัวไปแล้
่
วแบ่งออกเป็ น 2 แบบคือ
(1) การทําเหมืองแบบเหมืองเปิ ด (Surface Mining)
(2) การทําเหมืองแบบเหมืองใต้ดนิ (Underground Mining)

การพิจารณาเลือกการทําเหมืองในแต่ละแบบนัน้ มีขอ้ จํากัด ข้อดี ข้อเสีย แตกต่างกันออกไป โดยยึดถือลักษณะ
ทางธรณีวทิ ยาของแหล่งแร่ และความคุม้ ค่าทางเศรษฐศาสตร์เป็ นหลักในการพิจารณาการทําเหมืองในแต่ละประเภท
ซึง่ มีรายละเอียดในการดําเนินการดังนี้
การทําเหมืองแร่แบบเหมืองเปิ ด (Surface Mining)
การทําเหมืองแร่แบบเหมืองเปิ ดนัน้ เป็ นการทําเหมืองจากผิวดินลึกลงไปหาชัน้ แร่แล้วทําการขุดแร่นนั ้ ขึน้ มาใช้
การทําเหมืองแบบนี้มที ด่ี าํ เนินการอยู่ 3 วิธคี อื
(1) การทําเหมืองแบบบ่อเปิ ด (Open Pit Mining) เป็ นการเปิ ดหน้าดินเป็ นบ่อลึก ลงไปจนถึงชัน้ แร่ แล้ว
จึงทําการขุดแร่ออกมาใช้งาน โดยแบ่งทําเป็ นชัน้ (Bench) ซึง่ อาจจะมีชนั ้ เดียวหรือหลายชัน้ ก็ได้ ขึน้ อยู่กบั ความลึกของ
ชัน้ แร่แ ละความสามารถของเครื่องจักรกลที่ใช้ ลักษณะของเหมืองจะคล้ายกับรูปปิ รามิดฐานกลมพุ่งลงดิน หรือ
เหมือนกับการขุดบ่อลึกลงไปเป็ นขัน้ บันได การทําเหมืองเป็ นชัน้ จะทําให้ผนังบ่อเหมืองมีความมันคง
่ และทําให้มคี วาม
ปลอดภัยในการทํางาน ทัง้ นี้ความสูงของชัน้ จะกําหนดตามความสามารถของเครื่องจักรกลทีใ่ ช้ทําการขุด ส่วนความ
กว้างของชัน้ จะต้องเพียงพอสําหรับการทํางานของเครื่องจักรกลต่างๆ
การทําเหมืองประเภท Open Pit Mining เป็ นประเภทของเหมืองทีไ่ ด้รบั ความนิยมมากที่สุด เหมาะสําหรับ
เหมืองแร่ทม่ี ขี นาดใหญ่ โดยในการทําเหมืองจะเริม่ จากการเตรียมพืน้ ทีแ่ ละสิง่ อํานวยความสะดวกต่างๆ ซึง่ สิง่ ทีส่ าํ คัญ
มากในการทําเหมืองแร่แบบนี้ ได้แก่ พืน้ ทีท่ ง้ิ ดิน (Waste Dump) ทีก่ องหน้าดิน (Top Soil) และลานกอง (Stockpile)
โดยกําหนดให้อยู่ใกล้กบั ขอบเขตสุดท้ายของการทําเหมืองให้มากที่สุด เนื่องจากจะมีผลต่ อค่าใช้จ่ายในการขนส่ง
จากนัน้ จึงเลือกเครื่องจักรกลตามความจําเป็ นและความเหมาะสม เนื่องจากการทําเหมืองประเภทนี้ต้องทําการขุดดิน
ออกจนถึงชัน้ แร่ จึงจะทําการขุดแร่ออกมาใช้ได้ ดังนัน้ จึงจําเป็ นต้องทําการเปิ ดหน้าดินล่วงหน้าเพื่อให้สามารถขุดแร่
ออกมาใช้ได้ตามกําหนด ทัง้ นี้ลกั ษณะของงานส่วนใหญ่ทจ่ี ะทําจะประกอบด้วยงาน 4 ประเภท คือ การเจาะ การระเบิด
การขุด และการขน

(1)

การเจาะ
(Drilling)

(2)

การระเบิด
(Blasting)

(3)

การขุด
(Excavation)

(4)

การขน
(Conveying)

การเจาะและระเบิดนัน้ อาจไม่จาํ เป็ น ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั คุณสมบัตแิ ละความแข็งของดินหรือแร่ ในส่วนการขุดและขน
นัน้ จะต้อ งเลือ กใช้เ ครื่อ งจัก รกลให้เ หมาะสมกับ ลัก ษณะงาน เพื่อ ให้ก ารดํ า เนิ น งานมีป ระสิท ธิภ าพ อย่ า งไรก็ดี
นอกเหนือจากงานหลักในการทําเหมืองดังกล่าวมาแล้วข้างต้น ยังมีงานสนับสนุนอื่นๆ ทีม่ คี วามจําเป็ นในการทําเหมือง
เช่นเดียวกัน ได้แก่
-

งานด้านสุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)
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-

งานควบคุมทางด้านผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมทัง้ ด้านเสียง ฝุน่ นํ้า ฯลฯ

-

งานควบคุมทางด้านวิศวกรรมธรณี เพื่อป้องกันการพังทลายของผนังบ่อ เหมือง และทีท่ ง้ิ ดิน

-

งานด้านระบบระบายนํ้า

-

งานด้านการบํารุงรักษาเครื่องจักรกล

-

งานระบบสือ่ สาร

-

งานด้านวิศวกรรมโยธา เช่น งานก่อสร้างต่างๆ งานบํารุงรักษาถนนทางวิง่ สําหรับการขนส่ง ฯลฯ เป็ นต้น

-

งานฟื้นฟูสภาพเหมือง (Reclamation)

เครื่องจักรกลทีใ่ ช้ในการทําเหมือง Open Pit Mining มีหลายประเภทนับตัง้ แต่ระบบ Continuous Mining
Equipment ได้แก่ รถขุดบุง้ กีห๋ มุน (Bucket Wheel Excavator) และระบบสายพาน (Belt Conveyor System) ระบบ
Shovel & Truck และระบบผสมระหว่าง Shovel & Truck กับเครื่องโม่ (Crusher) และระบบสายพาน (Belt Conveyor
System) ตามความเหมาะสมกับลักษณะของวัสดุและงาน
การทําเหมืองแบบ Open Pit Mining จะมีวธิ กี ารทํางานไม่ยุ่งยากซับซ้อน และสามารถปรับเปลี่ยนวิธกี าร
ทํางานหรืออัตราการผลิตง่าย มีความปลอดภัยในการทํางานและไม่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพของผูป้ ฏิบตั งิ าน แต่การทํา
เหมืองวิธดี งั กล่าวมีขอ้ เสียในด้านข้อจํากัดของความลึกของบ่อเหมือง และใช้เงินลงทุนสูง ทําให้โครงการทีใ่ ช้วธิ นี ้ี ต้อง
เป็ นแหล่งแร่ขนาดใหญ่ จึงจะคุม้ ค่าการลงทุน เนื่องจากจําเป็ นต้องขุดหน้าดินออกก่อนทัง้ หมด จึงสามารถขุดแร่ออกมา
ได้ นอกจากนี้ยงั ต้องใช้พ้นื ที่ในการทําเหมืองมาก ทัง้ ที่ท้งิ ดินและบ่อเหมือง จึงทําให้ต้องทํางานฟื้ นฟู สภาพที่ดิน
หลังจากการทําเหมือง
(2) การทําเหมืองแบบ Open Cast Mining การทําเหมืองประเภทนี้ จะทําการเปิ ดหน้าดินเป็ นบล็อคหรือ
แถบ (Strip) เล็กๆ โดยใช้รถขุด Dragline ทําการขุดดินกองไว้ขา้ งๆ และทําการเปิ ดหน้าดินและขุดและขนแร่ทลี ะแถบ
ซึง่ จะทําให้ปริมาณการเปิ ดหน้าดินและใช้เนื้อที่การทําเหมืองน้อยกว่าการทําเหมืองแบบ Open Pit Mining และ
สามารถลดค่าใช้จ่ายทางด้านเครื่องจักรกลสําหรับขนดินเนื่องจากจะกองไว้ขา้ งบ่อเหมืองหรือแถบ (Strip) แทนทีจ่ ะเอา
ไปทิง้ ในทีท่ ง้ิ ดิน และลดค่าใช้จ่ายทางด้านการฟื้นฟูสภาพเหมืองลงมาก อย่างไรก็ดี การทําเหมืองในลักษณะนี้ จะต้อง
ทําในแหล่งแร่ทม่ี ขี นาดใหญ่และมีความต่อเนื่อง
(3) การทําเหมืองเปิ ดตามแบบเครือ่ งเจาะ (Auger Mining) เป็ นวิธกี ารขุดเจาะเพื่อเอาแร่บริเวณผนังบ่อ
ด้านทีล่ าดชันสูง (Highwall) หรือส่วนของแร่ทอ่ี ยู่เหนือพืน้ ดิน (Outcrop) ออกมาโดยใช้เครื่องเจาะแบบสว่าน (Auger
Drill) ทําการเจาะเข้าไปในชัน้ แร่ ซึง่ ตัวสว่านจะนําพาแร่ ทีถ่ ูกเจาะออกมาตามช่องทีเ่ จาะเอาไว้ จากนัน้ ก็ใช้รถตัก ตัก
ใส่รถบรรทุกขนไปใช้งาน การทําเหมืองแบบนี้ไม่มกี ารเปิ ดหน้ าดิน มีแต่เพียงการขุดเจาะเท่านัน้ ส่วนใหญ่การทํา
เหมืองโดยวิธนี ้ีจะเป็ นการทํางานเสริม หรือต่อจากการทําเหมืองแบบ Open Pit Mining หรือ Open Cast Mining
โดยมากมักจะทําการเจาะในชัน้ แร่บางๆ ซึง่ ไม่สามารถขุดคัดแยกจากการทําเหมืองโดยวิธอี น่ื แล้ว การทําเหมืองวิธนี ้ีไม่
ค่อยนิยมทํากันเนื่องจากไม่สามารถขุดเจาะให้ครบแหล่งแร่ทงั ้ หมด
การทําเหมืองแบบเหมืองใต้ดิน (Underground Mining)
การทําเหมืองแร่ใต้ดนิ ค่อนข้างอันตราย เนื่องจากในชัน้ ของแร่จะมีการสะสมตัวของก๊าซทีไ่ วต่อการติดไฟ เช่น
ก๊าซมีเทน เมื่อทําการขุดถ่าน ก๊าซดังกล่าวจะถูกระบายออกมาสะสมในบริเวณหน้างาน ซึ่งหากเกิดปญั หากับระบบ
ระบายอากาศของการทําเหมืองใต้ดนิ อาจทําก๊าซดังกล่าวลุกติดไฟได้ อีกทัง้ บริเวณหน้างานของการขุดแร่ จะมีฝ่นุ ฟุ้ง
กระจาย ถ้าความหนาแน่นของฝุน่ สะสมตัวถึงจุดทีเ่ หมาะสมกับอุณหภูมแิ ละความดันของอากาศในบริเวณหน้างาน จะ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)
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สามารถทําให้เกิดการระเบิดอย่างรุนแรงขึน้ ได้ อย่างไรก็ดี การทําเหมืองดังกล่าวอาจจําเป็ นในกรณีทแ่ี ร่อยู่ลกึ จากผิว
ดิน มากทํา ให้ไ ม่ สามารถทํา เหมือ งเปิ ดได้ เพราะต้อ งขุด เปิ ด ดินและหิน ออกจํา นวนมากก่ อนที่จะถึงชัน้ แร่ ทํา ให้
อัตราส่วนระหว่างดินต่อแร่ (Stripping Ratio) ทีจ่ ะต้องขุดออกสูงมาก ส่งผลให้ค่าใช้จา่ ยในการขุดขนดินและแร่แพงกว่า
ราคาแร่ทจ่ี ะขายได้ ดังนัน้ จึงจําเป็ นต้องเลือกวิธกี ารทําเหมืองใต้ดนิ เพื่อลดค่าใช้จ่ายของการเปิ ดหน้าดิน หรือในกรณีท่ี
แหล่งแร่อยู่ใกล้แหล่งชุมชนหรืออยู่ใกล้บริเวณทีม่ กี ารอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมทีค่ ่อนข้างเข้มงวด ทําให้การทําเหมืองเปิ ดไม่
สามารถควบคุมมลภาวะทีเ่ กิดจากการทําเหมืองให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานซึง่ กําหนดไว้ค่อนข้างสูงได้ หรืออาจจะต้อง
เสียค่าใช้จ่ายจํานวนมากกว่าการทําเหมืองแบบใต้ดนิ ในการควบคุมมลภาวะ อย่างไรก็ดี การทําเหมืองประเภทใต้ดนิ นี้
มีขอ้ จํากัดในเรื่องความลึกของชัน้ แร่ ทีต่ ้องอยู่ในระดับทีล่ กึ พอสมควร และความลาดเอียงของแนวชัน้ แร่ ทีค่ วรอยู่ใน
แนวระนาบและไม่ชนั มาก
ในปจั จุบนั เหมืองทีบ่ ริษทั ฯ ให้บริการดําเนินงานจะเป็ นการทําเหมืองถ่านหินแบบบ่อเปิ ด (Open Pit Mining)
โดยกระบวนการดําเนินการทําเหมืองแบบบ่อเปิ ดนัน้ จะอธิบายโดยละเอียดในส่วนถัดไป อย่างไรก็ดี หากในอนาคต
ลูก ค้า ของบริษัท ฯ มีค วามต้อ งการบริก ารการทํา เหมือ งแบบใต้ดิน เพราะคุ้ม กับ ค่ า ใช้จ่ า ยในการลงทุ น และการ
ดําเนินงาน บริษทั ฯ ก็จะเข้าไปเสนอบริการในการทําเหมืองแบบเหมืองใต้ดนิ ด้วยเช่นกัน โดยการนําความเชีย่ วชาญ
และเทคโนโลยีในการทําเหมืองแบบบ่อเปิ ดมาประยุกต์ใช้
2.3

ขัน้ ตอนการทําเหมือง

ขัน้ ตอนในการให้บริการทําเหมืองของบริษทั ฯ สามารถแบ่งเป็ น 2 ช่วงระยะเวลาการดําเนินงานได้แก่ (1) ช่วง
การเตรียมงาน และ (2) ช่วงดําเนินงานโดยใช้เครื่องจักรหลัก โดยสามารถสรุปขัน้ ตอนการดําเนินงานได้ดงั นี้
ช่วงการเตรียมงาน
(Preparation Work)
การทําเหมืองแบบบ่อเปิ ด
(Open Pit Mining)

-

สํารวจ, วางแผน และรังวัดเบือ้ งต้น
เตรียมพืน้ ที่
ติดตัง้ เครื่องจักรและระบบต่างๆ
ทดลองใช้เครื่องจักรหลัก

ช่วงดําเนิ นงานโดยใช้เครือ่ งจักรหลัก
(Main Equipment Period)
-

เจาะและวางระเบิด
ขุดและขนดิน
ลําเลียงผ่านระบบสายพาน
โปรยดินด้วยเครื่อโปรย (Spreader)

2.3.1 ขัน้ ตอนการเตรียมงาน (Preparation Work)
การดําเนินงานของบริษทั ฯ ในช่วงการเตรียมงานจะเริม่ จาก (1) งานสํารวจพืน้ ทีเ่ พื่อรังวัดพืน้ ทีท่ ํางานเบือ้ งต้น
และการวางแผนทําเหมือง (2) งานเคลื่อนย้ายเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ (3) งานเตรียมพื้นที่ เช่น ดําเนินการ
ถางปา่ ปรับพืน้ ที่ ทําทางระบายนํ้า ฯลฯ (4) งานก่อสร้าง เช่น ถนน สะพานสําหรับสายพานขนดิน (Waste Conveyor
Bridge) สะพานสําหรับรถบรรทุกสิบล้อข้ามท่อคอนกรีต (Main Diversion Box Culvert) ฯลฯ (5) งานติดตัง้ และ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)
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ประกอบเครื่องมือ อุปกรณ์ ระบบไฟฟ้า 22 กิโลโวลต์ (KV) ระบบการกําจัดฝุ่น เช่น สถานีสบู นํ้าและชุดหัวฉีดนํ้า และ
ระบบโม่สายพานลําเลียงดินและเครื่องโปรย (6) งานทดลองการขุดขนดินเพือ่ เตรียมความพร้อมสําหรับงานในช่วงการ
ใช้เครือ่ งจักรหลัก
เครื่องจักรกลทีใ่ ช้ในช่วงการเตรียมงาน ได้แก่ รถขุดแบคโฮ (Backhoe) รถบรรทุกเทท้ายสิบล้อ รถแทรกเตอร์
รถเกรด รถบด รถนํ้า ฯลฯ เครื่องจักรเหล่านี้สว่ นใหญ่จะนํามาใช้เป็ นการเฉพาะในช่วงการเตรียมงานตามทีก่ ําหนด จะ
มีบางส่วนเท่านัน้ ทีเ่ หลือไว้เพื่อจะนําไปใช้เป็ นเครื่องจักรสนับสนุนในรายการอื่นๆ
สําหรับรายละเอียดของงานในช่วงเวลาเตรียมงานมีดงั นี้
(1)

งานสํารวจพืน้ ที่เพื่อรังวัดพืน้ ที่ทาํ งานเบือ้ งต้น จะเริม่ ดําเนินการทันทีดว้ ยการตรวจสอบหมุดเขตและ
แนวเขต พร้อมทัง้ ตรวจสอบระดับดินเดิมร่วมกับเจ้าหน้าทีร่ งั วัดของลูกค้า ให้แล้วเสร็จก่อนเริม่ งานขุด
และขนดิน เพื่อนํามาใช้ในการออกแบบแผนการทํางานเหมือง

(2)

งานเคลื่อนย้ายเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ จะเริม่ ดําเนินการทันทีหลังจากทีไ่ ด้รบั การยืนยัน
ให้ดํา เนิ น การโดยลูก ค้า โดยจะนํ า เครื่อ งจัก รกลที่เ คยใช้งานมาแล้ว และผ่ า นการดูแ ลรัก ษาอย่ า ง
สมํ่ า เสมอ มาตรวจคุ ณ ภาพและปรับ ปรุ ง สภาพ (Reconditioning) เครื่อ งจัก รหลัก เช่ น บุ้ง กีห๋ มุ น
(Bucket Wheel) เครื่องโม่ (Crusher) ระบบสายพานลําเลียง (Belt Conveyor) เครื่อ งโปรยดิน
(Spreader) รถขุด (Excavator) รถบรรทุก ฯลฯ จนสามารถใช้งานได้ดกี บั สภาพงานของเหมืองและใช้
งานได้ตลอดอายุโครงการทีไ่ ด้รบั ว่าจ้าง

(3)

งานเตรียมพืน้ ที่ เช่น งานถางปา่ งานระบายนํ้าออกจากพืน้ ทีท่ าํ งาน งานปรับพืน้ ทีแ่ ละไถเกลีย่ บริเวณ
ทีจ่ ะทําการขุดขนดินและบริเวณทีท่ ง้ิ ดิน และงานปรับพืน้ ที่ เพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับงานก่อสร้าง
และติดตัง้ ระบบสายพาน

(4)

งานก่อสร้าง
-

งานก่อสร้างระบบระบายนํ้า เพื่อควบคุมปริมาณนํ้าและบังคับนํ้าในบริเวณดังกล่าวให้ไหลไป
ตามทิศทางทีก่ ําหนดโดยอาจมีการปรับแต่งเพิม่ เติมจากแบบที่กําหนดตามสภาพที่เกิดขึน้ จริง
ในขณะปฎิบตั ิงานเพื่อให้การระบายนํ้ าได้ผลเต็มที่ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ต้องเสนอให้ลูกค้า
พิจารณาเห็นชอบก่อนการดําเนินการเสมอ ทัง้ นี้งานก่อสร้างทีเ่ กีย่ วข้องมีรายละเอียดดังนี้
-

ระบบระบายนํ้าบริเวณบ่อเหมืองและบริเวณบ่อรอบเหมือง ประกอบด้วย งานก่อสร้าง
ร่องระบายนํ้า บ่อพักนํ้า (Sump) Drop Structure ท่อระบายนํ้าลอดระบบสายพานและ
ลอดถนน และทางลาด (Ramp)

-

ระบบระบายนํ้าบนทีท่ ้งิ ดิน ประกอบด้วย งานก่อสร้างร่องระบายนํ้า Drop Structure
และท่อระบายนํ้า

-

งานก่อสร้างสะพาน สําหรับรถบรรทุกดินของงานเตรียมการจะดําเนินการก่อสร้าง และสําหรับ
สายพานขนดิน

-

งานก่อสร้างท่อคอนกรีต (Box Culvert) ซึง่ บริษทั ฯ ต้องสร้างในตําแหน่งทีถ่ นนหรือทางวิง่ ตัด
ผ่านกับสายพานงานดินของผูร้ บั จ้าง โดยจะต้องให้สายพานงานดินลอดทางวิง่ ของถนน ทัง้ นี้ ท่อ
คอนกรีต (Box Culvert) ดังกล่าว จะต้องสามารถรับนํ้ าหนักของรถบรรทุกขนาดไม่ต่ํากว่า 21
ตัน และให้มคี วามกว้างของผิวถนนไม่น้อยกว่า 15 เมตร
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-

(5)

งานก่อสร้างถนนและทางวิ่ ง โดยบริษทั ฯ ต้องดําเนินการก่อสร้างตาม Typical Cross Section
คือให้มคี วามกว้างของผิวถนนประมาณ 4 เท่าของความกว้างรถบรรทุก และต้องมีไหล่ถนนกว้าง
ข้างละไม่น้อยกว่า 0.25 เท่าของความกว้างตัวรถบรรทุก ในส่วนของความลาดเอียงของถนน
(Gradation) นัน้ ให้มคี วามชันได้ไม่เกินร้อยละ 8 และถนนสายหลักนัน้ ต้องปูดว้ ยวัสดุกนั ลื่น เช่น
หินคลุก ดินลูกรัง หรือดินเชลไหม้ไฟ เป็ นต้น โดยการสร้างถนนและทางวิง่ สามารถแบ่งออก
ตามอายุการใช้งานได้ 2 ประเภท ดังนี้
-

แบบถาวร (Permanent Road) คือถนนทีต่ อ้ งใช้ตลอดอายุสญ
ั ญา ได้แก่ ถนนรอบบ่อ
เหมือง ถนนตามผนังบ่อเหมือง ถนนตามผนังของทีท่ ง้ิ ดิน และถนนจากบ่อเหมืองไปยัง
ทีท่ ง้ิ ดิน การก่อสร้างถนนแบบถาวรต้องดําเนินการตามแปลนทีก่ าํ หนดโดยเคร่งครัด

-

แบบชัว่ คราว (Temporary Road) คือ ถนนที่ทําขึ้นเพื่อใช้ง านในระยะเวลาสัน้ ๆ
ประมาณ 2 ถึง 3 ปี แล้วเปลี่ยนแนวถนนใหม่เพื่อให้เหมาะกับงานในช่วงนัน้ ๆ การ
ก่อสร้างถนนแบบชัวคราวขึ
่
น้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษทั ฯ โดยต้องดําเนินการก่อสร้าง
และบํารุงรักษาถนนเอง

งานก่อสร้างสิ่ งอํานวยความสะดวก เช่น บ้านพัก สํานักงาน โรงเก็บวัตถุระเบิด โรงเก็บพัสดุ
โรงซ่อมเครื่องจักรกล ตลอดจนสิง่ อํานวยความสะดวกอืน่ ๆ

งานติ ดตัง้ และประกอบเครือ่ งมือ อุปกรณ์ และระบบต่างๆ มีรายละเอียดดังนี้
-

งานติดตัง้ เครื่องโม่ดนิ

-

งานติดตัง้ ระบบสายพานลําเลียงดิน

-

งานติดตัง้ เครื่องโปรยดิน

-

งานติดตัง้ ระบบการกําจัดฝุ่นในเครื่องโม่และระบบสายพานดินแบบเปี ยก (Wet Collector) ซึ่ง
เป็ นวิธกี ารใช้ละอองนํ้ าเกาะกับละอองฝุ่นเพื่อให้อนุ ภาคฝุ่นมีน้ํ าหนักมากขึน้ โดยได้รบั ความ
เห็นชอบจากลูกค้าก่อนดําเนินการติดตัง้ และใช้ระบบสายพานขนดินตามสัญญา ทัง้ นี้บริษัทฯ
ต้องทําการควบคุมไม่ให้ค่าความทึบแสงเกินกว่าทีเ่ กณฑ์ทล่ี กู ค้ากําหนด

2.3.2 การดําเนิ นงานในช่วงการใช้เครือ่ งจักรหลัก (Main Equipment Period)
2.3.2.1 รายละเอียดการเจาะและใช้วตั ถุระเบิ ด
การเจาะและใช้วตั ถุระเบิดช่วยในการเปิ ดหน้าดินเพื่อทําลายโครงสร้างชัน้ ดินให้มสี ภาพแตกตัวและเป็ นการช่วย
ให้เ ครื่อ งจัก รกลสามารถทํา งานได้ง่ า ยขึ้น อีก ทัง้ ยัง เป็ น การเพิ่ม ประสิท ธิภ าพในการขุด และยืด อายุ ใ ช้ง านของ
เครื่องจักรกลให้มากขึน้ อย่างไรก็ดี การระเบิดดังกล่าวจําเป็ นต้องควบคุมแรงสันสะเทื
่
อนจากจุดวัดทีก่ ําหนดไว้ ไม่ให้
เกินค่ามาตรฐานตามข้อตกลงทีไ่ ด้ทาํ ระหว่างบริษทั ฯ และลูกค้า ซึง่ โดยปกติจะอยู่ทป่ี ระมาณ 2 ถึง 3 มิลลิเมตรต่อ
วินาที
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2.3.2.2

รายละเอียดการขุดและขนดิ น

งานขุดขนดินจะเริม่ ตัง้ แต่ช่วงระยะเวลาการเตรียมงาน ซึง่ ในช่วงเวลาดังกล่าวจะมีการขุดขนดิน (Overburden)
เพื่อทําแนวสายพานสําหรับขนดินและถนนตามแผน หลังจากนัน้ จะเป็ นช่วงใช้เครื่องจักรหลักซึง่ สามารถแบ่งเป็ น 2
ระบบดังนี้
-

ระบบกึ่งต่อเนื่ อง (Semi-continuous Mining System) (“ระบบ A”) จะมีการเจาะและใช้วตั ถุระเบิด
เพื่อทําให้ดินแตกตัวแล้วใช้รถขุดบุ้งกีเ๋ สย (Front Shovel) เพื่อขุดดินและใช้รถบรรทุกเทท้าย (Rear
Dump Truck) เพื่อขนไปยังเครื่องโม่ดนิ เพื่อทําให้ดนิ มีขนาดทีเ่ หมาะสม ดินดังกล่าวจะถูกส่งต่อไปยังที่
ทิง้ ดินโดยสายพานลําเลียง และเครื่องโปรยดินเพื่อให้ได้รปู แบบตามทีก่ าํ หนด

-

ระบบต่อเนื่ อง (Continuous Mining System) (“ระบบ B”) เป็ นระบบทีใ่ ช้รถขุดบุง้ กีห๋ มุน (Bucket
Wheel Excavator) ซึง่ ทํางานแบบต่อเนื่องเพื่อขุดดินลงระบบสายพานซึง่ จะขนดินไปยังทีท่ ง้ิ ดินและใช้
เครื่องโปรยดินโปรยดินเพื่อให้ได้รูปแบบตามที่กําหนด ระบบ B เป็ นระบบที่สามารถขุดดินได้อย่าง
ต่อเนื่องในปริมาณทีม่ ากกว่าระบบ A แต่มขี อ้ เสีย คือมีความคล่องตัวในการทํางานตํ่าและใช้เวลาในการ
ซ่อมบํารุงมาก
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ทัง้ นี้ ก่อนทีจ่ ะดําเนินการขุดและขนดินทัง้ 2 ระบบ บริษทั ฯ จําเป็ นต้องศึกษาสภาพทางธรณีวทิ ยาอย่างละเอียด
และระหว่างดําเนินการขุดและขนดิน บริษทั ฯ ต้องเจาะสํารวจหาข้อมูลของชัน้ ถ่านเพิม่ เติม เพื่อวางแผนการขุดและขน
ซึง่ สามารถแบ่งออกเป็ น 2 กรณี
(1)

กรณี ดินไม่ได้แทรกตัวในชัน้ ถ่าน จะใช้วธิ กี ารขุดโดยทําการเจาะระเบิดก่อนเพื่อยืดอายุการใช้งาน
และเพิม่ ประสิทธิภาพของเครื่องจักร เมื่อทําการระเบิดแล้วจะทําการปรับพืน้ ทีห่ น้างานให้อยู่ในระนาบ
เดียวกันเพื่อให้เครือ่ งจักรทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ

(2)

กรณี ดินแทรกตัวในชัน้ ถ่าน จะใช้เครื่องจักรช่วย อาทิ รถแบคโฮ (Backhoe) รถแทรคเตอร์ ในการ
แยกชัน้ ถ่านออกจากดิน การเลือกใช้วธิ ีการขุดในกรณีดงั กล่าวขึน้ อยู่กบั ลักษณะของการวางตัวและ
ความหนาของชัน้ ดินและชัน้ ถ่าน

2.3.2.3

รายละเอียดของการทิ้ งดิ น

บริษทั ฯ จะดําเนินการทิง้ ดินระหว่างการดําเนินการให้เป็ นไปตามแบบทีก่ ําหนดไว้อย่างเคร่งครัด โดยถ้าหากมี
การเปลีย่ นแปลง บริษทั ฯ ต้องเสนอรายละเอียดของการทิง้ ดินและต้องได้รบั อนุมตั จิ ากลูกค้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรก่อน
จึงดําเนินการได้ การทิง้ ดินมีรายละเอียดดังนี้
(1)

งานไถเกลี่ยและปรับแต่งที่ทิ้งดิ น หลังจากการทิง้ ดินโดยเครื่องโปรยดิน บริษทั ฯ จะทําการบดอัดกอง
ดินโดยใช้รถแทรคเตอร์ตีนตะขาบไถเกลีย่ ปรับระดับเพื่อควบคุมทิศทางการไหลของนํ้าในบริเวณทีท่ ้งิ
ดิน สําหรับขอบเขตสุดท้ายของผนังทีท่ ง้ิ ดิน จะใช้รถแทรกเตอร์และรถแบคโฮ (Backhoe) ปรับแต่งและ
ทําการขุดร่องระบายนํ้าในส่วนทีเ่ ป็ นคันดิน เพื่อบังคับนํ้าให้ไหลตามทิศทางทีก่ าํ หนด
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(2)

การทิ้ งดิ นในระยะ 5 เมตรสุดท้ายของ Side Slope จะดําเนินการคัดเลือกดินประเภทหน้าดิน (Top
Soil) หรือดินเหนียวสีแดง (Red Bed) หรือดินประเภทอื่นๆ ทีส่ ามารถใช้ประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัยและ
เกษตรกรรมมาทิง้ ดินและจะดําเนินการปรับแต่งพืน้ ทีใ่ ห้ได้รปู แบบตามทีก่ าํ หนด

(3)

การทิ้ งดิ นในชัน้ สุดท้าย ในส่วนทีท่ ง้ิ ดิน จะพิจารณาความเหมาะสมในการถมดินบริเวณดังกล่าว โดย
ดําเนินการตัดต่อสายพานเพื่อโปรยดินให้ชดิ ชอกเขา หรือดําเนินการด้วยวิธอี ่นื ๆ เพื่อให้สามารถขนดิน
ไปถมในช่องว่างทีเ่ กิดขึน้ ให้ได้ตามแบบและข้อกําหนดของลูกค้า

(4)

การทิ้ งดิ นในบริเวณบ่อเหมือง (Inside Dump) จะทําการทิง้ ดินโดยการขุดขนในพืน้ ทีท่ ก่ี าํ หนดไว้และ
นําไปถมกลับในบ่อเหมืองในบริเวณทีล่ กู ค้ากําหนดไว้

2.3.2.4 รายละเอียดของการป้ องกันและกําจัดฝุ่ น
บริษัทฯ จะดําเนินการป้องกันและกําจัดฝุ่นซึ่งเกิดจากเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการเจาะระเบิด ขุดขน ย่อย
ขนาด และระบบสายพาน ในบริเวณทีบ่ ริษทั ฯ รับผิดชอบตลอดอายุสญ
ั ญา งานป้องกันและกําจัดฝุ่น สามารถแบ่งตาม
ประเภทของงานได้ 3 ประเภทดังนี้

2.4

(1)

งานเพิ่ มความชื้นหน้ างาน บริษทั ฯ จะดําเนินการเพิม่ ความชืน้ หน้างานโดยการฉีดพรมนํ้าโดยตรงสู่
งานดินและงานถ่านเพื่อควบคุมเรื่องฝุน่ หน้างานให้เป็ นไปตามเป้าหมาย

(2)

งานกําจัดฝุ่ นบนทางวิ่ ง บริษทั ฯ จะดําเนินการฉีดพรมนํ้าลงสู่งานดินและงานถ่านในบริเวณบ่อเหมือง
ตลอดระยะเวลาทํางาน เพื่อลดฝุน่ ทีฟ่ ้ ุงกระจายในขณะทํางาน

(3)

งานกําจัดฝุ่ นในระบบสายพาน บริษัทฯ จะดําเนินการกําจัดฝุ่นละอองแบบเปี ยกซึ่งเป็ นวิธกี ารใช้
ละอองนํ้าเกาะกับละอองฝุน่ เพื่อให้อนุภาคของฝุน่ มีน้ําหนักมากขึน้ เพื่อให้อนุภาคฝุน่ ตกลงสูพ่ น้ื ดินให้เร็ว
ทีส่ ดุ และมีผลกระทบต่อคุณสมบัตขิ องดินและถ่านทีข่ ดุ น้อยทีส่ ดุ

โครงการปัจจุบนั
ปจั จุบนั บริษทั ฯ ดําเนินโครงการใน 2 ลักษณะด้วยกัน ได้แก่ (1) โครงการที่มกี จิ การร่วมค้าเป็ นคู่สญ
ั ญากับ
ลูกค้า และ (2) โครงการทีบ่ ริษัทฯ เป็ นคู่สญ
ั ญาโดยตรง โดยโครงการที่มกี จิ การร่วมค้าเป็ นคู่สญ
ั ญากับลูกค้า
ได้แก่ โครงการเหมืองแม่เมาะ โครงการ 7 ทีด่ ําเนินการโดยกิจการร่วมค้า ITD-SQ สําหรับโครงการทีบ่ ริษทั ฯ
เป็ นคู่สญ
ั ญาโดยตรง ได้แก่ โครงการเหมืองหงสา ประเทศลาว ซึง่ เข้าทําสัญญากับบริษทั หงสาเพาเวอร์ จํากัด
และ โครงการเหมือ งแม่ เ มาะ โครงการ 8 ซึ่ง ทํ า สัญ ญากับ กฟผ. และบริษัท ฯ เริ่ม ดํ า เนิ น งานในเดือ น
พฤศจิกายน 2558

2.4.1. โครงการที่ให้กิจการร่วมค้าเป็ นคู่สญ
ั ญากับลูกค้า
บริษทั ฯ ทําสัญญากับ กฟผ. เพื่อเข้าดําเนินงานในโครงการเหมืองแม่เมาะ โครงการ 7 (“สัญญาจ้างเหมาหลัก
โครงการ 7”) ผ่านการลงทุนในกิจการร่วมค้า ITD-SQ ซึง่ เป็ นกิจการร่วมค้าทีบ่ ริษทั ฯ ร่วมลงทุนกับ ITD โดยโครงการ
7 โดยมีการแบ่งการดําเนินงานอย่างชัดเจน ซึง่ โครงการ 7 เริม่ ดําเนินงานในเดือนตุลาคม 2551 (ดูรายละเอียดภายใต้
หัวข้อ 1.1. รายละเอียดของโครงการ)
อย่างไรก็ดี เพื่อความชัดเจนในการแบ่งปริมาณงานระหว่างบริษทั ฯ และ ITD ในปี 2555 บริษัทฯ ได้เข้าทํา
สัญญาจ้างเหมาช่วงกับ ITD-SQ เพื่อให้บริษทั ฯ เข้าดําเนินงานในโครงการ 7 (“สัญญาจ้างเหมาช่วง”) ซึง่ ในสัญญาจ้าง
เหมาช่วงดังกล่าว จะมีการกําหนดปริมาณดินและถ่านหินจากปริมาณทีเ่ หลือก่อนการเข้าทําสัญญาจ้างเหมาช่วง ทัง้ นี้
บริษัทฯ ต้องรับผิดชอบค่าจ่ายที่เกิดขึน้ จากการดําเนินงานตามที่ระบุในสัญญา และสําหรับอัตราค่าจ้างต่อหน่ วยจะ
กําหนดโดยแบ่งตามลักษณะของดิน และประเภทของเครื่องจักรที่ใช้ขุด-ขน อย่างไรก็ดี เนื่องจากกิจการร่วมค้ามี
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)
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ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานส่วนกลาง อัตราค่าจ้างที่กําหนดในสัญญาจ้างเหมาช่วงจะตํ่ากว่าอัตราที่ กฟผ. กําหนด
ให้กบั กิจการร่วมค้า (ดูรายละเอียดด้านล่างภายใต้หวั ข้อ 1.2. การดําเนินงานของ บริษทั ฯ ในแต่ละโครงการ)
นอกจากนี้ เนื่องจากพืน้ ทีข่ องโครงการ 7 และโครงการ 7/1 (ซึง่ บริษทั ฯ ได้ดาํ เนินการในส่วนของบริษทั ฯ ที่
เกีย่ วข้องกับโครงการ 7/1 แล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน 2559) อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกัน และในเดือนสิงหาคม 2555
กฟผ. มีความประสงค์ทจ่ี ะให้โครงการ 7/1 เสร็จเร็วขึน้ จึงมีการรวมงานระหว่างโครงการ 7 และโครงการ 7/1 (“การ
รวมงานระหว่างโครงการ 7 และโครงการ 7/1”) ทําให้ ITD-SQ และ SQ-ITD ได้ปรับเปลีย่ นแผนการทํางาน และเข้าทํา
สัญญาระหว่างกิจการร่วมค้าทัง้ สองโดย ITD-SQ รับจ้างเหมาช่วงจาก SQ-ITD ในระหว่างเดือนกันยายน 2555 ถึง
เดือนกันยายน 2558 และ SQ-ITD รับจ้างเหมาช่วงจาก ITD-SQ หลังจากจบโครงการ 7/1 ถึงเดือนมิถุนายน 2559 (ดู
รายละเอียดด้านล่างภายใต้หวั ข้อ 1.3. การรวมงานระหว่างโครงการ 7 และโครงการ 7/1)
สําหรับการดําเนินงานของกิจการร่วมค้า กิจการร่วมค้าจะลงทุนในสินทรัพย์ และให้บริษทั ฯ และ ITD ใช้
เครื่องจักรดังกล่าวในการดําเนินงาน โดยเครื่องจักรทีก่ จิ การร่วมค้าใช้ในการดําเนินงาน สามารถแบ่งออกได้เป็ น 3
ประเภท ได้แก่ (1) เครื่องจักรทีบ่ ริษทั ฯ ขายเข้ามาหรือทําสัญญาเช่าทางการเงิน (2) เครื่องจักรที่ ITD ขายเข้ามาหรือ
ทําสัญญาเช่าทางการเงิน และ (3) เครื่องจักรทีก่ จิ การร่วมค้าซือ้ ด้วยเงินส่วนกลาง ทัง้ นี้เมื่อจบโครงการแล้วเครื่องจักร
แต่ละชนิดจะได้รบั การจัดสรรให้กบั บริษทั ฯ และ ITD ตามแนวทางทีไ่ ด้ตกลงกันไว้ (ดูรายละเอียดด้านล่างภายใต้หวั ข้อ
1.4. แนวทางการแบ่งทรัพย์สนิ ของกิจการร่วมค้าเมือ่ สิ้นสุดโครงการ)
แผนผังโครงสร้างสัญญาของโครงการที่ดาํ เนิ นการโดยกิ จการร่วมค้า
กฟผ.
สัญญาจ้างเหมาหลัก โครงการ 7
กิ จการร่วมค้า ITD-SQ
สัญญาจ้างเหมาช่วง

การรวมงานระหว่างโครงการ
7 และโครงการ 7/1

สัญญาจ้างเหมาหลัก โครงการ 7/1
กิ จการร่วมค้า SQ-ITD
สัญญาจ้างเหมาช่วง

บริษทั ฯ
1.1. รายละเอียดโครงการ
โครงการเหมืองแม่เมาะ โครงการ 7 (“โครงการ 7”)
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2551 บริษทั ฯ ได้ลงนามในสัญญากิจการร่วมค้ากับ ITD ในสัดส่วนการร่วมลงทุนของ
กิจการร่วมค้าทีร่ อ้ ยละ 50 เท่ากัน โดยมีการแบ่งการดําเนินงานอย่างชัดเจน และก่อตัง้ กิจการร่วมค้าดังกล่าวภายใต้ช่อื
กิจการร่วมค้า ITD-SQ เพื่อดําเนินการในฐานะกิจการร่วมค้าโดยจะร่วมมือกันทํางานขุด-ขน ดินและลิกไนต์ ทีเ่ หมือง
แม่เมาะ อําเภอแม่เมาะ จังหวัดลําปาง ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2551 ทีก่ จิ การร่วมค้าได้ลงนามกับ กฟผ.
สําหรับสินทรัพย์ทใ่ี ช้ในโครงการ 7 บริษทั ฯ และ ITD นําเข้ามาใน ITD-SQ โดยบริษทั ฯ นําเครื่องจักรเข้ามาใน
ลักษณะสัญญาเช่าทางการเงิน ในขณะที่ ITD ขายเครื่องจักรเข้ามาใน ITD-SQ
สําหรับงานภายใต้สญ
ั ญาว่าจ้างงาน ITD-SQ ตกลงรับจ้างเหมาขุดและขนดิน งานขุดคัดแยกและขนถ่านลิกไนต์
รวมทัง้ งานขุดทําระบบระบายนํ้าในเหมืองและบนทีท่ ง้ิ ดิน และบริเวณทีใ่ ช้งานระหว่างบ่อเหมืองและทีท่ ง้ิ ดิน งานวางท่อ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)
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ระบายนํ้า งานก่อสร้างท่อคอนกรีต (Box Culvert) ฯลฯ เริม่ ต้นสัญญา ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2551 และสิน้ สุดสัญญาวันที่
30 เมษายน 2563 รวมระยะเวลาประมาณ 12 ปี โดยงานทัง้ 3 รายการมีรายละเอียดดังนี้
(1) งานขุดและขนดิ นปริมาณสะสมประมาณ 365.0 ล้าน ลูกบาศก์เมตร แน่ น ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นดิน
เชล คือดินทีไ่ ม่แข็งจนเกินไป และสามารถขุดได้ง่าย ซึง่ ลักษณะดินอาจมีหนิ แทรกอยู่และบางส่วนอาจมีหน้าดิน (Top
Soil) ดินเหนียวสีแดง (Red Bed) และดินซึง่ แทรกอยู่ระหว่างชัน้ ถ่าน
ร้อยละของปริมาณ
งานสะสมตาม
แผนการทํางานต่อ
ปริมาณงานทําจริง

(หน่ วย: ล้าน ลบ.ม. แน่ น)

ปริมาณงานทําจริง
ในแต่ละปี

ปริมาณงานทําจริง
สะสม

ปริมาณงานสะสม
ตามแผนการ
ทํางาน/1

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

1.57

1.57

1.20

130.83

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

10.44

12.01

12.86

93.39

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

46.08

58.09

57.55

100.94

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

35.40

93.46

90.56

103.20

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

28.70

122.19

122.19

100.00

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

22.81

145.00

150.00

96.64

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

27.00

172.00

178.28

96.48

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

38.24

210.24

220.99

95.14

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

35.95

246.19

263.71

93.36

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

-

-

298.10

-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

-

-

335.02

-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

-

-

358.14

-

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563
365.00
หมายเหตุ 1/ ปริมาณงานทีท่ าํ จริงสะสมทีต่ ่าํ กว่าแผนการทํางานสะสม เนื่องจากในปี 2555 เริม่ มีการรวมงานระหว่าง
โครงการ 7 และ โครงการ 7/1 (ดูรายละเอียดภายใต้หวั ข้อ การรวมงานระหว่างโครงการ 7 และโครงการ 7/1)
จากทีก่ ล่าวมาข้างต้น เมื่อ 31 ธันวาคม 2559 พบว่า ITD-SQ มีปริมาณงานขุดขนดินสะสมทีเ่ สร็จสมบูรณ์
แล้วจํานวน 246.19 ล้านลบ.ม. แน่ น หรือคิดเป็ นร้อยละ 93.36 ของปริมาณงานขุดขนดินสะสมทัง้ หมด โดยปริมาณ
งานขุดขนดินสะสมทีเ่ หลือจํานวนทัง้ หมด 118.81 ล้าน ลบ.ม. แน่นหรือคิดเป็ นร้อยละ 32.55 ของปริมาณงานขุดขนดิน
สะสมทัง้ หมด ITD-SQ มีหน้าทีท่ ต่ี อ้ งทํางานให้แล้วเสร็จโดยสมบูรณ์ภายในวันที่ 30 เมษายน 2563
(2) งานขุดคัดแยกและขนถ่านลิ กไนต์ปริ มาณประมาณ 50 ล้านตัน โดยลักษณะของถ่านหิน
ลิกไนต์ทจ่ี ะต้องทําการขุดคัดแยกและขนจะอยู่ปะปนกับชัน้ ดิน โดยจะมีดนิ แทรกอยู่ระหว่างชัน้ ถ่าน ซึง่ ถ่านหินดังกล่าว
จะถูกขนไปเททีเ่ ครื่องโม่ถ่านที่ กฟผ. จัดเตรียมไว้ให้ หรือถูกเทบริเวณใกล้เคียงเครื่องโม่ถ่านที่ กฟผ. กําหนดให้
เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2559 พบว่า ITD-SQ มีปริมาณงานคัดแยกและขนถ่านลิกไนต์สะสมทีเ่ สร็จสมบูรณ์แล้ว
จํานวน 36.17ล้านตัน หรือคิดเป็ นร้อยละ 72.34 ของปริมาณงานคัดแยกและขนถ่านลิกไนต์สะสมทัง้ หมด โดยปริมาณ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)
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งานคัดแยกและขนถ่านลิกไนต์ทเ่ี หลือจํานวนทัง้ หมด 13.83ล้านตันหรือคิดเป็ นร้อยละ 27.66 ของปริมาณงานคัดแยก
และขนถ่านลิกไนต์สะสมทัง้ หมด ITD-SQ มีหน้าทีท่ ต่ี อ้ งทํางานให้แล้วเสร็จโดยสมบูรณ์ภายในวันที่ 30 เมษายน 2563
(3) งานขนดิ นส่วนที่ กฟผ. ดําเนิ นการ ปริ มาณประมาณ 40.0 ล้าน ลบ.ม. แน่ น ซึง่ ลักษณะดินที่
ต้ อ งขนประกอบด้ ว ยดิน ที่แ ทรกอยู่ ใ นชัน้ ถ่ า น (Parting) ดิน ระหว่ า งชัน้ ถ่ า น (Interburden) และดิน ใต้ ช ัน้ ถ่ า น
Underburden เป็ นส่วนใหญ่ โดย ITD-SQ จะเป็ นผูจ้ ดั หาและติดตัง้ เครื่องโม่ และระบบสายพานทีจ่ ะใช้ทํางานนี้ ณ จุด
ที่ กฟผ. กําหนดให้โดยใช้ระบบเครื่องโม่ ระบบสายพาน และ เครื่องโปรยดิน ขนดินดังกล่าวออกจากบริเวณบ่อเหมือง
เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2559 พบว่า ITD-SQ มีปริมาณงานขนดินสะสมทีเ่ สร็จสมบูรณ์แล้วจํานวน 22.19 ล้าน
ลบ.ม. แน่ น หรือคิดเป็ นร้อยละ 55.48 ของปริมาณงานขนดินสะสมทัง้ หมด โดยปริมาณงานขนดินที่เหลือจํานวน
ทัง้ หมด 17.81 ล้าน ลบ.ม. แน่น หรือคิดเป็ นร้อยละ 44.52 ของปริมาณงานขนดินสะสมทัง้ หมด ITD-SQ มีหน้าทีท่ ต่ี อ้ ง
ทํางานให้แล้วเสร็จโดยสมบูรณ์ภายในวันที่ 30 เมษายน 2563
1.2. การดําเนิ นงานของบริษทั ฯ ในแต่ละโครงการ
ในช่วงต้นโครงการ 7 กิจการร่วมค้า ITD-SQ เป็ นผูด้ าํ เนินงานในโครงการ โดยแบ่งภาระค่าใช้จ่ายระหว่างผูร้ ่วม
ค้าแต่ละฝ่ายเท่าๆกัน อย่างไรก็ดี เมื่อดําเนินงานในโครงการได้ระยะหนึ่ง การดําเนินงานของผูร้ ่วมค้าทัง้ สองมีความ
เหลื่อมลํ้ากัน จึงมีการทําสัญญาระหว่างกิจการร่วมค้ากับผูร้ ่วมค้า เพื่อให้มกี ารแบ่งรายได้ตามการทํางานทีเ่ กิดขึน้ จริง
โดยทีแ่ ต่ละบริษทั แบ่งภาระค่าใช้จา่ ยตามทีต่ นได้ใช้จริง ทําให้บริษทั ฯ สามารถบริหารค่าใช้จ่าย เช่น ค่าแรง ค่าวัสดุ ค่า
ไฟฟ้า ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้
(1) ปริมาณงานทีก่ าํ หนดในสัญญาจ้างเหมาช่วง
ปริมาณที่ได้กําหนดในสัญญาเบือ้ งต้น เป็ นการกําหนดจากปริมาณงานทีเ่ หลือก่อนการเข้าทําสัญญา ซึ่งจะ
อ้างอิงจากการแบ่งพืน้ ทีก่ ารทํางานระหว่างบริษทั ฯ และ ITD และการประมาณปริมาณถ่านหินทีอ่ ยู่ในบริเวณนัน้ ๆ ด้วย
อย่างไรก็ดี แม้มกี ารกําหนดปริมาณงานเบือ้ งต้นในสัญญาจ้างเหมาช่วงแล้ว แต่ปริมาณงานทีบ่ ริษทั ฯ รับจ้างเหมาช่วง
จากกิจการร่วมค้า โดยเฉพาะงานรายการที่ 2 ซึง่ เป็ นงานขุดขนถ่านหิน และ งานรายการที่ 3 ซึง่ เป็ นงานขนดินในส่วน
ที่ กฟผ. ขุดในโครงการ 7 สามารถเปลีย่ นแปลงได้ตามลักษณะหน้างานจริง ทัง้ นี้ การเปลีย่ นปริมาณงานจะไม่กระทบ
มูลค่างานไม่มากนัก โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มูลค่างานเปลี่ยนแปลงจากมูลค่าที่ตกลงไว้ในสัญญาคิดเป็ น
ประมาณร้อยละ 2.8 ของมูลค่าสัญญา ณ วันทีเ่ ข้าทําสัญญา มูลค่างานทีล่ ดลงสอดคล้องกับต้นทุนของเครื่องจักรทีใ่ ช้
ทํางานให้เหมาะสมกับพืน้ ทีห่ น้างาน
(2) อัตราค่าจ้างทีก่ าํ หนดในสัญญาจ้างเหมาช่วง
สําหรับสัญญาจ้างเหมาช่วงนัน้ จะมีการกําหนดอัตราค่าจ้างเป็ นอัตราค่าจ้างต่อหน่ วยปริมาณขุดขนดินโดย
จําแนกตามความแตกต่ างตามเครื่องจักรที่ใช้ ประเภทของดิน หรือ ความยากง่า ยในการทํางาน โดยบริษัท ฯ จะ
รับ ผิด ชอบค่ า ใช้จ่ า ยในการดํา เนิ น งานขุด ขนซึ่ง รวมถึง ค่ า ใช้จ่ า ยการบํา รุ ง รัก ษาเครื่อ งจัก รที่บ ริษัท ฯ ใช้ใ นการ
ดําเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการปฏิบตั งิ าน เช่น ค่านํ้ามัน ค่าวัตถุระเบิด ค่าแรง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง โดยอัตรา
ค่าจ้างของการรับเหมาช่วงทีบ่ ริษทั ฯ ได้รบั จะตํ่ากว่าอัตราค่าจ้างจากสัญญาจ้างเหมาหลักทีก่ จิ การร่วมค้าได้รบั จาก
กฟผ. เนื่องจากจะมีการกันเอาส่วนต่างไปใช้เป็ นค่าดําเนินงานของกิจการร่วมค้าเอง โดยเป็ นค่าใช้จ่ายส่วนกลาง
รายละเอียดของสัญญาจ้างเหมาช่วงระหว่างกิจการร่วมค้ากับบริษทั ฯ มีดงั ต่อไปนี้
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บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
(1) สัญญาจ้างเหมาช่วงระหว่าง ITD-SQ กับบริษทั ฯ (โครงการ 7)
ITD-SQ เข้าทําสัญญาดังกล่าวกับบริษทั ฯ ในวันที่ 26 มีนาคม 2555 โดยจะมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2555
จนถึงวันสิน้ สุดโครงการ โดยมีรายละเอียดงานดังต่อไปนี้
รายการที่ 1: งานจ้างขุดและขนดิ นปริมาณประมาณ 133.7 ล้าน ลบ.ม. แน่ น ใช้ทงั ้ ระบบ A และ B (ดูรายละเอียด
ในส่วนของการขุดและขนดิน) ซึง่ ปริมาณงานในสัญญาเป็ นการกําหนดมาจากปริมาณงานรายการที่ 1 คงเหลือทัง้ หมด
ของ ITD-SQ ณ วันที่ 31 มกราคม 2555 ปริมาณประมาณ 267 ล้าน ลบ.ม. แน่น
หลังจากการเข้าทําสัญญาจ้างเหมาช่วง บริษทั ฯ มีผลการดําเนินงานรายการที่ 1 ดังตารางด้านล่าง
ร้อยละของปริมาณ
งานสะสมตาม
แผนการทํางานต่อ
ปริมาณงานทําจริง

(หน่ วย: ล้าน ลบ.ม. แน่ น)

ปริมาณงานทําจริง
ในแต่ละปี

ปริมาณงานทําจริง
สะสม

ปริมาณงานสะสม
ตามแผนการ
ทํางาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

14.9

14.9

14.3

104.2

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

16.3

31.2

28.8

108.3

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

15.8

47.0

44.6

105.4

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

23.0

70.0

65.0

107.7

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

21.5

91.5

89.2

102.6

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 งานรายการที่ 1 มีปริมาณงานคงเหลือตามสัญญาทัง้ หมด 42.19 ล้าน ลบ.ม. แน่ น
โดยคิดเป็ นมูลค่างานคงเหลือทัง้ หมด 1,099 ล้านบาท (หมายเหตุ: ตัวเลขตามตารางข้างต้นเป็ นวิธกี ารคํานวณจาก
ปริมาณคงเหลือจากสัญญาจ้างเหมาช่วงเท่านัน้ ไม่รวมมูลค่างานส่วนกลาง)
รายการที่ 2: งานขุดคัดแยกและขนถ่านลิ กไนต์ปริมาณตามสัญญาประมาณ 21.8 ล้านตัน (ปริมาณทีต่ กลงกัน
ตามลักษณะงานจริง ณ เดือนมีนาคม 2559 ประมาณ 16.8 ล้านตัน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 งานรายการที่ 2 มีปริมาณงานทีท่ าํ แล้วสะสมทัง้ หมด 14 ล้านตัน และคงเหลือ
ทัง้ หมด 2.8 ล้านตัน โดยคิดเป็ นมูลค่างานคงเหลือทัง้ หมด 92.4 ล้านบาท
รายการที่ 3: งานขนดิ นส่วนที่ กฟผ. ดําเนิ นการ ออกจากบ่อเหมืองปริมาณตามสัญญาประมาณ 3.1 ล้าน ลบ.
ม. แน่ น (ปริมาณทีต่ กลงกันตามลักษณะงานจริง ณ เดือนมีนาคม 2559 ประมาณ 8.3 ล้าน ลบ.ม. แน่ น) โดยบริษทั ฯ
ดําเนินงานรายการนี้เสร็จสิน้ แล้วในปี 2558
1.3. การรวมงานระหว่างโครงการ 7 และโครงการ 7/1
ในวันที่ 29 สิงหาคม 2555 กฟผ. มีหนังสือแจ้งความประสงค์ท่จี ะรวมปริมาณงานของโครงการ 7 และ
โครงการ 7/1 เนื่องจาก กฟผ. ต้องการให้โครงการ 7/1 เสร็จสิน้ ก่อนเวลาทีก่ ําหนด จึงขอความร่วมมือจากกิจการร่วม
ค้า ITD-SQ และ SQ-ITD ในการรวมงาน โดยภายหลังจากการประชุมของคณะกรรมการกิจการร่วมค้าทัง้ สองแล้ว ได้
ข้อสรุปสําหรับแนวทางการดําเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของ กฟผ. โดยการรวมงานดังกล่าวสามารถ
แบ่งออกเป็ น 2 ช่วงดังนี้
(1) ITD-SQ นําเครือ่ งจักรที่ใช้ในโครงการ 7 มาทํางานในโครงการ 7/1
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บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
SQ-ITD จ้างเหมาช่วง ITD-SQ ให้ไปทํางานพืน้ ทีข่ องโครงการ 7/1 โดยเข้าทําสัญญาจ้างเหมาช่วง ซึง่ มีผล
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 กันยายน 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 สําหรับปริมาณงานขุดและขนดินทัง้ หมด 15.8 ล้าน
ลบ.ม. แน่น การเข้าทําสัญญาดังกล่าว ทําให้ ITD-SQ จําเป็ นต้องส่งงานของโครงการ 7 ให้ กฟผ. ในปริมาณ
ทีน่ ้อยลง เนื่องจากต้องนํากําลังการผลิตแบ่งให้การทํางานในพืน้ ทีโ่ ครงการ 7/1 อย่างไรก็ดี กฟผ. เข้าใจดีถงึ
เหตุของการส่งงานในปริมาณทีต่ ่ํากว่าแผนการทํางาน
(2) SQ-ITD นําเครือ่ งจักรที่ใช้ในโครงการ 7/1 มาทํางานในโครงการ 7 หลังจบโครงการ 7/1 แล้ว
ITD-SQ จ้างเหมาช่วง SQ-ITD ให้ไปทํางานพืน้ ทีข่ องโครงการ 7 โดยเข้าทําสัญญาจ้างเหมาช่วง ซึง่ มีผล
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2558 ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2559 สําหรับปริมาณงานขุดและขนดินทัง้ หมด 15.8 ล้าน
ลบ.ม. แน่น
1.4. แนวทางการแบ่งทรัพย์สินของกิ จการร่วมค้าเมื่อสิ้ นสุดโครงการ
เนื่องจากในการลงทุนและดําเนินงานโครงการ 7 และโครงการ 7/1 บริษทั ฯ เข้าร่วมลงทุนในลักษณะกิจการ
ร่วมค้ากับ ITD โดยมีการแบ่งการดําเนินงานอย่างชัดเจน ซึง่ ในช่วงเริม่ ต้นโครงการ ผูร้ ่วมค้าทัง้ สองได้นําสินทรัพย์เพื่อ
ใช้ในการดําเนินงานบางส่วนของตนเองเข้ามาในกิจการร่วมค้าและมีการลงทุนซือ้ สินทรัพย์เพิม่ เติมร่วมกันอีกส่วนหนึ่ง
โดยเมื่อสิน้ สุดโครงการ ทัง้ บริษทั ฯ และ ITD ในฐานะผูร้ ่วมค้า จะประเมินมูลค่าสินทรัพย์ทเ่ี หลือ ณ สิน้ โครงการและนํา
สิน ทรัพ ย์ท่ีต นได้นํา มาลงทุน ในกิจการร่ ว มค้า ในช่ วงเริ่ม โครงการกลับไป และสํา หรับสิน ทรัพ ย์อ่ืน ๆ ที่ใช้ใ นการ
ดําเนินงาน ทีม่ มี ูลค่าคงเหลือและสามารถนําไปใช้ต่อได้ บริษทั ฯ และ ITD จะแบ่งในสัดส่วนทีเ่ ท่ากัน ซึง่ แนวทางการ
แบ่งทรัพย์สนิ เมื่อสิน้ สุดโครงการจะเป็ นไปตามทีร่ ะบุไว้ในสัญญากิจการร่วมค้า
โดยสรุป แนวทางการแบ่งทรัพย์สนิ เมื่อสิน้ สุดโครงการ จะเป็ นไปตามตารางด้านล่าง
โครงการ 7

โครงการ 7/1

สิ นทรัพย์ที่ผรู้ ว่ มค้าขายเข้ากิ จการ ITD จะซื้อกลับในส่วนของตนเองที่ ผู้ดู แ ลทรัพ ย์ส ิน ใดๆ จะสามารถซื้อ
ราคา 1 บาท ตามทีร่ ะบุไว้ในสัญญา ทรัพย์สนิ ณ สิน้ สุดโครงการได้ ด้วย
ร่วมค้า
บริหารกิจการร่วมค้า
ราคาทีม่ ีการประเมินมูลค่าสินทรัพย์
บริ ษั ท ฯ ไม่ ไ ด้ ข ายสิ น ทรั พ ย์ เ ข้ า ใหม่โดยบริษทั จากภายนอก
กิจการร่วมค้าสําหรับโครงการนี้ แต่
จะมีเฉพาะรายการให้เช่า

จะได้ ร ับ คืน
สิ นทรัพย์ที่ผ้รู ่วมค้าให้กิจการร่วม บริษั ท ฯ และ ITD
สิน ทรัพ ย์ใ นส่ ว นที่ต นเองให้เ ช่ า แก่
ค้าเช่าตามสัญญาเช่าการเงิ น
กิจการร่วมค้า เมื่อสิน้ สุดสัญญาเช่า
สิ นทรัพย์ส่วนกลาง

จะมีก ารประเมิน มูล ค่ า สิน ทรัพ ย์ ณ จะมีการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ใหม่
สิ้น สุ ด โครงการและแบ่ ง ครึ่ง เท่ า กัน ณ สิ้น สุ ด โครงการโดยบริ ษั ท จาก
ภ า ย น อ ก จ า ก นั ้ น ทํ า ก า ร แ บ่ ง
ระหว่างบริษทั ฯ และ ITD
ทรัพย์สนิ ให้มีมูลค่าเท่ากันก่อ นขาย
ให้บริษทั ฯและITD

2.4.2. โครงการที่บริษทั ฯ เป็ นคู่สญ
ั ญาโดยตรง
ก. โครงการขุด-ขนดิ น เหมืองหงสา สาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว
ปจั จุบนั บริษทั ฯ ได้เริม่ ดําเนินการ งานขุด ขนดิน และถ่านให้บริษัท หงสาเพาเวอร์ จํากัด (“HPC”) เมื่อวันที่
22 มิถุนายน 2558
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)
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โดย HPC ได้รบั สัมปทานในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อน โดยใช้ถ่านหินลิกไนต์เป็ นเชือ้ เพลิง ณ
ตอนเหนือของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ขนาดกําลังการผลิตประมาณ 1,878 เมกะวัตต์ โดยจะจําหน่ าย
ไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าฝา่ ยผลิตแห่งประเทศไทย ตามสัญญาซือ้ ขายกระแสไฟฟ้า ทีไ่ ด้ลงนามไปเมื่อเดือนเมษายน 2553
และบางส่วนให้แก่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทัง้ นี้ HPC ถือหุ้นโดยบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จํากัด
(มหาชน) (“BPP”) บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรโี ฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) (“RATCH”) และ บริษัท Lao Holding State
Enterprise (“LHSE”) ซึง่ เป็ นรัฐวิสาหกิจของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในสัดส่วนร้อยละ 40 ร้อย
ละ 40 และร้อยละ 20 ตามลําดับ
ในส่วนของบริษทั ฯ ได้ลงนามในสัญญาจ้างเหมาขุด-ขนดินและถ่าน สําหรับโครงการเหมืองหงสา กับ HPC ใน
วันที่ 23 มกราคม 2557 โดยบริษทั ฯ รับจ้างเหมาขุดและขนดินและถ่านลิกไนต์ รวมทัง้ งานขุดทําระบบระบายนํ้า งาน
ก่อสร้างท่อคอนกรีต (Box Culvert) และสิง่ อํานวยความสะดวกอื่นที่จําเป็ น ฯลฯ มูลค่าโครงการทัง้ หมดประมาณ
11,743 ล้านบาท และมูลค่าการลงทุนทัง้ หมดประมาณ 1,800 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ใช้เงินลงทุนจากเงินกู้ยมื จาก
สถาบันการเงิน และการเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ โครงการดังกล่าวได้เริม่ ต้นดําเนินงานเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2558 และ
สิน้ สุดโครงการวันที่ 31 ธันวาคม 2569 รวมระยะเวลาประมาณ 12 ปี โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้
(1) งานจ้างขุดและขนดิ นปริมาณประมาณ 207 ล้าน ลบ.ม. แน่ น
ร้อยละของปริมาณ
งานสะสมตาม
แผนการทํางานต่อ
ปริมาณงานทําจริง

(หน่ วย: ล้าน ลบ.ม. แน่ น)

ปริมาณงานทําจริง
ในแต่ละปี

ปริมาณงานทําจริง
สะสม

ปริมาณงานสะสม
ตามแผนการ
ทํางาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

6.06

6.06

5.93

102.20

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

14.51

20.57

20.45

100.58

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษทั ฯ ได้ดาํ เนินการขุดขนดินสะสมแล้วเสร็จ 20.57ล้าน ลบ.ม. แน่ น หรือคิดเป็ น
ร้อยละ 9.9 ของปริมาณขุดขนดินตามสัญญาทัง้ หมด
(2) งานขุดคัดแยกและขนถ่านลิ กไนต์ปริ มาณประมาณ 82.5 ล้านตัน (เริม่ ดําเนินงานในเดือนมกราคม
2559) อย่างไรก็ดี ปริม าณการขุด คัดแยกและขนถ่ านลิกไนต์ในแต่ ละปี จะขึ้นอยู่ก ับความต้อ งการใช้ถ่ านหินของ
โรงไฟฟ้าหงสา ซึง่ อาจจะไม่ตรงกับทีร่ ะบุไว้ในสัญญาจ้าง
(หน่ วย: ล้าน ลบ.ม. แน่ น)

ปริมาณงานทําจริง
ในแต่ละปี

ปริมาณงานทําจริง
สะสม

ปริมาณงานสะสม
ตามแผนการ
ทํางาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

2.93

2.93

2.93

ร้อยละของปริมาณ
งานสะสมตาม
แผนการทํางานต่อ
ปริมาณงานทําจริง
100.32

ข. โครงการเหมืองแม่เมาะ โครงการ 8 (“โครงการ 8”)
บริษทั ฯ ได้ลงนามในสัญญาจ้างเหมาขุด-ขนดินและถ่าน สําหรับโครงการเหมืองแม่เมาะ โครงการ 8 กับ กฟผ. ใน
วันที่ 26 สิงหาคม 2558 มีมูลค่าโครงการทัง้ หมดประมาณ 22,871 ล้านบาท และมีมูลค่าการลงทุนทัง้ หมดประมาณ
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7,200 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ตกลงรับจ้างเหมาขุดและขนดินและถ่านลิกไนต์ รวมถึงงานทําระบบระบายนํ้ าในบ่อ
เหมืองและบนทีท่ ง้ิ ดิน และบริเวณทีใ่ ช้งานระหว่างบ่อเหมืองและทีท่ ง้ิ ดินงานวางท่อระบายนํ้า งานก่อสร้างท่อคอนกรีต
โดยสัญญาของโครงการ 8 จะเริม่ ต้นในเดือนมกราคม 2559 ถึงเดือนธันวาคม 2568 รวมระยะเวลาประมาณ 10 ปี
อย่ า งไรก็ดี บริษัทฯ ได้เ จรจากับ กฟผ. เพื่อ ขอเริ่ม งานก่ อ นเวลาในสัญ ญา โดยบริษัทฯ ได้เ ริ่ม งานจริง ในเดือ น
พฤศจิกายน 2558 ทัง้ นี้ งานในโครงการ 8 มีรายละเอียดงานดังนี้
รายการที่ 1 งานจ้างขุดและขนดิ นปริมาณประมาณ 375 ล้าน ลบ.ม.แน่ น
ร้อยละของปริมาณ
งานสะสมตาม
แผนการทํางานต่อ
ปริมาณงานทําจริง

(หน่ วย: ล้าน ลบ.ม. แน่ น)

ปริมาณงานทําจริง
ในแต่ละปี

ปริมาณงานทําจริง
สะสม

ปริมาณงานสะสม
ตามแผนการ
ทํางาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

1.38

1.38

-*

138.0

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

8.21

9.59

8.0

119.88

* แผนการทํางานตามสัญญาจะเริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2559 จึงยังไม่มปี ริมาณงานตามแผนการทํางานในปี 2558
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษทั ฯ ได้ดําเนินการขุดขนดินสะสมแล้วเสร็จ 9.59 ล้าน ลบ.ม. แน่ น หรือคิดเป็ นร้อยละ
2.6 ของปริมาณขุดขนดินตามสัญญาทัง้ หมด
รายการที่ 2 งานจ้างขุดคัดแยกและขนถ่านลิ กไนต์ปริมาณประมาณ 31 ล้านตัน
งานรายการนี้จะเริม่ ดําเนินการในปี 2561
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ทัง้ นี้ รายได้ทบ่ี ริษทั ฯ ได้รบั จากการดําเนินงานในโครงการ 7 ประกอบด้วย รายได้จากการรับจ้างเหมาช่วงจากกิจการร่วมค้าตามทีร่ ะบุในสัญญา (รายละเอียดในหัวข้อ “การ
ดําเนินงานของบริษทั ฯ ในแต่ละโครงการ) และรายได้ทไ่ี ด้รบั จากการดําเนินงานของกิจการร่วมค้า โดยแบ่งตามสัดส่วนของบริษทั ฯ ซึง่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษทั ฯ คาดว่าจะมี
ปริมาณการทํางานคงเหลือและมีรายได้จากการดําเนินงานในโครงการทีเ่ ป็ นสัดส่วนของบริษัทฯ ตามตารางด้านล่าง (หมายเหตุ: การคํานวณปริมาณงานคงเหลือในส่วนของบริษัทฯ
สําหรับโครงการ 7 นัน้ อ้างอิงจากปริมาณงานในส่วนทีบ่ ริษทั ฯ ดําเนินงานจริง บวกกับปริมาณงานทีด่ ําเนินงานโดยกิจการร่วมค้า ซึง่ แบ่งตามสัดส่วนของปริมาณงานในส่วนทีบ่ ริษทั ฯ
ดําเนินงานจริง)

โครงการ
โครงการเหมืองแม่เมาะโครงการ 7
(ตุลาคม 2551 ถึง เมษายน 2563)

โครงการเหมืองหงสา ประเทศลาว
(มิถุนายน 2558 ถึง ธันวาคม 2569)

ลักษณะงาน
งานที่ 1 ขุดขนดิน
งานที่ 2 ขุดขนถ่านหิน

ปริมาณงานคงเหลือในส่วนของบริษทั ฯ1
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558
31 ธันวาคม 2559

มูลค่าคงเหลือในส่วนของบริษทั ฯ1
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2559

64.5 ล้าน ลบ.ม.แน่น

42.7 ล้าน ลบ.ม.แน่น

3,100 ล้านบาท

1,981 ล้านบาท

6.8 ล้านตัน

5.0 ล้านตัน

346 ล้านบาท

243 ล้านบาท

115 ล้านบาท2

99 ล้านบาท2

งานที่ 3 งานขนดิน
(ในส่วนของ กฟผ.)

-

งานที่ 1 ขุดขนดิน

201.0 ล้าน ลบ.ม.แน่น

186.5 ล้าน ลบ.ม.แน่น

8,233 ล้านบาท

7,624 ล้านบาท

82.5 ล้านตัน

79.6 ล้านตัน

3,262 ล้านบาท

3,140 ล้านบาท

งานที่ 2 ขุดขนถ่านหิน

หมายเหตุ

ดําเนินการผ่าน
กิจการร่วมค้า
ITD-SQ
ดําเนินการโดย
บริษทั ฯ เอง

งานที่ 1 ขุดขนดิน
373.6 ล้าน ลบ.ม.แน่น
365.4 ล้าน ลบ.ม.แน่น 21,495 ล้านบาท 20,598 ล้านบาท
โครงการเหมืองแม่เมาะ โครงการ 8
ดําเนินการโดย
(ดําเนินการจริง พฤศจิกายน 2558
บริษทั ฯ เอง
งานที่ 2 ขุดขนถ่านหิน
31.0 ล้านตัน
31.0 ล้านตัน
1,230 ล้านบาท
1,230 ล้านบาท
ถึง ธันวาคม 2568)
1/ ปริมาณและมูลค่าคงเหลือตามสัญญาจ้างเหมาหลักโครงการเหมืองแม่เมาะ โครงการ 7 ภายใต้การดําเนินงานในสัดส่วนของบริษทั ฯ(รวมปริมาณและมูลค่างานส่วนกลาง)
2/ บริษทั ฯ มีมลู ค่าคงเหลือสําหรับงานที่ 3 งานขนดิน (ในส่วนของ กฟผ.) ของโครงการเหมืองแม่เมาะโครงการ 7 ถึงแม้ว่าจะไม่มปี ริมาณคงเหลือ เนื่องจากบริษทั ฯ รับรูร้ ายได้ของงาน
ส่วนนี้ ตามทีไ่ ด้รบั ส่วนแบ่งรายได้ตามสัดส่วนงานกับผูร้ ว่ มค้า ITD ในการขนดิน กฟผ. ถึงแม้วา่ ในบางช่วงเวลาการขนดินส่วนใหญ่จะอยูท่ ส่ี ายพานของผูร้ ่วมค้า ITD ก็ตาม
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2.5. การตลาดและการแข่งขัน
2.5.1. กลยุทธ์การแข่งขันของบริษทั ฯ
ในการกําหนดกลยุทธ์การแข่งขันและนโยบายการดําเนินธุรกิจ บริษัทฯ ได้กําหนดกลยุทธ์การแข่งขันและ
นโยบายการดําเนินธุรกิจหลักของบริษทั ฯ ดังนี้
1. ประสบการณ์ในการทํางานของผูบ้ ริหาร งานให้บริการด้านการขุดและขนถ่านหินนัน้ เป็ นงานที่ต้องใช้
ประสบการณ์ แ ละความเชี่ย วชาญในการทํ า งานเป็ น อย่ า งมาก ผู้บ ริห ารหลายท่ า นของบริษัท ฯ มี
ประสบการณ์ในการทํางานด้านวิศวกรรม มีความรู้ ความสามารถ และความเข้าใจงานเป็ นอย่างดี ทําให้
การดําเนินงานสามารถพัฒนาไปได้อย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ ด้วยประสบการณ์การทํางานอันยาวนานในพืน้ ที่การทํางานในเหมืองแม่เมาะ ทําให้ผู้บริหาร
ตลอดจนพนักงานทุกระดับของบริษทั ฯ มีความสัมพันธ์อนั ใกล้ชดิ กับผู้ว่าจ้างทําให้การประสานงาน และ
ช่วยเหลือเกือ้ กูลระหว่างกันเพื่อให้งานโดยรวมบรรลุผลสําเร็จเป็ นไปได้อย่างราบรื่น
2. ผลงานโครงการเป็ นทีย่ อมรับ บริษัทฯ ได้เป็ นผู้รบั เหมาในโครงการของ กฟผ. ตัง้ แต่ปี 2526 และได้รบั
ความไว้วางใจจาก กฟผ. ในการทําเหมืองถ่านหินมาโดยตลอด และขณะนี้ บริษัทฯ กําลังทําเหมืองใน
โครงการ 7 และโครงการ 8 ซึง่ นอกจากงานในประเทศแล้ว บริษทั ฯ ยังได้เข้าทําสัญญากับโครงการหงสา
ซึง่ เป็ นโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินขนาด 1,878 เมกะวัตต์ ถือว่าเป็ นโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินขนาดใหญ่อกี
แห่งในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3. ความพร้อมของเครื่องจักรและอุปกรณ์ เนื่องจากงานให้บริการขุดเหมือง เป็ นงานทีต่ ้องพึง่ พาเครื่องจักร
และอุปกรณ์มาก ทัง้ เครื่องจักรหลัก เช่น รถขุดบุง้ กีห๋ มุน รถขุดและบรรทุก ระบบสายพาน เครื่องโม่ เครื่อง
โปรยดิน และเครื่องจักรช่วย เช่น รถแทรคเตอร์ รถเกรด รถบรรทุก รถเครน ซึ่งบริษัทฯ มีเครื่องจักรที่
หลากหลายและมีความสัมพันธ์ทด่ี กี บั ผูผ้ ลิตเครื่องจักร ทําให้มคี วามพร้อมทีจ่ ะเข้าไปประมูลและดําเนินงาน
ในเหมืองอื่นๆ ในอนาคต นอกจากนี้บริษทั ฯ ยังมีเทคโนโลยีในการทําเหมืองแร่ทก่ี า้ วหน้า เช่น เทคโนโลยี
เซนเซอร์เลเซอร์ 3 มิติ (3D Lasor Sensors) ซึง่ เป็ นซอฟต์แวร์ทต่ี ดิ ตามการทํางานของเครื่องจักร และ
เทคโนโลยี AutoSonde ซึง่ เป็ นเทคโนโลยีซง่ึ ช่วยให้การเจาะหลุมเพื่อจุดระเบิดง่ายขึน้ ทําให้การทํางาน
เป็ นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ และปลอดภัยยิง่ ขึน้
ทัง้ นี้ ความพร้อมของเครื่องจักรและอุปกรณ์ของบริษทั ฯ ยังเกิดจากความมีประสิทธิภาพของงานซ่อมบํารุง
ทัง้ จากบุคลากรของบริษัทฯ เองที่มที มี งานดูแลรักษาและซ่อมบํารุงที่มปี ระสบการณ์มากกว่าร้อยละ 30
ของพนักงานทัง้ หมด โดยแบ่งหน้าทีค่ วามรับผิดชอบในกลุ่มเครื่องจักรทีช่ ดั เจน อีกทัง้ ยัง outsource งาน
ซ่ อ มบํ า รุ ง บางส่ ว นที่ต้ อ งการความเร่ ง ด่ ว นและมีล ัก ษณะงานเฉพาะให้ก ับ บริษัท ภายนอกที่มีค วาม
เชีย่ วชาญเพื่อลดต้นทุนและได้งานทันต่อความต้องการ
4. บุคลากรทีม่ คี วามเชีย่ วชาญในการดําเนินงาน บุคลากรนับเป็ นองค์ประกอบหนึ่งทีส่ าํ คัญในการดําเนินงาน
ของบริษทั ฯ บริษทั ฯ มีบุคลากรที่มปี ระสบการณ์และความชํานาญการทัง้ ในด้านวิศวกรรมการออกแบบ
และการใช้และประกอบเครื่องจักร และในปจั จุบนั บริษทั ฯ ยังได้วางแนวทางการดูแลพนักงานของบริษทั ฯ
ในระดับปฏิบตั กิ ารและระดับกลางให้มคี วามรูค้ วามเชีย่ วชาญ เพื่อให้ไล่ทนั กับพนักงานระดับสูงทีม่ คี วามรู้
และประสบการณ์ทําให้การทํางานเป็ นไปได้อย่างต่อเนื่องตัง้ แต่การวางแผน ไปถึงการดําเนินงานจริง ซึง่
หากเครื่องจักรชํารุด บุคลากรของบริษัทฯ ก็สามารถเข้าไปซ่อมแซมได้ทนั ท่วงที ลดความล่าช้าที่อาจ
เกิดขึน้ ได้ และทําให้บริษทั ฯ ไม่สง่ งานล่าช้า
นอกจากนี้ พนักงานของบริษัทฯ ยังมีความคล่องตัวในการโยกย้ายไปปฏิบตั ิงานชัวคราวและประจํ
่
ายัง
โครงการใหม่ๆ เช่น โครงการเหมืองหงสา ซึง่ ในเบือ้ งต้นต้องการบุคลากรในตําแหน่งหลัก ไปเป็ นผูบ้ ุกเบิก
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)
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วางรากฐานและสอนงานให้กบั พนักงานทีร่ บั จากท้องถิน่ ซึง่ ยังขาดความรูแ้ ละประสบการณ์ โดยบริษทั ฯ
สามารถเคลื่อนย้ายบุคลากรจากโครงการเหมืองแม่เมาะไปยังโครงการหงสาได้อย่างราบรื่น ไม่มผี ลต่อการ
ทํางานในโครงการเดิมแต่อย่างใด
นอกจากการส่งเสริมด้านความรู้และความเชี่ยวชาญแล้ว บริษัทฯ ยังให้ความสําคัญกับการดูแลความ
เป็ นอยู่ของพนักงานโดยเฉพาะในระดับปฏิบตั กิ ารซึง่ ทําให้พนักงานมีกําลังใจในการปฏิบตั งิ านและพร้อม
จะร่วมปฏิบตั งิ านกับบริษทั ฯ อย่างเต็มใจและต่อเนื่อง โดยบริษทั ฯ ได้จดั ให้มรี ะบบสวัสดิการพืน้ ฐานได้แก่
การจัดสรรทีด่ นิ เพื่อใช้เป็ นทีพ่ กั อาศัยถาวร การจัดระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลและการประกันสุขภาพ
และอุบตั ิเหตุ รวมถึงการจัดการแรงงานสัมพันธ์เพื่อรับทราบความต้องการของพนักงานและตอบสนอง
อย่างสมเหตุสมผล
2.5.2. กลุ่มลูกค้า
กลุ่มลูกค้าของบริษทั ฯ จะเป็ นกลุ่มลูกค้าในอุตสาหกรรมไฟฟ้า ซึง่ เปิ ดประมูลราคาจ้างให้ผปู้ ระกอบการด้านการ
ทําเหมืองเข้าร่วมการประมูล ทัง้ นี้กลุ่มลูกค้าของบริษทั ฯ สามารถแบ่งออกเป็ นบริษทั ทัง้ ในและต่างประเทศดังนี้
ลูกค้าในประเทศ
ลูกค้าหลักในประเทศของบริษทั ฯ คือ กฟผ. โดยบริษทั ฯ เป็ นผูร้ บั เหมาในการขุดขนดินและถ่านหินทีเ่ หมืองแม่
เมาะ อําเภอแม่เมาะ จังหวัดลําปาง ซึง่ เป็ นโครงการของ กฟผ. ทัง้ นี้เหมืองแม่เมาะเป็ นเหมืองถ่านหินทีม่ ขี นาดใหญ่
ทีส่ ดุ ในประเทศไทย มีปริมาณสะสมของถ่านหินประมาณ 1,130 ล้านตัน โดยถ่านหินดังกล่าวจะถูกลําเลียงเพื่อส่งต่อให้
โรงไฟฟ้าถ่านหินแม่เมาะ ซึง่ ดําเนินการโดย กฟผ.
เหมืองแม่เมาะได้รบั การพัฒนาในปี 2512 โดย กฟผ. เพื่อใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า โดยโรงไฟฟ้าแม่เมาะ
ก่อตัง้ ขึน้ ในปี 2515 โดยการดําเนินการก่อสร้างมีรายละเอียดดังนี้
เครื่องที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

กําลังการผลิ ตติ ดตัง้
(เมกะวัตต์)
75
75
75
150
150
150
150
300
300
300
300
300
300

เริ่ มก่อสร้าง (พ.ศ.)

นําเข้าใช้งาน (พ.ศ.)

2518
2518
2518
2524
2524
2525
2525
2528
2530
2532
2532
2534
2534

2521
2522
2524
2527
2527
2528
2528
2532
2533
2534
2535
2538
2538

ทีม่ า: แผนกประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
อย่างไรก็ดี ปจั จุบนั โรงไฟฟ้าแม่เมาะเหลือเพียงเครื่องผลิตไฟฟ้าเครื่องที่ 4 ถึงเครื่องที่ 13 ทีย่ งั ใช้งานอยู่ ล่าสุด
โครงการขยายกําลังผลิตโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4 -7 จ.ลําปาง ได้มกี ารจัดทํารายงานการศึกษา
ผลกระทบสิง่ แวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) ใหม่ เนื่องจากผลการประกวดราคาได้โรงไฟฟ้าขนาดกําลังผลิต 655 เมกะ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)
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วัตต์ ซึง่ สูงกว่า 600 เมกะวัตต์ในการจัดทํารายงาน EHIA ครัง้ แรก เนื่องจากเป็ นเครื่องทีม่ ปี ระสิทธิภาพและเป็ นมิตรต่อ
สิง่ แวดล้อมดีขน้ึ และอยู่ภายใต้งบประมาณเดิม อย่างไรก็ตาม กําลังผลิตติดตัง้ ที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าว จะต้องมีการ
จัดทํารายงาน EHIA ใหม่ดว้ ย
สําหรับโครงการขยายกําลังผลิตโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4-7 มีค่าควบคุมการระบาย
มลสารทีป่ ากปล่องโรงไฟฟ้าทีด่ กี ว่าเกณฑ์มาตรฐาน โดยการปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 236 มิลลิกรัมต่อ
ลูกบาศก์เมตร จากค่ามาตรฐาน 471 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) 169 มิลลิกรัมต่อ
ลูกบาศก์เมตร จากค่ามาตรฐาน 376 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และฝุ่นละออง 30 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร จากค่า
มาตรฐาน 80 มิลลิกรัมต่ อลูกบาศก์เมตร จะเห็นได้ว่าโครงการฯ ใหม่มกี ารควบคุมการระบายมลสารอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน ไม่กระทบต่อสิง่ แวดล้อมและสุขภาพประชาชน และดีกว่าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ 4 -7 เดิม
อนึ่ง การจัดเวทีรบั ฟงั ความคิดเห็นเพื่อกําหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบและสุขภาพ (ค.1)
ได้มกี าํ หนดจัดขึน้ แล้วในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2559 ทีผ่ ่านมา ทีว่ ทิ ยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ จ.
ลําปาง และได้มปี ระชาชนจํานวนหนึ่งรวมตัวกันชุมนุ มอภิปรายในประเด็นความกังวลเรื่องผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อม
กฟผ. จึงเลื่อนการรับฟงั ความคิดเห็นออกไปก่อนเพื่อทําความเข้าใจกับชุมชน และประชาสัมพันธ์การดําเนินการ
ดังกล่าวอีกครัง้ โดย กฟผ. จะเชิญกลุ่มผูน้ ําชุมชนทุกกลุ่มมาหารือกันถึงแนวทางการจัดรับฟงั ความคิดเห็นครัง้ ต่อไป
โดยโรงไฟฟ้าแม่เมาะ สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าไปยังจังหวัดต่างๆในภาคเหนือตอนบนและตอนล่าง เชื่อมต่อไป
ยังภาคกลางจนถึงกรุงเทพมหานคร และเชื่อมโยงกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วย คิดเป็ นประมาณร้อยละ 20 ของ
กําลังการผลิตทัง้ หมดในประเทศ
กฟผ. ได้ดาํ เนินการจ้างผูร้ บั เหมาทีม่ คี วามพร้อมทัง้ ด้าน เครื่องจักร อุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงประสบการณ์ ความรู้
ความสามารถ โดยผ่านการประมูลงานเป็ นโครงการตามปริมาณและช่วงเวลาการขุด ตัง้ แต่ปี 2526 โดย กฟผ. ได้เปิ ด
ประมูลราคาจ้างเป็ นสัญญาๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้
โครงการ
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รายละเอียดของงาน
ขุดขนดิน 90.0 ล้าน ลบ.ม. แน่ น
ขุดขนดิน 244.50 ล้าน ลบ.ม. แน่ น
ขุดคัดแยกและขนถ่านหิน 25 ล้านตัน
ขนดิน 43.50 ล้าน ลบ.ม.แน่น
ขุดขนดิน 337.0 ล้าน ลบ.ม. แน่ น
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
ขุดขนดิน 255.0 ล้าน ลบ.ม. แน่ น
ขุดคัดแยกและขนถ่านหิน 38.0 ล้านตัน
ขนดิน 47.0 ล้าน ลบ.ม.แน่น
ขุดขนดิน 240.0 ล้าน ลบ.ม. แน่ น
ขุดคัดแยกและขนถ่านหิน 45.0 ล้านตัน
ขนดิน 15.0 ล้าน ลบ.ม. แน่น
ขุดขนดิน 365.0 ล้าน ลบ.ม. แน่ น
ขุดขนถ่านหิน 50.0 ล้านตัน
ขุดดิน (กฟผ. เป็ นผูด้ าํ เนินการขุด) 40.0 ล้าน ลบ.
ม. แน่น

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)

ผูช้ นะการประกวดราคา
บริษทั สหกลเอนยิเนียร์ จํากัด

ระยะเวลา
2526-33

บริษทั สหกลเอนยิเนียร์ จํากัด

2532-41

บริษทั บ้านปู จํากัด

2535-44

บริษทั เชียงใหม่คอนสตรัคชัน่ จํากัด

2539-51

บริษทั อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนท์
จํากัด (มหาชน)

2543-52

กิจการร่วมค้า บริษทั เนาวรัตน์
พัฒนาการ จํากัด (มหาชน) และ
บริษทั สระบุรถี ่านหิน จํากัด

2553-61

กิจการร่วมค้า ITD – SQ

2551-62
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บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
โครงการ

7/1
8

รายละเอียดของงาน
•
•
•

ขุดขนดิน 80 ล้าน ลบ.ม. แน่น
ขุดขนดิน 375 ล้าน ลบ.ม. แน่น
ขุดคัดแยกและขนถ่านหิน 31 ล้านตัน

ผูช้ นะการประกวดราคา

ระยะเวลา

กิจการร่วมค้า SQ – ITD

2554-58

บริษทั ฯ

2559-68

ปจั จุบนั กิจการร่วมค้า ITD-SQ และบริษทั ฯ เป็ นผูร้ บั เหมาช่วงให้กบั โครงการ 7 และ 8 ตามลําดับ ทัง้ นี้
บริษทั ฯ มีความตัง้ ใจทีจ่ ะเข้าร่วมประมูลโครงการอื่นๆ ในเหมืองแม่เมาะซึง่ จะมีการเปิ ดประมูลในอนาคต
แผนผังเหมืองแม่เมาะ

ลูกค้าต่างประเทศ
ปจั จุบนั บริษทั ฯ ได้เข้าลงนามในสัญญาว่าจ้างขุดขนดินและถ่านหินในโครงการเหมืองหงสา แขวงไซยะบุรี
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็ นระยะเวลาประมาณ 12 ปี ซึ่งเหมืองหงสามีปริมาณถ่านหินสํารองใน
โครงการทัง้ หมดประมาณ 577.4 ล้า นตัน นับเป็ นเหมืองถ่ านหินที่มีข นาดใหญ่ ท่สี ุดในประเทศลาว โดยโครงการ
ดังกล่าวเป็ นโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนทีใ่ ช้ถ่านหินเป็ นเชือ้ เพลิงขนาด 1,878 เมกะวัตต์

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)
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บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
แผนผังโครงการเหมืองหงสา

โครงการหงสาดําเนินการโดย บริษทั หงสาเพาเวอร์ จํากัด (“HPC”) ซึง่ เป็ นการร่วมทุนระหว่าง บริษทั บ้าน
ปู เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) (“BPP”) บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรโี ฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) (“RATCH”) และ รัฐวิสาหกิจถือ
หุน้ ลาว (Laos Holding State Enterprise) (“LHSE”) ในสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 40 ร้อยละ 40 และร้อยละ 20
ตามลําดับ
HPC ได้รบั สัมปทานโรงไฟฟ้าเป็ นระยะเวลา 25 ปี โดยดําเนินการก่อสร้างตัง้ แต่ปี 2554 ถึง 2559 เพื่อส่ง
ไฟฟ้าให้กบั กฟผ. จํานวน 1,473 เมกะวัตต์ และบริษทั ไฟฟ้า-ลาว จํากัดจํานวน 100 เมกะวัตต์ และนําไปใช้ภายใน
โครงการอีก 75 เมกะวัตต์ ทัง้ นี้โครงการหงสามีแผนขุดและขนถ่านหิน 14.3 ล้านตันต่อปี โดยบริษทั ฯ และบริษทั อิตา
เลียนไทย หงสา จํากัด ได้รบั สัญญาว่าจ้างในการขุดขนดินและถ่านหินในโครงการ รายละเอียดของโรงไฟฟ้าหงสาและ
งานขุดขนดินและถ่านหิน มีดงั นี้
รายละเอียดโรงไฟฟ้ าหงสา
เครื่องที่
1
2
3
รวม

กําลังการผลิ ตติ ดตัง้
(เมกะวัตต์)
626
626
626
1,878

กําลังการผลิ ตสุทธิ
(เมกะวัตต์)
551
551
551
1,653

กําหนดจ่ายไฟฟ้ า (พ.ศ.)
มิ.ย. 2558
พ.ย. 2558
มี.ค. 2559

ทีม่ า: คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
รายละเอียดงานขุดขนดิ นที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดของงาน
•
•

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

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)

ผูร้ บั ผิ ดชอบ

มูลค่างาน
(ล้านบาท)

ระยะเวลา

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน)

11,742.71

12 ปี (2558-69)
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บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
2.5.3. ผลงานในอดีต

บริ ษทั

โครงการ

โครงการในอดีต

แม่เมาะโครงการ 1

กฟผ.

SE

แม่เมาะโครงการ 2

กฟผ.

SE

ก่อสร้างทางหมายเลข
35 สายธนบุร-ี ปากท่อ
ตอนดาวคะนอง
งานโครงการย่อย แม่
เมาะ

กรมทางหลวง

งานโครงการย่อย แม่
เมาะ
งานติดตัง้ และ
ดําเนินการระบบ
สายพาน-คลองท่าด่าน
ขุด ขน ย้าย หน้าดิน
เหมืองแม่เมาะ(สัญญาที่
5)

กฟผ.

SE
SE
SQ

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)

สถานะ

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

จบแล้ว

100

2526

2533

3,543.51

จบแล้ว

100

2532

2542

9,865.21

จบแล้ว

100

2539

2543

1,501.30

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

จบแล้ว

100

2541

2542

283.61

จบแล้ว

100

2543

2543

176.90

จบแล้ว

100

2543

2547

91.40

ขุด ขน ย้าย หน้าดิน 5.1 ล้าน ลบ.ม. แน่ น

จบแล้ว

100

ก.ค. 2544

พ.ค. 2545

190.4

คู่สญ
ั ญา (ผูว้ ่าจ้าง)

SE

SE

รายการ

สัดส่วน
การลงทุน
(ร้อยละ)

กฟผ.

CCVK Joint Venture

ITD

1)
2)
3)

2 - 23

วันเริ่ มสัญญา

วันสิ้ นสุด
สัญญา

มูลค่างาน
(ล้านบาท)

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั

โครงการ

บดย่อยดิน และขุดถ่าน
เหมืองแม่เมาะ(สัญญาที่
5)
ขุด ขน ย้าย หน้าดิน
SQ
เหมืองแม่เมาะ(สัญญาที่
4)
ติดตัง้ ระบบสายพาน
SQ
คลองท่าด่าน
จ้างเหมาบดย่อยขนาด
SQ
ดิน
จ้างเหมาขุดถ่าน
SQ
จ้างเหมาบดย่อยขนาด
SQ
ดิน
จ้างเหมาขุดถ่าน
SQ
ASQ-SQ ขุดขนดิน 80 ล้าน ลบ.
ม. แน่น
SQ-ITD โครงการ 7/1 ของ
เหมืองถ่านหินแม่เมาะ
SQ

สถานะ

สัดส่วน
การลงทุน
(ร้อยละ)

วันเริ่ มสัญญา

วันสิ้ นสุด
สัญญา

บดย่อยดิน11.1ล้าน ลบ.ม. แน่ น และขุดถ่าน 4.1ล้านตัน

จบแล้ว

100

ธ.ค. 2545

มี.ค.48

114.5

เชียงใหม่คอนสตรัคชัน่
(บจก.)

ขุด ขน ย้าย หน้าดิน

จบแล้ว

100

ก.พ. 2545

เม.ย. 2549

504.00

กิจการร่วมค้า CCVK

ติดตัง้ ระบบสายพาน คลองท่าด่าน

จบแล้ว

100

มี.ค. 2545

ก.พ. 2547

68.74

ITD

จ้างเหมาบดย่อยขนาดดินโดยเครือ่ งโม่และขุดถ่าน

จบแล้ว

100

ก.พ. 2547

มิ.ย. 2547

24.64

ITD
ITD

จ้างเหมาขุดถ่านด้วยรถขุดไฟฟ้า DEMAG
จ้างเหมาบดย่อยขนาดดินโดยเครือ่ งโม่

จบแล้ว
จบแล้ว

100
100

ก.ค. 2547
ต.ค. 2547

มิ.ย. 2548
มิ.ย. 2548

11.25
14.85

ITD
กฟผ.

จ้างเหมาขุดถ่านด้วยรถไฟฟ้า DEMAG
ขุดขนดิน 80 ล้าน ลบ.ม. แน่ น

จบแล้ว
จบแล้ว

100
50

ก.ค. 2548
ต.ค. 2550

มิ.ย. 2549
ก.พ. 2553

11.25
2,820.25

กฟผ.

ขุดและขนดินปริมาณ 80.0 ล้าน ลบ.ม. แน่ น

จบแล้ว

50

ส.ค. 2554

ก.ย. 2558

5,273.0

คู่สญ
ั ญา (ผูว้ ่าจ้าง)
ITD

รายการ

หมายเหตุ

-

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

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)
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มูลค่างาน
(ล้านบาท)

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
โครงการปัจจุบนั
บริ ษทั

โครงการ

ITD-SQ โครงการ 7 ของ
เหมืองถ่านหินแม่
เมาะ
โครงการในเหมือง
SQ
หงสา
SQ
โครงการ 8 ของ
เหมืองถ่านหินแม่
เมาะ

คู่สญ
ั ญา (ผูว้ ่าจ้าง)
กฟผ.

บจก. หงสาเพาเวอร์
กฟผ.

รายการ
1)
2)
3)
1)
2)
1)
2)

ขุดและขนดินปริมาณ 365.0 ล้าน ลบ.ม. แน่ น
ขุดคัดแยกและขนถ่านหินปริมาณ 50.0 ล้านตัน
งานขนดินปริมาณประมาณ 40.0 ล้าน ลบ.ม. แน่ น
ขุดและขนดินปริมาณ 207.0 ล้าน ลบ.ม. แน่ น
ขุดคัดแยกและขนถ่านหินปริมาณ 82.5 ล้านตัน
ขุดและขนดินปริมาณ 375.0 ล้าน ลบ.ม. แน่ น
ขุดคัดแยกและขนถ่านหินปริมาณ 31.0 ล้านตัน

สถานะ

สัดส่วนการ
ลงทุน

ดําเนินการ

วันเริ่ มสัญญา

วันสิ้ นสุด
สัญญา

50

ต.ค. 2551

เม.ย. 2563

จํานวน
เงิ น (ล้าน
บาท)
21,906.0

ดําเนินการ

100

ม.ค. 2557

ม.ค. 2569

11,742.71

ดําเนินการ

100

พ.ย. 2558

2568

22,871.00

หมายเหตุ

-

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน) (“SQ”)
กิจการร่วมค้าไอทีดี – เอสคิว (“ITD-SQ”)
กิจการร่วมค้าเอสคิว – ไอทีดี (“SQ-ITD”)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)
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(ร้อยละ)

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
2.5.4. แนวโน้ มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขัน
สถานการณ์ถ่านหิ นในประเทศไทย
ถ่ า นหิน สามารถแบ่ ง ออกเป็ น 4 ประเภทได้แ ก่ ลิก ไนต์ ซับ บิทู มินั ส บิทู มินั ส และแอนทราไซต์ โดยมี
รายละเอียดดังนี้
1. ลิ กไนต์ (Lignite) เป็ นถ่านหินที่มสี นี ้ํ าตาลผิวด้าน (Brown Coal) มีซากพืชหลงเหลืออยู่เล็กน้อย มี
คาร์บอนร้อยละ 60 ถึง 75 มีออกซิเจนค่อนข้างสูง มีค่าความชืน้ สูงถึงร้อยละ 30 ถึง 70 ทําให้เมื่อติดไฟมีควันและเถ้า
ถ่านมาก อย่างไรก็ดี นิยมใช้เป็ นถ่านหินทีใ่ ช้เป็ นเชือ้ เพลิงสําหรับผลิตกระแสไฟฟ้า
2. ซับบิ ทูมินัส (Subbituminous) เป็ นถ่านหินทีใ่ ช้เวลาในการเกิดนานกว่าลิกไนต์ มีสนี ้ําตาลถึงสีดาํ ผิวมี
ทัง้ ด้านและเป็ นมัน มีค่าความชืน้ ประมาณร้อยละ 25 ถึง 30 และมีคาร์บอนสูงกว่าถ่านหินลิกไนต์ เป็ นเชื้อเพลิงที่มี
คุณภาพเหมาะสมในการผลิตกระแสไฟฟ้าและงานอุตสาหกรรม
3. บิ ทูมินัส (Bituminous) เป็ นถ่านหินเนื้อแน่น ใช้เวลาในการเกิดนานกว่าซับบิทมู นิ ัส มีลกั ษณะแข็ง มัน
วาว มีสนี ้ําตาลถึงสีดาํ สนิท ใช้เป็ นเชือ้ เพลิงเพื่อการถลุงโลหะ และเป็ นวัตถุดบิ เพื่อเปลีย่ นเป็ นเชือ้ เพลิงอื่น
4. แอนทราไซต์ (Anthracite) เป็ นถ่านหินทีใ่ ช้เวลาในการเกิดนานทีส่ ุด มีสดี าํ เงาและมันวาวมาก มีรอย
แตกเว้าแบบก้นหอย มีปริมาณคาร์บอนประมาณร้อยละ 90 ถึง 98 และมีค่าความชืน้ ตํ่าทีป่ ระมาณร้อยละ 2 ถึง 5 แม้มี
ค่าความร้อนสูงแต่ตดิ ไฟยาก เมื่อติดไฟจะให้เปลวไฟสีน้ําเงิน ไม่มคี วัน และใช้เวลาเผาไหม้นาน ทําให้ส่วนใหญ่ใช้เป็ น
เชือ้ เพลิงในอุตสาหกรรมต่าง ๆ
ตารางสรุปคุณสมบัติของถ่านหิ นแต่ละประเภท
ชนิ ด

ค่าความร้อน

ค่าความชื้น

1. ลิกไนต์

ตํ่า – ปานกลาง

สูง

2. ซับบิทมู นิ สั

ปานกลาง – สูง

ปานกลาง

3. บิทมู นิ สั

สูง

ตํ่า

4. แอนทราไซต์

สูง

ตํ่า

สําหรับถ่ านหินซับบิทูมินัส บิทูมินัส และแอนทราไซต์กําเนิดในยุคคาร์นิบอฟอรัส (Carboniferous) มีอายุ
ประมาณ 345 ล้านปี เป็ นถ่านหินทีม่ คี ุณภาพสูง โดยมีแหล่งถ่านหินเหล่านี้อยู่ในทวีปยุโรปและอเมริกาเป็ นส่วนใหญ่
สําหรับถ่านหินในประเทศไทยทีพ่ บแล้วส่วนมากเป็ นถ่านหินลิกไนต์และบิทมู นิ สั จะมีเพียงส่วนน้อยทีเ่ ป็ นแอนทราไซต์
และมักจะพบในหินยุคเทอเทียรี่ (Tertiary) มีอายุประมาณ 60 ถึง 70 ล้านปี ส่วนใหญ่เกิดในทะเลสาบ บริเวณทีพ่ บถ่าน
หินในประเทศไทยมีหลายแห่ง อาทิ อําเภอแม่เมาะ จังหวัดลําปาง อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน และจังหวัดกระบี่ เป็ นต้น
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บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
สถานการณ์ถ่านหิ นในประเทศไทย
ในปี 2557 การผลิตถ่านหินในประเทศมาจาก 2 แหล่งคือ (1) เหมืองของ กฟผ. ซึง่ ประกอบด้วยเหมืองแม่
เมาะ จังหวัดลําปาง และเหมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ โดยเหมืองกระบีไ่ ด้หยุดการผลิตแล้วตัง้ แต่ปี 2551 และ (2) เหมือง
ของบริษทั เอกชน
25
20
15

4.1

4.2

4.4

3.1

15.4

15.2

15.7

10
5

13.7

3.4

4.3

16.7

16.6

3.8

3.3

2.1

1.7

1.9

2.3

15.8

16.1

16.4

15.6

16.0

17.6

1.5

1.0

0.8

16.6

17.0

17.1

0
2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557
เหมืองแม่เมาะ

เหมืองเอกชน

ทีม่ า: รายงานสถิตพิ ลังงานของประเทศไทย ปี 2558 โดยสํานักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน
ในปี 2557 ประเทศไทยมีการผลิตถ่านหินทัง้ สิน้ ประมาณ 18 ล้านตันมาจากเหมืองแม่เมาะประมาณ 17.1 ล้าน
ตันคิดเป็ นร้อยละ 94 ของการผลิตถ่านหินทัง้ หมดในประเทศ และมาจากเหมืองของบริษทั เอกชนประมาณ 0.8 ล้านตัน
คิดเป็ นร้อยละ 6 ของการผลิตถ่านหินทัง้ หมดในประเทศ
แหล่งถ่านหิ นในประเทศไทย
แหล่งถ่านหินทีใ่ นประเทศไทยพบกระจายอยู่ทวทุ
ั ่ กภาคของประเทศ แต่ส่วนใหญ่จะอยู่ในภาคเหนือ โดยถ่าน
ั
หินทีพ่ บเกือบทัง้ หมดคือ ลิกไนต์ ในปจจุบนั ถ่านหินถือเป็ นแร่ทส่ี าํ คัญทีส่ ุดของไทย โดยในปี 2553 ไทยมีผลผลิตถ่าน
หิน 18.4 ล้านตัน มูล ค่า ประมาณ 17,663 ล้านบาท หรือ คิด เป็ นร้อ ยละ 31 ของมูล ค่ าผลผลิต แร่ ท งั ้ หมดของไทย
ประเทศไทยมีความต้องการใช้ถ่านหินมากกว่าผลผลิตถ่านหินในประเทศ ประกอบกับถ่านหินทีผ่ ลิตได้ในประเทศส่วน
ใหญ่เป็ นถ่านหินประเภทลิกไนต์ซ่งึ มีค่าความร้อนตํ่าทําให้ไม่สอดคล้องกับความต้องการใช้ถ่านหินภายในประเทศ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ จากภาคอุตสาหกรรมซึง่ ต้องการใช้ถ่านหินทีม่ คี ่าความร้อนสูงและมีมลภาวะตํ่าจึงต้องมีการนําเข้า
ถ่ านหิน จากต่ า งประเทศ ทัง้ นี้ ในปี 2553 ประเทศไทยนํ าเข้าถ่ านหินประมาณ 17 ล้านตัน ส่วนใหญ่ เป็ น ถ่ านหิน
ประเภทซับบิทมู นิ สั และบิทมู นิ สั สําหรับใช้เป็ นเชือ้ เพลิงในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ อุตสาหกรรมผลิตกระแสไฟฟ้า และ
อุตสาหกรรมที่ใช้พลังงานความร้อนผลิตไอนํ้ าในกระบวนการผลิต เช่น อุตสาหกรรมกระดาษ อุตสาหกรรมอาหาร
อุตสาหกรรมสิง่ ทอ เป็ นต้น
จากข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 จากกรมเชือ้ เพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงานพบว่า ประเทศไทยมี
ปริมาณสํารองถ่านหินรวมทัง้ สิน้ 1,354 ล้านตัน (ทีม่ า: BP Public Limited Company ประเทศสหราชอาณาจักร 2553)
มีสดั ส่วนปริมาณสํารองต่อการผลิต (Reserve to production ratio หรือ R/P ratio) ถึง 72 ปี ซึง่ สูงกว่าก๊าซธรรมชาติ
และนํ้ามันซึง่ มี R/P ratio เพียง 12 และ 4 ปี ตามลําดับ ทัง้ นี้ ในปี 2553 ประเทศไทยมีเหมืองแร่ถ่านหินลิกไนต์ทเ่ี ปิ ด
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)
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บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
ดําเนินการจํานวน 9 เหมือง ใน 3 จังหวัด ได้แก่ ลําปาง ลําพูน และตาก มีการจ้างงานประมาณ 2,000 คน มีผลผลิต
ถ่านหินประมาณ 18.4 ล้านตัน คิดเป็ นมูลค่าประมาณ 17,663 ล้านบาท โดยผลผลิตส่วนใหญ่มาจากเหมืองแม่เมาะ
ของการไฟฟ้าฝา่ ยผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ทีจ่ งั หวัดลําปาง ซึง่ มีค่าความร้อนตัง้ แต่ 1,000 ถึง 3,000 กิโลแคลลอ
รี่ต่อ กิโ ลกรัม แต่ จ ะถู กนํ า มาผสมเพื่อให้ได้ค่าความร้อนประมาณ 2,400 กิโลแคลลอรี่ต่ อกิโ ลกรัม ก่อ นป้อ นเข้า สู่
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ มีค่าความชืน้ ประมาณร้อยละ 30 ขีเ้ ถ้าประมาณร้อยละ 22 และกํามะถันประมาณร้อยละ 2.8 (จาก
การสอบถามผูป้ ระกอบการ)
ทัง้ นี้ ผลผลิตถ่านหินของไทยมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ ในช่วงปี 2546-2548 และมีแนวโน้มลดลงจากระดับประมาณ 21
ล้านตันในปี 2548 มาอยู่ทร่ี ะดับประมาณ 18 ล้านตันในปี 2553

ปริมาณสํารองถ่านหิ นในแอ่งที่ยงั คงมีการผลิ ตอยูใ่ นปี 2549
สถานที่
ปริมาณสํารอง (ล้านตัน)
ชื่อแอ่ง
อําเภอ
จังหวัด
ผลิ ตแล้ว
คงเหลือ
1.
บ่อหลวง
ฮอด
เชียงใหม่
1.39
n.a.
2.
แม่ทาน
สบปราบ
ลําปาง
30.07
5.78
3.
แม่เมาะ
แม่เมาะ
ลําปาง
273.74
1,130.88
4.
แม่ตบี
งาว
ลําปาง
0.91
n.a
5.
ลี้
ลี้
ลําพูน
39.24
n.a.
6.
เชียงม่วน
เชียงม่วน
พะเยา
3.96
n.a.
7.
กระบี่
เมือง
กระบี่
8.62
111.38
จากตารางข้างต้น ประเทศไทยมีแหล่งถ่านหินทีย่ งั มีการผลิตอยู่จาํ นวน 7 แห่งโดยร้อยละ 80 เป็ นปริมาณ
สํารองของเหมืองแม่เมาะและร้อยละ 8 เป็ นปริมาณสํารองจากเหมืองกระบี่
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บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน)

ปริมาณสํารองถ่านหิ นในแอ่งที่ยุติการผลิ ต

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ชื่อแอ่ง
นาฮ่อง
แม่ต่นื
แม่ละเมา
หนองหญ้าปล้อง
กันตัง
นาด้วง
นากลาง

สถานที่
อําเภอ
แม่แจ่ม
แม่ระมาด
แม่สอด
หนองหญ้าปล้อง
กันตัง
นาด้วง
นากลาง

จังหวัด
เชียงใหม่
ตาก
ตาก
เพชรบุรี
ตรัง
เลย
หนองบัวลําภู

ปริมาณสํารอง (ล้านตัน)
ผลิ ตไปแล้ว
คงเหลือ
2.48
n.a.
0.32
0.90
1.21
0.44
1.20
0.51
0.01
n.a.
0.15
n.a.
0.07
n.a.

ปริมาณสํารองถ่านหิ นในแหล่งที่ยงั ไม่ได้มีการผลิ ต

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

ชื่อแอ่ง
เวียงแหง
ฝาง
สันปา่ ตอง
บ่อสลี
ปาย
วังเหนือ
งาว
แจ้ห่ม / เมืองปาน
แม่จาง
ห้างฉัตร
แม่ทะ
เชียงม่วน
นาทราย
แม่ระมาด
แม่ละเมา
พบพระ
อุม้ ผาง / ปะละทะ

18.

แพร่

19.
20.
21.
22.

บึงสามพัน
วิเชียรบุรี
หนองหญ้าปล้อง
หนองพลับ

สถานที่
อําเภอ
เวียงแหง
ฝาง
สันปา่ ตอง
ฮอด
ปาย
วังเหนือ
งาว
แจ้ห่ม
แม่เมาะ , แม่ทะ
ห้างฉัตร
แม่ทะ
เชียงม่วน
ลี้
แม่ระมาด
แม่สอด
พบพระ
อุม้ ผาง
สูงเม่น เด่นชัย
ร้องกวาง สอง
บึงสามพัน
วิเชียรบุรี
หนองหญ้าปล้อง
หัวหิน

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)

จังหวัด
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
แม่ฮ่องสอน
ลําปาง
ลําปาง
ลําปาง
ลําปาง
ลําปาง
ลําปาง
พะเยา
ลําพูน
ตาก
ตาก
ตาก
ตาก

ปริมาณสํารอง (ล้านตัน)
93.02
1.12
0.50
0.43
0.17
22.03
48.40
16.19
2.01
10.32
22.49
25.28
1.31
37.54
15.58
7.040
19.24

แพร่

1.61

เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบุรี
ประจวบคีรขี นั ธ์

6.85
1.65
4.45
10.52
2 - 29

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
สถานที่
ชื่อแอ่ง
อําเภอ
จังหวัด
23.
สินปุน
ทุ่งใหญ่
นครศรีธรรมราช
24.
เคียนซา
เคียนซา
สุราษฎร์ธานี
25.
สะบ้าย้อย
สะบ้าย้อย
สงขลา
26.
กันตัง
กันตัง
ตรัง
27.
แม่ใจ
แม่ใจ
พะเยา
28.
แม่แจ่ม
แม่แจ่ม
เชียงใหม่
29.
พาน
พาน
เชียงราย
30.
เสริมงาม
เสริมงาม
ลําปาง
ทีม่ า: กรมเชือ้ เพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน (ข้อมูล ณ ปี 2549)

ปริมาณสํารอง (ล้านตัน)
91.06
15.41
349.86
3.42
1.845
16.04
10.00
6.19

โครงการขุด ขน ดิ นและถ่านหิ นในเหมืองแม่เมาะ
สําหรับเหมืองแม่เมาะนัน้ ถือว่าเป็ นแหล่งผลิตถ่านหินทีส่ าํ คัญทีส่ ุดในประเทศไทย ซึง่ เป็ นโครงการของการ
้
่
ไฟฟาฝายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยคาดว่ายังคงมีปริมาณถ่านหินทีส่ ามารถขุดได้อกี ประมาณ 300 ล้านตัน
โดยจะถูกนําไปใช้ในโรงไฟฟ้าแม่เมาะ บริษทั ฯ ในฐานะผูใ้ ห้บริการด้านงานเหมืองอย่างครบวงจรได้รบั การว่าจ้างให้
เปิ ดหน้าเหมืองโดยการขุด ขน ดินและถ่านของเหมืองดังกล่าวในโครงการเหมืองแม่เมาะ โครงการ 1 โครงการ 2
โครงการ 7 โครงการ 7/1 และโครงการ 8
โดยในปจั จุบนั ทาง กฟผ. มีแผนงานก่อสร้างโรงไฟฟ้าทดแทนเครื่องปจั จุบนั บางส่วน เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการผลิตไฟฟ้า และมีแผนที่จะขยายระยะเวลาการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าแม่เมาะออกไปจนถึงประมาณปี 2590 โดย
คาดว่า กฟผ. จะเปิ ดประมูลจัดจ้างผูร้ บั เหมาในโครงการแม่เมาะ ซึง่ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
โครงการที่ 9 เป็ นโครงการของเหมืองแม่เมาะ ซึง่ คาดว่า กฟผ. จะเปิ ดให้ผสู้ นใจเข้าร่วมประมูลโครงการในปี 2560
ในงานจ้างขุดและขนดินปริมาณประมาณ 400 ล้าน ลบ.ม. แน่ น โดยมีมูลค่าโครงการประมาณ 30,000 ล้านบาท และ
เริม่ ดําเนินงานปี 2562 ถึงปี 2573
โครงการที่ 10 เป็ นโครงการของเหมืองแม่เมาะ ซึง่ คาดว่า กฟผ. จะเปิ ดให้ผู้สนใจเข้าร่วมประมูลโครงการในปี
2567 ในงานจ้างขุดและขนดินปริมาณประมาณ 460 ล้าน ลบ.ม. แน่น โดยมีมลู ค่าโครงการประมาณ 35,000 ล้านบาท
และเริม่ ดําเนินงานปี 2569 ถึงปี 2580
โครงการที่ 11 เป็ นโครงการของเหมืองแม่เมาะ ซึง่ คาดว่า กฟผ. จะเปิ ดให้ผู้สนใจเข้าร่วมประมูลโครงการในปี
2570 ในงานจ้างขุดและขนดินปริมาณประมาณ 460 ล้าน ลบ.ม. แน่น โดยมีมลู ค่าโครงการประมาณ 40,000 ล้านบาท
และเริม่ ดําเนินงานปี 2572 ถึงปี 2588
ซึง่ ปจั จุบนั บริษัทฯ เป็ นผู้รบั เหมาช่วงให้กบั โครงการ 7 และ 8 และบริษทั ฯ มีความตัง้ ใจที่จะเข้าร่วมประมูล
โครงการอื่นๆ ในอนาคตของเหมืองแม่เมาะอีกด้วย
สถานการณ์ถ่านหิ นในต่างประเทศ
นอกจากแหล่งถ่านหินในประเทศไทยแล้ว บริษทั ฯ มีนโยบายทีจ่ ะดําเนินงานในเหมืองต่างประเทศ โดยเฉพาะ
ั บนั บริษทั ฯ ได้ทาํ สัญญากับบริษทั
ประเทศในกลุ่ม CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม) อีกด้วย ซึง่ ในปจจุ
หงสาเพาเวอร์ จํากัด เพื่อดําเนินงานในเหมืองหงสา ประเทศลาว (ดูรายละเอียดในหัวข้อ โครงการปจั จุบนั )
จากการศึกษาเบือ้ งต้น พบว่าประเทศในกลุ่ม CLMV และประเทศในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีปริมาณถ่านหิน
สํารองอยู่พอสมควร และยังมีแนวโน้มทีจ่ ะนําถ่านหินสํารองดังกล่าวมาใช้อกี ด้วย
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)
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ประเทศเมียนมาร์
เมียนมาร์เป็ นประเทศทีม่ ที รัพยากรอุดมสมบูรณ์ และมีศกั ยภาพในการผลิตไฟฟ้าอย่างมาก โดยเฉพาะพลังนํ้า
ถ่านหิน และก๊าซธรรมชาติ โดยมีการสํารวจแหล่งพลังงานมากขึน้ นับตัง้ แต่ปลายปี 2531 หลังจากทีร่ ฐั บาลของเมียน
มาร์เปลีย่ นแปลงนโยบายการบริหารประเทศ จากระบบการวางแผนจากส่วนกลาง เป็ นระบบเศรษฐกิจแบบเสรีมากขึน้
โดยดําเนินมาตรการสนับสนุ นด้านการค้าเสรี และเปิ ดโอกาสให้ต่างประเทศ เข้ามาลงทุน เพื่อส่งเสริมการส่งออก
เพิม่ ขึน้ ได้มผี ลต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้เพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะการพัฒนาโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้า
ในเมียนมาร์ ทัง้ ในแง่การตอบสนองต่อความต้องการใช้พลังงานภายในประเทศและการส่งออกไฟฟ้าไปยังประเทศ
เพื่อนบ้าน
1.

ทัง้ นี้ Asian Development Bank (หรือ “ADB”) ได้ประเมินว่าเมียนมาร์มปี ริมาณถ่านหินสํารองรวมทัง้ สิน้ ประมาณ
200 ถึง230 ล้านตัน ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นถ่านหินประเภทซับบิทูมนิ ัส และอยู่บริเวณพื้นทีท่ างตอนเหนือของประเทศ ใน
ปจั จุบนั ในเมียนมาร์ มีการเหมืองอยู่ 2 แห่งด้วยกัน ได้แก่ เหมืองถ่านหินคาเลวา (Kalewa) ซึง่ มีกําลังการผลิตรวมทัง้
สิน้ ประมาณ 12,900 ตันต่อปี และเหมืองถ่านหินนามมา (Namma) ขนาดกําลังการผลิตประมาณ 25,810 ตันต่อปี
อย่างไรก็ดเี หมืองคาเลวา เป็ นแหล่งถ่านหินทีร่ ฐั บาลของเมียนมาร์พจิ ารณาว่ามีศกั ยภาพเพียงพอทีจ่ ะพัฒนาเพื่อสร้าง
โรงไฟฟ้าขนาด 200 เมกะวัตต์ได้ ในอนาคต
ทีม่ า : Siam Intelligence
2.

ประเทศเวียดนาม

ถ่านหินในประเทศเวียดนามสามารถแบ่งออกเป็ น 4 ประเภท ตามลําดับของการแปรสภาพจากซากพืชพันธ์ไม้
กลายเป็ นถ่านหิน ได้แก่ (1) ถ่านแอนทราไซต์ (2) ถ่านบิทูมนิ ัส (3) ถ่านลิกไนต์ และ (4) ถ่านพีต ซึง่ ถ่านหินแต่ละ
ชนิดจะมีลกั ษณะ การใช้งานปริมาณสํารอง และพืน้ ทีท่ พ่ี บแตกต่างกันออกไป ดังนี้
-

-

ถ่านแอนทราไซต์ พบมากบริเวณตะวันออกของบักโบะ
๊
(Bac Bo) ซึง่ รวมถึงแอ่งเบ๋าได๋ (Bao Dai) และฮา
ลอง (Hon Gai) โดยมี แหล่งถ่านหินทีพ่ สิ จู น์ได้ของทัง้ 82 เหมือง มากกว่า 2 พันล้านตัน
ถ่านบิ ทูมินัส พบมากในบริเวณจังหวัดไทเหวียน (Thai Nguyen) นิงห์บนิ ห์ (Nunh Binh) เซิลลา (Son La)
และไลเจา (Lai Chau) โดยมี แหล่งถ่านหินทีพ่ สิ จู น์ได้ของทัง้ 37 เหมือง มากกว่า 20 ล้านตัน
ถ่ า นลิ ก ไนต์ โดยมีป ริม าณสํา รองที่พิสูจ น์ ไ ด้ม ากกว่ า 100 ล้า นตัน ยกเว้น แหล่ ง ที่ฮ านอย (Ha Noi
depression) ซึง่ จากการเจาะสํารวจปิ โตรเลียมพบว่าแหล่งนี้จะมีปริมาณสํารอง ใหญ่ทส่ี ดุ ในประเทศเวียดนาม
ซึง่ อาจมีมากถึง 250 ล้านตัน
ถ่านพีต ปจั จุบนั มีการใช้งานในอุตสาหกรรมและการทําปุ๋ย

ในปจั จุบนั พลังงานไฟฟ้าของเวียดนามมาจากนํ้ามันร้อยละ 50 มาจากพลังงานนํ้าร้อยละ 20 มาจากถ่านหิน
ร้อยละ 18 และส่วนทีเ่ หลือมาจากก๊าซธรรมชาติ ซึง่ เวียดนามผลิตก๊าซธรรมชาติสาํ หรับใช้ภายในประเทศเท่านัน้ และ
นําไปใช้เป็ นเชือ้ เพลิงสําหรับการผลิตกระแสไฟฟ้าเป็ นหลัก นอกเหนือไปจากนํ้ามันและก๊าซธรรมชาติแล้ว เวียดนามยัง
มีแหล่งพลังงานธรรมชาติอน่ื เช่น ถ่านหินแอนทราไซท์ซง่ึ มีปริมาณสํารอง 165 ล้านตัน โดยเวียดนามได้เพิม่ กําลังการ
ผลิตจนทําให้สามารถส่งออกถ่านหินได้
เวียดนามวางแผนสร้างโรงไฟฟ้าทีใ่ ช้เชือ้ เพลิงจากถ่านหินอีก 8 แห่งด้วยกําลังผลิตติดตัง้ ประมาณ 2,900 เมกะ
วัตต์ ซึง่ จะทําให้การผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินเป็ นร้อยละ 25 ของการผลิตกระแสไฟฟ้าทัง้ หมด โดยรัฐบาลคาดว่าปริมาณ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)
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การใช้กระแสไฟฟ้าของประเทศจะพุ่งไปถึงระดับ 20,000 เมกะวัตต์ โดยถ่านหินยังคงเป็ นแหล่งพลังงานหลักอีกแหล่ง
หนึ่งทีใ่ ช้ผลิตกระแสไฟฟ้าในเวียดนาม
ทีม่ า : Siam Intelligence
3.

ประเทศลาว

อ้างอิงจากรายงานของกรมทรัพยากรและแร่ธาตุ (Department of Geology and Minerals) ของประเทศลาว
เกีย่ วกับการสํารวจแหล่งถ่านหินโดยนักธรณีวทิ ยาชาวฝรังเศส
่
พบว่าในประเทศลาวยังมีแหล่งแร่อยู่มาก เช่นในพืน้ ที่
จังหวัด เวียงจันทน์ สาระวัน หงสา และยังคงมีแหล่งแร่อกี หลายแหล่งทีย่ งั ไม่ได้รบั การสํารวจ แผนภาพด้านล่างแสดง
ตําแหน่งของแหล่งถ่านหินและเหมืองถ่านหินในประเทศลาว

ทีม่ า: The Exploration and Investment in Lao PDR , Department of Geology and Mines
โครงการขุด ขน ดิ นและถ่านหิ นในเหมืองหงสา
เหมืองหงสา เป็ นแหล่งถ่านหินทีม่ ขี นาดใหญ่ทส่ี ดุ ในประเทศลาว มีปริมาณถ่านหินสํารองทัง้ หมดประมาณ 577.4
ล้านตัน และมีโรงไฟฟ้าหงสาขนาด 1,878 เมกะวัตต์ ดําเนินการโดยบริษทั หงสาเพาเวอร์ จํากัด (“HPC”) ซึ่งได้รบั
สัมปทานจากรัฐบาลลาวในการพัฒนา ก่อสร้าง และบริหารจัดการโรงไฟฟ้าหงสาตลอดอายุสมั ปทาน 25 ปี ซึง่ HPC
ได้มกี ารวางแผนการใช้ถ่านหินประกอบกับแผนในการจ้างผูร้ บั เหมาในการขุดขนดินและถ่านหินสําหรับช่วงระยะเวลา
สัมปทาน โดยมีแผนในการว่าจ้างผูร้ บั เหมาขุดขนดินและถ่านหินจํานวนทัง้ หมด 10 สัญญา คือ สัญญา A ถึง สัญญา J
ซึง่ แบ่งแต่ละสัญญาตามแต่ละช่วงโครงการ โดย
-

สัญญา A และ B เป็ นสัญญาทีเ่ กีย่ วข้องกับการเปิ ดหน้าดิน โดยสัญญา A จํานวน 31 ล้าน ลบ.ม. แน่ น ระหว่างปี
2554 ถึง 2558 และ สัญญา B จํานวน 54 ล้าน ลบ.ม. แน่น ระหว่างปี 2555 ถึง 2560 ในช่วงแรกของโครงการหง
สา
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-

สัญญา C เป็ นสัญญาจ้างขุดขนดินและถ่านหิน มีจํานวนดิน 383 ล้าน ลบ.ม. แน่ น ระหว่างปี 2558 ถึง 2572 มี
ระยะเวลาสัญญา 15 ปี
สัญญา D เป็ นสัญญาจ้างขุดขนดินและถ่านหินจํานวนดิน 207 ล้าน ลบ.ม. แน่ น และถ่านหิน 82.5 ล้านตัน
ระหว่างปี 2558 ถึง 2569 ซึ่งปจั จุบนั บริษัทฯ ได้รบั จ้างเหมาในสัญญานี้กบั บริษัท หงสาเพาเวอร์ จํากัด มี
ระยะเวลาตามสัญญา 12 ปี
สัญญา E และ F เป็ นสัญญาจ้างงานขุดและขนดินปริมาณประมาณ 88 ล้าน ลบ.ม. แน่น

โครงการในอนาคตของเหมืองหงสา
-

สัญญา G
เป็ นสัญญาจ้างงานขุดและขนดินปริมาณประมาณ 190 ล้าน ลบ.ม. แน่ น ซึง่ คาดว่าจะเปิ ดให้
ผูส้ นใจเข้าร่วมประมูลโครงการในปี พ.ศ. 2562
สัญญา H
เป็ นสัญญาจ้างงานขุดและขนดินปริมาณประมาณ 213 ล้าน ลบ.ม. แน่ น ซึง่ คาดว่าจะเปิ ดให้
ผูส้ นใจเข้าร่วมประมูลโครงการในปี พ.ศ. 2568

นอกจากงานขุดและขนดินที่ HPC มีแผนในการจัดจ้าง โรงไฟฟ้าหงสา มีแผนในการใช้ถ่านหินเพื่อการผลิต
กระแสไฟฟ้าตัง้ แต่ปี 2570 ถึงปี 2584 ประมาณ 205 ล้านตัน หรือคิดเป็ นปี ละประมาณ 14 ล้านตัน
แหล่งถ่านหิ นในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
หน่วย: ล้านตัน
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ทีม่ า: กระทรวงพลังงาน ประเทศไทย
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2.5.5. ความต้องการถ่านหิ นเพื่อสนับสนุนความต้องการพลังงานไฟฟ้ าของประเทศตามแผนพัฒนากําลัง
ผลิ ตไฟฟ้ าของประเทศไทย (Thailand Power Development Plan) พ.ศ. 2558 - 2579 (PDP2015)
หลังจากมีนโยบายของรัฐบาลใหม่เมื่อช่วงปลายปี 2557 คณะอนุกรรมการพยากรณ์และจัดทําแผนพัฒนากําลัง
ผลิตไฟฟ้าของประเทศจึงได้มกี ารพิจารณาจัดทําแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยชุดใหม่เนื่องจากแนวโน้ม
การขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยทีป่ รับตัว และแผนการลงทุนในโครงสร้างพืน้ ฐาน ตามนโยบายรัฐบาล รวมทัง้ การ
เตรียมการเข้าสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN ECONOMIC COMMUNITY: AEC) ในปี 2558 ซึง่ จะส่งผลต่อ
การใช้ไฟฟ้าของประเทศไทยโดยรวม ดังนัน้ จึงมีการจัดทําแผน PDP2015 เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการใช้ไฟฟ้า
ทีจ่ ะเกิดขึน้ กระทรวงพลังงานจึงได้วางกรอบแผนบูรณาการพลังงานแห่งชาติ โดยจัดทําเป็ น 5 แผนหลัก ได้แก่ (1)
แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (Thailand Power Development Plan: PDP) (2) แผนอนุรกั ษ์พลังงาน
(Energy Efficiency Development Plan: EEDP) (3) แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (Alternative
Energy Development Plan: AEDP) (4) แผนการจัดหาก๊าซธรรมชาติของไทย และ (5) แผนบริหารจัดการนํ้ามัน
เชือ้ เพลิง ทัง้ นี้ การจัดทําแผนบูรณาการพลังงานแห่งชาติ และแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558
– 2579 (แผน PDP2015) จะให้ความสําคัญในประเด็นดังนี้
• ด้านความมันคงทางพลั
่
งงาน (Security): ต้องตอบสนองปริมาณความต้องการไฟฟ้า เพื่อรองรับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยจะสอดคล้องกับอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตรา
เพิม่ ของประชากร และอัตราการขยายตัวของเขตเมือง รวมถึงการกระจายสัดส่วนเชือ้ เพลิง (Fuel
Diversification) ทีใ่ ช้ผลิตไฟฟ้าให้มคี วามเหมาะสม
• ด้านเศรษฐกิจ (Economy): ต้องคํานึงถึงต้นทุนการผลิตไฟฟ้าทีเ่ หมาะสม ประชาชนและภาคธุรกิจ
ยอมรับได้ และไม่เป็ นอุปสรรคต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะยาว การใช้
ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพในภาคเศรษฐกิจต่างๆ
เพื่อชะลอการสร้างโรงไฟฟ้าและลดการนําเข้า
พลังงานจากต่างประเทศ
• ด้านสิง่ แวดล้อม (Ecology): ต้องลดผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อม โดยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อ
หน่วยการผลิตไฟฟ้าจากการปลดปล่อยของโรงไฟฟ้า
้ า ด้วยการกระจายเชือ้ เพลิงในการผลิตไฟฟ้า การลดการ
แผน PDP2015 ได้เน้นการเสริมความมันคงระบบไฟฟ
่
พึง่ พาก๊าซธรรมชาติ การเพิม่ สัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินเทคโนโลยีสะอาด การจัดหาไฟฟ้าจากต่างประเทศ
เพิม่ ขึน้ การเพิม่ สัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนวียน รวมทัง้ การพัฒนาระบบส่งไฟฟ้า ระบบจําหน่ายไฟฟ้า
เพื่อรองรับการพัฒนาพลังงานทดแทน และการเข้าสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยจากนโยบายดังกล่าวได้
กําหนดกรอบประมาณการสัดส่วนการใช้เชือ้ เพลิงของแผน PDP2015 ในปี 2579 ดังนี้
ประเภทเชือ้ เพลิง

ณ ปี 2557 ประมาณ
ร้อยละ

ณ ปี 2569 ประมาณ
ร้อยละ

ณ ปี 2579 ประมาณ
ร้อยละ

ซือ้ ไฟฟ้าพลังนํ้าต่างประเทศ

7

10 – 15

15 – 20

ถ่านหินเทคโนโลยีสะอาด (รวมลิกไนต์)

20

20 – 25

20 – 25

พลังงานหมุนเวียน (รวมพลังนํ้า)

8

10 – 20

15 - 20

ก๊าซธรรมชาติ

64

45 – 50

30 – 40

นิวเคลียร์

-

-

0–5
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ประเภทเชือ้ เพลิง

ณ ปี 2557 ประมาณ
ร้อยละ

ณ ปี 2569 ประมาณ
ร้อยละ

ณ ปี 2579 ประมาณ
ร้อยละ

1

-

-

ดีเซล/นํ้ามันเตา
ทีม่ า: แผน PDP2015

เมื่อสิน้ แผน PDP 2015 ในปลายปี พ.ศ. 2579 ประเทศไทยจะมีกาํ ลังผลิตไฟฟ้ารวมสุทธิ 70,335 เมกะวัตต์
โดยประกอบด้วยกําลังผลิตไฟฟ้าในปจั จุบนั ณ สิน้ ปี 2557 เท่ากับ 37,612 เมกะวัตต์ โดยมีกาํ ลังผลิตของโรงไฟฟ้า
ใหม่รวม 57,459 เมกะวัตต์ มีการปลดกําลังผลิตโรงไฟฟ้าเก่าทีห่ มดอายุ ในช่วงปี พ.ศ. 2558 - 2579 จํานวน 24,736
เมกะวัตต์ โดยกําลังผลิตไฟฟ้าใหม่ ในช่วงปี พ.ศ. 2558 - 2579 เท่ากับ 57,459 เมกะวัตต์ แยกตามประเภทโรงไฟฟ้า
ดังนี้
โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน (รวมทีจ่ ะผลิตในประเทศและทีซ่ อ้ื จากต่างประเทศ)

21,648 เมกะวัตต์

โรงไฟฟ้าพลังนํ้าแบบสูบกลับ

2,101 เมกะวัตต์

โรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรชัน่

4,119 เมกะวัตต์

โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม
โรงไฟฟ้าถ่านหิน/ลิกไนต์

17,478 เมกะวัตต์
7,390 เมกะวัตต์

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์

2,000 เมกะวัตต์

โรงไฟฟ้ากังหันแก๊ส

1,250 เมกะวัตต์

ซือ้ ไฟฟ้าต่างประเทศ (จากโรงไฟฟ้าพลังความร้อน)

1,473 เมกะวัตต์

รวม

57,459 เมกะวัตต์

ทีม่ า: แผน PDP2015
จากแผน PDP 2015 ข้างต้นจะเห็นว่า ประเทศไทยยังคงมีความต้องการถ่านหิน ในการผลิตไฟฟ้าเพื่อสนับสนุนความ
มันคงด้
่ านพลังงานไฟฟ้าของประเทศในอนาคต
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2.5.6. คู่แข่งขันที่สาํ คัญ
ธุรกิจการให้บริการทําเหมืองแร่นนั ้ มีผแู้ ข่งขันน้อยราย เนื่องจากเป็ นธุรกิจทีต่ ้องลงทุนในเครื่องจักรเป็ นจํานวน
มาก อีกทัง้ ผูใ้ ห้บริการจําเป็ นต้องมีความรูค้ วามสามารถ ประสบการณ์ และการบริหารจัดการทีด่ ี ปจั จุบนั คู่แข่งสําคัญ
ของบริษัทคือ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊ อปเมนต์ จํา กัด (มหาชน) (“ITD”) บริษัท เนาวรัต น์ พฒ
ั นาการ จํา กัด
(มหาชน) (“NWR”) และ บริษทั สระบุรถี ่านหิน จํากัด
จากทีก่ ล่าวมาข้างต้น ITD เข้าร่วมในสัญญากิจการร่วมค้ากับบริษทั ฯ ทัง้ กิจการร่วมค้าไอทีด-ี เอสคิว ภายใต้
สัญญาโครงการ 7 และกิจการร่วมค้าเอสคิว-ไอทีดี ภายใต้สญ
ั ญาโครงการ 7/1 ในการดําเนินงานจ้างขุดและขนดิน ที่
เหมืองแม่เมาะ อําเภอแม่เมาะ จังหวัดลําปาง ให้กบั การ กฟผ. และในอนาคตถือว่า ยังคงเป็ นคู่แข่งทีส่ าํ คัญ เนื่องจาก
เป็ น ITD มีเทคโนโลยีและประสบการณ์ของแรงงานใกล้เคียงกับบริษทั ฯ มาก รายละเอียดของผูเ้ ข้าประมูลงานของ
โครงการเหมืองถ่านหินแม่เมาะตัง้ แต่อดีตถึงปจั จุบนั มีดงั นี้
โครงการ
1
2
3
4
5
6
“โครงการ 80
ล้านลูกบาศก์
เมตรแน่ น”
7

7/1
8

ผูเ้ ข้าร่วมการประมูลที่ผา่ นการคัดเลือกด้านเทคนิ ค
บจก.เชียงใหม่เอเซีย
บจก.วิจติ รภัณฑ์
บจก.สหกลเอนยิเนียร์
บจก.สหกลเอนยิเนียร์
บจก.เหมืองบ้านปู
บจก.วิจติ รภัณฑ์
บจก.เหมืองบ้านปู
บจก.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
บจก.นามประเสริฐ
บจก.เชียงใหม่ คอนสตรัคชัน่
บจก.สหกลเอนยิเนียร์
บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
กิจการร่วมค้า บจก. สหกลเอนยิเนียร์และบจก.เหมืองบ้านปู
บจก.วิจติ รภัณฑ์
กิจการร่วมค้า บมจ.เนาวรัตน์ฯและบจก.สระบุรถี ่านหิน
บจก.สหกลอิควิปเมนท์
บมจ.ช.การช่าง

ผูช้ นะการประกวดราคา
บริษทั สหกลเอนยิเนียร์ จํากัด

บริษทั สหกลเอนยิเนียร์ จํากัด

บริษทั เหมืองบ้านปู จํากัด

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

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

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

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

กิจการร่วมค้า บริษทั อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
จํากัด (มหาชน) และ บริษทั สหกลอิควิปเมนท์
จํากัด

กิจการร่วมค้า บจก. สหกลอิควิปเมนท์ และบมจ. อิตาเลียน
ไทย ดีเวล๊อปเมนต์
บมจ. สหกลอิควิปเมนท์
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
บมจ. ช.การช่าง
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อย่างไรก็ดี บริษทั ฯ อาจมีความได้เปรียบคู่แข่งสําคัญในไทยของบริษทั ฯ ในการประมูลงานโครงการเหมืองแม่
เมาะ และเหมืองหงสาในอนาคต เนื่องจากมีความพร้อมทัง้ ทางด้านบุคลากรและเครื่องจักรใหญ่ โดยเฉพาะบุคลากร
และเครื่องจักรใหญ่ทม่ี อี ยู่ทห่ี น้างานอยู่แล้ว
สําหรับการดําเนินงานของบริษทั ฯ ในต่างประเทศ บริษทั ฯ เริม่ มีนโยบายทีจ่ ะขยายการลงทุนไปยังต่างประเทศ
ในแถบประเทศใกล้เคียง และกําลังดําเนินงานอยู่ในประเทศลาว เนื่องจากมีทรัพยากรทีเ่ อือ้ อํานวยในการดําเนินงาน
และขยายการลงทุนของบริษทั ฯ ทําให้บริษทั ฯ มีค่แู ข่งขันในระดับนานาชาติทต่ี ้องให้ความสําคัญเพิม่ ขึน้ ด้วย อีกทัง้ คู่
แข่งขันในระดับนานาชาตินนั ้ มีศกั ยภาพในการดําเนินงานค่อนข้างสูง มีเทคโนโลยีและประสบการณ์ในการดําเนินงาน
ค่อนข้างมาก เช่น จีน ยุโรป ออสเตรเลีย เกาหลี ฯลฯ
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บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
2.6. การจัดหาผลิ ตภัณฑ์หรือบริการ
ขัน้ ตอนการรับงานของบริษทั ฯ
ติดตามประกาศการประกวดราคาจ้างของหน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง และศึกษาข้อมูลเบือ้ งต้นก่อนซือ้ เอกสาร

ซือ้ เอกสารประกวดราคาจ้าง

วิเคราะห์คุณสมบัตดิ า้ นเทคนิคและราคาทีจ่ ะเสนอ

ยื่นซองเอกสารประกวดราคาจ้าง

ติดตามผลการประกวดราคาจ้าง

ลงนามในหนังสือตอบสนองรับราคาและยื่นหลักประกัน

ลงนามในสัญญาจ้างงาน

ดําเนินงานตามสัญญาจ้างงาน

ตรวจสอบงาน

ส่งมอบงาน
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บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
สัญญาโดยทัวไปจะเป็
่
นสัญญาแบบจ้างเหมาจ่าย และจะมีราคาต่อหน่ วยทีแ่ น่ นอน โดยสัญญาบางฉบับอาจมีการ
ระบุสตู รการปรับราคาต่อหน่วยไว้ในสัญญาเพื่อรองรับการเปลีย่ นแปลงของปจั จัยบางประการ ทีอ่ าจกระทบต้นทุนของ
บริษทั ฯ ได้ เช่น อัตราค่าแรง หรืออัตราแลกเปลีย่ น ในกรณีทบ่ี ริษทั ฯ เข้าทําสัญญาในสกุลเงินต่างประเทศ
อย่างไรก็ดี แม้จะมีการปรับราคาต่ อหน่ วย บริษัทฯ อาจต้องรับภาระบางส่วนที่เกิดขึน้ จากต้นทุนที่เพิม่ ขึน้ ใน
อนาคต การประเมินต้นทุน จึงเป็ นเรื่องที่สาํ คัญเป็ นอย่างยิง่ โดยบริษทั ฯ จะประเมินต้นทุนอย่างละเอียดก่อนการยื่น
ประมูลราคา โดยอาศัยประสบการณ์และความเชีย่ วชาญในการให้บริการทําเหมืองของบริษทั ฯ
การประเมินต้นทุนในการดําเนินงานในแต่ละโครงการ สามารถแบ่งออกได้เป็ น
1. การวางแผนการทํางานในเชิงเทคนิค ซึง่ การวางแผนดังกล่าวจะทําให้บริษทั ฯ สามารถกําหนดกรอบเวลา และ
ความเป็ นไปได้ของโครงการ
2. การประเมินต้นทุน ซึง่ เป็ นการวิเคราะห์จากแผนการทํางานทีบ่ ริษทั ฯ ได้วางไว้ โดยต้นทุนหลักในการทํางาน
ของบริษทั ฯ ประกอบด้วย เครื่องจักรและอุปกรณ์ วัตถุดบิ และต้นทุนแรงงาน
โดยหลังจากบริษทั ฯ ได้ประเมินแผนการและประมานการณ์ต้นทุนแล้ว บริษทั ฯ คํานวณราคาเพื่อนําไปใช้ในการ
ยื่นประมูลต่อไป
เงิ นทุนหมุนเวียนของบริษทั ฯ
ในการให้บริการทําเหมืองของบริษทั ฯ โดยทัวไปจะเป็
่
นการประมูลราคาจ้างให้กบั ผูว้ ่าจ้าง ซึง่ บริษทั ฯ จะต้องยื่น
หลักประกันการประกวดราคา (Bid Bond) พร้อมกับใบเสนอราคา เพื่อรับประกันว่าหากบริษัทฯ ได้รบั พิจารณา
คัดเลือกให้เป็ นผูร้ บั จ้างโครงการแล้ว บริษทั ฯ จะทําสัญญากับเจ้าของโครงการเพื่อเริม่ งานตามทีก่ ําหนดจริง โดยผูว้ ่า
จ้างจะคืนหลักประกันซองให้แก่บริษทั ฯ หากบริษทั ฯ ได้ลงนามในสัญญาว่าจ้าง และได้วางหนังสือหลักประกันสัญญา
(Performance Bond) ไว้กบั ผูว้ ่าจ้าง ในอัตราร้อยละ 10 ถึงร้อยละ 15 ของมูลค่างาน ขึน้ อยู่กบั อัตราทีผ่ วู้ ่าจ้างกําหนด
เพื่อเป็ นหลักประกันว่าผูร้ บั จ้างจะปฏิบตั ติ ามสัญญาดังกล่าวจนโครงการเสร็จสิน้
ระหว่างการดําเนินงาน บริษทั ฯ จะได้รบั เงินค่าจ้างตามปริมาณทีท่ ําได้จริง เมื่อมีการตรวจรับงานในแต่ละงวด
ตามทีก่ าํ หนดไว้ในสัญญาว่าจ้าง หากบริษทั ฯ สามารถทํางานได้ปริมาณไม่ต่ํากว่าเป้าหมายการทํางานทีก่ ําหนดไว้ใน
สัญญาว่าจ้าง และจะได้ ทัง้ นี้ผวู้ ่าจ้างอาจกําหนดค่าจ้างสูงสุดทีส่ ามารถจ่ายได้ในแต่ละงวดไว้ในสัญญาว่าจ้าง
นอกจากนี้ บริษทั ฯ อาจขอรับเงินล่วงหน้าจากผูว้ ่าจ้าง (Advance Payment) เพื่อนําไปใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
สําหรับการดําเนินโครงการ อาทิ การจัดซื้อเครื่องจักร อุปกรณ์ และวัสดุการขุด – ขน และค่าใช้จ่ายอื่นๆสําหรับ
โครงการ ทัง้ นี้บริษทั ฯ จะต้องวางหลักประกันการรับเงินล่วงหน้า (Advance Payment Bond) โดยบริษทั ฯ จะได้รบั
หลักประกันดังกล่าวคืนเมื่อผูว้ ่าจ้างได้หกั เงินออกจากเงินค่าจ้างทีไ่ ด้จากการดําเนินงานจริงในแต่ละงวดเรียบร้อยแล้ว
หลังจากโครงการเสร็จสิน้ และมีการตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว ผูว้ ่าจ้างจะคืนหนังสือหลักประกันสัญญา โดย
ไม่มดี อกเบีย้

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)

2 - 39

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
แรงงาน
แรงงานหรือพนักงานของบริษทั ฯ สามารถแบ่งออกเป็ น 2 ประเภทดังนี้
1. พนักงานประจํา ได้แก่ พนักงานทีต่ ้องปฏิบตั ิงานสมํ่าเสมอและต่อเนื่องตลอดไปจนกว่าจะจบโครงการ ซึ่งได้แก่ระดับผูบ้ ริหาร วิศวกร พนักงานธุรการ พนักงานบัญชี พนักงานขับ
เครื่องจักรกล
2. ลูกจ้างชัวคราว
่
ได้แก่ แรงงานทีป่ ฏิบตั งิ านเป็ นครัง้ คราว ไม่มงี านประจําต่อเนื่อง รวมถึงงานเฉพาะกิจ เป็ นต้น
ทัง้ นี้อตั ราค่าจ้างแรงงานจะเป็ นไปตามทีก่ าํ หนดในกฎหมายแรงงาน โดยโครงสร้างของแรงงานในแต่ละโครงการจะเป็ นดังต่อไปนี้
โครงการแม่เมาะ
ผูอ้ ํานวยการโครงการแม่เมาะ

ผูจ้ ดั การโครงการแม่เมาะ

ฝา่ ยปฏิบตั กิ ารเหมือง

ฝา่ ยซ่อมบํารุงไฟฟ้า

ฝา่ ยปฏิบตั กิ ารสายพาน

ฝา่ ยวิศวกรรม

ฝา่ ยซ่อมบํารุงเครือ่ งกล

โครงการหงสา
ผูอ้ ํานวยการโครงการหงสา

ผูจ้ ดั การโครงการหงสา

ฝา่ ยวิศวกรรม
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)

ฝา่ ยปฏิบตั กิ าร

ฝา่ ยบริหารงานธุรการและ
Compliance

ฝา่ ยซ่อมบํารุง
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ฝา่ ยบริหารงานธุรการ

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
โครงสร้างพนักงาน
ในปจั จุบนั พนักงานทัง้ หมดของบริษัทฯ เป็ นพนักงานประจํา โดยจะแบ่งออกเป็ นพนักงานที่ได้รบั ค่าจ้างเป็ น
รายวันทัง้ หมด 313 คน และพนักงานทีไ่ ด้รบั ค่าจ้างเป็ นรายเดือนทัง้ หมด 782 คน โดยบริษทั ฯ จะกําหนดเวลาการ
ทํางานเป็ นกะ แบ่งเป็ น 2 กะ กะละ 9 ชัวโมง
่
และเป็ นช่วงล่วงเวลา (Overtime) วันละ 4 ชัวโมง
่
ทัง้ หมด 6 วันต่ อ
สัปดาห์
พนักงานของบริษทั ฯ สามารถแบ่งออกตามพืน้ ทีก่ ารทํางาน ได้แก่ สาขาสํานักงานทีก่ รุงเทพฯ สาขาโครงการแม่
เมาะ และสาขาโครงการหงสา โดยบริษทั ฯ จะต้องจ้างแรงงานหรือพนักงานท้องถิน่ ในโครงการต่างๆ ตามที่ผวู้ ่าจ้าง
กําหนด
1. โครงสร้างพนักงาน ณ สํานักงานทีก่ รุงเทพฯ
สายงาน

จํานวนบุคลากร (คน)
31 ธันวาคม 2557

31 ธันวาคม 2558

31 ธันวาคม 2559

- ฝา่ ย สํานักงานผูบ้ ริหาร
- ฝา่ ย วิจยั พัฒนา นวัตกรรมและ
วิศวกรรม
- ฝา่ ย จัดหาพัสดุ

9

10

11

4

5

4

7

7

7

- ฝา่ ย บริหารคลังพัสดุ
- ฝา่ ย สารสนเทศ

2

2

3

3

3

3

- ฝา่ ยบัญชี-การเงิน

13

14

14

- ฝา่ ยตรวจสอบภายใน

2

2

1

- ฝา่ ยพัฒนาองค์กรและบุคลากร

3

3

3

- ฝา่ ยบริหารงบประมาณและ
จัดหาเงินทุน

7

7

6

- ฝา่ ยบริหารงานธุรการ

21

21

20

- ฝา่ ยพัฒนาธุรกิจ

-

-

3

71

74

75

รวม
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บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
2. โครงสร้างพนักงาน ณ โครงการแม่เมาะ
การกําหนดเวลาการทํางานจะทํางานแบ่งเป็ น 2 กะ กะละ 9 ชัวโมง
่
เป็ นล่วงเวลา (Overtime) วันละ 4 ชัวโมง
่
ทํางานสัปดาห์ละ 6 วันโดยมีวนั หยุด 1 วัน ทัง้ นี้อตั รากําลังแรงงานเมื่อทํางานเต็มทีจ่ ะมีประมาณ 808 คน (ไม่นับรวม
ผูร้ บั เหมาช่วง) โดยจะจ้างแรงงานท้องถิน่ ในพืน้ ทีอ่ าํ เภอแม่เมาะ จังหวัดลําปาง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 โดยแบ่งตามสาย
งานได้ดงั นี้

สายงาน

จํานวนบุคลากร (คน)
31 ธันวาคม 2557

31 ธันวาคม 2558

31 ธันวาคม 2559

- ฝา่ ยบริหาร

4

4

4

- ทีป่ รึกษา
- ฝา่ ยปฏิบตั กิ ารสายพาน

3

3

2

141

141

136

63

64

60

201

199

200

3

3

2

318

332

319

- ฝา่ ยวิศวกรรม

-

-

1

- ฝา่ ยธุรการแคมป์

6

6

6

- ฝา่ ยบริหารงานธุรการ

18

18

19

- ฝา่ ยพัฒนาองค์กรและบุคลากร

2

2

2

- ฝา่ ยสารสนเทศ

3

3

2

- ฝา่ ยซัพพลายเชน

39

38

40

- ฝายตรวจสอบภายใน

-

1

-

- ฝา่ ยบริหารค่าจ้าง

2

2

2

- ฝา่ ยบัญชี-การเงิน

9

10

9

- ฝา่ ยความปลอดภัยวิชาชีพ

2

2

4

814

829

808

- ฝา่ ยซ่อมบํารุงไฟฟ้า
- ฝา่ ยซ่อมบํารุงเครื่องกล
- ฝา่ ยควบคุมต้นทุน
- ฝา่ ยปฏิบตั กิ ารเหมือง

รวม
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บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
3. โครงสร้างพนักงาน ณ โครงการหงสา
สายงาน

จํานวนบุคลากร (คน)
31 ธันวาคม 2557

31 ธันวาคม 2558

31 ธันวาคม 2559

- ฝา่ ยบริหาร
- ฝา่ ยปฏิบตั กิ ารเหมือง

-

1

1

-

100

137

- ฝา่ ยซ่อมบํารุง
- ฝา่ ยวิศวกรรม

-

24

36

-

5

8

- ฝา่ ยบัญชีและการเงิน

-

1

1

- ฝา่ ยจัดหาพัสดุ

-

1

2

- ฝา่ ยบริหารคลังพัสดุ

-

6

11

- ฝา่ ยบริหารงานธุรการ และอื่นๆ

-

7

16

รวม

-

145

212

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีระบบการพัฒนาสายอาชีพ (Career Path) และระบบสืบทอดตําแหน่ ง (Succession
Nominee) เพื่อวางแผนพัฒนาความสามารถของบุคลากรในกลุ่มงานต่างๆ เพื่อจะเตรียมความพร้อมในการปฏิบตั งิ าน
ในตําแหน่ งที่สูงขึน้ ในสายงาน โดยระบบนี้จะทําให้บริษัทฯ สามารถพัฒนาบุคลากรได้ และลดความเสีย่ งในการไม่
สามารถหาแรงงานหรือพนักงานมาทดแทนในสายงานต่างๆได้
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บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
เครือ่ งจักร
เครือ่ งจักรหลัก
บริษทั ฯ ใช้เครื่องจักรหลักในการเข้าดําเนินงานในพืน้ ทีห่ ลังจากมีการเตรียมพื้นทีห่ น้างานเรียบร้อยแล้ว โดย
เครื่องจักรหลักจะทําหน้าที่ขุดและขนดิน และถ่านหิน เช่น Bucket Wheel Excavator (รถขุดบุ้งกีห๋ มุน) รถขุด
(Shovel) และสายพาน โดยบริษทั ฯ สามารถซือ้ หรือเช่าซือ้ เครื่องจักรดังกล่าวจากผูผ้ ลิตทีม่ คี วามเชีย่ วชาญเฉพาะด้าน
ในการผลิตเครื่องจักรในการทําเหมือง อาทิ Hitachi Komatsu
นอกจากนี้ การจัดซือ้ เครื่องจักรจากผูผ้ ลิตแล้ว บริษทั ฯ ยังมีโครงการทีจ่ ะพัฒนาและดัดแปลงเครื่องจักรดังกล่าว
เพื่อให้เหมาะสมกับการทํางานในหน้างานจริงอีกด้วย (ดูรายละเอียดทีห่ วั ข้อการวิจยั และพัฒนาเครื่องจักรของบริษทั ฯ)
เครือ่ งจักรช่วย
บริษทั ฯ ใช้เครื่องจักรช่วยในช่วงต้นโครงการ โดยเครื่องจักรดังกล่าวจะดําเนินงานในการปรับสภาพหน้างาน
สําหรับการเข้าดําเนินการขุดขนดินและถ่านหิน โดยใช้เครื่องจักรหลักในขัน้ ต่อไป นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังใช้เครื่องจักร
ช่วยดังกล่าวในการขนดินและถ่านหินเล็กน้อยระหว่างการดําเนินโครงการอีกด้วย ซึง่ เครื่องจักรช่วยทีบ่ ริษทั ฯ ใช้ ได้แก่
รถแทรคเตอร์ รถเกรด รถบรรทุก รถเครน เป็ นต้น
บริษทั ฯ สามารถซื้อหรือเช่าซื้อเครื่องจักรดังกล่าวจากผู้ผลิตที่มคี วามเชีย่ วชาญเฉพาะด้านในอุตสาหกรรม
ก่อสร้าง อาทิ Komatsu หรือ Caterpillar (CAT) เป็ นต้น
กําลังการผลิ ตของเครือ่ งจักร
กําลังการผลิตและการดําเนินงานของเครื่องจักรของบริษทั ฯ นัน้ เพียงพอสําหรับการดําเนินงานให้เสร็จสิน้
ภายในกรอบเวลาทีบ่ ริษทั ฯ หรือกิจการร่วมค้า ได้ตกลงไว้กบั กฟผ. โดยตารางด้านล่างจะแสดงรายละเอียดของ
เครื่องจักรในแต่ละโครงการพร้อมกับกําลังการผลิต และรอบการซ่อมแซมของเครื่องจักรแต่ละประเภท
เครือ่ งจักร
โครงการ 7
งานขุด
1) Bucket Wheel Excavator
2) Electric Hydraulic
Excavator
งานขน
1) Truck
2) Crusher
3) Conveyor
4) Spreader
โครงการหงสา
งานขุด
1) Electric
Hydraulic
Excavator
งานขน
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)

จํานวน

กําลังการผลิ ตทัง้ หมด
(ล้าน ลบ.ม. แน่ น/ ปี )

รอบการซ่อมแซม
(ชัวโมงการทํ
่
างาน)

2
5

12.50
15.00

3,000 ชัวโมง
่
3,000 ชัวโมง
่

14
2
1
1

12.00
12.00
19.00
17.00

250 ชัวโมง
่
1,000 ชัวโมง
่
5,000 ชัวโมง
่
3,000 ชัวโมง
่

6

18.00

3,000 ชัวโมง
่
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เครือ่ งจักร

จํานวน
22
1

กําลังการผลิ ตทัง้ หมด
(ล้าน ลบ.ม. แน่ น/ ปี )
22.00
6.00

รอบการซ่อมแซม
(ชัวโมงการทํ
่
างาน)
250 ชัวโมง
่
1,000 ชัวโมง
่

1) Truck
2) Crusher
โครงการ 8
งานขุด
1) Bucket Wheel Excavator
2) Electric Hydraulic
Excavator
งานขน
1) Truck
2) Crusher
3) Conveyor
4) Spreader

1
12

7.35
37.65

3,000 ชัวโมง
่
3,000 ชัวโมง
่

40
4
1
1

37.65
37.65
45.00
45.00

250 ชัวโมง
่
1,000 ชัวโมง
่
5,000 ชัวโมง
่
3,000 ชัวโมง
่

การวิ จยั และพัฒนาเครือ่ งจักรของบริษทั ฯ
1) Bucket Wheel Excavator
ในช่วงปี 2526 การผลิตไฟฟ้าไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ไฟฟ้าทีเ่ พิม่ สูงขึน้ กฟผ. จึงเริม่ เปิ ดเหมืองถ่านหิน
ขึน้ ที่เหมืองแม่เมาะ จังหวัดลําปาง และได้เปิ ดการประมูลเพื่อจ้างเหมาผู้ให้บริการด้านการทําเหมือง ในโครงการ
เหมืองแม่เมาะ โครงการที่ 1 ซึง่ เริม่ ตัง้ แต่ปี 2526 ถึงปี 2534 และบริษทั ฯ ชนะการประมูลดังกล่าว
จากสภาวะการทํางานขณะนัน้ ผูบ้ ริหารและทีมงานวิศวกรได้พจิ ารณาเห็นว่า ควรจะจัดหาเครื่องจักรเข้ามาใช้
งานเพื่อทํางานให้ได้ผลผลิต ตามแผนงานของ กฟผ. และลดต้น ทุนการผลิตของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงได้ศึก ษาหา
เครื่องจักรและเทคโนโลยีใหม่เข้ามาใช้งาน ในเบือ้ งต้นพบว่า รถขุดบุง้ กีห๋ มุนมีวธิ กี ารใช้งานทีน่ ่ าสนใจในพืน้ ทีท่ ค่ี ล้าย
กับหน้างานของเหมืองแม่เมาะ บริษัทฯ จึงเริม่ ศึกษาการทํางานของรถขุดบุ้งกีห๋ มุน เพื่อพัฒนานํ ามาใช้ในโครงการ
ต่อๆไปในอนาคต
ในปี 2531 ผูบ้ ริหารและวิศวกรได้ไปดูงานที่บริษัท Krupp ประเทศเยอรมนี และต่อมาบริษทั ฯ ได้มโี อกาส
ศึกษาดูการทํางานของรถขุดบุง้ กีห๋ มุน ของบริษทั Orenstein & Kuppel รุ่น S800 ทีเ่ หมืองบูกติ อาซัม (Bukitasam)
ประเทศอินโดนีเซีย การทํางานของรถขุดบุง้ กีห๋ มุน รุ่น S800 เป็ นทีพ่ อใจของผูบ้ ริหารมาก ผูบ้ ริหารจึงได้ตดั สินใจลง
นามสัญญาร่วมกับ บริษทั Orenstein & Koppel ประเทศเยอรมนี เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของรถขุดบุง้ กีห๋ มุน รุ่น
S800 ให้มคี วามเหมาะสมกับลักษณะพืน้ ทีท่ ํางานของประเทศไทย โดยใช้ต้นแบบจากรุ่น S800 และทําสัญญาซื้อ
ลิขสิทธิสร้
์ างในประเทศไทย จํานวน 6 ชุดโดยใช้ผเู้ ชีย่ วชาญจากประเทศเยอรมนี ออสเตรีย และวิศวกรบริษทั ฯ และ
คณะอาจารย์ จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด) ร่วม
ดําเนินการและควบคุมการก่อสร้าง เครื่องจักรตัวแรกได้เริม่ ใช้งานในปี 2534 และยังใช้อยู่มาจนถึงปจั จุบนั โดยในปี
2535 บริษทั ฯ เริม่ ใช้งานเครื่องจักรตัวที่ 2 และ 3 ทัง้ นี้กล่าวได้ว่าภายใต้การวิจยั และพัฒนาของบริษทั ฯ สําหรับรถขุด
บุง้ กีห๋ มุน ได้มกี ารปรับปรุงจากต้นแบบ S800 ดังนี้
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1. รถขุดบุง้ กีห๋ มุน (Bucket Wheel Compact) แบบคอยาว โดยสามารถขุดได้ทงั ้ แบบใช้ตวั รถเดิน (Terrace cut) และแบบ
อยู่กบั ที่ (Drop cut)
2. Wheel Body ทําแบบเปลีย่ นเฉพาะฟนั
3. โซ่ตนี ตะขาบ (Crawler) เป็ นเหล็ก Austenitic Manganese ไม่ใช้ Bush ซึง่ จะมีปญั หาเรื่องหลุดออกจากทีเ่ ชื่อมต่อ
(Link)
การปรับปรุงพัฒนาดังกล่าวได้เพิม่ ประสิทธิภาพเครื่องจักรให้เหมาะสมกับสภาพหน้างานเหมืองแม่เมาะ เนื่องจาก
1. สามารถทํางานต่อเนื่อง (Continuous Mining) วันละ 18 ชัวโมง
่
โดยจะหยุดทําการซ่อมบํารุงเป็ นเวลา 4 ถึง 6 ชัวโมง
่
ต่อวัน หรือเมื่อมีการเตรียมงานหน้างานใหม่
2. ในกรณีฝนตก หากสายพานไม่มปี ญั หาในการเริม่ ระบบ เครื่องจักรจะสามารถทํางานได้ต่อเนื่อง โดยไม่ต้องเตรียมทาง
วิง่ รถบรรทุกหลังฝนตกเหมือนระบบรถขุด (Shovel)
3. ผลผลิตทีไ่ ด้จะได้ต่อเนื่องตามแผนทีว่ างไว้สมํ่าเสมอ
รถขุดบุง้ กีห๋ มุน ทัง้ 3 ตัว ได้มโี อกาสแสดงศักยภาพในงานโครงการเหมืองแม่เมาะมาอย่างต่อเนื่อง และถือเป็ น
เครื่องจักรกลหลักของบริษทั ฯ ที่สร้างความแตกต่างกับคู่แข่งขันได้อย่างชัดเจน ในด้านความสามารถในการทํางาน
การลดต้นทุนการผลิต และบรรลุเป้าหมายตามกําหนดเวลา ทําให้สามารถสร้างความเชื่อมันกั
่ บผูว้ ่าจ้าง คือ กฟผ. ได้
เป็ นอย่างมาก สําหรับโครงการที่ 8 บริษทั จะใช้รถขุดบุง้ กีห๋ มุนทีบ่ ริษทั ฯ ได้พฒ
ั นานี้ เป็ นหนึ่งในเครื่องจักรหลักทีจ่ ะเข้า
ประจําการในส่วนงานดังกล่าวด้วยเช่นกัน
รถขุดบุ้งกี๋หมุนที่บริษทั ดําเนิ นการวิ จยั และพัฒนา

2) งานซ่อมระบบสายพานและโรงซ่อมสายพาน
นอกจากระบบการขุดทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูงของรถขุดบุง้ กีห๋ มุน (Bucket Wheel Excavator) ทีไ่ ด้กล่าวไว้ในข้อ (1)
ระบบการขนหรือการลําเลียงดินและถ่านหิน ถือว่าเป็ นส่วนงานทีม่ คี วามสําคัญเช่นเดียวกัน ดังนัน้ เครื่องจักรทีท่ ํางาน
ต้องมีการปรับปรุงและพัฒนา ให้สอดคล้องกับระบบงานขุดทีจ่ ะสามารถดําเนินการได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา
ระบบลําเลียงดินและถ่านหิน ซึง่ ประกอบด้วย ขาตัง้ สายพาน (Table Belt) สายพาน (Belt) เครื่องยนต์ (Motor)
ชุดเฟื องทด (Gear Box) ลูกกลิ้ง (Pulley) ลูกกลิ้งรองรับสายพาน (Loading) ยุ้งใส่ดิน (Hopper) ระบบสเปรย์น้ํ า
(Water Spray System) และอื่นๆ ผู้บริหารและทีมงานจึงมีความเห็นว่าระบบขนดินจะต้องมีการปรับปรุงให้มี
ประสิทธิภาพการทํางานให้สอดคล้องและเหมาะสมกับพืน้ ทีส่ ภาพหน้างานของโครงการเหมืองแม่เมาะ ในโครงการที่ 1
บริษทั ฯ ได้พฒ
ั นาระบบการตัดต่อสายพานโดยการใช้แผ่นทําความร้อนไฟฟ้า ประกบซ่อมแบบเดียวกับการซ่อมต่อ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)
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สายพานของโรงงานในต่างประเทศ การวิจยั และพัฒนาครัง้ นัน้ ทําให้ทมี งานวิศวกรมองเห็นถึงปญั หา อันเนื่องมาจาก
สายพานทีบ่ ดิ และรับแรงได้ไม่สมํ่าเสมอ
ต่อมาในโครงการที่ 2 บริษทั ฯ ได้สง่ ทีมวิศวกรไปศึกษาดูงานทีบ่ ริษทั Rema Tip Top และบริษทั Nilos GmbH &
Co. ประเทศเยอรมนี ซึง่ เป็ นบริษทั ทีด่ าํ เนินการให้คาํ ปรึกษาและรับจ้างซ่อมสายพานทัวโลก
่
การดูงานครัง้ นัน้ บริษทั ฯ
ได้เห็นวิธกี ารทํางานและบริหารงาน โดยใช้เทคโนโลยีทท่ี นั สมัยทําให้สามารถเพิม่ ประสิทธิภาพ ลดต้นทุนและสามารถ
ยืดอายุการใช้งานสายพานได้ ผู้บริหารจึงได้อนุ มตั ิสร้างโรงซ่อมสายพานขึน้ และได้นํารูปแบบวีธกี ารที่ได้ศกึ ษามา
ปรับปรุงและพัฒนาเป็ นวิธกี ารซ่อม โดยใช้ระบบทําความร้อน ซึง่ ใช้น้ํามันร้อนทีอ่ ุณหภูมปิ ระมาณ 150 องศาเซลเซียส
ไหลผ่านแผ่นทําความร้อน
นอกจากนัน้ บริษทั ฯ ได้ศกึ ษาพัฒนาการซ่อมในส่วนของรอยแตกของสายพานทีม่ คี วามยาว โดยสามารถซ่อมครัง้
ละ 5.5 เมตรเฉลี่ยวัน ละ 30 เมตร ทําให้ส ามารถลดต้นทุนการซ่อมบํารุง การจ้างที่ปรึกษาจากต่ างประเทศ และ
สายพานมีอายุการใช้งานยาวนานขึน้ ร้อยละ 30 ของอายุการใช้งานมาตรฐาน ส่วนยางสายพานเมื่อบริษทั ฯ มีโรงซ่อม
และเทคโนโลยีข องตัว เองแล้ว การเลือ กใช้ย างสายพานที่ผ ลิต ได้ในประเทศก็ช่ว ยลดค่ า ใช้จ่ ายในการนํ า เข้า จาก
ต่างประเทศ ลดต้นทุนการจัดเก็บสินค้าได้อย่างมาก
จากประสบการณ์มากกว่า 30 ปี สามารถกล่าวได้ว่าบริษทั ฯ เป็ นผูช้ าํ นาญการซ่อมระบบสายพานและเป็ นจุดแข็ง
ทีบ่ ริษทั สามารถต่อยอดพัฒนาโครงการต่อไป โดยจะพัฒนาทางด้านแรงงานคนเพื่อรองรับการขยายงานบริการออกไป
ภายนอกบริษัทฯ ในด้านการรับดูแลและซ่อมบํารุงสายพาน โดยที่ผ่านมา บริษัทฯ รับเป็ นผู้บริหารจัดการดูแลซ่อม
บํารุงแนวสายพานโครงการที่ 7/1 มีรายได้ประมาณ 80 ล้านบาทต่อปี ระยะความยาวระบบสายพานประมาณ 10
กิโลเมตรสามารถทํางานต่อเนื่องปี ละไม่ต่าํ กว่า 5,000 ชัวโมง
่
ตลอดอายุสญ
ั ญา 4 ปี
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(1) Bucket Wheel Excavator

(2) Shovel Excavator (รถขุด)

(3) รถบรรทุก 98 ตัน

(4) Conveyor (สายพาน)

(5) Crusher (เครื่องบดดิน)

(6) Spreader (เครื่องโปรยดิน)
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หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดําเนิ นงานของบริษทั ฯ
1. กรมอุตสาหกรรมพืน้ ฐานและเหมืองแร่
กรมอุตสาหกรรมพืน้ ฐานและเหมืองแร่ สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม มีหน้าทีค่ วามรับผิดชอบหลักในการขอ
ใบอนุ ญาตและกํากับดูแลการประกอบกิจการอุตสาหกรรมแร่ และโลหการ เนื่องจากบริษทั ฯ มีแนวทางทีจ่ ะ
สํารวจและพัฒนาแหล่งแร่ของบริษัทฯ เอง บริษทั ฯ จึงต้องติดต่อกับกรมอุตสาหกรรมพืน้ ฐานและเหมืองแร่
เพื่อขออนุญาตในการทําการสํารวจ และขอใบอนุญาตประทานบัตร ซึง่ เป็ นใบอนุ ญาตเพื่อการทําเหมืองแร่ใน
พืน้ ทีน่ นั ้ ๆ
2. สํานักงานวิ เคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม (“EIA”)
เนื่องจากตามนโยบายและแผนการดําเนินงานของ กฟผ. ระบุให้ “ผูร้ บั จ้างต้องปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม ตามรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม (EIA)” ถึงแม้ว่าบริษทั ฯ จะไม่ได้มคี วามจําเป็ นต้องทํารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิง่ แวดล้อมเพื่อเสนอ EIA แต่บริษทั ฯ ในฐานะผูร้ บั จ้างจาก กฟผ. ในการดําเนินงานทําเหมืองแร่ จึง
ต้องปฎิบตั ติ ามเกณฑ์มาตรฐานที่ กฟผ. ได้กาํ หนดไว้ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการทีไ่ ด้จดั ทําให้กบั EIA
การดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อมและชีวอนามัย
การดําเนินงานของบริษัทฯ อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมคุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และ
กฎหมายเกี่ยวกับการอนุ รกั ษ์สงิ่ แวดล้อม พ.ศ. 2535 ซึ่ง บริษัทฯ อาจมีหน้ าที่ท่จี ะต้อ งควบคุมมลภาวะในบริเวณ
โครงการเหมืองถ่านหิน เพื่อให้เป็ นไปตามข้อบังคับตามกฎหมายที่กําหนด และข้อบังคับตามสัญญาทีบ่ ริษทั ฯ หรือ
กิจการร่วมค้า ได้เข้าทํากับ กฟผ.
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ มีมาตรการทีจ่ ะลดมลภาวะทางสิง่ แวดล้อมในบริเวณโครงการทีบ่ ริษทั ฯ ดําเนินงาน โดยบริษทั ฯ
ดําเนินการและควบคุมให้มกี ารปฏิบตั ติ ามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการดูแลรักษาสิง่ แวดล้อมอย่างเคร่งครัด รวมถึงได้
ติดตัง้ ระบบหัวฉีดนํ้ าให้แก่ระบบสายพานลําเลียง การจัดฝูงรถบรรทุกวิง่ ราดนํ้ าและสเปรย์น้ํ าตลอดทัวบริ
่ เวณพื้นที่
ปฏิบตั งิ าน เพื่อลดปริมาณฝุน่ ละอองทีเ่ กิดจากการปฏิบตั งิ าน และดําเนินการควบคุมระดับเสียงรบกวนของเครื่องจักร
และการระเบิดหน้าดิน ไม่ให้รบกวนผูอ้ ยู่อาศัยในชุมชน นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังตระหนักถึงการควบคุมมลพิษทางนํ้ า
โดยได้ตดิ ตัง้ ระบบบําบัดนํ้าเสียตามมาตรฐานของ กฟผ. เพื่อลดการก่อมลพิษให้น้อยลงทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะเป็ นไปได้
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3

ปัจจัยความเสี่ยง

จากลักษณะธุรกิจของบริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน) ปจั จัยความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ หรือผลกระทบที่
อาจจะมีต่อผลดําเนินงานในอนาคตมีดงั นี้
3.1. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิ จ
3.1.1. ความเสี่ยงจากการดําเนิ นงานร่วมกับคู่สญ
ั ญากิ จการร่วมค้า
บริษทั ฯ ได้ดาํ เนินการให้บริการขุดและขนดินและถ่านหินแก่ กฟผ. ในโครงการเหมืองแม่เมาะโครงการ 7 และ
โครงการ 7/1 ผ่านกิจการร่วมค้าไอทีด-ี เอสคิว และ เอสคิว-ไอทีดี ตามลําดับ ซึง่ เป็ นกิจการร่วมค้าระหว่างบริษทั ฯ และ
ITD โดยตามสัญญากิจการร่วมค้า หากกิจการร่วมค้าผิดสัญญากับ กฟผ. คู่สญ
ั ญาจะต้องรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วม ดังนัน้
หากบริษัทฯ มีความขัดแย้งใดๆ ในระหว่างการดําเนินงานร่วมกับ ITD หรือคู่สญ
ั ญากิจการร่วมค้าไม่สามารถ
ปฏิบตั งิ านในส่วนของตนได้ตามปริมาณและระยะเวลาทีก่ ําหนดไว้ อันอาจทําให้กจิ การร่วมค้าไอทีด-ี เอสคิว และ/หรือ
เอสคิว-ไอทีดี ไม่สามารถส่งมอบงานให้แก่ กฟผ. ได้ตามทีก่ ําหนด จะส่งผลให้เกิดการผิดสัญญาโครงการ 7 และ 7/1
(แล้วแต่กรณี) กับทาง กฟผ. ซึง่ บริษทั ฯ และ ITD จะต้องร่วมกันรับผิดต่อ กฟผ. จากการผิดสัญญาดังกล่าว
อย่างไรก็ดี ในกรณีทก่ี จิ การร่วมค้าผิดสัญญากับ กฟผ. แม้ว่าบริษทั ฯ มีหน้าทีจ่ ะต้องรับผิดร่วมกับ ITD อย่าง
ลูกหนี้ร่วม แต่บริษทั ฯ สามารถเรียกร้องให้ ITD ชดใช้ค่าเสียหายทีเ่ กิดขึน้ กับบริษทั ฯ ได้ หากความเสียหายนัน้ เกิดขึน้
จากการกระทํา หรือละเว้นการกระทําโดยจงใจหรือโดยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของ ITD และ/หรือตัวแทน
ของ ITD ตามทีร่ ะบุไว้ในสัญญากิจการร่วมค้า
นอกจากนี้ ภายใต้สญ
ั ญากิจการร่วมค้าทัง้ สองฉบับ หากปรากฏว่าเกิดความขัดแย้งกันระหว่างบริษทั ฯ และ ITD
ในการดําเนินงานร่วมกันจนไม่สามารถตัดสินเรื่องสําคัญต่างๆ ของกิจการร่วมค้าได้ รวมถึงในกรณีท่ี หากบริษทั ฯ และ
ITD ไม่สามารถหาข้อสรุปเรื่องบัญชีสุดท้ายของกิจการร่วมค้าซึง่ เป็ นบัญชีแสดงสถานะทางการเงินของกิจการร่วมค้า
เมื่อทํางานตามโครงการเสร็จสมบูรณ์ได้ คู่สญ
ั ญากิจการร่วมค้าทัง้ สองฝา่ ยจะต้องเสนอเรื่องดังกล่าวให้คนกลางซึง่ เป็ น
บุคคลทีค่ ่สู ญ
ั ญาทัง้ สองฝา่ ยกําหนดเป็ นผูช้ ข้ี าดในเรื่องนัน้ ๆ เพื่อให้กจิ การร่วมค้าสามารถดําเนินการได้ต่อไป
ทัง้ นี้ ในการดําเนินงานในอดีต บริษทั ฯ ไม่เคยมีขอ้ พิพาทหรือข้อขัดแย้งในการดําเนินงานกิจการร่วมค้าไอทีด-ี
เอสคิว และ/หรือ เอสคิว-ไอทีดี กับ ITD แต่อย่างใด
3.1.2. ความเสี่ยงจากการไม่ได้รบั เลือกในการประมูลโครงการใหม่ในโครงการเหมืองแม่เมาะ
ในปจั จุบนั บริษัทฯ ให้บริการขุดขนดินและถ่านให้กบั กฟผ. ผ่านกิจการร่วมค้าระหว่างบริษทั ฯ และ ITD ใน
นามกิจการร่วมค้าไอทีด-ี เอสคิว และเอสคิว-ไอทีดี ในโครงการเหมืองแม่เมาะ โครงการ 7 โครงการ 7/1 ตามลําดับ และ
โครงการ 8 ซึง่ ดําเนินการโดยบริษัทฯ เพียงรายเดียว โดยสัญญาให้บริการดังกล่าวของโครงการ 7/1 สิน้ สุดแล้วใน
เดือนกันยายน 2558 และสัญญาของโครงการ 7 จะสิน้ สุดลงในปี 2563 สําหรับสัญญาของโครงการ 8 เริม่ ในปี 2559
(อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้เจรจาขอเริ่มดําเนินงานก่อนตัง้ แต่เดือนพฤศจิกายน 2558) และสิน้ สุดในปี 2568 ดังนัน้
บริษทั ฯ มีความเสีย่ งหากไม่สามารถหาโครงการอื่นมาทดแทนได้ หรือไม่สามารถประมูลโครงการในอนาคตของเหมือง
แม่เมาะได้
อย่างไรก็ดี ตามแผนพัฒนาโครงการเหมืองแม่เมาะ กฟผ. มีแผนดําเนินโครงการเหมืองแม่เมาะจํานวนทัง้ หมด
11 โครงการหลัก โดยในปจั จุบนั กฟผ. ได้ดําเนินการแล้วทัง้ หมด 8 โครงการหลัก สําหรับโครงการ 9 โครงการ 10
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และโครงการ 11 จะเปิ ดให้ผสู้ นใจเข้าร่วมประมูลโครงการในปี 2560 ปี 2567 และปี 2570 ตามลําดับ ระยะเวลาแต่ละ
โครงการประมาณ 10 ปี บริษัท ฯ มีความพร้อมในการดํา เนิน งานที่เหมืองแม่ เมาะในระยะยาว เนื่ องจากมีค วาม
เชีย่ วชาญในการทําเหมืองถ่านหิน จากประสบการณ์การทําเหมืองถ่านหินทีย่ าวนานกว่า 30 ปี มีความชํานาญในพืน้ ที่
ของเหมืองแม่เมาะและการทํางานกับ กฟผ.อย่างดี นอกจากนี้ บริษทั ฯ มีความพร้อมทัง้ บุคลากรทีม่ คี วามเชีย่ วชาญ
และเครื่องจักรทีใ่ ช้เทคโนโลยีทท่ี นั สมัยและเหมาะสมกับลักษณะงาน
3.1.3. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิ งลูกค้ารายใหญ่หรือน้ อยราย
บริษทั ฯ ประกอบธุรกิจผูใ้ ห้บริการและผูด้ ําเนินงานด้านการทําเหมืองแร่ ซึง่ เป็ นธุรกิจทีม่ กี ลุ่มลูกค้าในประเทศ
จํานวนจํากัด โดยในปี 2557 บริษทั ฯ ให้บริการดังกล่าวแก่ กฟผ. เพียงรายเดียวผ่านกิจการร่วมค้า ไอทีดี – เอสคิว
และเอสคิว – ไอทีดี ในโครงการ 7 และ 7/1 ของเหมืองแม่เมาะตามลําดับ และดําเนินการโดยบริษทั ฯ เองในโครงการที่
8 โดยบริษทั ฯ มีรายได้จากโครงการทีใ่ ห้บริการแก่ กฟผ. ทัง้ โครงการ 7 และโครงการ 8 ในปี 2559 จํานวน 2,134.7
ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 73.8 ของรายได้รวม
อย่างไรก็ดี บริษทั ฯ มีแผนลดการพึง่ พิงลูกค้ารายใหญ่โดยการเข้าร่วมประมูลงานให้บริการทําเหมืองเปิ ดถ่าน
หินกับกลุ่มลูกค้ารายอื่นทัง้ ภายในและภายนอกประเทศ โดยในปี 2557 บริษทั ฯ ได้ชนะการประมูลงานบริการขุดขนดิน
ณ เหมืองหงสา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (“ประเทศลาว”) ซึง่ เริม่ ดําเนินงานตัง้ แต่วนั ที่ 22 มิถุนายน
2558 ให้กบั บริษทั หงสาเพาเวอร์ จํากัด โดยโครงการดังกล่าวมีมูลค่าประมาณ 11,743 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษทั ฯ
ยังคงดําเนินการลดการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่เพื่อสร้างความมันคงและยั
่
งยื
่ นให้กบั ผู้ถอื หุน้ ต่อไป โดยมีแผนการขยาย
ธุรกิจในการลงทุนในโรงไฟฟ้า พลังงานทางเลือกในอนาคต ซึ่งปจั จุบนั อยู่ระหว่า งการศึกษาความเป็ นไปได้ของ
โครงการพลังงานลม เป็ นต้น
3.1.4. ความเสี่ยงจากการผันผวนของต้นทุนการผลิ ตที่สาํ คัญ
สัญญารับจ้างทัง้ หมดของบริษทั ฯ จะเป็ นในลักษณะทีม่ กี ารกําหนดราคาต่อหน่วยทีแ่ น่นอน หากต้นทุนการผลิต
สูงกว่าทีป่ ระมาณการไว้ บริษทั ฯ ต้องรับความเสีย่ งจากกําไรลดลงหรืออาจขาดทุน ซึง่ อาจเป็ นผลจาก (1) สภาพหน้า
งานการผลิตไม่เป็ นไปตามทีค่ าดการณ์ไว้ เช่น ชัน้ หินหนากว่าทีป่ ระเมินไว้ ทําให้ต้องใช้วตั ถุระเบิดมากขึน้ หรือ (2)
ราคาวัตถุดบิ ทีเ่ พิม่ สูงขืน้ เช่น นํ้ามัน ซึง่ เครื่องจักรบางส่วนใช้น้ํามันในการดําเนินงาน โดยคิดเป็ นประมาณร้อยละ 15
ของต้นทุนทางตรงทัง้ หมด
ทัง้ นี้สญ
ั ญาบางฉบับมีขอ้ กําหนดเกีย่ วกับสูตรทีใ่ ช้ในการปรับราคา เพื่อรองรับความผันผวนของราคาต้นทุนการ
ผลิต แต่สตู รดังกล่าวอาจไม่ครอบคลุมราคาทีเ่ พิม่ สูงขึน้ ทัง้ หมด ทําให้บริษทั ฯ ยังต้องรับภาระจากค่าใช้จ่ายทีเ่ พิม่ ขึน้
บางส่วน
อย่ างไรก็ดี บริษัท ฯ มีก ารควบคุม ต้น ทุน การผลิต โดยจัดทํา แผนวิเคราะห์แ ละสรุ ปต้นทุ น ต่ อ หน่ วยที่เ ป็ น
มาตรฐาน ซึง่ ได้ตกลงกันระหว่างฝา่ ยควบคุมงบประมาณ และฝา่ ยปฏิบตั กิ ารในบริเวณหน้างาน และบริหารความเสีย่ ง
ของราคานํ้ ามัน โดยการเฝ้าติดตามราคานํ้ ามันรวมถึงสัญญาซื้อขายนํ้ ามันล่วงหน้า ส่วนด้านต้นทุนซ่อมบํารุงและ
ต้นทุนวัตถุระเบิด บริษทั ฯ ได้จดั ทําโปรแกรมระบบงบประมาณและบริหารแผนงานซ่อมบํารุงอย่างใกล้ชดิ เพื่อยืดอายุ
เครื่องจักรทําให้ใช้งานได้นานขึน้ และบริหารความเสีย่ งด้านอัตราแลกเปลีย่ นในส่วนของค่าซ่อมบํารุงทีแ่ ปรผันตาม
เงินตราต่างประเทศ
3.1.5. ความเสี่ยงจากปริมาณการดําเนิ นงานขุดและขนดิ นและถ่านหิ นตํา่ กว่าเป้ าหมายการทํางานที่วางไว้
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ก่อนการเริ่มดําเนินการจริง บริษัทฯจะทําการวางแผนการดําเนินงานเป็ นรายเดือน และวางเป้าหมายเป็ น
ปริมาณดินหรือถ่านหินทีจ่ ะสามารถขุดหรือขนได้ และมีขอ้ ตกลงทีท่ าํ ร่วมกับกิจการร่วมค้าเกีย่ วกับปริมาณดินและถ่าน
หินทีข่ ุดและขนในแต่ละเดือนให้กบั กฟผ. อย่างไรก็ดี การดําเนินงานอาจไม่เป็ นไปตามแผน จากการประมาณการ
เป้าหมายทีผ่ ดิ พลาด ซึง่ อาจเป็ นผลจากสภาพเครื่องจักรทีม่ อี ายุการใช้งานมาก การควบคุมการผลิต ณ หน้างาน หรือ
ปจั จัยภายนอกอื่นๆ ทีไ่ ม่สามารถควบคุมได้ เช่น สภาพอากาศ
ทัง้ นี้ หากบริษทั ฯ ไม่สามารถดําเนินงานให้เสร็จตามกําหนดเวลาในสัญญา บริษทั ฯ จะต้องชดใช้ค่าเสียหายจาก
การผิดสัญญา ซึ่งปกติอยู่ท่อี ตั ราร้อยละ 0.1 ของมูลค่างานที่คงค้างอยู่ นับจากวันที่สน้ิ สุดสัญญาจนถึงวันที่บริษัทฯ
ทํางานเสร็จ หรือแก้ไขงานให้สมบูรณ์
อย่างไรก็ดี บริษทั ฯ มีมาตรการในการลดความคลาดเคลื่อนระหว่างปริมาณงานจริงและปริมาณงานตามแผน
โดยวิเคราะห์ความสามารถในการผลิตจริงของเครื่องจักรให้สอดคล้องกับหน้างานจริง และวางแผนการดําเนินงานที่
หน้างานอย่างรอบคอบ นอกจากนี้บริษทั ฯ ได้วางแผนตามระบบการดําเนินงานโดยทีมวิศวกรและผูป้ ฏิบตั งิ านทีม่ คี วาม
ชํานาญ และมีการติดตามผลการปฏิบตั งิ านเป็ นรายวัน ซึง่ สามารถทําให้เห็นถึงปญั หาการดําเนินงานทีเ่ กิดขึน้ และมี
การแก้ไขได้ทนั ท่วงทีและอย่างเป็ นระบบ
อย่างไรก็ดี ในการดําเนินงานในอดีตของบริษทั ฯ บริษทั ฯ ไม่เคยทํางานล่าช้ากว่าแผนอย่างมีนัยสําคัญและไม่
เคยถูกปรับจากการดําเนินงานทีล่ ่าช้า
3.1.6. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาถ่านหิ น
ราคาถ่านหินเป็ นปจั จัยสําคัญในการดําเนินการธุรกิจเหมืองถ่านหิน ซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่ อบริษัทที่
ให้บริการขุดขนดินและถ่านหินในกรณีทเ่ี หมืองถ่านหินไม่ได้ supply ถ่านหินไปยังโรงไฟฟ้าบริเวณปากเหมืองในแหล่ง
เดียวกัน กล่าวคือ หากราคาถ่านหินตํ่าอาจส่งผลให้ผู้ได้รบั สัมปทานในการดําเนินธุรกิจเหมืองหยุดการดําเนินการ
ชัวคราวจนกว่
่
าราคาถ่านหินจะปรับสูงขึน้ จนการดําเนินการดังกล่าวคุม้ ค่า ซึง่ เหตุการณ์ดงั กล่าวจะส่งผลให้ผูใ้ ห้บริการ
ช่วงต้องหยุดการให้บริการด้วย
ดังนัน้ หากบริษัทฯ ต้องการจะขยายธุรกิจจากผู้ให้บริการเป็ นผู้ได้รบั สัมปทานเหมือง บริษัทฯ จะเผชิญกับ
ความเสีย่ งด้านความผันผวนของราคาถ่านหิน ซึ่งในปจั จุบนั บริษัทฯ ไม่ได้เป็ นผู้ได้รบั สัมปทานเหมืองถ่านหิน แต่
บริษัทฯ อยู่ระหว่างศึกษาและสํารวจแหล่งถ่านหินทัง้ ภายในและภายนอกประเทศเพื่อจะพัฒนาการประกอบกิจการ
เหมืองถ่านหินต่อไปในอนาคต
อย่างไรก็ตาม ทีผ่ ่านมาบริษัทฯ ได้ดําเนินการให้บริการแก่ กฟผ. เป็ นหลักผ่านกิจการร่วมค้าระหว่างบริษทั ฯ
และ ITD ดังนัน้ ความผันผวนของราคาถ่านหินจะไม่ส่งผลต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ในปจั จุบนั เนื่องจาก
กฟผ. ต้องดําเนินการจัดหาถ่านหินเพื่อผลิตไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง สําหรับโรงไฟฟ้าถ่านหินแม่เมาะซึง่ มีกําลังการผลิต
ปจั จุบนั อยู่ทป่ี ระมาณ 2,400 เมกะวัตต์ ซึง่ การผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินแม่เมาะคิดเป็ นร้อยละ 22.5
ของการผลิตไฟฟ้าทัง้ หมดในประเทศไทยในเดือนกันยายนของปี 2559 ซึง่ ถือเป็ นสัดส่วนในการผลิตไฟฟ้าทีส่ าํ คัญ
ของการผลิตไฟฟ้าทัง้ หมดในประเทศไทย
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สัดส่วนการใช้เชื้อเพลิ งผลิ ตพลังงานไฟฟ้ าในระบบของ กฟผ. ปี 2559

ประเภทเชื�อเพลิง

สะสมเดือนมกราคม-ตุุลาคม 2559
จํานวน (ล้านกิโลวัตต์ชั�วโมง
)

ร้อยละ

104,831.95

66.38

ถ่านหิน

35,767.42

22.65

พลังนํ�า

12,222.74

7.74

750.46

0.48

ก๊าซธรรมชาติ

นํ�ามันเตา
นํ�ามันดีเซล
พลังงานทดแทน
ซื�อต่างประเทศ
รวม

210.58

0.13

4,045.68

2.56

101.95

0.06

157,930.78

100.00

ที่มา: กองสารสนเทศ ฝ่ ายสือ่ สารองค์การ กฟผ.
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3.1.7. ความเสี่ยงจากการจัดหาเครือ่ งจักรและแรงงานให้เพียงพอและเต็มประสิ ทธิ ภาพ
การให้บริการขุดขนดินและถ่านหินจําเป็ นต้องอาศัยเครื่องจักรและแรงงานในการดําเนินการ ซึง่ ความพร้อมและ
ความสมบูรณ์ของเครื่องจักรและแรงงานเป็ นส่วนสําคัญในการให้บริการทีม่ คี ุณภาพและต่อเนื่อง หากเครื่องจักร และ/
หรือ แรงงานไม่เพียงพอต่อการให้บริการ รวมถึงอาจไม่สามารถจัดหาหรือพัฒนาบุคลากรที่มคี วามเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์ขน้ึ มาในสายงานได้ทนั ทําให้เกิดช่องว่างระหว่างพนักงานระดับหัวหน้างานและลูกน้อง บริษัทฯ จะมี
ความเสีย่ งในการส่งมอบงานตามทีส่ ญ
ั ญาจัดจ้างกําหนดล่าช้า โดยอาจต้องเสียค่าปรับในกรณีดงั กล่าว
อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความเสีย่ งดังกล่าว จึงได้วางแผนการซ่อมบํารุงเครื่องจักรและการจัดหา
บุคลากรทีม่ คี วามเชีย่ วชาญให้สอดคล้องกับแผนการขุดขนดินและถ่านหิน ตลอดจนการปรับเปลีย่ นแผนการดังกล่าว
อย่างสมํ่าเสมอให้เหมาะสมกับเหตุการณ์เฉพาะหน้าและการดําเนินงานจริงเพื่อให้บริษัทฯ สามารถประมาณการและ
ควบคุมปริมาณการส่งมอบให้เป็ นไปตามทีส่ ญ
ั ญาจัดจ้างกําหนด
3.1.8. ความเสี่ยงจากกรณี ถ่านหิ นถูกทดแทนด้วยพลังงานอื่น
จากสภาวะการผลิตไฟฟ้าของโลกที่มแี นวโน้มในการใช้พลังงานทางเลือกมากขึน้ เช่น พลังงานแสงอาทิตย์
พลังงานนํ้า หรือพลังงานลม โดยในประเทศไทย กระทรวงพลังงานได้วางแผนพัฒนากําลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศ
ไทยปี 2558 ถึงปี 2579 (“PDP 2015”) โดยมุ่งเน้นทีจ่ ะเพิม่ สัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทางเลือกมากขึน้ จาก
ร้อยละ 8 ในปี 2557 ถึงร้อยละ 15 ถึง 20 ของสัดส่วนการใช้เชือ้ เพลิงทัง้ หมด ในปี 2579
ในแผนพัฒนาการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย ฉบับปี 2558 ถึงปี 2579 ได้ระบุแผนในการเพิม่ สัดส่วนพลังงาน
จากถ่านหินลิกไนต์เช่นกัน โดยเพิม่ จากร้อยละ 20 ในปี 2557 เป็ น ร้อยละ 20 ถึง 25 ของสัดส่วนการใช้เชือ้ เพลิง
ทัง้ หมด ในปี 2579 ซึง่ ณ ปจั จุบนั ประเทศไทยมีการใช้พลังงานจากถ่านหินในสัดส่วนทีต่ ่าํ เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศ
เพื่อนบ้าน เช่น มาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟิ ลปิ ปิ นส์ ทีค่ าดว่าจะมีอตั ราการใช้พลังงานถ่านหินในปี 2558 ร้อยละ 42
ร้อยละ 59 และร้อยละ 47 ตามลําดับ นอกจากนี้ กําลังการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าถ่านหินคาดว่าจะเพิม่ ขึน้ (1) 4,365
เมกะวัตต์ ในปี 2558 ถึงปี 2568 จากโครงการทีไ่ ด้รบั สัญญาซือ้ ขายไฟฟ้าแล้ว และ (2) 3,000 เมกะวัตต์ จากโครงการ
ทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ ในปี 2569 ถึงปี 2579
ในปจั จุบนั ถ่านหินเป็ นแหล่งเชือ้ เพลิงทีน่ ํามาผลิตไฟฟ้าทีม่ ตี ้นทุนการผลิตตํ่าทีส่ ุดรองลงมาจากพลังงานนํ้าที่
นําเข้าจากต่างประเทศและพลังงานนิวเคลียร์ (ประมาณ 2.67 บาทต่อกิโลวัตต์)
ประเภทโรงไฟฟ้ า

ต้นทุน/หน่ วยไฟฟ้ า (บาทต่อกิ โลวัตต์)

พลังงานนํ้า (ต่างประเทศ)

2.41

นิวเคลียร์

2.54

ถ่านหิน

2.67

ความร้อนร่วม

3.09

ความร้อน

5.57

กังหันแก๊ส

10.02

ทีม่ า : กระทรวงพลังงาน เมษายน 2558
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ทัง้ นี้ บริษัทฯ ได้ติดตามข่าวสารเกีย่ วกับแหล่งพลังงานทดแทนประเภทอื่นที่อาจมีต้นทุนการผลิตไฟฟ้าที่ต่ํา
กว่าถ่านหิน เช่น ก๊าซธรรมชาติจากชัน้ ดินดาน (Shale Gas) แต่การนําเชือ้ เพลิงดังกล่าวมาดําเนินการในเชิงพาณิชย์
อาจต้องมีการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อให้ตน้ ทุนการผลิตไฟฟ้ามีตน้ ทุนทีต่ ่ําลงและคุม้ ค่าในการลงทุนในเชิงพาณิชย์ต่อไป
บริษทั ฯ มีแผนการขยายธุรกิจเพิม่ เติมจากธุรกิจให้บริการเกีย่ วกับเหมืองเปิ ดไปสู่ธุรกิจทางด้านพลังงาน เช่น
พลังงานทดแทน เป็ นต้น โดยปจั จุบนั บริษทั ฯ อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็ นไปได้ของโครงการที่เกี่ยวกับพลังงาน
ทดแทนเพื่อลดความพึง่ พิงธุรกิจให้บริการเกีย่ วกับเหมืองเพียงอย่างเดียว
3.1.9. ความเสี่ยงจากการดําเนิ นงานในโครงการหงสาซึ่งรวมถึงผลกระทบจากการดําเนิ นงานของโรงไฟฟ้ า
หงสา
เนื่องจากการดําเนินงานในโครงการเหมืองหงสา อาจมีลกั ษณะแตกต่างจากเหมืองถ่านหินในประเทศไทย
บริษัทฯ จึงมีความเสีย่ งจากการดําเนินงานต่างประเทศ ซึ่งอาจขาดประสบการณ์และมีปจั จัยที่ไม่ได้คาดการณ์ซ่งึ มี
ผลกระทบต่อแผนงานและงบประมาณ นอกจากนี้ เนื่องจากในเงื่อนไขสัญญาการทําเหมืองถ่านหินในโครงการเหมือง
หงสา ระบุให้บริษทั ฯ ต้องจ้างแรงงานท้องถิน่ อัตราร้อยละ 50 ถึง 100 ของแรงงานระดับปฏิบตั กิ ารในโครงการ ซึง่ มี
ความเสีย่ งทีจ่ ะไม่เป็ นไปตามแผนเนื่องจากจํานวนแรงงานในพืน้ ทีจ่ าํ กัด และมีความต้องการแรงงานจากโครงการอื่นสูง
ทําให้ค่าจ้างแรงงานอาจสูงตามไปด้วย ส่งผลให้งบประมาณเกินกว่าทีป่ ระมาณการไว้เบือ้ งต้น
อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ตระหนักถึง ความเสี่ย งดัง กล่า ว และได้วางแผนการทํางานเบื้องต้น โดย บริษัท ฯ ได้
วางแผนศึกษาหน้างานก่อนปฏิบตั ิงานจริง พร้อมทัง้ ใช้เครื่องจักรทีท่ นั สมัยและบุคลากรทีม่ ปี ระสบการณ์และมีความ
เชีย่ วชาญ และได้วางแผนงบประมาณเพื่อทํางานจริงทัง้ ในระยะสัน้ (1 ปี ) และระยะยาว (3-4 ปี ) ในส่วนแรงงาน บริษทั
ฯ ได้ขอคําปรึกษากับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในประเทศไทยและประเทศลาว และบริษทั ฯ ยังรวมกลุ่มผูป้ ระกอบการเพื่อ
เป็ นศูนย์กลางดูแลจัดการแรงงานในพืน้ ทีร่ ่วมกัน เช่น แลกเปลีย่ นข้อมูล กฎเกณฑ์ดา้ นแรงงานในประเทศลาว เป็ นต้น
เนื่องจากเหมืองถ่านหินในโครงการหงสานัน้ มีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อใช้เป็ นเชือ้ เพลิงสําหรับการดําเนินงานของ
โรงไฟฟ้าหงสา ซึง่ ส่งผลให้บริษัทฯ อาจได้รบั ผลกระทบจากการดําเนินงานของโรงไฟฟ้าหงสาได้ เนื่องจากโครงการ
หงสาเพิ่ง เริ่มต้นประมาณกลางปี 2558 จึงอาจมีก ารดําเนิ นงานไม่ร าบรื่นในช่วงต้น โดยคาดว่ าภายหลังจากการ
ปรับปรุงระบบเพื่อให้โรงไฟฟ้าสามารถดําเนินงานได้เต็มกําลังการผลิต บริษทั ฯ จะสามารถจะดําเนินการขุดขนถ่านหิน
ได้ตามเป้าหมายต่อไปในอนาคต อย่างไรก็ดี บริษทั ฯ มีแนวทางเพื่อรองรับในกรณีท่กี ารดําเนินงานไม่เป็ นไปตาม
แผนงาน โดยบริษทั ฯได้เข้าเจรจากับ HPC เพื่อแก้ไขปญั หาและเพื่อไม่ทําให้บริษทั ฯได้รบั ผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญ
จากการดําเนินงานทีไ่ ม่เป็ นไปตามแผนงาน อีกทัง้ ยังได้มกี ารเจรจากับ HPC เพื่อปรับแก้แผนการขุดขนให้เป็ นไปตาม
ปริมาณงานทีท่ าํ ได้จริง ซึง่ ผลจากการเจรจาข้างต้น ทําให้บริษทั ฯ สามารถดําเนินงานขุดขนดินได้ตามแผนงานใหม่เพื่อ
ลดผลกระทบต่อบริษทั ฯ
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3.1.10.ความเสี่ยงเรือ่ งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
ตามนโยบายและแผนการดําเนินงานเกีย่ วกับธุรกิจเหมืองของ กฟผ. ระบุให้ “ผูร้ บั จ้างต้องปฏิบตั ติ ามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม ตามรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิง่ แวดล้อม (EIA) รวมถึงเงื่อนไขหรือข้อกําหนดที่ส่วนราชการกําหนดหรือกําหนดเพิม่ เติม เช่น เงื่อนไข
หนังสือแนบท้ายอนุญาต เงื่อนไขในการออกประทานบัตร และมาตรการป้องกันตามแผนผังโครงการทําเหมืองแร่ เป็ น
ต้น” ดังนัน้ ในสัญญาจัดจ้างการขุดขนดิน และ/หรือ ถ่านหินผ่านกิจการร่วมค้า ไอทีดี – เอสคิว และเอสคิว – ไอทีดี
และสัญญาจัดจ้างทีบ่ ริษทั ฯ เข้าทําโดยตรงกับ กฟผ. สําหรับโครงการ 7 โครงการ 7/1 และโครงการ 8 ตามลําดับ ได้
กําหนดให้บริษทั ฯ ต้องปฏิบตั ติ ามเกณฑ์มาตรฐานสิง่ แวดล้อมที่ กฟผ. กําหนดด้วย เช่น การฉีดพรมนํ้าทีห่ น้างานดิน
ก่อนการขุดในช่วงแล้ง การติดตัง้ ระบบฉีดพรมนํ้าหน้าระบบเครื่องโม่ เครื่องตักและสายพาน เพื่อรักษาคุณภาพอากาศ
ข้อกําหนดในการเจาะรูระเบิดเพื่อไม่ให้เกิดการสันสะเทื
่
อนทีเ่ กินค่ามาตรฐาน และการจัดทํากองดินให้อยู่ในสภาพทีล่ ด
การพังทลายของดินและลดการปนเปื้ อนสูแ่ หล่งนํ้า เป็ นต้น
บริษัทฯ ได้ดําเนินการตามมาตรฐานที่ กฟผ. กําหนดอย่างเคร่งครัดและมีการตรวจสอบค่ามาตรฐานอย่าง
สมํ่าเสมอ นอกจากนี้ การดําเนินงานของบริษัทฯ จะเกีย่ วข้องกับการเปิ ดหน้าดิน ขุดขนดินและถ่านหินเท่านัน้ โดย
ไม่ได้เกีย่ วข้องกับกระบวนการหลักของการผลิตไฟฟ้า เช่น กระบวนการเผาไหม้ กระบวนการกําจัดซากเชือ้ เพลิง เป็ น
ต้น นอกจากนี้ พื้นที่ดําเนิน งานของบริษัทฯ ถู กจัดสรรให้เ ปิ ดพื้นที่เปิ ดกว้างและห่างไกลจากแหล่ งชุมชน ดังนัน้
บริษทั ฯ จึงมีความเสีย่ งน้อยมากทัง้ ในเรื่องผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมและผลกระทบต่อชุมชนรอบข้าง
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังเข้าร่วมกับ กฟผ. ในโครงการเพื่อชุมชนในบริเวณรอบเหมืองแม่เมาะอย่างสมํ่าเสมอเพื่อ
สือ่ สาร ทําความเข้าใจ และสร้างความสัมพันธ์ทด่ี กี บั ชุมชน
3.1.11.ความเสี่ยงในการจัดหาบุคลากรที่มีประสบการณ์และทักษะเฉพาะทาง
การให้บริการขุดขนดินและถ่านหินจําเป็ นต้องอาศัยบุคลากรทีม่ ที กั ษะเฉพาะทางในการใช้เครื่องจักร ซึง่ ความ
พร้อมและทักษะของบุคลากรเป็ นส่วนสําคัญในการให้บริการทีม่ คี ุณภาพและต่อเนื่อง หากแรงงานไม่เพียงพอต่อการ
ให้บริการ รวมถึงอาจไม่สามารถจัดหาหรือพัฒนาบุคลากรทีม่ คี วามเชีย่ วชาญและประสบการณ์ขน้ึ มาในสายงานได้ทนั
ทําให้เกิดช่องว่างระหว่างพนักงานระดับหัวหน้างานและลูกน้อง บริษทั ฯ จะมีความเสีย่ งในการส่งมอบงานตามทีส่ ญ
ั ญา
จัดจ้างกําหนดล่าช้า โดยอาจต้องเสียค่าปรับในกรณีดงั กล่าว
อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้วางแผนการจัดหาบุคลากรที่มีความ
เชีย่ วชาญให้สอดคล้องกับแผนการขุดขนดินและถ่านหิน ตลอดจนการปรับเปลี่ยนแผนการดังกล่าวอย่างสมํ่าเสมอให้
เหมาะสมกับเหตุการณ์เฉพาะหน้าและการดําเนินงานจริงเพื่อให้บริษทั ฯ สามารถประมาณการและควบคุมปริมาณการ
ส่งมอบให้เป็ นไปตามทีส่ ญ
ั ญาจัดจ้างกําหนด นอกจากนี้ ในด้านการวางแผนพัฒนาบุคลากรและแรงงาน บริษทั ฯ ยังมี
การนําระบบจัดแผน Career Path หรือการพัฒนาสายอาชีพให้กบั บุคลากรของบริษทั ฯ โดยปจั จุบนั เน้นเฉพาะสายงาน
ที่มีความสําคัญเป็ นหลัก เพื่อให้เ ห็นการเติบโตในสายอาชีพของพนักงานระหว่างทํางาน และระบบ Succession
Nominee เพื่อวางแผนพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในกลุ่มงานทีส่ าํ คัญ เพื่อเตรียมความพร้อมทีจ่ ะปฏิบตั งิ าน
ในตําแหน่งงานทีส่ งู ขึน้ หรือรองรับตําแหน่งงานทดแทนต่อไป
3.2. ความเสี่ยงด้านการเงิ น
3.2.1. ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนต่างประเทศ
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ในปจั จุบนั บริษทั ฯ มีแหล่งรายได้จากภายนอกประเทศจากการขุดและขนดินและถ่านหินในเหมืองหงสา โดย
บริษทั ฯ คาดว่าจะมีรายได้จากภายนอกประเทศมากขึน้ จากโครงการเหมืองหงสา และโครงการอื่นๆ ในอนาคต
เนื่องจากรายได้ทบ่ี ริษทั ฯ ได้รบั จากการดําเนินงานในต่างประเทศบางส่วนนัน้ อ้างอิงกับค่าเงินบาท ส่งผลให้
รายได้ของบริษทั ฯ มีความผันผวนตามอัตราแลกเปลีย่ น กล่าวคือรายได้สกุลบาทของบริษทั ฯ จะลดลงหากค่าเงินบาท
แข็งค่าขึน้ และรายได้สกุลบาทจะเพิม่ มากขึน้ หากค่าเงินบาทอ่อนค่าลง ในขณะทีต่ ้นทุนในการดําเนินงานของบริษทั ฯ
อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ทําให้กาํ ไรของบริษทั ฯ มีความเสีย่ งทีจ่ ะได้รบั ผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ น
เพื่อ ลดผลกระทบจากความผันผวนของค่ าเงินบาท บริษัทฯ จึงได้ดํา เนิ นการบริหารความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลีย่ นดังกล่าวตามวิธี Natural Hedge โดยการจัดการรายได้และค่าใช้จ่ายให้อยู่ในรูปเงินสกุลเดียวกัน อีกทัง้
บริษัทฯ ได้เข้าทําการบริหารความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลี่ยนบนรายได้ส่วนหนึ่งในอนาคตของบริษัทฯ ด้วยธุรกรรม
ขายเงินตราต่ างประเทศล่วงหน้ ากับธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในประเทศ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลีย่ นและรองรับกับค่าใช้จ่ายทีเ่ ป็ นสกุลเงินบาทอีกส่วนหนึ่ง
3.2.2. ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย
บริษทั ฯ มีความเสีย่ งจากอัตราดอกเบีย้ เนื่องจากภาระดอกเบีย้ จากเงินกูร้ ะยะยาวของบริษทั เพื่อใช้ในการลงทุน
และดอกเบีย้ จากสัญญาเช่าซือ้ เครื่องจักร เป็ นอัตราดอกเบีย้ ลอยตัวที่ โดยอิงกับ Minimum Loan Rate (MLR) ซึง่ จะ
แปรไปตามดอกเบีย้ นโยบาย ซึง่ กําหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ทัง้ นี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มี
หนี้สนิ ทีม่ ภี าระดอกเบีย้ ทัง้ หมดประมาณ 2,874 ล้านบาท (รวมเจ้าหนี้สญ
ั ญาเช่าทางการเงิน)
อย่างไรก็ดี บริษทั ฯ และคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งได้ตดิ ตามแนวโน้มของอัตราดอกเบีย้ ในตลาดโลกและ
ในประเทศไทยอย่างใกล้ชดิ รวมถึงการศึกษาการใช้เครื่องมือทางการเงินเพื่อสร้างทางเลือกในการจัดหาแหล่งเงินทุน
และการบริหารโครงสร้างหนี้ให้เหมาะสม เช่น Interest rate swap ซึง่ ใช้ในการลดผลกระทบจากความผันผวนของ
อัตราดอกเบีย้ ให้สอดคล้องต่อแนวโน้มของสถานการณ์
3.2.3. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของบริษทั ฯ
บริษทั ฯ ดําเนินธุรกิจในลักษณะโครงการ ทีต่ ้องใช้เงินกูจ้ ากธนาคารพาณิชย์ (Project Finance) ทําให้บริษทั ฯ
มีสภาพคล่องค่อนข้างตํ่าตลอดมา แต่ในปี 2559 สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 อัตราส่วนสภาพคล่องของบริษทั ฯ
เพิม่ ขึน้ เป็ น 1.30 เท่า สาเหตุหลักมาจากการเพิม่ ทุนภายในปี
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว

หน่ วย
เท่า
เท่า

งบการเงินรวม
ปี 2557
ปี 2558
0.41
0.64
0.26
0.48

ปี 2559
1.30
1.01

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ยังคงมีมีมาตรการรองรับหากบริษัทฯ ขาดสภาพคล่อง อาทิ (1) การเร่งและปรับปรุง
ประสิทธิภาพการทํางาน ซึง่ คาดว่าในปี 2559 จะมีกระแสเงินสดรับที่ดขี น้ึ จากทัง้ โครงการ 8 และโครงการหงสา (2)
การทํา Leasing ของเครื่องจักรทีม่ อี ยูใ่ นปจั จุบนั (3) การเจรจากับเจ้าหนี้การค้า ในกรณีทบ่ี ริษทั ฯ ซือ้ สินค้าหรือจัดจ้าง
ทํางานใหม่ บริษทั ฯ จะจัดเงื่อนไขการชําระเงินทีเ่ หมาะสม และ (4) การบริหารและเจรจาระยะเวลาการชําระเงินสําหรับ
การจัดหาเครื่องจักรที่มมี ูลค่าเงินลงทุนสูง เป็ นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้มีมาตรการบริหารจัดการต้นทุนและ
วางแผนค่าใช้จ่ายและการดําเนินงานดังทีก่ ล่าวไว้แล้วข้างต้น
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)
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3.2.4. ความเสี่ยงจากการผิดเงื่อนไขสัญญาเงิ นกู้
เนื่องจากในสัญญาเงินกูท้ บ่ี ริษทั ฯ ได้ตกลงกับธนาคารพาณิชย์สาํ หรับโครงการทีบ่ ริษทั ฯ ดําเนินงาน มีการระบุ
เงื่อ นไขสัญ ญาว่ า ด้ว ยการดํา รงอัต ราส่ว นทางการเงิน เช่ น อัต ราส่ว นหนี้ ส ิน ที่มีภ าระดอกเบี้ย ต่ อ ทุ น อัต ราส่ว น
ความสามารถในการชําระหนี้ เป็ นต้น บริษัทฯ จึงมีความเสีย่ งที่อาจผิดเงื่อนไขในการดํารงอัตราส่วนทางการเงินได้
หากบริษทั ฯ มีสดั ส่วนหนี้สนิ ทีม่ ภี าระดอกเบีย้ เกินกว่าทุนหรือกําไรน้อยเกินกว่าภาระหนี้ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยที่
ผ่านมา ในปี 2557 สําหรับโครงการแม่เมาะ 7 เนื่องจากกิจการร่วมค้าใช้มาตรฐานบัญชีใหม่ในการจัดทํางบการเงิน ทํา
ให้เกิดค่าใช้จ่ายทางบัญชีมากขึน้ จากการตัดจําหน่ายรายได้คา้ งรับ ส่งผลให้อตั ราส่วนทางการเงินในงบการเงินตํ่ากว่า
อัตราส่วนทีธ่ นาคารกําหนดไว้ ซึง่ กําหนดให้กจิ การร่วมค้า ITD-SQ ต้องดํารงอัตราส่วน DSCR ให้อยู่ในอัตราไม่น้อย
กว่า 1.15 เท่า ทุกขณะ จึงทําให้มกี ารจัดประเภทเงินกูย้ มื ดังกล่าวในปี 2557 จากเงินกูย้ มื ระยะยาวเป็ นเงินกูย้ มื ระยะ
สัน้ อย่างไรก็ดี ในไตรมาสแรกของปี 2558 บริษทั ฯ ได้เจรจากับธนาคารพาณิชย์ถงึ เหตุแห่งความจําเป็ นในการละเมิด
เงื่อนไขสัญญานี้ซ่งึ เกิดจากการเปลี่ยนมาตรฐานการจัดทํางบการเงิน และได้รบั จดหมายยกเลิกเงื่อนไขการดํารง
อัตราส่วนทางการเงินจากธนาคาร ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงได้จดั ประเภทเงินกูย้ มื ดังกล่าวเป็ นเงินกูย้ มื ระยะยาวตามเงื่อนไข
ปกติในสัญญาเงินกูย้ มื และมีการชําระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาวตามแผน ทัง้ นี้ ในการบริหารจัดการเรื่องการดํารงอัตราส่วน
ทางการเงินตามสัญญาเงินกู้ บริษทั ฯ สามารถเจรจากับธนาคารในเรื่องการดํารงอัตราส่วนทางการเงินและขอผ่อนผัน
ได้ในกรณีหากมีความจําเป็ นทีอ่ าจทําให้ผดิ เงื่อนไข และมีมาตรการทีจ่ ะจัดการโครงสร้างเงินทุนของบริษทั ฯเหมาะสม
อัตราส่วนวิ เคราะห์นโยบายทางการเงิ น
รายการ
หน่ วย

งบการเงินรวม
ปี 2557
ปี 2558

ปี 2559

อัตราส่วนวิ เคราะห์นโยบายทางการเงิ น
อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (D/E Ratio)
อัตราส่วนหนี้สนิ ทีม่ ภี าระดอกเบีย้ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้
อัตราส่วนความสามารถในการชําระหนี้
อัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบีย้
อัตราส่วนความสามารถชําระภาระผูกพัน

เท่า
เท่า
เท่า
เท่า
เท่า

6.07
3.72
0.80
12.49
0.93

5.07
3.00
0.86
13.32
0.34

1.67
1.12
3.27
4.86
0.42

นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังมีเงินกูร้ ะยะยาวกับธนาคารพาณิชย์อกี แห่งสําหรับการดําเนินงานในโครงการแม่เมาะ 8
และหงสา ซึง่ ธนาคารได้กําหนดให้บริษทั ฯ ดํารงอัตราส่วน Debt Service Coverage Ratio (DSCR) ไว้ในอัตราไม่ต่ํา
กว่า 1.2:1 ดํารงอัตราส่วนหนี้สนิ ทีม่ ภี าระดอกเบีย้ ต่อกําไรก่อนค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ ภาษี ค่าเสื่อมราคาและตัดจําหน่ าย
(EBITDA) ไว้ในอัตราไม่เกิน 4:1 และดํารงอัตราส่วนหนี้สนิ ที่มภี าระดอกเบี้ยต่อทุนไว้ในอัตราส่วนไม่เกิน 2:1 ซึ่ง
ปจั จุบนั หลังจากทีบ่ ริษทั ได้รบั เงินเพิม่ ทุนอันผลมาจากการจําหน่ ายหุ้นสามัญผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ส่งผลใด้อตั ราส่วนความสามารถในการชําระหนี้เพิม่ สูงขึน้ จากปี 2558 และปี 2559 เท่ากับ 0.86 เท่า และ 3.27 เท่า
ตามลําดับ

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)
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3.2.5. ความเสี่ยงในการพึ่งพิ งการสนับสนุนทางการเงิ นจากกรรมการ
บริษทั ฯ มีการกูย้ มื จากกรรมการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็ นจํานวนเงินรวมทัง้ สิน้ 59.0 ล้านบาท ซึง่ คิด
เป็ นร้อยละ 1.57 ของหนี้สนิ รวมของบริษัทฯ ซึง่ ไม่มนี ัยสําคัญทีก่ ระทบก่อสถานะทางการเงินของกิจการ อย่างไรก็ดี
บริษทั ฯ จะชําระคืนเงินกูย้ มื กรรมการทัง้ จํานวนให้แล้วเสร็จภายในปี 2560
นอกเหนือจากเงินกู้ยมื กรรมการข้างต้น บริษัทฯ มีเงินกู้ยมื บางรายการซึ่งได้รบั การคํ้าประกันโดยกรรมการ
อย่างไรก็ดี บริษทั ฯ ได้เจรจากับสถาบันการเงินเพื่อขอพิจารณาปลดเงื่อนไขการคํ้าประกันโดยบุคคล โดยในเดือน
มกราคม 2560 ทางธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งทีใ่ ห้เงินกูย้ มื แก่บริษทั ฯ และได้รบั การคํ้าประกันโดยกรรมการได้มหี นังสือ
ยกเลิกภาระคํ้าประกันแก่กรรมการทีไ่ ด้ลงนามคํ้าประกันดังกล่าว
ทัง้ นี้ ภายหลังจากทีบ่ ริษทั ฯ เป็ นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การพึง่ พิงการสนับสนุ น
ทางการเงินจากกรรมการจะน้อยลงอย่างมีนยั สําคัญ เนื่องจากบริษทั ฯ สามารถระดมทุนจากตลาดเงินและตลาดทุนได้
ด้วยตนเองในอนาคต
3.3. ความเสี่ยงอื่นๆ
3.3.1. ความเสี่ยงแก่ผถู้ ือหุ้นรายย่อยจากการที่บริษทั ฯ มีผถู้ ือหุ้นรายใหญ่มากกว่าร้อยละ 25
ในปจั จุบนั ผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ ประกอบด้วย กลุ่มครอบครัวศิรสิ รรพ์และกลุ่มครอบครัวอารีกุล โดยมีสดั ส่วน
การถือหุ้นประมาณร้อยละ 28และร้อยละ 18 ตามลําดับ ดังนัน้ ผู้ถอื หุ้นรายย่อยอาจมีความเสี่ยงในการถูกควบคุม
คะแนนเสียงแบบเบ็ดเสร็จในการประชุมผูถ้ อื หุน้ โดยผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ซึง่ จะส่งผลกระทบกับมติพเิ ศษ ทีต่ อ้ งการคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งหรือร้อยละ 75 ของผูท้ เ่ี ข้าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง (ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ รายใหญ่สามารถ
ร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง)
อย่างไรก็ดี กลุ่มครอบครัวศิรสิ รรพ์และกลุ่มครอบครัวอารีกุลมีความสัมพันธ์ท่ดี อี ย่างยาวนานและเป็ นผู้ร่วม
จัด ตัง้ บริษัท นอกจากนี้ ก ลุ่ ม ครอบครัว ทัง้ สองมีก ารดํา เนิ น งานอย่ า งมือ อาชีพ และเพื่อ ผลประโยชน์ ข องผู้ถือ หุ้น
(Shareholder) และผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย (Stakeholder) เป็ นหลัก
นอกจากนี้ การทํารายการระหว่างกันกับผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ กรรมการ ผูบ้ ริหาร และผูม้ สี ่วนเกีย่ วข้องกับบริษทั ฯ จะ
ได้รบั การควบคุมด้วยนโยบายการกํากับดูแลกิจการ (Corporate Governance) และคณะกรรมการตรวจสอบ ก่อนเข้าที่
ประชุมผูถ้ อื หุน้ โดยผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ ริหารและผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องกับบริษทั ฯ จะไม่สามารถลงคะแนนเสียง
สําหรับมติดงั กล่าวได้ หากเป็ นผูม้ สี ว่ นได้เสียกับรายการนัน้ ๆ
ความเสี่ยงในการลดลงของราคาหุ้นจากการใช้สิทธิ ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษทั ฯ
แก่กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานด้วยราคาใช้สิทธิ ที่ตาํ่ กว่าการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชน
เนื่องด้วย บริษัทฯ ได้มมี ติออกใบสําคัญแสดงสิทธิท่จี ะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานของบริษทั ฯ (“ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ”) ตามมติทป่ี ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2559 ของบริษทั ฯ เมื่อวันที่ 15
กรกฎาคม 2559 จํานวนทัง้ หมด 20 ล้านหน่วย หรือคิดเป็ นร้อยละ 1.74 ของทุนชําระแล้วภายหลังการเสนอขายหุน้ ใน
ครัง้ นี้และภายหลังการใช้สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ หากมีการของซื้อหุ้นในการเสนอขายแก่ประชาชนทัวไปเต็
่
ม
จํานวน และมีการใช้สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิเต็มจํานวน โดยใบสําคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวมีอายุ 5 ปี และมีสทิ ธิทจ่ี ะ
ซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั ฯ ได้ 1 หุน้ ต่อ 1 หน่ วย ทีร่ าคาใช้สทิ ธิ 1.00 บาทต่อหุน้ (เว้นแต่จะมีการปรับราคาการใช้สทิ ธิ
ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ) ซึง่ ตํ่ากว่าราคาหุน้ ทีเ่ สนอขายต่อประชาชน ดังนัน้ ผูล้ งทุนทัวไปจึ
่ งอาจมีความเสีย่ งจากการ
3.3.2
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บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
ลดลงของราคาหุ้นภายหลังจากที่หุน้ ซึง่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษทั ฯ ได้รบั จากการใช้สทิ ธิใบสําคัญ
แสดงสิทธิฯ ทีจ่ ะซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั ฯ ดังกล่าว เข้าซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ
อย่างไรก็ดี ผูถ้ อื ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ จะสามารถใช้สทิ ธิได้ในวันที่ 30 มิถุนายน และวันที่ 30 ธันวาคมของแต่
ละปี และบริษทั ฯ ได้วนั กําหนดการใช้สทิ ธิครัง้ แรก ดังนี้
1. ร้อยละ 50 ของใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ทัง้ หมด จะสามารถใช้สทิ ธิได้ครัง้ แรกในวันที่ 30 ธันวาคม 2560
2. ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ส่วนทีเ่ หลือ จะสามารถใช้สทิ ธิได้ครัง้ แรกในวันที่ 30 ธันวาคม 2561
ทัง้ นี้ ในส่วนของใบสําคัญแสดงสิทธิฯ จํานวน 2 ล้านหน่วย ซึง่ ได้มอบหมายให้พนักงานของบริษทั ฯ 3 รายเป็ น
ผูร้ บั ช่วงซือ้ หลักทรัพย์ เนื่องจากบริษทั ฯ มีความประสงค์ทจ่ี ะสํารองใบสําคัญแสดงสิทธิฯ จํานวนดังกล่าว เพื่อจะจัดสรร
ให้แก่ผทู้ จ่ี ะเข้ามาดํารงตําแหน่งผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั ฯ และมีสทิ ธิได้รบั ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ในอนาคต ภายใน
ระยะเวลา 2 ปี จากวันทีห่ ุน้ ของบริษทั ฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในกรณีทม่ี กี ารจัดสรรให้ผบู้ ริหารระดับสูง
ของบริษทั ฯ และมีสทิ ธิได้รบั ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่าวในอนาคต ทัง้ นี้ หากบริษัทฯ ไม่สามารถจัดสรรใบสําคัญ
แสดงสิทธิฯ ดังกล่าวได้ครบ 2 ล้านหน่ วย ภายในระยะเวลา 2 ปี นับจากวันทีห่ ุน้ ของบริษทั ฯ เข้าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ บริษทั ฯ จะดําเนินการยกเลิกใบสําคัญแสดงสิทธิฯ จํานวนทีเ่ หลือทัง้ หมด
บริษทั ฯ มีการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิฯ จํานวน 18 ล้านหน่ วยให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษทั ฯ เมื่อ
วันที่ 12 ตุลาคม 2559 ส่งผลให้ บริษัทฯ มีภาระในการทยอยรับรู้ค่าใช้จ่ายจากโครงการ ESOP ซึ่งแสดงรวมใน
ค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับพนักงานในงบกําไร(ขาดทุน)รวมประมาณ 33.9 ล้านบาท นับตัง้ แต่วนั ที่ 12 ตุลาคม 2559 ซึง่ เป็ น
วันทีก่ รรมการและพนักงานแต่ละท่านได้รบั ทราบถึงจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ทีจ่ ะได้รบั จนกระทังถึ
่ งวันสุดท้ายที่
สามารถใช้สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ได้ ทัง้ นี้ค่าใช้จ่ายจากโครงการ ESOP ดังกล่าว วัดมูลค่าโดยอ้างอิงกับราคา
เสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ต่อประชาชนทัวไปเป็
่
นครัง้ แรกที่ราคาเสนอขายเท่ากับ 3.20 บาท อย่างไรก็ตาม
สําหรับใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ส่วนทีเ่ หลืออีก 2 ล้านหน่วยซึง่ รอจัดสรรให้กบั ผูท้ จ่ี ะเข้ามาดํารงตําแหน่ งผูบ้ ริหารระดับสูง
ของบริษัทฯ บริษทั ฯ อาจต้องมีการรับรู้ค่าใช้จ่ายโครงการ ESOP ในอนาคตกรณีท่ไี ด้ทําการจัดสรรใบแสดงสิทธิฯ
ดังกล่าว โดยค่าใช้จ่ายจากการจ่ายด้วยหุน้ เป็ นเกณฑ์สว่ นนี้ จะวัดมูลค่าอ้างอิงกับราคาตลาดของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ
ในขณะนัน้ ซึ่งอาจทําให้บริษัทฯ เกิดภาระค่าใช้จ่ายจากการจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์ในมูลค่าที่เพิม่ สูงขึน้ เนื่องจาก
มูลค่าใบสําคัญแสดงสิทธิฯ อาจปรับตัวสูงขึน้ ตามมูลค่าหุน้ ทีอ่ าจเพิม่ สูงขึน้ ณ วันจัดสรรให้พนักงานดังกล่าวในอนาคต
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บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
4 สิ นทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิ จ
4.1. ทรัพย์สินถาวรหลัก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีทรัพย์สนิ ทีใ่ ช้เป็ นหลักประกันในการประกอบธุรกิจ หลังหักค่าเสือ่ ม
ราคาสะสมทีป่ รากฏในงบแสดงฐานะทางการเงินรวมของบริษทั ฯ รวมทัง้ หมดเท่ากับ 3,641.4 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
ประเภททรัพย์สิน
1

ทีดนิ
โฉนดเลขที่ 60240

โฉนดเลขที่ 135854

โฉนดเลขที่ 135843

โฉนดเลขที่ 135915

โฉนดเลขที่ 32359

โฉนดเลขที่ 135845

โฉนดเลขที่ 135846

2

สถานที่ตงั ้
2 ไร่ 0
งาน 35
ตารางวา

ทีต่ งั ้ 47/10 ซอยอมรพันธ์ 4 ถนน
วิภาวดีรงั สิต แขวงลาดยาว เขต
จตุจกั ร กรุงเทพมหานคร

0 ไร่ 1
งาน 78
ตารางวา
1 ไร่ 3
งาน 99
ตารางวา
0 ไร่ 2
งาน 49
ตารางวา
3 ไร่ 0
งาน 41
ตารางวา
1 ไร่ 0
งาน 3
ตารางวา
0 ไร่ 3
งาน 71
ตารางวา

ทีต่ งั ้ 191/18 หมูท่ ่ี 8 ตําบลพิชยั
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง

อาคาร
-อาคารสํานักงานสูง 7 ชัน้

-คลังเก็บพัสดุน้ํามัน,เรือแถว
พนักงาน,บ้านพักวิศวกร,บ้านพัก
รับรอง,โรงเก็บนํ้ามันหล่อลื่น,ตูค้ อน
เทนเนอร์,สํานักงานเคลื่อนที่
-บ้านพักพนักงาน,อาคารสํานักงาน
สนาม,อาคาร(Main Work Shop),
ลานเก็บนํ้ามัน,บ้านพักวิศวกร,
อาคารเก็บสินค้า,โรงซ่อมบํารุง,

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)

วัตถุประสงค์
การถือครอง

ลักษณะ
กรรมสิ ทธิ์

ทีต่ งั ้ สํานักงาน

บริษทั ฯ เป็ น
เจ้าของ

ตําบลพิชยั อําเภอเมืองลําปาง
จังหวัดลําปาง
ตําบลพิชยั อําเภอเมืองลําปาง
จังหวัดลําปาง
ตําบลพิชยั อําเภอเมืองลําปาง
จังหวัดลําปาง

มูลค่าตาม
บัญชี(สุทธิ )

ภาระผูกพัน*

33.4 ล้านบาท ใช้เป็ นหลักประกันใน
วงเงินกูย้ มื และวงเงิน
สินเชื่ออื่นกับธนาคารไทย
พาณิชย์ (มูลค่าวงเงินรวม
2,875 ล้านบาท)
0.2 ล้านบาท

1.5 ล้านบาท

พืน้ ทีร่ อพัฒนา
เพื่อจัดสรรเป็ น
สวัสดิการ
พนักงานใน
อนาคต

0.4 ล้านบาท
บริษทั ฯ เป็ น
เจ้าของ

1.9 ล้านบาท

ตําบลพิชยั อําเภอเมืองลําปาง
จังหวัดลําปาง

0.6 ล้านบาท

ตําบลพิชยั อําเภอเมืองลําปาง
จังหวัดลําปาง

0.5 ล้านบาท

รวมที่ดิน

ไม่ม ี

38.5 ล้านบาท

47/10 ซอยอมรพันธ์ 4 ถนนวิภาวดี
รังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร
กรุงเทพมหานคร

ทีต่ งั ้ โครงการ

บริษทั ฯ เป็ น
เจ้าของ

การไฟฟ้าฝา่ ยผลิตแห่งประเทศไทย
ประทานบัตรเลขที่ 20148/15918
ตําบลแม่เมาะ อําเภอแม่เมาะ
จังหวัดลําปาง
การไฟฟ้าฝา่ ยผลิตแห่งประเทศไทย
ประทานบัตรเลขที่ 20148/15918
ตําบลแม่เมาะ อําเภอแม่เมาะ
จังหวัดลําปาง

ทีต่ งั ้ โครงการ

เป็ นเจ้าของ

ทีต่ งั ้ โครงการ

ITD-SQ JV
เป็ นเจ้าของ

109.6 ล้านบาท

ใช้เป็ นหลักประกันใน
วงเงินกูย้ มื และวงเงิน
สินเชื่ออื่นกับธนาคารไทย
พาณิชย์ (มูลค่าวงเงินรวม
2,875 ล้านบาท)
ไม่ม ี

ไม่ม ี
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ประเภททรัพย์สิน

3

-ตูค้ อนเทนเนอร์(สํานักงานเคลื่อนที)่
,บ้านพักพนักงานท้องถิน่ ,บ้านพัก
พนักงานคนไทย,บ้านพักวิศวกร,
สํานักงานโครงการ
เครื่องจักรและอุปกรณ์
-เครื่องจักรหลัก,เครื่องจักรช่วย,และ
เครื่องมือต่างๆ สําหรับการ
ดําเนินงานภายในโครงการ
-เครื่องจักรหลัก,เครื่องจักรช่วย,และ
เครื่องมือต่างๆ สําหรับการ
ดําเนินงานภายในโครงการ
-เครื่องจักรหลัก,เครื่องจักรช่วย,และ
เครื่องมือต่างๆ สําหรับการ
ดําเนินงานภายในโครงการ

4

แค้มป์

5

เครื่องตกแต่ง

6

อุปกรณ์สํานักงาน

7

ยานพาหนะ

8

สินทรัพย์ระหว่างทํา

9

อะไหล่ทใ่ี ช้ดําเนินงาน

วัตถุประสงค์
การถือครอง

ลักษณะ
กรรมสิ ทธิ์

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

ทีต่ งั ้ โครงการ

บริษทั ฯ เป็ น
เจ้าของ

การไฟฟ้าฝา่ ยผลิตแห่งประเทศไทย
ประทานบัตรเลขที่ 20148/15918
ตําบลแม่เมาะ อําเภอแม่เมาะ
จังหวัดลําปาง
การไฟฟ้าฝา่ ยผลิตแห่งประเทศไทย
ประทานบัตรเลขที่ 20148/15918
ตําบลแม่เมาะ อําเภอแม่เมาะ
จังหวัดลําปาง
Hongsa Contract D at LAOS.
No.6 Unit. Ban Han Hongsa
District, Xayaboury Province.

ใช้ดําเนินงาน
ภายใน
โครงการ

บริษทั ฯ เป็ น
เจ้าของ

ใช้ดําเนินงาน
ภายใน
โครงการ

ITD-SQ JV
เป็ นเจ้าของ

ใช้ดําเนินงาน
ภายใน
โครงการ

บริษทั ฯ เป็ น
เจ้าของ

สถานที่ตงั ้

บริษทั ฯ เป็ น
เจ้าของ
บริษทั ฯ เป็ น
เจ้าของ
บริษทั ฯ เป็ น
เจ้าของ
บริษทั ฯ เป็ น
เจ้าของ/เช่าซือ้
บริษทั ฯ เป็ น
เจ้าของ
บริษทั ฯ เป็ น
เจ้าของ
รวมสิ นทรัพย์ถาวรหลัก

มูลค่าตาม
บัญชี(สุทธิ )

ภาระผูกพัน*
ไม่ม ี

2,952.9 ล้านบาท บางส่วนใช้เป็นหลักประกัน
วงเงินกูแ้ ละวงเงินสินเชื่อ
อื่นของธนาคารกรุงไทย
(มูลค่าวงเงินรวม 8,630
ล้านบาท) สําหรับโครงการ
แม่เมาะ

บางส่วนใช้เป็นหลักประกัน
วงเงินกูแ้ ละวงเงินสินเชื่อ
อื่นของธนาคารไทย
พาณิชย์ (มูลค่าวงเงินรวม
7,903 ล้านบาท) สําหรับ
โครงการหงสา
12.4 ล้านบาท
ไม่ม ี
4.3 ล้านบาท

ไม่ม ี

4.7 ล้านบาท

ไม่ม ี

8.9 ล้านบาท

ไม่ม ี

474.3 ล้านบาท

ไม่ม ี

35.7 ล้านบาท

ไม่ม ี

3,641.4 ล้าน
บาท

สินทรัพย์ของบริษทั ฯ มีอายุการใช้งานเฉลีย่ ดังต่อไปนี้
สิ นทรัพย์
อาคาร
แค้มป์
เครือ่ งจักรและอุปกรณ์
เครือ่ งตกแต่ง
อุปกรณ์สาํ นักงาน
ยานพาหนะ

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)

อายุการใช้งาน
10 – 20 ปี และตามอายุโครงการ
5 ปี
5 – 10 ปี และตามอายุโครงการ
5 ปี
5 ปี
4 – 5 ปี
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บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
โดยสินทรัพย์ทเ่ี ป็ นเครื่องจักรและอุปกรณ์ทบ่ี ริษทั ฯ ใช้ในการดําเนินการในโครงการเหมืองแม่เมาะจะประกอบด้วย
สินทรัพย์ทบ่ี ริษทั ฯ จัดซือ้ ใหม่และสินทรัพย์เดิมของบริษทั ฯ ทีน่ ํามาซ่อมแซมฟื้นฟูสภาพเครื่องจักรเพื่อกลับมาใช้ใหม่ ทําให้
สามารถนํามาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพในโครงการและเพิม่ อายุการใช้งานให้ใกล้เคียงกับเครื่องจักรใหม่ (Recondition)
4.2

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย

กิจการร่วมค้าเอสคิว-ไอทีดี ได้ให้บริการขุดและขนดิน กับการไฟฟ้าฝา่ ยผลิตแห่งประเทศไทยและกิจการร่วมค้าไอทีด-ี เอส
คิว แล้วเสร็จในระหว่างเดือนมิถุนายน 2558 และกันยายน 2559 ตามลําดับ ปจั จุบนั การดําเนินงานของกิจการร่วมค้า เอสคิว-ไอที
ดี เป็ นเรื่องของการเรียกเก็บหนี้จากลูกค้า การจ่ายชําระหนี้และการตกลงร่วมกันระหว่างผูร้ ว่ มการงานในการดําเนินการตามแผน
เพื่อหาผูซ้ อ้ื สินทรัพย์ซง่ึ ผูบ้ ริหารคาดว่าการขายจะเสร็จสมบูรณ์ภายใน 1 ปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถ่ อื ไว้เพื่อขายเป็ นเครื่องจักรและอุปกรณ์จาํ นวน 167.6 ล้านบาท (สุทธิ
จากขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์จาํ นวน 26 ล้านบาท) ซึง่ อยู่ระหว่างการหาผูส้ นใจทีจ่ ะเข้ามาทําการซือ้ ทรัพย์สนิ ดังกล่าว
โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2560
ประเภททรัพย์สิน
1

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถ่ อื ไว้เพือ่ ขาย
- เครือ่ งจักรหลัก, เครือ่ งจักรย่อยและ
อุปกรณ์ในการดําเนินงานภายใน
โครงการ

4.3

สถานที่ ตงั ้
การไฟฟ้าฝา่ ยผลิตแห่ง
ประเทศไทย ประทานบัตร
เลขที่ 20148/15918 ตําบล
แม่เมาะ อําเภอแม่เมาะ
จังหวัดลําปาง

วัตถุประสงค์
การถือครอง
-

ลักษณะ
กรรมสิ ทธิ์
เป็ นเจ้าของ

มูลค่าตามบัญชี
(สุทธิ )
167.3 ล้านบาท

ภาระผูกพัน*
บางส่วนใช้เป็ น
หลักประกันใน
การกูย้ มื เงินจาก
ธนาคารไทย
พาณิชย์(จํานวน
1,400 ล้านบาท)
อย่างไรก็ดี
เนื่องจากโครงการ
แม่เมาะ 7/1 แล้ว
เสร็จในเดือน
กันยายน 2558
โดยบริษทั ฯ อยู่ใน
ระหว่างการ
ดําเนินการเพือ่
ปลดทรัพย์สนิ
ดังกล่าวจากการ
เป็นหลักประกัน

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่สาํ คัญในการประกอบธุรกิ จของบริษทั
ปจั จุบนั บริษทั มีสนิ ทรัพย์ทไ่ี ม่มตี วั ตนทีส่ าํ คัญในการประกอบธุรกิจของบริษทั คือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึง่ แสดงราคา
ทุนสุทธิจากตัดจําหน่ายสะสม โดยค่าตัดจําหน่ายคํานวณโดยวิธเี ส้นตรงตลอดอายุการใช้งาน

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)
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บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
ประเภททรัพย์สิน
1

4.4

สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
-โปรแกรมคอมพิวเตอร์

สถานที่ ตงั ้
ทีต่ งั ้ 47/10 ซอยอมรพันธ์ 4
ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวง
ลาดยาว เขตจตุจกั ร
กรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์
การถือครอง
เพือ่ ใช้บนั ทึก
และบริหาร
ข้อมูลการ
จัดทําบัญชี

ลักษณะ
กรรมสิ ทธิ์
เป็ นเจ้าของ

มูลค่าตามบัญชี
(สุทธิ )
0.5 ล้านบาท

ภาระผูกพัน*
ไม่ม ี

ประกันภัยของสิ นทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิ จ

กรมธรรมประกันภัยของกลุ่มบริษทั ฯ เป็ นประเภทกรมธรรม์ประกันความเสีย่ งทรัพย์สนิ และกรรมธรรม์ประกันอัคคีภยั ซึง่
ครอบคลุมถึงความสูญเสียหรือความเสียหายต่อสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์อนั เกิดจากอัคคีภยั และอุบตั เิ หตุต่าง ๆ
(Property Damage) โดยรวมความเสียหายต่อเครื่องจักร (Machinery Breakdown) รวมทัง้ แผ่นดินไหวและนํ้าท่วม
กลุ่มบริษทั ฯ มีจาํ นวนเงินเอาประกันตามตารางกรมธรรม์ดงั กล่าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ทัง้ หมด 4,219.5 ล้านบาท
โดยมีรายละเอียดดังนี้
บริ ษทั
บริษทั ฯ

รายละเอียดทรัพย์สินเอาประกัน/ประเภทประกัน
อาคารสํานักงานในโครงการเหมืองถ่านหิน
อาคารสํานักงานใหญ่
เครือ่ งจักรกลหลัก เครือ่ งจักรช่วยและทรัพย์สนิ อืน่ ๆ

SQ-ITD JV เครือ่ งจักรกลหลัก เครือ่ งจักรช่วยและทรัพย์สนิ อืน่ ๆ
ITD-SQ JV เครือ่ งจักรกลหลัก เครือ่ งจักรช่วยและทรัพย์สนิ อืน่ ๆ

4.5

ผูร้ บั ผลประโยชน์
บริษทั ฯ
ธนาคารไทยพาณิชย์
บริษทั ฯ

วงเงิ นประกัน
1.4 ล้านบาท
70.0 ล้านบาท
1,428.7 ล้านบาท

ธนาคารไทยพาณิชย์
ธนาคารกรุงไทย

450.9 ล้านบาท
2,268.5 ล้านบาท

นโยบายการลงทุนในบริษทั ย่อย บริษทั ร่วม และกิ จการร่วมค้าในอนาคต

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน) มีนโยบายการลงทุนและบริหารงานในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม โดยจะลงทุนใน
ธุรกิจทีม่ คี วามเกีย่ วเนื่อง ใกล้เคียง หรือก่อให้เกิดประโยชน์และสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของบริษทั เพื่อเสริมสร้างความมันคง
่
และผลการดําเนินงานของบริษทั
นอกจากนี้ ในการกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมนัน้ บริษทั จะส่งตัวแทนของบริษทั ซึง่ มีคุณสมบัติ
และประสบการณ์ทเ่ี หมาะสมกับธุรกิจทีบ่ ริษทั เข้าลงทุนเข้าเป็ นกรรมการในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมของบริษทั ดังกล่าว
โดย
ตัวแทนดังกล่าวอาจเป็ นประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร กรรมการ ผูบ้ ริหารระดับสูง หรือบุคคลใด ๆ ของบริษทั ที่
ปราศจากผลประโยชน์ขดั แย้งกับธุรกิจของบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมเหล่านัน้ ทัง้ นี้ เพื่อให้บริษทั สามารถควบคุมดูแลกิจการ และ
การดําเนินงานของบริษทั ย่อยได้เสมือนเป็ นหน่วยงานหนึ่งของบริษทั
และ/หรือสามารถตรวจสอบดูแลการดําเนินกิจการของ
บริษทั ร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษทั จึงกําหนดให้ตวั แทนของบริษทั จะต้องบริหารจัดการธุรกิจของบริษทั ย่อย และ/หรือบริษทั
ร่วม (แล้วแต่กรณี) ให้เป็ นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ซง่ึ กําหนดไว้ในข้อบังคับ และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการดําเนินธุรกิจของ
บริษทั ย่อย และ/หรือบริษทั ร่วมนัน้ ๆ นอกจากนี้ การส่งตัวแทนเพื่อเป็ นกรรมการในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมดังกล่าวให้เป็นไป
ตามสัดส่วนการถือหุน้ ของบริษทั และ/หรือข้อตกลงระหว่างผูถ้ อื หุน้ ในบริษทั ย่อยหรือบริษทั ร่วมดังกล่าว
ทัง้ นี้ บริษทั จะติดตามผลประกอบการและผลการดําเนินงานของบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมอย่างใกล้ชดิ รวมถึงกํากับให้มี
การจัดเก็บข้อมูลและบันทึกบัญชีของบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมให้บริษทั ตรวจสอบ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)
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บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
5 ข้อพิ พาททางกฎหมาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2559 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมิได้มขี อ้ พิพาททางกฎหมายที่ยงั ไม่สน้ิ สุด ซึ่งอาจมี
ผลกระทบต่อสินทรัพย์ของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย ทีม่ จี าํ นวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผูถ้ อื หุน้ และไม่มขี อ้ พิพาท
ทีม่ ผี ลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยอย่างมีนยั สําคัญ

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)
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บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
6 ข้อมูลสําคัญอื่นๆ
สัญญาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิ จของบริษทั ฯ
บริษัทฯ มีสญ
ั ญาทีส่ ําคัญทีเ่ กีย่ วข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยจัดแบ่งออกตามโครงการต่างๆ ที่
บริษทั ฯ ได้ดาํ เนินงานอยู่ในปจั จุบนั จํานวน 4 โครงการ ดังนี้
6.1 โครงการรับจ้างเหมาขุดดิ นและถ่านกับ กฟผ. (โครงการ 7)
ภายใต้โครงการรับเหมาขุดดินและถ่าน (โครงการ 7) บริษทั ฯ ได้เข้าทําสัญญาทีเ่ กีย่ วข้องจํานวน 4 ฉบับ อันมี
ความสําคัญสรุปได้ดงั นี้
6.1.1 สัญญาจ้างเหมาขุด-ขนดิ นและถ่าน กับ กฟผ. สําหรับโครงการ 7
กิจการร่วมค้าไอทีด-ี เอสคิว ซึง่ เป็ นกิจการร่วมค้าระหว่างบริษทั ฯ และ บริษทั อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
จํากัด (มหาชน) (“ITD”) (สามารถดูรายละเอียดเพิม่ เติมในหัวข้อ 8.1.2) ได้เข้าทําสัญญาจ้างเหมาขุด-ขนดินและถ่านที่
เหมืองแม่เมาะ อําเภอแม่เมาะ จังหวัดลําปาง กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม
2551 โดยกิจการร่วมค้าไอทีด-ี เอสคิวตกลงรับจ้างเหมาจาก กฟผ. ในการดําเนินงานขุดและขนดิน รวมถึงการคัดแยก
และขนถ่านลิกไนต์ทบ่ี ริเวณเหมืองแม่เมาะ อําเภอแม่เมาะ จังหวัดลําปาง เป็ นระยะเวลาประมาณ 12 ปี โดยในสัญญา
จะกําหนดอัตราค่าจ้าง (บาทต่อ ลบ.ม. แน่น หรือบาทต่อตัน) ทีก่ จิ การร่วมค้าจะได้รบั ในแต่ละปี ไว้แล้ว
ภายใต้ขอ้ ตกลงตามสัญญาจ้างเหมาขุด-ขนดินและถ่านสําหรับโครงการ 7 นี้ กิจการร่วมค้าไอทีด-ี เอสคิวมี
หน้าทีจ่ ะต้องดําเนินงานให้แก่ กฟผ. ทัง้ หมดจํานวน 3 รายการ ได้แก่
รายการที่ 1
ขุดและขนดินปริมาณประมาณ 365 ล้าน ลบ.ม. แน่น
รายการที่ 2
ขุดคัดแยกและขนถ่านลิกไนต์ปริมาณประมาณ 50 ล้านตัน และ
รายการที่ 3
ขนดินออกจากบ่อเหมืองโดยใช้ระบบเครื่องโม่ (Crusher) ระบบสายพาน (Belt Conveyor)
และ เครื่องโปรยดิน (Spreader) ปริมาณประมาณ 40 ล้าน ลบ.ม. แน่น
โดยกิจการร่วมค้าไอทีด-ี เอสคิวมีหน้าทีต่ ้องดําเนินงานให้มผี ลงานแล้วเสร็จตามปริมาณและกรอบระยะเวลาที่
กําหนดไว้ในแต่ละปี และจะต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จโดยสมบูรณ์ภายในวันที่ 30 เมษายน 2563 ทัง้ นี้ กฟผ. ตกลงจะ
จ่ายค่าจ้างให้แก่กจิ การร่วมค้าไอทีด-ี เอสคิวรวมเป็ นเงินจํานวนประมาณ 21,891 ล้านบาทสําหรับการดําเนินงานทัง้ 3
รายการดังกล่าว
ซึง่ ต่อมา ได้มกี ารแก้ไขสัญญา อันเนื่องมาจากการปรับอัตราค่าจ้างขัน้ ตํ่าจากอัตราวันละ 230 บาท เป็ นวันละ
300 บาท โดยการแก้ไขสัญญานี้เป็ นผลให้วงเงินสัญญาปรับเพิม่ ขึน้ เป็ น 21,906 ล้านบาท
นอกจากนี้ สญ
ั ญาได้ร ะบุ ถึงผลของการผิด สัญญาหากกิจการร่ วมค้าไม่ส ามารถทํา งานให้แ ล้ว เสร็จภายใน
ระยะเวลาทีก่ าํ หนด หรือทํางานไม่ถูกต้อง กฟผ. จะปรับกิจการร่วมค้าในอัตราร้อยละ 0.10 ของราคางานทีย่ งั คงค้างอยู่
นับตัง้ แต่วนั ครบกําหนดสัญญา จนถึงวันทีก่ จิ การร่วมค้าดําเนินงานทัง้ หมดแล้วเสร็จ หรือแก้ไขเสร็จโดยสมบูรณ์
6.1.2 สัญญากิ จการร่วมค้าไอทีดี-เอสคิ ว กับ ITD สําหรับโครงการ 7
บริษทั ฯ เข้าทําสัญญากิจการร่วมค้า กับ ITD ฉบับลงวันที่ 25 มกราคม 2551 (รวมทัง้ ทีไ่ ด้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม)
(“สัญญากิ จการร่วมค้าสําหรับโครงการ 7”) ซึ่งวัตถุประสงค์ในการก่อตัง้ กิจการร่วมค้าไอทีด-ี เอสคิวตามสัญญา
กิจการร่วมค้าสําหรับโครงการ 7 นี้กเ็ พื่อร่วมกันปฏิบตั แิ ละดําเนินงานตามทีก่ าํ หนดไว้ภายใต้สญ
ั ญาจ้างเหมาขุด-ขนดิน
และถ่านสําหรับโครงการ 7 โดยบริษทั ฯ มีสดั ส่วนในการเป็ นหุน้ ส่วนอยู่รอ้ ยละ 50 ของการลงทุนทัง้ หมด
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บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
ภายใต้สญ
ั ญากิจการร่วมค้าสําหรับโครงการ 7 บริษทั ฯ และ ITD ตกลงแบ่งหน้าที่ขอบเขตงานและส่วนแบ่ง
ค่าจ้างในการดําเนินงานที่รบั ผิดชอบภายใต้สญ
ั ญาจ้างเหมาขุด-ขนดินและถ่านสําหรับโครงการ 7 ฝ่ายละครึ่ง โดย
คู่สญ
ั ญาตกลงให้กจิ การร่วมค้าไอทีด-ี เอสคิวว่าจ้างบริษทั ฯ และ ITDเป็ นผูร้ บั เหมาช่วงในการดําเนินงานดังกล่าว
บริษทั ฯ และ ITDตกลงว่าทัง้ สองฝา่ ยจะต้องร่วมกันหรือแทนกันรับผิดต่อ กฟผ. ในความเสียหายใดๆ ทีเ่ กิดขึน้
ภายใต้สญ
ั ญาจ้างเหมาขุด-ขนดินและถ่านสําหรับโครงการ 7
สัญญาฉบับนี้อาจสิน้ สุดลงเมื่อสัญญาจ้างเหมาขุด-ขนดินและถ่านสําหรับโครงการ 7 สิน้ สุดลงไม่ว่าทัง้ ในกรณีท่ี
กิจการร่วมค้าได้ทาํ งานตามสัญญาจ้างเหมาขุด-ขนดินและถ่านสําหรับโครงการ 7 เสร็จสมบูรณ์แล้วหรือ มีการยกเลิก
สัญญาจ้างเหมาขุด-ขนดินและถ่านสําหรับโครงการ 7 ดังกล่าว และเมื่อสัญญาสิน้ สุดลง บริษทั ฯ และ ITD จะร่วมกัน
จัดทําบัญชีสุดท้ายของกิจการร่วมค้า ซึ่งจะแสดงฐานะทางการเงินของกิจการร่วมค้า ทัง้ ที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก
เจ้าหนี้ และระหว่างคู่สญ
ั ญาเอง
นอกจากนี้บริษทั ฯ และ ITD ได้ตกลงกันเกีย่ วกับแนวทางการแบ่งสินทรัพย์หลังจากการจัดทําบัญชีสุดท้ายของ
กิจการร่วมค้า โดยสําหรับสินทรัพย์ทบ่ี ริษทั ฯ ให้กจิ การร่วมค้าเช่าตามสัญญาเช่าการเงิน บริษทั ฯ จะได้รบั คืน ณ วัน
สิน้ สุดสัญญา และสําหรับสินทรัพย์สว่ นกลาง จะมีการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ ณ วันสิน้ สุดโครงการและแบ่งครึง่ เท่ากัน
ระหว่างบริษทั ฯ และ ITD
6.1.3 สัญญาจ้างเหมาช่วงขุด-ขนดิ นและถ่าน กับกิ จการร่วมค้าไอทีดี-เอสคิ วสําหรับโครงการ 7
บริษทั ฯ ได้เข้าทําสัญญาจ้างเหมาขุด-ขนดินและถ่าน โครงการเหมืองแม่เมาะสัญญา 7 กับกิจการร่วมค้าไอทีด-ี
เอสคิว 2 ฉบับ โดยฉบับที่ 1 ลงนามเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2555 และฉบับที่ 2 ลงนามเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2555 เพื่อ
รับจ้างเหมาช่วงในการดําเนินการปฏิบตั ิงานขุด-ขนดินและถ่านทีเ่ หมืองแม่เมาะเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ตามสัญญา
จ้างเหมาขุด-ขนดินและถ่านสําหรับโครงการ 7 ทีก่ จิ การร่วมค้าไอทีด-ี เอสคิว ได้เข้าทํากับ กฟผ. (สามารถดูรายละเอียด
เพิม่ เติมในหัวข้อ 8.1.1) โดยอัตราค่าจ้างในการดําเนินงาน (บาทต่อ ลบ.ม. แน่ น หรือบาทต่อตัน) จะขึน้ อยู่กบั ความ
ยากในการขุด ดิน หรือ ถ่ า นหิน แต่ ล ะประเภท และลัก ษณะเครื่อ งจัก รที่ใ ช้ใ นการขุ ด -ขนดิน และถ่ า นหิน ดัง กล่ า ว
รายละเอียดของสัญญามีดงั นี้
1. สัญญาฉบับที่ 1 มีผลบังคับใช้ตงั ้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2555 และสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 โดยบริษทั ฯ มี
หน้าทีจ่ ะต้องดําเนินงานให้แก่กจิ การร่วมค้าไอทีด-ี เอสคิวทัง้ หมดจํานวน 2 รายการ ได้แก่
รายการที่ 1 ขุดและขนดินปริมาณประมาณ 16.064 ล้าน ลบ.ม. แน่น
รายการที่ 2 ขุดคัดแยกและขนถ่านลิกไนต์ปริมาณประมาณ 2.178 ล้านตัน
2. สัญญาฉบับที่ 2 มีผลบังคับใช้ตงั ้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2556 และสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยบริษทั ฯ มี
หน้าทีจ่ ะต้องดําเนินงานให้แก่กจิ การร่วมค้าไอทีด-ี เอสคิวทัง้ หมดจํานวน 3 รายการ ได้แก่
รายการที่ 1 ขุดและขนดินปริมาณประมาณ 117.643 ล้าน ลบ.ม. แน่น
รายการที่ 2 ขุดคัดแยกและขนถ่านลิกไนต์ปริมาณประมาณ 19.602 ล้านตัน
รายการที่ 3 ขนดินออกจากบ่อเหมืองปริมาณประมาณ 3.134 ล้าน ลบ.ม. แน่น
โดยบริษทั ฯ จะได้รบั ค่าจ้างจากสัญญาฉบับที่ 1 มูลค่ารวมจํานวนประมาณ 568 ล้านบาท และจากสัญญาฉบับที่
2 มูลค่ารวมประมาณ 3,653 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ทัง้ นี้ จํานวนค่าจ้างดังกล่าวเป็ นเพียงจํานวน
โดยประมาณเท่านัน้ บริษทั ฯ จะได้รบั ค่าจ้างทีแ่ ท้จริงตามปริมาณงานทีบ่ ริษทั ฯ ได้ทําเสร็จจริงซึง่ อาจจะมากหรือน้อย
กว่าจํานวนนี้กไ็ ด้ อีกทัง้ กิจการร่วมค้าไอทีด-ี เอสคิวมีสทิ ธิในการหักเงินค่าจ้างของบริษทั ฯ หากกิจการร่วมค้าไอทีด-ี
เอสคิวจะต้องจ่ายค่าปรับให้กบั กฟผ. อันเนื่องมาจากสาเหตุซง่ึ ได้มกี ารพิสจู น์แล้วว่าเกิดจากความบกพร่องของบริษทั ฯ
สัญญาฉบับนี้จะสิน้ สุดลงเมือ่ ครบกําหนดอายุของสัญญาหรือเมื่อมีการยกเลิกสัญญาจ้างเหมาขุด-ขนดินและถ่าน
กับ กฟผ. สําหรับโครงการ 7 ทัง้ นี้ ในกรณีทส่ี ญ
ั ญาฉบับนี้สน้ิ สุดเมื่อครบกําหนดอายุของสัญญาและปรากฏว่าบริษทั ฯ
ทํางานไม่แล้วเสร็จหรือทํางานไม่ถูกต้องตามกําหนด บริษทั ฯ จะต้องชําระค่าปรับให้แก่กจิ การร่วมค้าไอทีด-ี เอสคิวใน
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)
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บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
อัตราร้อยละ 0.10 ของงานทีย่ งั คงค้างอยู่นับแต่วนั ทีส่ น้ิ สุดสัญญาจนถึงวันทีบ่ ริษทั ฯ ทํางานแล้วเสร็จหรือแก้ไขงานให้
สมบูรณ์
6.1.4 สัญญาเงิ นกู้ระหว่างกิ จการร่วมค้าไอทีดี-เอสคิ ว และธนาคารพาณิ ชย์
วันทีท่ าํ สัญญา:
27 ธันวาคม 2553
ผูก้ :ู้
กิจการร่วมค้า ITD-SQ
วัตถุประสงค์:
สําหรับใช้ในโครงการแม่เมาะ สัญญาที่ 7
วงเงินกูร้ ะยะยาว:
ไม่เกิน 1,800 ล้านบาท
ระยะเวลาเบิกถอนเงินกู:้
3 เดือนนับจากวันทําสัญญา (27 ธันวาคม 2553)
อัตราดอกเบีย้ :
MLR – ร้อยละ 0.75
การชําระหนี้:
งวดที่
1-9

ชําระคืนเงินต้นจํานวน 81 งวด งวดละ 1 เดือน
อัตราร้อยละของรายได้ค่างวดงานทีผ่ กู้ จู้ ะต้อง
จํานวนเงินขัน้ ตํ่าทีผ่ กู้ จู้ ะต้องชําระคืนในแต่ละ
ชําระคืนในแต่ละงวด
งวด
ร้อยละ 12.00
20,600,000 บาท

10-45

ร้อยละ 13.70

22,100,000 บาท

46-69

ร้อยละ 14.60

24,000,000 บาท

70-80

ร้อยละ 10.20

20,200,000 บาท

81

ชําระเงินต้นทีเ่ หลือทัง้ หมด

ชําระเงินต้นทีเ่ หลือทัง้ หมด

หลักประกัน:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

การสลักหลังกรมธรรม์ประกันภัย
สัญญาจํานองเครื่องจักรหลัก
สัญญาจํานําเครื่องจักร อุปกรณ์ และยานพาหนะ
สัญญาคํ้าประกัน
สัญญาโอนสิทธิรบั เงินภายใต้สญ
ั ญาจ้างเหมา
สัญญาโอนกรรมสิทธิในเครื
่องจักร อุปกรณ์ และยานพาหนะ แบบมีเงื่อนไข
์
สัญญาโอนสิทธิในบัญชีเงินฝาก
สัญญาโอนสิทธิในบัญชีผกู้ แู้ บบมีเงื่อนไข

เงื่อนไขสําคัญอื่นๆ:
1. ผูก้ ู้จะต้องดํารงอัตราส่วน DSCR ไว้ในอัตราไม่ต่ํากว่า 1.15:1 อย่างไรก็ดี ธนาคารพาณิชย์ได้ยกเลิก
เงื่อนไขข้อนี้ ในวันที่ 25 มีนาคม 2558
6.2

สัญญาจ้างเหมาช่วงระหว่างกิ จการร่วมค้าเอสคิว – ไอทีดี และกิ จการร่วมค้าไอทีดี – เอสคิ ว

เนื่องจาก กฟผ. ได้มจี ดหมายแจ้งกิจการร่วมค้าเอสคิว – ไอทีดี และกิจการร่วมค้าไอทีดี – เอสคิว เกีย่ วกับ
ความประสงค์ทจ่ี ะรวมงานในพืน้ ทีข่ องโครงการ 7 และโครงการ 7/1 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2555 ทัง้ นี้คณะกรรมการ
ของกิจการร่วมค้าทัง้ สอง ได้มกี ารทําสัญญาจ้างเหมาช่วงระหว่างกิจการร่วมค้าไอทีด-ี เอสคิว และกิจการร่วมค้าเอสคิวไอทีดี โดยแบ่งเป็ น 2 ช่วงดังต่อไปนี้

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)
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6.3

1. ในช่วงเดือนกันยายน 2555 ถึงเดือนกันยายน 2558 กิจการร่วมค้าไอทีดี – เอสคิวจะรับจ้างกิจการร่วมค้า
เอสคิว – ไอทีดี ในการดําเนินงานในพืน้ ทีโ่ ครงการ 7/1 (เสร็จสิน้ แล้ว)
2. ในช่วงเดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือนมิถุนายน 2559 กิจการร่วมค้าเอสคิว – ไอทีดี รับจ้างจากกิจการร่วมค้า
ไอทีดี – เอสคิว ในการดําเนินงานในพืน้ ทีข่ องโครงการ 7 โดยเป็ นงานขุดดินปริมาณประมาณ 12.7 ล้าน
ลบ.ม. แน่น มูลค่าสัญญาประมาณ 572.18 ล้านบาท (เสร็จสิน้ แล้ว)
โครงการให้บริการทําเหมืองแร่ กับ บริษทั หงสา เพาเวอร์ จํากัด

บริษัทฯ มีสญ
ั ญาที่เกี่ยวข้องกับโครงการให้บริการทําเหมืองแร่ กับ บริษัท หงสาเพาเวอร์ จํากัด (“HPC”)
จํานวน 2 ฉบับ ซึง่ สามารถสรุปได้ดงั นี้
6.3.1

สัญญาให้บริการทําเหมืองแร่ กับ HPC
บริษทั ฯ ได้เข้าทําสัญญาให้บริการทําเหมืองแร่กบั HPC เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2557 โดยบริษทั ฯ ตกลงรับจ้าง
เหมาจาก HPC ในการดําเนินงานขุดและขนดิน รวมถึงการขุด คัดแยกและขนถ่ านลิกไนต์ท่บี ริเวณโรงไฟฟ้ าที่ใ ช้
พลังงานความร้อนจากถ่านหินหงสา เมืองหงสา แขวงไชยบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ภายใต้ขอ้ ตกลงตามสัญญาให้บริการทําเหมืองแร่น้ี บริษัทฯ มีหน้าที่จะต้องดําเนินงานให้แก่ HPC ทัง้ หมด
จํานวน 2 รายการ ได้แก่
รายการที่ 1 ขุดและขนดินปริมาณประมาณ 207.0 ล้าน ลบ.ม. แน่น และ
รายการที่ 2 ขุดคัดแยกและขนถ่านลิกไนต์ปริมาณประมาณ 82.5 ล้านตัน
โดยบริษทั ฯ มีหน้าทีต่ อ้ งดําเนินงานให้มผี ลงานแล้วเสร็จตามปริมาณและกรอบระยะเวลาทีก่ ําหนดไว้ในสัญญา
และงานตามรายการที่ 1 และรายการที่ 2 จะต้องแล้วเสร็จทัง้ หมดภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2569 ทัง้ นี้ HPC ตกลงจะ
จ่ายค่าบริการให้แก่บริษทั ฯ รวมเป็ นเงินจํานวน 11,743 ล้านบาทสําหรับการดําเนินงานทัง้ 2 รายการ สัญญาฉบับนี้มี
ผลใช้บงั คับจนถึงเวลาทีบ่ ริษทั ฯ ได้ปฏิบตั งิ านตามรายการที่ 1 และรายการที่ 2 เสร็จสมบูรณ์เว้นแต่ค่สู ญ
ั ญาฝา่ ยใดฝา่ ย
หนึ่งจะบอกเลิกตามเงื่อนไขทีก่ าํ หนดไว้ในสัญญาหากคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ายไม่ปฏิบตั ติ ามข้อสัญญาทีก่ ําหนดไว้และไม่แก้ไข
ภายในระยะเวลาทีก่ าํ หนด
6.3.2

สัญญาเงิ นกู้ระหว่างบริษทั ฯ กับธนาคารพาณิ ชย์
วันทีท่ าํ สัญญา:
19 ธันวาคม 2557
ผูก้ :ู้
บริษทั ฯ
วัตถุประสงค์:
สําหรับใช้ในโครงการหงสา ประเทศลาว
วงเงินกูร้ ะยะยาว:
ไม่เกิน 1,400 ล้านบาท
ระยะเวลาเบิกถอนเงินกู:้
ภายในเดือนมิถุนายน 2559 ซึง่ ปจั จุบนั มีการเบิกใช้ครบทัง้ จํานวน
อัตราดอกเบีย้ :
MLR – ร้อยละ 1.0
การชําระหนี้:
ชําระทุกเดือนในอัตราดังตารางด้านล่าง

มกราคม 2560 – ธันวาคม 2564

อัตราร้อยละของรายได้ค่างวดงานทีผ่ กู้ จู้ ะต้องชําระคืนในแต่ละงวด
ร้อยละ 23.50

มกราคม 2565 เป็ นต้นไป

ร้อยละ 40.00

หลักประกัน:
1. จํานําสิทธิการรับฝากเงิน
2. จํานองเครื่องจักรพร้อมอุปกรณ์ในโครงการหงสา ประเทศลาว
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)
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3. จํานองทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้าง
4. โอนสิทธิการรับเงินค่างานของโครงการหงสา ประเทศลาว
5. คํา้ ประกันโดยกรรมการของบริษทั ฯ คือ คุณศาศวัต ศิรสิ รรพ์ (ปจั จุบนั ทางธนาคารพาณิชย์ได้ออกหนังสือ
ยกเลิกภาระคํ้าประกัน เมื่อเดือนมกราคม 2560)
เงื่อนไขสําคัญอื่นๆ:
1. ผูก้ จู้ ะต้องดํารงอัตราส่วน DSCR ไว้ในอัตราไม่ต่าํ กว่า 1.2:1
2. ผูก้ จู้ ะต้องดํารงอัตราส่วนหนี้สนิ ทีม่ ภี าระดอกเบีย้ จ่ายต่อ EBITDA ไว้ในอัตราไม่เกิน 4:1
3. ผูก้ จู้ ะต้องดํารงอัตราส่วนหนี้สนิ ทีม่ ภี าระดอกเบีย้ จ่ายต่อทุน ไว้ในอัตราไม่เกิน 2:1
ทัง้ นี้ ธนาคารได้ยนิ ยอมผ่อนผันการดํารงอัตราส่วนอัตราส่วนหนี้สนิ ที่มภี าระดอกเบี้ยจ่ายต่ อ EBITDA และ
หนี้สนิ ทีม่ ภี าระดอกเบีย้ จ่ายต่อทุนสําหรับงบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2559 โดยอัตราส่วนทางการเงินข้างต้น จะ
เริม่ คํานวณในไตรมาสที่ 4 ปี 2559
นอกเหนือจากวงเงินดังกล่าวข้างต้นนัน้ บริษทั ฯ ยังมีวงเงินรวม 4,484 ล้านบาทเพื่อป้องกันความเสีย่ งจาก
อัตราแลกเปลี่ยน ตลอดจนวงเงินขนาดเล็กอื่นๆ อาทิ วงเงินระยะสัน้ เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียน หนังสือคํ้า
ประกันการปฏิบตั ิงานตามสัญญา (Performance Bond) และหนังสือคํ้าประกันเงินรับล่วงหน้า (Advanced
Bond) เป็ นต้น ทีเ่ กีย่ วข้องกับโครงการดังกล่าว
6.4 โครงการรับจ้างเหมาขุด-ขนดิ นและถ่านกับ กฟผ. (โครงการ 8)
6.4.1 สัญญาจ้างเหมาขุด-ขนดิ น กับ กฟผ. สําหรับโครงการ 8
บริษทั ฯ ได้เข้าทําสัญญาให้บริการขุด-ขนดินและถ่านทีเ่ หมืองแม่เมาะ อําเภอแม่เมาะ จังหวัดลําปาง กับ กฟผ.
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2558 โดยบริษทั ฯ ตกลงรับจ้างเหมาจาก กฟผ. ในการดําเนินงานขุดและขนดิน รวมถึงการคัด
แยกและขนถ่านลิกไนต์ทบ่ี ริเวณเหมืองแม่เมาะ อําเภอแม่เมาะ จังหวัดลําปาง เป็ นระยะเวลาประมาณ 10 ปี
ภายใต้ ข้อ ตกลงตามสัญ ญาจ้า งเหมาขุ ด -ขนดิน และถ่ า นสํา หรับ โครงการ 8 นี้ บริษัท ฯ มีห น้ า ที่จ ะต้ อ ง
ดําเนินงานให้แก่ กฟผ. ทัง้ หมดจํานวน 2 รายการ ได้แก่
รายการที่ 1 ขุดและขนดินปริมาณประมาณ 375 ล้าน ลบ.ม. แน่น
รายการที่ 2 ขุดคัดแยกและขนถ่านลิกไนต์ปริมาณประมาณ 31 ล้านตัน
โดยบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องดําเนินงานให้มผี ลงานแล้วเสร็จตามปริมาณและกรอบระยะเวลาทีก่ ําหนดไว้ในแต่ละปี และ
จะต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จโดยสมบูรณ์ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ทัง้ นี้ กฟผ. ตกลงจะจ่ายค่าจ้างให้แก่บริษทั ฯ
รวมเป็ นเงินจํานวนประมาณ 22,871 ล้านบาทสําหรับการดําเนินงานทัง้ 2 รายการดังกล่าว
6.4.2 สัญญาเงิ นกู้ระหว่างบริษทั ฯ กับธนาคารพาณิ ชย์
วันทีท่ าํ สัญญา:
ผูก้ :ู้
วัตถุประสงค์:
วงเงินกูร้ ะยะยาว:
ระยะเวลาเบิกถอนเงินกู:้
อัตราดอกเบีย้ :
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)

16 ธันวาคม 2558
บริษทั ฯ
สําหรับใช้ในโครงการแม่เมาะ สัญญาที่ 8
ไม่เกิน 5,065 ล้านบาท
ภายในเดือนธันวาคม 2561 ซึง่ ปจั จุบนั ยังไม่ได้มกี ารเบิกใช้
MLR – ร้อยละ 1.0
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การชําระหนี้:
งวดที่
1-12 (ปี 2561)

ชําระทัง้ หมด 84 งวด งวดละ 1 เดือน
อัตราร้อยละของรายได้ค่างวดงานทีผ่ กู้ จู้ ะต้องชําระคืนในแต่ละงวด
ร้อยละ 22

13-48

ร้อยละ 30

48-60

ร้อยละ 20

61-83

ร้อยละ 30

84 (ปี 2567)

ชําระเงินต้นของวงเงินกูร้ ะยะยาวส่วนทีเ่ หลือทัง้ หมด

หลักประกัน:
1. จํานองเครื่องจักรของโครงการทีเ่ ป็ นกรรมสิทธิของบริ
ษทั ฯ
์
2. โอนสิทธิการรับเงินค่างาน ค่าตอบแทน หรือผลประโยชน์ใดๆทีบ่ ริษทั ฯ ได้รบั จากโครงการ 8
3. จัดทําสัญญาประกันภัยเครื่องจักรและอุปกรณ์โดยบริษทั ฯ เป็ นผูเ้ สียเบืย้ ประกันภัย และกําหนดให้ผใู้ ห้กู้
เป็ นผูไ้ ด้รบั ประโยชน์
4. คํ้าประกันโดยกรรมการของบริษทั ฯ คือ คุณศาศวัต ศิรสิ รรพ์ (ปจั จุบนั ทางธนาคารพาณิชย์ได้ออกหนังสือ
ยกเลิกภาระคํ้าประกัน เมื่อเดือนมกราคม 2560)
เงื่อนไขสําคัญอื่นๆ:
1. ผูก้ จู้ ะต้องดํารงอัตราส่วน DSCR ไว้ในอัตราไม่ต่าํ กว่า 1.2:1
2. ผูก้ จู้ ะต้องดํารงอัตราส่วนหนี้สนิ ทีม่ ภี าระดอกเบีย้ จ่ายต่อ EBITDA ไว้ในอัตราไม่เกิน 4:1
3. ผูก้ จู้ ะต้องดํารงอัตราส่วนหนี้สนิ ทีม่ ภี าระดอกเบีย้ จ่ายต่อทุน ไว้ในอัตราไม่เกิน 2:1
ทัง้ นี้ ธนาคารได้ยนิ ยอมผ่อนผันการดํารงอัตราส่วนอัตราส่วนหนี้สนิ ทีม่ ภี าระดอกเบี้ยจ่ายต่อ EBITDA และ
หนี้สนิ ทีม่ ภี าระดอกเบีย้ จ่ายต่อทุนสําหรับงบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2559 โดยอัตราส่วนทางการเงินข้างต้น จะ
เริม่ คํานวณในไตรมาสที่ 4 ปี 2559
นอกเหนือจากวงเงินดังกล่าวข้างต้นนัน้ บริษทั ฯ ยังมีวงเงินรวม 4,000 ล้านบาทเพื่อป้องกันความเสีย่ งจาก
อัตราแลกเปลี่ยน ตลอดจนวงเงินขนาดเล็กอื่นๆ อาทิ วงเงินระยะสัน้ เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียน หนังสือคํ้า
ประกันการปฏิบตั ิงานตามสัญญา (Performance Bond) และหนังสือคํ้าประกันเงินรับล่วงหน้า (Advanced
Bond) เป็ นต้น ทีเ่ กีย่ วข้องกับโครงการดังกล่าว

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)
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7 ข้อมูลหลักทรัพย์และผูถ้ ือหุ้น
7.1 จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
(1) จํานวนทุนทีจ่ ดทะเบียนและทุนชําระแล้ว
ชื่อภาษาไทย
บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
ชื่อภาษาอังกฤษ
SAHAKOL EQUIPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED.
ชื่อย่อ
SQ
ทุนจดทะเบียน
1,150,000,000 บาท
ทุนทีอ่ อกและเรียกชําระแล้ว
1,130,000,000 บาท
จํานวนหุน้
1,150,000,000 หุน้
ราคาพาร์
1.00 บาท
(2) หลักทรัพย์อ่นื ๆ
ชื่อภาษาไทย
ใบสําคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั สหกลอิควิปเมนท์
จํากัด (มหาชน) ทีอ่ อกและเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงาน
ของบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 1
ชื่อภาษาอังกฤษ
Warrant to Purchase the Ordinary Shares of Sahakol
Equipment Public Company Limited (the"Company") issued
and offered to Directors and the Employees of the Company
No.1
ชื่อย่อ
SQ-WA
จํานวนหุน้ ใบสําคัญแสดงสิทธิทอ่ี อก
20,000,000 หุน้
จํานวนหุน้ สามัญทีก่ นั ไว้
20,000,000 หุน้
อัตราส่วนการใช้สทิ ธิ
1:1
ราคาทีใ่ ช้สทิ ธิ
1.00 บาท
วันทีอ่ อกใบสําคัญแสดงสิทธิ
12 ตุลาคม 2559
วันหมดอายุ
11 ตุลาคม 2564
7.2 ผูถ้ ือหุ้น
7.2.1 รายชื่อผูถ้ อื หุน้ ใหญ่
รายชื่อกลุ่มผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 สามารถสรุปได้ดงั นี้
สัดส่วน
ลําดับ
ผูถ้ อื หุน้
จํานวนหุน้
(ร้อยละ)
1 ครอบครัวศิรสิ รรพ์และบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง
323,550,700 28.13
1
228,750,000
19.89
บริษทั เอสวีพเี ค จํากัด
23,800,100
2.07
นายสุจนิ ต์ ศิรสิ รรพ์
29,000,100
2.52
นางอภิญญา ศิรสิ รรพ์
10,000,100
0.87
นายศาศวัต ศิรสิ รรพ์
10,000,100
0.87
นายวิทวัส ศิรสิ รรพ์
10,000,100
0.87
นายภวัต ศิรสิ รรพ์
10,000,100
0.87
นายกวิตม์ ศิรสิ รรพ์
2,000,100
0.17
นางสาวศจี ศิรสิ รรพ์์
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)
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บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
ลําดับ

ผูถ้ อื หุน้

2

จํานวนหุน้

สัดส่วน
(ร้อยละ)
18.26

ครอบครัวอารีกุลและบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง
210,000,000
49,000,000
4.26
นางฆรณี อารีกุล
85,000,000
7.39
นายสุชาติ อารีกุล
76,000,000
6.61
นางอังสุรสั มิ์ อารีกุล
3 ม.ร.ว. ปรีดยิ าธร เทวกุล
70,000,000
6.09
4 นายวันชัย พันธุว์ เิ ชียร
44,792,000
3.90
5 นายภาคย์ ศรีสตั ยากุล
25,000,000
2.17
6 นายนพพันธป์ เมืองโคตร
25,000,000
2.17
7 นายศิรพิ งษ์ รุง่ โรจน์กติ ยิ ศ
20,500,000
1.78
8 CHASE NOMINEES LIMITED
17,814,200
1.55
9 นายเหลือพร ปุณณกันต์
14,500,100
1.26
10 กองทุนเปิ ด ไทยพาณิชย์หุน้ ระยะยาวปนั ผล 70/30
12,954,000
1.13
11 นายธนพล หวังธีระประเสริฐ
12,700,000
1.10
12 นางวันทนีย์ เพชรโลหะกุล
12,160,000
1.06
13 บริษทั ไทยเอ็นวีดอี าร์ จํากัด
10,032,201
0.87
14 นายศรัทธา หงษ์วศิ ษิ ฐกุล
9,290,000
0.81
15 นายณรัฐ จิวาลัย
8,980,000
0.78
16 นางธิตมิ า หวังธีระประเสริฐ
8,000,000
0.70
17 AIA TH-EQ1-P
7,000,000
0.61
18 AIA TH-EQ2-P
7,000,000
0.61
19 นายธวัช เพชรโลหะกุล
6,615,400
0.58
20 นางสาวทิพรัตน์ สาครสุขศรีฤกษ์
6,300,000
0.55
21 ประชาชนทัวไป
่
277,811,399 24.15
2
22 กรรมการและพนักงานอื่นของบริษทั ฯ
20,000,000
1.74
รวม
1,150,000,000 100.00
หมายเหตุ :
1 บริษทั เอสวีพเี ค จํากัด ประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้ ในบริษทั อื่น (Holding Company) ของครอบครัวศิรสิ รรพ์ โดยใน

ั บนั ถือหุน้ ในบริษทั ฯ อยู่เพียงบริษทั เดียว และจะไม่ไปถือหุน้ ในบริษทั อื่นทีม่ ลี กั ษณะธุรกิจเหมือนกับบริษทั ฯ และมีผู้
ปจจุ
ถือหุน้ เป็ นบุคคลในครอบครัวศิรสิ รรพ์ ตามรายละเอียดดังนี้
ผูถ้ อื หุน้
จํานวน (หุน้ )
ร้อยละ
นายศาศวัต ศิรสิ รรพ์
611,250
25.00
นายวิทวัส ศิรสิ รรพ์
611,250
25.00
นายภวัต ศิรสิ รรพ์
611,250
25.00
นายกวิตม์ ศิรสิ รรพ์
611,250
25.00

2 ทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2559 เมือ่ วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ได้มมี ติอนุ มตั ใิ ห้ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดง
สิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สามัญของบริษทั ฯ (“ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ”) ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษทั ฯ จํานวน 20,000,000
หน่วย เพือ่ เป็นขวัญและกําลังใจ สร้างแรงจูงใจ และรักษาบุคลากร อันจะส่งผลดีต่อการดําเนินงานของบริษทั ฯ ในอนาคต
โดยมีราคาเสนอขายหน่วยละ 0 บาท และใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 1 หน่ วย มีสทิ ธิซ้อื หุน้ สามัญเพิม่ ทุนของ บริษทั ฯ ได้ 1
หุน้ ทีร่ าคาหุน้ ละ 1.00 บาท เท่ากับมูลค่าทีต่ ราไว้ เว้นแต่กรณีมกี ารปรับอัตราการใช้สทิ ธิและราคาการใช้สทิ ธิตาม
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)
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เงือ่ นไขทีร่ ะบุในข้อกําหนดสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยเมือ่ วันที่ 12 ตุลาคม 2559 บริษทั ฯ ได้มกี ารจัดสรรใบสําคัญ
แสดงสิทธิฯ จํานวน 18,000,000 หน่ วยให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษทั ฯ และในส่วนทีเ่ หลือจํานวน 2,000,000
หน่ วย บริษทั ฯ ได้มอบหมายให้พนักงานของบริษทั ฯ 3 รายเป็นผูร้ บั ช่วงซือ้ หลักทรัพย์ เนื่องจากบริษทั ฯ มีความประสงค์
ทีจ่ ะสํารองใบสําคัญแสดงสิทธิฯ จํานวนดังกล่าว เพือ่ จะจัดสรรให้แก่ผทู้ จ่ี ะเข้ามาดํารงตําแหน่ งผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั
ฯ และมีสทิ ธิได้รบั ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ในอนาคต ภายในระยะเวลา 2 ปีนบั จากวันทีห่ นุ้ ของบริษทั ฯ เข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทัง้ นี้ หากบริษทั ฯ ไม่สามารถจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ในส่วนดังกล่าวได้ครบ 2,000,000 หน่ วย
ภายในระยะเวลา 2 ปีนบั จากวันทีห่ นุ้ ของบริษทั ฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษทั ฯ จะดําเนินการยกเลิก
ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ จํานวนทีเ่ หลือทัง้ หมด นอกจากนี้ แต่ละรายจะได้รบั การจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ ไม่เกินร้อยละ 5
ของจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษทั ฯ ทัง้ หมด
ทัง้ นี้ การจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิฯ จํานวน 18,000,000 หน่ วย ให้แก่กรรมการและพนักงานเมือ่ วันที่ 12 ตุลาคม 2559
มีรายละเอียดดังนี้
รายชือ่
นายสมบูรณ์ มณีนาวา
นายนพพันธป์ เมืองโคตร
นายศาศวัต ศิรสิ รรพ์
นายวิทวัส ศิรสิ รรพ์

นายภวัต ศิรสิ รรพ์
นายกวิตม์ ศิรสิ รรพ์

นางวันเพ็ญ โฆษิตเรืองชัย
นายชาลี รักษ์สุธี
นายกิตติรฐั ทวีลาภ
นายศิรชิ ยั โตวิรยิ ะเวช
นางกิง่ เทียน บางอ้อ
นายมงคล เหล่าวรพงศ์
นายอวยชัย คล้ายทับทิม
นายวิฑรู ย์ ชินวณิชยั
ผูบ้ ริหารและพนักงานอืน่ ๆ ของ
บริษทั ฯ (ผูบ้ ริหารทีไ่ ม่เข้าข่ายนิยาม
ผูบ้ ริหารของสํานักงาน ก.ล.ต.)
รวม

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการ/
กรรมการอิสระ
รองประธานกรรมการ/ประธาน
กรรมการบริหาร
กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ ประธาน
เจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ ประธาน
คณะกรรมการ บริหารความเสีย่ ง/ ประธาน
เจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั กิ าร
กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ ประธาน
เจ้าหน้าทีบ่ ริหาร Supply Chain
กรรมการ/ กรรมการบริหาร/
กรรมการบริหารความเสีย่ ง/ ประธาน
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารการเงิน
กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ ผูอ้ ํานวยการ
อาวุโสฝา่ ยบัญชีและการเงิน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
ผูอ้ ํานวยการโครงการแม่เมาะ
ผูอ้ ํานวยการโครงการหงสา
-

จํานวนใบสําคัญแสดง
สิทธิฯ (หน่ วย)
200,000
101,000
236,900
201,900

108,800
122,100

113,200
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
160,200
681,100
15,324,800

18,000,000

7.2.2 สัญญาระหว่างผูถ้ อื หุน้
– ไม่มี –
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)
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7.3 นโยบายการจ่ายเงิ นปันผล
7.3.1 นโยบายการจ่ายเงินปนั ผลของบริษทั ฯ
บริษทั ฯ มีนโยบายจ่ายเงินปนั ผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการ
ภายหลังหักภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล และเงินสํารองต่างๆ ทุกประเภทตามทีก่ าํ หนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษทั ฯ
อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปนั ผลดังกล่าวอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ขน้ึ อยู่กบั ความจําเป็ น และความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่
คณะกรรมการบริษทั เห็นสมควร ทัง้ นี้ การจ่ายเงินปนั ผลประจําปี จะต้องได้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เว้นแต่เป็ นการ
จ่ายเงินปนั ผลระหว่างกาล ซึง่ คณะกรรมการบริษทั อาจอนุมตั ใิ ห้จ่ายเงินปนั ผลระหว่างการได้เป็นครัง้ คราวเมื่อเห็นว่าบริษทั
ฯ มีกาํ ไรพอทีจ่ ะทําเช่นนัน้ ได้ และให้รายงานการจ่ายเงินปนั ผลระหว่างกาลดังกล่าวให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทราบในคราวถัดไป
7.3.2 นโยบายการจ่ายเงินปนั ผลของบริษทั ย่อย
ในการพิจารณาจ่ายเงินปนั ผลของบริษทั ย่อยนัน้ จะอยู่ภายใต้อาํ นาจการพิจารณาอนุมตั ขิ องคณะกรรมการบริษทั
และทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ย่อยแต่ละบริษทั โดยบริษทั ย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปนั ผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในอัตราไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล และเงินสํารองต่างๆ ทุกประเภทตามที่
กําหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษทั ย่อยแต่ละบริษทั
อย่างไรก็ตาม
การจ่ายเงินปนั ผลดังกล่าวอาจมีการ
เปลีย่ นแปลงได้ขน้ึ อยู่กบั ความจําเป็ น และความเหมาะสมอื่นๆ ตามทีค่ ณะกรรมการของบริษทั ย่อยแต่ละบริษทั เห็นสมควร

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)
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8. โครงสร้างการจัดการ
8.1 โครงสร้างการจัดการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 โครงสร้างการจัดการของบริษทั ฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย รวม 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง และคณะกรรมการบริหาร ตามโครงสร้างการบริหารงานดังนี้
เลขานุการบริ ษัท

คณะกรรมการบริ ษัท

( Company Secretary)

( Board of Director )

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการความเสี�ยง
(Risk Management Committee)

คณะกรรมการตรวจสอบ
( Audit Committee )

( Executive Committee )

ที�ปรึ กษา

ฝ่ ายตรวจสอบภายใน

ประธานเจ้ าหน้ าที�บริ หาร

( Advisor)

(Internal Audit Department)

( Chief Executive Officer )

สํานักผู้บริ หาร
( Executive Office )

ประธานเจ้ าหน้ าที�ปฏิบัติการ
( Chief Operation Officer )

( Project Director-HS)

( Project Director-MM)

ผู้จดั การโครงการแม่ เมาะ

ฝ่ ายปฏิบตั ิการเหมือง

ฝ่ ายปฏิบตั ิการสายพาน
( Conveyor Operation Dept.)

ฝ่ ายวิจยั พัฒนา นวัตกรรมและ
วิศวกรรม

(Project Manager-HS)

(Engineering,Inno.,R&D Dept.)

ฝ่ ายซ่ อมบํารุงเครื�องกล

ฝ่ ายวิศวกรรม

ฝ่ ายซ่ อมบํารุง

( Mechanical Maintenance Dept.)

( Engineering Dept. )

( Maintenance Dept. )

ฝ่ ายซ่ อมบํารุงไฟฟ้ า

ฝ่ ายวิศวกรรม

( Electrical Maintenance Dept.)

( Engineering Dept. )

ฝ่ ายบริหารงานธุรการ

ฝ่ ายปฎิบตั ิการ

(Administration Dept.)

(Operaton Dept.)

ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ
( Business Development Dept.

ประธานเจ้ าหน้ าที�บริ หาร

ประธานเจ้ าหน้ าที�บริ หารการเงิน

Supply Chain
( Chief Supply Chain Officer )

( Chief Financial Officer )

( Senior Vice President & Senior
Technical Advisor)

ผู้จดั การโครงการหงสา

(Project Manager - MM)

( Mine Operation Dept.)

ผู้อํานวยการอาวุโสฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ และ
ที�ปรึ กษาอาวุโสทางวิชาการ

ผู้อํานวยการโครงการหงสา

ผู้อํานวยการโครงการแม่ เมาะ

ฝ่ ายบริหารคลังพัสดุ

ฝ่ ายบัญชีและการเงิน

(Inventory Dept.)

(Finance & Accounting Dept.)

ฝ่ ายพัฒนาองค์ กรและบุคคลากร

ฝ่ ายบริหารงบประมาณและจัดหาเงินทุน

(Organization & Human Resource
Development Dept.)

(Budget Management & Project Funding
Dept.)

ฝ่ ายบริหารงานธุรการ

ฝ่ ายจัดหาพัสดุ

( Administration Dept.)

(Procruement Dept.)

ฝ่ ายสารสนเทศ
(Information Technology
Dept.)

ฝ่ ายบริหารงานธุรการและ Compliance
(Administraion &Compliance Dept.

หมายเหตุ: *ตามมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ ที่ 3/2559 เมือ่ วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 บริษทั ฯ ได้ว่าจ้างบริษทั ไอเวลท์ กรุ๊ป จํากัด เป็นผูต้ รวจสอบภายใน โดยคุณอัญชสา สุวรรณธีรวงศ์ เป็นผูร้ บั ผิดชอบ
ในการตรวจสอบภายใน โดยบริษทั ฯ จะดําเนินการว่าจ้างบุคคลภายนอกในการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษทั ฯ เป็ นระยะเวลาอย่างน้อย 2 ปี โดยในช่วงระยะเวลาดังกล่าว บริษทั ฯ จะดําเนินการจัดหาและ
พัฒนาบุคลากรฝา่ ยควบคุมภายในของบริษทั ฯ เพือ่ ดําเนินการในการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษทั ฯ เองในอนาคต ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ฯ มีความเห็นว่าบริษทั ไอเวลท์ กรุ๊ป จํากัด มี
ความพร้อมในการตรวจสอบทีต่ รงกับความต้องการของบริษทั ฯ และสามารถให้ขอ้ เสนอแนะทีเ่ ป็ นประโยชน์กบั บริษทั ฯ ได้
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)
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บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
8.1.1

คณะกรรมการบริษทั
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยกรรมการจํานวนทัง้ สิน้ 12 ท่าน ดังนี้
รายชื่อ

ตําแหน่ ง

1. นายสมบูรณ์ มณีนาวา

ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ

2. นายนพพันธป์ เมืองโคตร

รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร

3. นายศิรชิ ยั โตวิรยิ ะเวช

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ

4. นางกิง่ เทียน บางอ้อ

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

5. ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

6. นายศาศวัต ศิรสิ รรพ์

กรรมการ/กรรมการบริหาร

7. นายวิทวัส ศิรสิ รรพ์

กรรมการ/กรรมการบริหาร/ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง

8. นายภวัต ศิรสิ รรพ์

กรรมการ/กรรมการบริหาร

9. นายกวิตม์ ศิรสิ รรพ์

กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสีย่ ง

10. นายชาลี รักษ์สธุ ี

กรรมการ

11. นายกิตติรฐั ทวีลาภ

กรรมการ

12. นางวันเพ็ญ โฆษิตเรืองชัย

กรรมการ/กรรมการบริหาร

โดยมี นายสุรพล อ้นสุวรรณ เป็ นเลขานุ การบริษัท ทัง้ นี้ กรรมการลําดับที่ 5 ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร
Director Certified Program (DCP) และกรรมการทุกท่านได้ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accredited Program
(DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) แล้ว
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามผูกพันบริษทั ฯ
กรรมการผูม้ อี าํ นาจกระทําการแทนบริษทั ฯ คือ (1) นายศาศวัต ศิรสิ รรพ์ นายนพพันธป์ เมืองโคตร นายวิทวัส
ศิรสิ รรพ์ นายกวิตม์ ศิรสิ รรพ์ สองในสีค่ นนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสําคัญของบริษัทฯ หรือ (2) นาย
ศาศวัต ศิรสิ รรพ์ หรือ นายนพพันธป์ เมืองโคตร หรือ นายวิทวัส ศิรสิ รรพ์ หรือ นายกวิตม์ ศิรสิ รรพ์ คนใดคนหนึ่ง ลง
ลายมือชื่อร่วมกับ นายภวัต ศิรสิ รรพ์ หรือ นายชาลี รักษ์สธุ ี หรือ นายกิตติรฐั ทวีลาภ หรือ นางวันเพ็ญ โฆษิตเรืองชัย
รวมเป็ นสองคน และประทับตราสําคัญของบริษทั ฯ
องค์ประกอบคณะกรรมการบริษทั
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษทั มีดงั ต่อไปนี้
1. คณะกรรมการบริษทั ไม่จาํ เป็ นต้องเป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ
2. คณะกรรมการบริษัท ให้มีจํานวนตามที่ท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้นกํา หนด แต่ ต้อ งมีจํานวนอย่างน้ อ ย 5 คนและ
กรรมการไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจํานวนกรรมการทัง้ หมดนัน้ ต้องมีถนิ่ ทีอ่ ยู่ในราชอาณาจักร
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)
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3. คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทัง้ หมด แต่ต้องไม่
น้อยกว่า 3 คน
ทัง้ นี้ ให้คณะกรรมการบริษทั เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็ น “ประธานกรรมการบริษทั ” และในกรณีทค่ี ณะกรรมการ
บริษทั เห็นสมควร อาจพิจารณาเลือกกรรมการอีกคนหนึ่งหรือหลายคนเป็ น “รองประธานกรรมการบริษทั ” ก็ได้
วาระการดํารงตําแหน่ งและการเลือกตัง้ กรรมการบริษทั
1. คณะกรรมการบริษัทจะมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารทําหน้าที่ในการสรรหาและเสนอชื่อบุคคลซึ่งมี
คุณสมบัติเพื่อดํารงตําแหน่ งกรรมการบริษัท เพื่อนํ าเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุ มตั ิ
เลือกตัง้ ต่อไป
2. ให้ท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้นเป็ นผู้เลือกตัง้ กรรมการบริษัท แต่ ในกรณีท่เี ป็ นการเลือกตัง้ กรรมการแทนตําแหน่ ง
กรรมการทีว่ ่างลงเพราะเหตุอ่นื นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษทั สามารถเลือกบุคคลซึง่ เสนอชื่อ
โดยคณะกรรมการบริหาร เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการได้ ทัง้ นี้ บุคคลซึง่ เข้ารับตําแหน่งเป็ นกรรมการในกรณีดงั กล่าวให้
อยู่ในตําแหน่งเพียงเท่าวาระทีย่ งั เหลืออยู่ของกรรมการซึง่ ตนแทน
3. ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญประจําปี ทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากตําแหน่ งจํานวนหนึ่งในสามของจํานวน
กรรมการทัง้ หมด ถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ทส่ี ดุ กับส่วนหนึ่งใน
สาม โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตําแหน่ งอาจได้รบั เลือกให้กลับเข้ามารับตําแหน่ งได้ ทัง้ นี้ กรรมการทีจ่ ะต้องออกจาก
ตําแหน่งในปี แรกและปี ทส่ี องภายหลังจดทะเบียนบริษทั นัน้ ให้จบั สลากกัน ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนทีอ่ ยู่ใน
ตําแหน่งนานทีส่ ดุ เป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่ง
นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระดังกล่าวแล้ว กรรมการบริษทั อาจพ้นจากตําแหน่งเมื่อ
(ก) เสียชีวติ
(ข) ลาออก
(ค) ขาดคุณสมบัติการเป็ นกรรมการบริษัท หรือมีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน
จํากัดและกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องหรือมีลกั ษณะทีแ่ สดงถึงการขาดความเหมาะสมทีจ่ ะได้รบั ความไว้วางใจ
ให้บริหารจัดการกิจการทีม่ มี หาชนเป็ นผูถ้ อื หุน้ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ง) ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ มีมติให้พน้ จากตําแหน่ง
(จ) ศาลมีคาํ สังให้
่ ออก
กรรมการบริษทั คนใดจะลาออกจากตําแหน่ง ให้ยน่ื ใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษทั

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)
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8.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ฯ ประกอบด้วยกรรมการทีม่ รี ายชื่อดังนี้
รายชื่อ

ตําแหน่ ง

1. นายศิรชิ ยั โตวิรยิ ะเวช

ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นางกิง่ เทียน บางอ้อ

กรรมการตรวจสอบ

3. ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์

กรรมการตรวจสอบ

โดยกรรมการทัง้ 3 ท่าน เป็ นกรรมการทีม่ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์ทเ่ี พียงพอทีจ่ ะสามารถทําหน้าทีใ่ นการสอบ
ทานความน่าเชือ่ ถือของงบการเงินของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ นายศิรชิ ยั โตวิรยิ ะเวช มีประวัตกิ ารทํางานในสายงานการเงินและ
การลงทุนมาโดยตลอด และปจั จุบนั ดํารงตําแหน่ งผู้อํานวยการฝ่ายการลงทุนและบริหารความเสี่ยงของบริษัทจด
ทะเบียนแห่งหนึ่ง นางกิง่ เทียน บางอ้อ ปจั จุบนั ดํารงตําแหน่งรักษาการกรรมการผูจ้ ดั การ ของสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง
และ ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์ ปจั จุบนั ดํารงตําแหน่ งเป็ นอาจารย์พเิ ศษสาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเป็ น
กรรมการของบริษทั จดทะเบียนอื่นอีก 2 แห่ง และมี นายอัศวิน มะลิขาว เป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบต้องเป็ นกรรมการผูม้ คี ุณสมบัติ ดังนี้
1. เป็ นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการเป็ นกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศ
กําหนด
2. ไม่เป็ นกรรมการทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตดั สินใจในการดําเนินกิจการของบริษัทฯ
บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยลําดับเดียวกัน ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี าํ นาจควบคุมของบริษทั ฯ
3. ไม่เป็ นกรรมการของบริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย หรือบริษทั ย่อยลําดับเดียวกันเฉพาะทีเ่ ป็ นบริษทั จดทะเบียน
4. มีความรู้และประสบการณ์ เพียงพอที่จ ะสามารถทําหน้ าที่ใ นฐานะกรรมการตรวจสอบ และมีก รรมการ
ตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน มีความรูแ้ ละประสบการณ์เพียงพอทีจ่ ะสามารถทําหน้าทีใ่ นการสอบทานความน่าเชื่อถือของ
งบการเงินได้
การแต่งตัง้ และวาระการดํารงตําแหน่ ง
คณะกรรมการบริษทั หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นผูแ้ ต่งตัง้ กรรมการอิสระของบริษทั ฯ เป็ นกรรมการตรวจสอบ โดย
วาระการดํารงตําแหน่ งของกรรมการตรวจสอบให้เป็ นไปตามวาระการดํารงตําแหน่ งกรรมการบริษทั ทัง้ นี้ กรรมการ
ตรวจสอบซึง่ พ้นตําแหน่งตามวาระอาจได้รบั แต่งตัง้ เป็ นกรรมการตรวจสอบได้อกี
ในกรณีทก่ี รรมการตรวจสอบครบวาระการดํารงตําแหน่งหรือไม่อาจดํารงตําแหน่งจนครบกําหนดวาระ ซึง่ ส่งผล
ให้มีจํานวนกรรมการตรวจสอบตํ่ากว่า 3 คน คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรจะแต่งตัง้ กรรมการ
ตรวจสอบรายใหม่ให้ครบถ้วนในทันทีหรืออย่างช้าภายใน 3 เดือนนับจากวันทีจ่ ํานวนกรรมการตรวจสอบไม่ครบถ้วน
เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)
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การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการตรวจสอบ ในงวดปี บัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2558 และปี บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
รายชื่อ

1. นายสมบูรณ์ มณีนาวา
2. นายศิรชิ ยั โตวิรยิ ะเวช
3. นางกิง่ เทียน บางอ้อ
4. นายมงคล เหล่าวรพงศ์
5. นายนพพันธป์ เมืองโคตร
6. นายศาศวัต ศิรสิ รรพ์
7. นายวิทวัส ศิรสิ รรพ์
8. นายชาลี รักษ์สุธี
9. นายกิตติรฐั ทวีลาภ
10. นายภวัต ศิรสิ รรพ์
11. นายกวิตม์ ศิรสิ รรพ์
12. นางวันเพ็ญ โฆษิตเรืองชัย
หมายเหตุ

ตําแหน่ ง

ปี 2558

ปี 2559

กรรมการ

กรรมการ
ตรวจสอบ

กรรมการ

กรรมการ
ตรวจสอบ

5/8

-

10/10

-

5/8

3/3

10/10

7/7

กรรมการอิสระ

6/8

3/3

9/10

7/7

กรรมการอิสระ

5/8

3/3

9/10

6/7

กรรมการ

8/8

-

10/10

-

กรรมการ

8/8

-

10/10

-

กรรมการ

8/8

-

8/10

-

กรรมการ

6/8

-

10/10

-

กรรมการ

6/8

-

10/10

-

กรรมการ

5/8

-

10/10

-

กรรมการ

8/8

-

10/10

-

กรรมการ

8/8

-

10/10

-

ประธานกรรมการ
และกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

กรรมการท่านที่ 1, 2, 4 และ 10 ได้รบั การแต่งตัง้ ให้เข้ามาดํารงตําแหน่ งกรรมการบริษทั ตามมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการ
ครัง้ ที่ 3/2558 เมือ่ วันที่ 2 มีนาคม 2558

8.1.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2558 ได้มมี ติแต่งตัง้ คณะกรรมการบริหาร
ความเสีย่ ง ประกอบด้วยบุคคลจํานวน 6 ท่าน ดังนี้
รายชื่อ

ตําแหน่ ง

1. นายวิทวัส ศิรสิ รรพ์

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง

2. นายกวิตม์ ศิรสิ รรพ์

กรรมการบริหารความเสีย่ ง

3. นายจตุรพร บุนยสถิตย์

กรรมการบริหารความเสีย่ ง

4. นายพงษ์ธรรศ พิรยิ ธนารุจน์

กรรมการบริหารความเสีย่ ง

5. นายสุรพล อ้นสุวรรณ

กรรมการบริหารความเสีย่ ง

6. นางสาววันดี แซ่เอีย้ ว

กรรมการบริหารความเสีย่ ง

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)
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8.1.4 คณะกรรมการบริหาร
ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2558 คณะกรรมการบริษทั มีมติแต่งตัง้
คณะกรรมการบริหารจํานวน 9 ท่าน โดย วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริหารของบริษทั ฯ ประกอบด้วย
กรรมการทีม่ รี ายชื่อ ดังนี้
รายชื่อ

ตําแหน่ ง

1. นายนพพันธ์ เมืองโคตร

ประธานกรรมการบริหาร

2. นายศาศวัต ศิรสิ รรพ์

กรรมการบริหาร

3. นายวิทวัส ศิรสิ รรพ์

กรรมการบริหาร

4. นายภวัต ศิรสิ รรพ์

กรรมการบริหาร

5. นายกวิตม์ ศิรสิ รรพ์

กรรมการบริหาร

6. นางวันเพ็ญ โฆษิตเรืองชัย

กรรมการบริหาร

7. นายอวยชัย คล้ายทับทิม

กรรมการบริหาร

8. นายจตุรพร บุนยสถิตย์

กรรมการบริหาร

9. นายสรินทร์ วรรณะลี

กรรมการบริหาร

โดยมี นายสุรพล อ้นสุวรรณ เป็ นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

8.1.5 ผูบ้ ริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 รายชื่อผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ จํานวน 8 ท่าน มีดงั นี้
รายชื่อ

ตําแหน่ ง

1. นายศาศวัต ศิรสิ รรพ์

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร

2. นายวิทวัส ศิรสิ รรพ์

ประธานเจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั กิ าร

3. นายภวัต ศิรสิ รรพ์

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร Supply Chain

4. นายกวิตม์ ศิรสิ รรพ์

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารการเงิน

5. นายอวยชัย คล้ายทับทิม

ผูอ้ าํ นวยการโครงการแม่เมาะ

6. นายวิฑรู ย์ ชินวณิชยั

ผูอ้ าํ นวยการโครงการหงสา

7. นางวันเพ็ญ โฆษิตเรืองชัย

ผูอ้ าํ นวยการอาวุโสฝา่ ยบัญชีและการเงิน

8. นายรุจ บัณฑุวงศ์

ผูอ้ าํ นวยการอาวุโสฝา่ ยพัฒนาธุรกิจและทีป่ รึกษาอาวุโสทางวิชาการ

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)
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8.1.6 เลขานุการบริษทั
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2558 ได้มมี ติแต่งตัง้ นายสุรพล อ้นสุวรรณ
เป็ นเลขานุการบริษทั เพื่อทําหน้าทีใ่ นนามบริษทั ฯ และ/หรือ คณะกรรมการบริษทั และกําหนดขอบเขตอํานาจ หน้าที่
และความรับผิดชอบทีส่ าํ คัญ ดังนี้
1. จัด ทํ า และเก็บ รัก ษาทะเบีย นกรรมการ หนั ง สือ นั ด ประชุ ม คณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุ ม
คณะกรรมการบริษทั รายงานประจําปี ของบริษทั ฯ หนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้ รายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ ในนามของ
บริษทั ฯ และ/หรือคณะกรรมการ
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหารในนามของบริษัท ฯ และ/หรือ
คณะกรรมการ
3. ดําเนินการอื่นใดตามทีค่ ณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด และจัดส่งสําเนารายงานการมีส่วนได้
เสียตามมาตรา 89/14 ซึง่ จัดทําโดยกรรมการให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วัน
ทําการนับแต่วนั ทีบ่ ริษทั ฯ ได้รบั รายงานนัน้ ในนามของบริษทั และ/หรือคณะกรรมการ
4. ให้คาํ แนะนําเบือ้ งต้นเกีย่ วกับข้อกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ของบริษทั ฯ ทีค่ ณะกรรมการบริษทั
ต้องการทราบและติดตามให้มกี ารปฏิบตั ติ ามอย่างถูกต้องสมํ่าเสมอ รวมถึงรายงานการเปลีย่ นแปลงข้อกําหนด และ/
หรือกฎหมายทีม่ นี ยั สําคัญให้คณะกรรมการบริษทั รับทราบ
5. จัดการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบริษทั ให้เป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษทั ฯ
และข้อพึงปฏิบตั ทิ เ่ี กีย่ วข้อง
6. บันทึกรายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ และการประชุมของคณะกรรมการบริษทั รวมทัง้ ติดตามให้มกี ารปฏิบตั ิ
ตามมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ และทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั
7. ดูแลให้มกี ารเปิ ดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนทีร่ บั ผิดชอบต่อหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ตามระเบียบ
และข้อกําหนดของหน่วยงานดังกล่าว
8. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษทั และการดําเนินการอื่นใดให้เป็ นไปตามกฎหมาย และ/หรือ ตามที่
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด และ/หรือตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
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8.2

การกําหนดอํานาจอนุมตั ิ วงเงิ น

บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีการกําหนดอํานาจอนุมตั วิ งเงินสําหรับการดําเนินงานของบริษทั ฯ ทัง้ นี้คณะกรรมการ
บริษทั เป็ นผู้มอบหมายอํานาจในการอนุ มตั ิให้กรรมการผู้ได้รบั มอบหมาย ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร และประธาน
เจ้าหน้าทีบ่ ริหาร โดยรายการอนุมตั หิ ลักของบริษทั ฯ สามารถสรุปได้ดงั นี้
การอนุมตั ิ
องค์กรและการบริ หาร
การว่าจ้างทีป่ รึกษา/ บริษทั ทีป่ รึกษา
งบประมาณลงทุน การให้ก้ ู และกู้ยืม
อนุมตั งิ บประมาณรายจ่ายลงทุนเพิม่ เติม
ระหว่างปี/ โอนย้ายรายการระหว่างปี
การลงทุน/การกูย้ มื
บัญชีและการเงิ น
การอนุมตั เิ งินเบิกทดรอง
การปรับปรุง/ตัดจําหน่ายทรัพย์สนิ และ
สินค้าคงคลัง
การขายทรัพย์สนิ
จัดซื้อ จัดหา และจัดจ้าง
พิจารณาอนุมตั จิ ดั ซือ้ /จัดจ้าง
งานประชาสัมพันธ์
การอนุมตั คิ ่าใช้จา่ ยในการจัดกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์ การจัดสัมมนา จัดกิจกรรม
สันทนาการ และจัดชุมชนสัมพันธ์

คณะกรรมการบริ ษทั

คณะกรรมการบริ หาร

ประธานเจ้าหน้ าที่บริ หาร

> 10 ล้านบาท/ครัง้

< 10 ล้านบาท/ครัง้

< 5 ล้านบาท/ครัง้

> 100 ล้านบาท/ปี

< 100 ล้านบาท/ปี

< 50 ล้านบาท/ปี

> 100 ล้านบาท/ปี

< 100 ล้านบาท/ปี

< 50 ล้านบาท/ปี
< 1 ล้านบาท/ปี

> 10 ล้านบาท/ปี

< 10 ล้านบาท/ปี

< 5 ล้านบาท/ปี

> 50 ล้านบาท/ปี

< 50 ล้านบาท/ปี

< 10 ล้านบาท/ปี

> 100 ล้านบาท/ปี

< 100 ล้านบาท/ปี

< 50 ล้านบาท/ปี

> 5 ล้านบาท/ปี

< 5 ล้านบาท/ปี

< 1 ล้านบาท/ปี

ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษทั ฯ มีการอนุมตั งิ บประมาณประจําปี ทเ่ี กีย่ วข้องในการดําเนินงานของบริษทั ฯ ในแต่ละปี

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)
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บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน)

8.3

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหาร

8.3.1 ค่าตอบแทนกรรมการ
(1)

ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิ น

ทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2559 (ครัง้ ที่ 16) ได้มมี ติอนุมตั กิ ารกําหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษทั ฯ
ประจําปี 2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ค่าตอบแทนกรรมการ
1.1) ค่าตอบแทนรายเดือน ให้จ่ายทุกเดือน
- ประธานกรรมการ
เดือนละ
40,000 บาท
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
เดือนละ
25,000 บาท
- กรรมการทีไ่ ม่ได้เป็ นผูบ้ ริหาร
เดือนละ
15,000 บาท
- กรรมการทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหาร
เดือนละ
- บาท
1.2) ค่าตอบแทนเป็ นค่าเบีย้ ประชุม ให้จ่ายเป็ นรายครัง้ เฉพาะเมื่อมาเข้าประชุม
- กรรมการทีไ่ ม่ใช่ผบู้ ริหาร
ครัง้ ละ
15,000 บาท
- กรรมการทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหาร
ครัง้ ละ
8,000 บาท
2. ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ
2.1) ค่าตอบแทนรายเดือน ให้จ่ายทุกเดือน
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
เดือนละ
25,000 บาท
- กรรมการตรวจสอบท่านอื่น
เดือนละ
15,000 บาท
2.2) ค่าตอบแทนเป็ นค่าเบีย้ ประชุม ให้จ่ายเป็ นรายครัง้ เฉพาะเมื่อมาเข้าประชุม
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
ครัง้ ละ
- บาท
- กรรมการตรวจสอบท่านอื่น
ครัง้ ละ
- บาท

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)
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บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
ในปี 2558 และปี 2559 บริษทั ฯ มีการจ่ายค่าผลตอบแทนให้แก่กรรมการของบริษทั ฯ ตามรายละเอียด ดังนี้
รายชื่อ

1. นายสมบูรณ์ มณีนาวา
2. นายศิรชิ ยั โตวิรยิ ะเวช
3. นางกิง่ เทียน บางอ้อ
4. ดร. มงคล เหล่าวรพงศ์/1
5. นายนพพันธป์ เมืองโคตร/3
6. นายศาศวัต ศิรสิ รรพ์/3
7. นายวิทวัส ศิรสิ รรพ์/3
8. นายชาลี รักษ์สุธ/3ี
9. นายกิตติรฐั ทวีลาภ/2
10. นายภวัต ศิรสิ รรพ์/3
11. นายกวิตม์ ศิรสิ รรพ์/3
12. นางวันเพ็ญ โฆษิตเรืองชัย/3
หมายเหตุ:

ปี 2558

ปี 2559

ค่าตอบแทน
(บาท)

ค่าตอบแทน
(บาท)

เงิ นเดือน
360,000

เบีย้ ประชุม
75,000

เงิ นเดือน
480,000

เบีย้ ประชุม
150,000

225,000

75,000

300,000

150,000

135,000

75,000

180,000

135,000

135,000

75,000

180,000

135,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

135,000

75,000

180,000

150,000

135,000

75,000

180,000

150,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1/ ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์ ได้รบั ค่าตอบแทนในฐานะทีป่ รึกษาของบริษทั ฯ ในปี 2558 เป็ นจํานวนเงิน 45,000 บาท ก่อน
ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นคณะกรรมการ ตามมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการครัง้ ที่ 2/2558 เมือ่ วันที่ 2 มีนาคม 2558
2/ นายกิตติรฐั ทวีลาภ ได้รบั ค่าตอบแทนในฐานะทีป่ รึกษาของบริษทั ฯ ในปี 2558 เป็ นจํานวนเงิน 60,000 บาท ก่อน
ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นคณะกรรมการ ตามมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการครัง้ ที่ 2/2558 เมือ่ วันที่ 2 มีนาคม 2558
3/ นายนพพัน ธป์ เมือ งโคตร นายศาศวัต ศิร ิสรรพ์ นายวิทวัส ศิรสิ รรพ์ นายภวัต ศิร ิสรรพ์ นายกวิตม์ ศิรสิ รรพ์
นางวันเพ็ญ โฆษิตเรืองชัย ได้มหี นังสือถึงบริษัทฯ เพื่อสละสิทธิการได้รบั ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมตัง้ แต่เดือนเมษายน
2558 ถึงสิน้ ปี 2559

(2)

ค่าตอบแทนอื่น

นอกจากกองทุนสํารองเลีย้ งชีพ บริษทั ฯ มีโครงการจะจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญต่อกรรมการ
และพนักงานของบริษทั ฯ โดยทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ได้มมี ติอนุ มตั ใิ ห้
ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่จี ะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (“ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ”) ให้แก่กรรมการและ
พนักงานของบริษทั ฯ จํานวน 20,000,000 หน่ วย โดยใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่าวมีอายุ 5 ปี เพื่อเป็ นขวัญและ
กําลังใจ สร้างแรงจูงใจ และรักษาบุคลากร อันจะส่งผลดีต่อการดําเนินงานของบริษทั ฯ ในอนาคต โดยมีราคาเสนอขาย
หน่ วยละ 0 บาท และใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 1 หน่ วย มีสทิ ธิซอ้ื หุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ ได้ 1 หุน้ ทีร่ าคาหุน้ ละ
1.00 บาท เท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ เว้นแต่กรณีมกี ารปรับอัตราการใช้สทิ ธิและราคาการใช้สทิ ธิตามเงื่อนไขที่ระบุใน
ข้อกําหนดสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิฯ (สรุปสาระสําคัญของการออกและเสนอขาย และข้อกําหนดสิทธิของใบสําคัญ
แสดงสิทธิฯ ตามเอกสารแนบ 6) โดยเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2559 บริษทั ฯ ได้มกี ารจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิฯ จํานวน
18,000,000 หน่วยให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษทั ฯ และในส่วนทีเ่ หลือจํานวน 2,000,000 หน่ วย บริษทั ฯ ได้
มอบหมายให้พนักงานของบริษัทฯ 3 รายเป็ นผู้รบั ช่วงซื้อหลักทรัพย์ เนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์ท่จี ะสํารอง
ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ จํานวนดังกล่าว เพื่อจะจัดสรรให้แก่ผทู้ จ่ี ะเข้ามาดํารงตําแหน่งผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั ฯ และมี
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)
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บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
สิทธิได้รบั ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ในอนาคต ภายในระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่หุน้ ของบริษทั ฯ เข้าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ ทัง้ นี้ หากบริษัทฯ ไม่สามารถจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ในส่วนดังกล่าวได้ครบ 2,000,000 หน่ วย
ภายในระยะเวลา 2 ปี นับจากวันทีห่ ุน้ ของบริษทั ฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษทั ฯ จะดําเนินการยกเลิก
ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ จํานวนทีเ่ หลือทัง้ หมด นอกจากนี้ แต่ละรายจะได้รบั การจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ ไม่เกินร้อยละ
5 ของจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ทัง้ หมด โดยรายละเอียดการจัดสรร
ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ให้แก่กรรมการและพนักงาน โปรดพิจารณาในส่วนที่ 2 หัวข้อ 9 ข้อมูลหลักทรัพย์และผูถ้ อื หุน้
8.3.2 ค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร
ค่าตอบแทนแก่ผบู้ ริหารทีท่ าํ หน้าทีเ่ ป็ นกรรมการ (ไม่รวมค่าตอบแทนรายเดือนและเบีย้ ประชุมในฐานะกรรมการ
และผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ทีไ่ ม่ใช่กรรมการ) สําหรับงวดปี บญ
ั ชี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และวันที่ 31 ธันวาคม
2559 มีรายละเอียดดังนี้
จํานวน (คน)
ค่าตอบแทน (ล้านบาท)
กองทุนสํารองเลีย้ งชีพ (ล้านบาท)
รวมค่าตอบแทน (ล้านบาท)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)

ปี 2558

ปี 2559

7

8

13.87
0.24
14.11

15.65
0.26

15.91
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บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
8.4

บุคลากร

8.4.1 จํานวนบุคลากร
จํานวนบุคลากรของบริษทั ฯ (ไม่รวมผูบ้ ริหารจํานวน 10 คน) แบ่งตามรายบริษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
และวันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

สายงาน

- ฝา่ ยสํานักงานผูบ้ ริหาร
- ฝา่ ยทีป่ รึกษา
- ฝา่ ยวิศวกรรม
- ฝา่ ยควบคุมต้นทุน
- ฝา่ ยซ่อมบํารุง (ไฟฟ้า-เครื่องกล)
- ฝา่ ยปฏิบตั กิ ารเหมือง
- ฝา่ ยปฏิบตั กิ ารสายพาน
- ฝา่ ยความปลอดภัยวิชาชีพ
- ฝา่ ย Supply Chain (จัดหาพัสดุ / บริหารคลังพัสดุ)
- ฝา่ ยสารสนเทศ
- ฝา่ ยบัญชี-การเงิน
- ฝา่ ยตรวจสอบภายใน
- ฝา่ ยบริหารค่าจ้าง
- ฝา่ ยบริหารงบประมาณและจัดหาเงินทุน
- ฝา่ ยพัฒนาองค์กรและบุคลากร
- ฝา่ ยบริหารธุรการ
- ฝา่ ยพัฒนาธุรกิจ
รวม

8.4.2

จํานวนบุคลากร (คน)
31 ธันวาคม 2558
31 ธันวาคม 2559

15
3
11
3
290
432
141
2
53
6
25
3
2
7
5
52
1,050

17
2
13
2
296
456
136
4
63
5
24
1
2
6
5
61
3
1,096

ค่าตอบแทนบุคลากร (ไม่รวมผูบ้ ริหาร)

ในปี 2558 สิน้ สุด 31 ธันวาคม 2558 และปี 2559 สิน้ สุด 31 ธันวาคม 2559 บริษทั ฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่
พนักงาน จํานวน 219.97 ล้านบาท และ 248.98 ล้านบาท ตามลําดับ โดยเป็ นค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน โบนัส
ค่าล่วงเวลา เงินสมทบกองทุนสํารองเลีย้ งชีพ และสวัสดิการอื่นๆ
8.4.3

ข้อพิ พาทด้านแรงงานที่สาํ คัญในระยะ 3 ปี ที่ผา่ นมา
– ไม่มี –

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)
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8.4.4

นโยบายการพัฒนาบุคลากร

ธุรกิจของบริษทั ฯ เป็ นกิจการด้านงานเหมือง ซึง่ มีการผสมผสานระหว่างความมีประสิทธิภาพและเพียงพอของ
เครื่องจักรและกําลังคน โดยการสร้างกําลังคนเพื่อรองรับงานทีม่ ใี นปจั จุบนั และงานที่จะขยายในอนาคต บริษทั ฯ นํ า
ลักษณะเฉพาะของแรงงานในอุตสาหกรรมมาวิเคราะห์ เพื่อวางแนวทางการดูแลแรงงานของบริษทั โดยเบือ้ งต้นพบว่า
พนักงานระดับปฏิบตั กิ ารมีแนวโน้มในการย้ายงานค่อนข้างสูง ในขณะเดียวกันบริษทั ฯ มีความต้องการแรงงานทีต่ ้อง
ใช้ทกั ษะเฉพาะด้านสูงเช่นกัน ดังนัน้ จึงต้องเร่งสร้างพนักงานจากระดับปฏิบตั ิการและระดับกลางให้มคี วามรู้ความ
เชี่ยวชาญ ให้ทนั กับพนักงานระดับสูงที่มคี วามรู้และประสบการณ์สงู และเพื่อให้เกิดการทํางานทีต่ ่อเนื่อง การสร้าง
ความรู้ในการทํางานที่สําคัญ คือการเรียนรู้จากการปฏิบตั ิงานและถ่ ายทอดความเชีย่ วชาญและประสบการณ์ จาก
หัวหน้างานนัน้ เอง และทีส่ าํ คัญคือ การประสานการทํางานทีม่ ปี ระสิทธิภาพระหว่างพนักงานในแต่ละสายงานคือปจั จัย
ที่จะทําให้บริษัทฯ บรรลุเป้าหมาย ทัง้ นี้บริษัทฯ ได้กําหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนา
บุคลากรโดยรวมดังนี้
เป้ าหมาย(Goal) การพัฒนาบุคลากร
1. มีแผนพัฒนาบุคลากรสําหรับผูส้ บื ทอดตําแหน่งงาน (Succession Nominees)
2. มีการสํารวจความพึงพอใจของพนักงานต่อองค์กรปี ละ 1 ครัง้ เพื่อให้ทราบถึงระดับความพึงพอใจของ
พนักงานทีม่ ตี ่อองค์กรในมิตติ ่างๆ
3. มีการสร้างสภาพแวดล้อมในการทํางานที่ส่งเสริมให้การทํางานมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ระบบการสื่อสาร
ภายในองค์กร ระบบการตรวจสอบภายใน ระบบการสรรหาบุคลากร ระบบการฝึกอบรม และระบบการประเมิน
4. มีกระบวนการส่งเสริมและสร้างทัศนคติ คุณธรรมและจริยธรรมในการทํางานทีเ่ หมาะสม
กลยุทธ์ (Strategy) การพัฒนาบุคลากร
1. สร้างความรูค้ วามเชีย่ วชาญทีต่ อ้ งสังสมและพั
่
ฒนาต่อเนื่อง โดยจัดให้มกี ารสร้างระบบผูส้ บื ทอดตําแหน่งงาน
โดยเน้นการพัฒนาด้านศักยภาพบุคลากรทัง้ 3 ด้าน คือสมรรถนะหลัก สมรรถนะเฉพาะด้าน และสมรรถนะด้านการ
บริหารจัดการ
2. บริษทั ฯ จัดให้มกี ารสํารวจความพึงพอใจของพนักงานต่อองค์กรปี ละ 1 ครัง้ โดยกําหนดเกณฑ์ในการ
ยอมรับไว้ทร่ี อ้ ยละ 70 โดยการสุม่ จากจํานวนพนักงาน เพื่อให้ทราบถึงระดับความพึงพอใจของพนักงานทีม่ ตี ่อองค์กร
ในมิติต่างๆ ทัง้ นี้เพื่อนํ าไปปรับปรุงการบริหารงานให้พนักงานมีความพึงพอใจและเพิม่ ประสิทธิภาพในการทํางาน
รวมทัง้ จะเป็ นประโยชน์ต่อองค์กรและพนักงานโดยรวม
3. สร้างสภาพแวดล้อมการทํางานที่ส่งเสริมให้การทํางานมีประสิทธิภาพ โดยเริม่ ตัง้ แต่กระบวนการสื่อสาร
ข้อมูลภายในองค์กรเพื่อลดกําแพงกัน้ ระหว่างผูบ้ ริหารกับพนักงาน และระหว่างส่วนงานทีต่ ้องทําหน้าที่ประสานงาน
เพิม่ ความแข็งแกร่งของระบบควบคุมภายใน ดูแลการพัฒนาและปฏิบตั เิ รื่องการควบคุมภายในองค์กร ซึง่ ครอบคลุมทัง้
การสร้างสภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสีย่ งกิจกรรมการควบคุม ข้อมูลและการสื่อสาร รวมทัง้ มีการ
ติดตามตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) เพื่อให้การบริหารความเสีย่ งมีความเหมาะสม
และมีประสิทธิผล รวมทัง้ มีระบบการสรรหาบุคลากรทีเ่ หมาะสม มีระบบการประเมินผลการปฏิบตั งิ านและการบริหาร
ค่าตอบแทนอย่างเป็ นธรรม มีการเลื่อนหรือปรับตําแหน่ งงานโดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ใน
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การทํางาน รวมทัง้ อายุงาน เพื่อให้เกิดความเป็ นธรรม อันจะส่งผลให้พนักงานเกิดขวัญและกําลังใจ อีกทัง้ เป็ นการสร้าง
แรงจูงใจในการทํางานให้กบั พนักงานโดยรวม ซึ่งบริษทั ฯ ยังให้ความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรทัง้ พนักงานเก่า
และพนักงานที่เข้ามาปฏิบตั ิใหม่ โดยแบ่งเป็ นช่วงการพัฒนา คือ ช่วงระยะเวลาทดลองงาน ช่วงระหว่างบรรจุเป็ น
พนักงานประจํา และช่วงระหว่างเป็ นพนักงานของบริษัทฯ โดยมีการจัดทําเป็ นTraining Road Map จัดทําเป็ น
แผนพัฒนาบุคลากรเป็ นรายปี รวมทัง้ มีการติดตามและประเมินผลอย่างเป็ นระบบ ตลอดจนมีการส่งเสริมและสร้าง
ทัศนคติ คุณธรรมและจริยธรรมในการทํางานทีเ่ หมาะสมให้กบั พนักงานซึง่ พนักงานจะได้รบั การปลูกฝงั ทัศนคติทด่ี ี มี
คุณธรรม จริยธรรม โดยบริษทั ฯมุ่งมันที
่ จ่ ะประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริต เป็ นธรรม มีจรรยาบรรณ และสุดท้าย
บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสําคัญในการปฏิบตั ิต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม อันเป็ นปจั จัยที่จะช่วยเพิม่ มูลค่าของ
กิจการและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันและการเติบโตอย่างยังยื
่ นของบริษัทฯ ในอนาคต ทัง้ นี้บริษทั ฯ ได้
จัดทํานโยบายการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็ นระบบ เพื่อใช้เป็ นแนวทางการดําเนินการและแนวทางปฏิบตั ิอย่างเป็ น
รูปธรรมต่อไป
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9 การกํากับดูแลกิ จการ
9.1 นโยบายการกํากับดูแลกิ จการ
ในการดําเนินงานทีผ่ ่านมา คณะกรรมการบริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน) ได้ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ รวมทัง้ ได้ยดึ ถือและปฏิบตั ติ ามหลักการกํากับดูแลกิจการที่
ดีของบริษทั จดทะเบียน (The Principles of Good Corporate Governance of Listed Companies) ตามแนวทางที่
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด เพื่อเป็ นแนวทางในการดําเนินงานของบริษทั ฯ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพใน
การดําเนินงาน และยังทําให้เกิดความโปร่งใสต่อนักลงทุนอันจะทําให้เกิดความเชื่อมันในการดํ
่
าเนินธุรกิจของบริษทั ฯ
ต่อบุคคลภายนอก โดยนโยบายการกํากับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั ครอบคลุมหลักการ 5 หมวด ดังนี้
หมวดที่ 1 สิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ้น (The Rights of Shareholders)
บริษัท ฯ ตระหนัก และให้ค วามสํา คัญ ในสิท ธิข นั ้ พื้น ฐานต่ า ง ๆ ของผู้ถือ หุ้น ทัง้ ในฐานะของนั ก ลงทุ น ใน
หลักทรัพย์และเจ้าของบริษทั เช่น สิทธิในการซือ้ ขาย โอน หลักทรัพย์ทต่ี นถืออยู่ สิทธิในการทีจ่ ะได้รบั ส่วนแบ่งผล
กําไรจากบริษัทฯ สิทธิในการได้รบั ข้อมูลอย่างเพียงพอ สิทธิต่าง ๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความ
คิดเห็น สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องสําคัญของบริษทั ฯ เช่น การจัดสรรเงินปนั ผล การแต่งตัง้ หรือถอดถอนกรรมการ
การแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี การอนุมตั ธิ ุรกรรมทีส่ าํ คัญและมีผลต่อทิศทางในการดําเนินธุรกิจของบริษทั ฯ รวมถึงการแก้ไข
หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษทั ฯ เป็ นต้น
บริษทั ฯ มีพนั ธกิจในการส่งเสริมและอํานวยความสะดวกในการใช้สทิ ธิของผูถ้ อื หุน้ ดังนี้
(1) บริษทั ฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทัง้ ข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ ให้ผถู้ อื หุน้
รับทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน หรือระยะเวลาอื่นใดตามทีก่ ฎหมายหรือกฎระเบียบที่
เกีย่ วข้องประกาศกําหนด โดยในแต่ละวาระการประชุมจะมีความเห็นของคณะกรรมการบริษทั ประกอบ
รวมทัง้ ข้อมูลประกอบการประชุมทีเ่ พียงพอเพื่อให้ผถู้ อื หุน้ ได้มเี วลาในการศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนวัน
ประชุม นอกจากนี้ บริษทั ฯ จะนําข้อมูลดังกล่าวเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ของบริษทั ก่อนวันประชุมผูถ้ อื หุน้
ด้วย
(2) ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง บริษทั ฯ จะเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สามารถมอบ
ฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่นใดเข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบ
ใดตามทีบ่ ริษทั ฯ ได้จดั ส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม
(3) ในการจัดประชุมผูถ้ อื หุน้ บริษทั ฯ จะใช้สถานทีซ่ ง่ึ สะดวกแก่การเดินทาง โดยจะแนบแผนทีซ่ ง่ึ แสดง
สถานทีจ่ ดั การประชุมผูถ้ อื หุน้ ไว้ในหนังสือเชิญประชุม รวมถึงเลือกวันเวลาทีเ่ หมาะสม และจัดสรรเวลา
ในการประชุมอย่างเพียงพอ ทัง้ นี้ เพื่อให้เป็ นไปตามนโยบายทีจ่ ะอํานวยความสะดวกให้แก่ผถู้ อื หุน้ ของ
บริษทั
(4) ก่อนวันประชุมผูถ้ อื หุน้ บริษทั ฯ จะเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สามารถส่งความเห็น ข้อเสนอแนะ หรือข้อ
ซักถามได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุมตามหลักเกณฑ์ทบ่ี ริษทั ฯ กําหนด โดยบริษทั ฯ จะเผยแพร่หลักเกณฑ์
ดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั ฯ
(5) ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ บริษทั ฯ จะเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ทุกรายมีสทิ ธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดง
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะหรือตัง้ คําถามในวาระต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องได้อย่างอิสระก่อนการลงมติในวาระ
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ใด ๆ และจะมีกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ทีเ่ กีย่ วข้องเข้าร่วมในการประชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อตอบ
คําถามในทีป่ ระชุม
(6) บริษทั ฯ จะสนับสนุนให้มกี ารใช้บตั รลงคะแนนเสียงในทุกวาระ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ใน
การนับผลการลงคะแนน
(7) บริษทั ฯ จะจัดให้มบี ุคลากรทีเ่ ป็ นอิสระทําหน้าทีช่ ว่ ยในการตรวจนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
(8) ภายหลังการประชุมผูถ้ อื หุน้ แล้วเสร็จ บริษทั ฯ จะจัดทํารายงานการประชุมทีบ่ นั ทึกข้อมูลอย่างถูกต้อง
และครบถ้วนในสาระสําคัญ รวมทัง้ จะมีการบันทึกประเด็นข้อซักถาม ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่
สําคัญไว้ในรายงานการประชุม เพื่อให้ผถู้ อื หุน้ สามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้ บริษทั ฯ จะนําผลการ
ลงคะแนนในแต่ละวาระ รวมทัง้ รายงานการประชุมเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษทั ฯ เพื่อให้ผถู้ อื หุน้ ได้
พิจารณา
(9) บริษทั ฯ จะอํานวยความสะดวกให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในการได้รบั เงินปนั ผล โดยบริษทั ฯ จะจ่ายเงินปนั ผลด้วย
ั
ั
วิธกี ารโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ทัง้ นี้ เพื่อให้ผถู้ อื หุน้ ได้รบั เงินปนผลตรงเวลา
และป้องกันปญหาเรื
่อง
เช็คชํารุด สูญหาย หรือส่งถึงผูถ้ อื หุน้ ล่าช้า
หมวดที่ 2 การปฏิ บตั ิ ต่อผูถ้ ือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equal Treatment for Shareholders)
บริษทั ฯ ได้กําหนดให้มกี ารปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็ นผูถ้ อื หุ้นรายใหญ่หรือผูถ้ ือ
หุน้ รายย่อย ผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหารหรือผูถ้ อื หุน้ ทีม่ ไิ ด้เป็ นผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ สัญชาติไทยหรือต่างด้าว โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
(1) บริษทั ฯ จะแจ้งกําหนดการประชุมผูถ้ อื หุน้ รวมทัง้ วาระการประชุมทีเ่ กีย่ วข้องต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และเผยแพร่กาํ หนดการประชุมดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั ฯ รวมทัง้ จะจัดทําและ
เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมทัง้ ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษทั ฯ เช่นกัน
(2) บริษทั ฯ จะอํานวยความสะดวกให้ผถู้ อื หุน้ รายย่อยสามารถเสนอชื่อกรรมการหรือเสนอวาระเพิม่ เติมได้
ก่อนวันประชุมผูถ้ อื หุน้ โดยบริษทั ฯ จะกําหนดหลักเกณฑ์ทช่ี ดั เจนเป็ นการล่วงหน้าเกีย่ วกับวิธกี ารทีใ่ ห้
ผูถ้ ือหุ้นรายย่อยจะเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดํารงตําแหน่ งกรรมการ รวมทัง้ หลักเกณฑ์เพื่อพิจารณาว่า
บริษทั ฯ จะเพิม่ วาระการประชุมทีผ่ ถู้ อื หุน้ รายย่อยเสนอหรือไม่
(3) ในการดําเนินการประชุมผูถ้ ือหุน้ แต่ละครัง้ บริษทั ฯ จะให้โอกาสแก่ผถู้ ือหุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
โดยก่อนเริม่ การประชุม ประธานในทีป่ ระชุมจะชีแ้ จงวิธกี ารใช้สทิ ธิออกเสียง และวิธนี บั คะแนนเสียงของ
ผูถ้ อื หุน้ ทีต่ อ้ งลงมติในแต่ละวาระ และยังเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะทีเ่ ข้าร่วมประชุมทุก
รายสามารถแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ รวมทัง้ ซักถามในแต่ละวาระโดยใช้เวลาอย่างเหมาะสม
และเพียงพอ โดยประธานในทีป่ ระชุมจะดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระทีก่ ําหนดไว้ รวมทัง้ จะมิให้
ผู้บริหารเพิ่มวาระการประชุ มที่ไม่แ จ้งให้ผู้ถือหุ้น ทราบล่ วงหน้ า โดยไม่ จําเป็ น โดยเฉพาะวาระที่มี
ความสําคัญซึง่ ผูถ้ อื หุน้ ต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ
(4) ในวาระเลือกตัง้ กรรมการ บริษทั ฯ จะสนับสนุนให้มกี ารเลือกตัง้ เป็ นรายคน
(5) บริษัทฯ ได้กําหนดให้กรรมการรายงานการมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมใด ๆ อย่างน้อยก่อนการ
พิจารณาในวาระทีเ่ กีย่ วข้องในการประชุมคณะกรรมการบริษทั และบันทึกส่วนได้เสียดังกล่าวในรายงาน
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บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
การประชุมคณะกรรมการบริษทั รวมทัง้ ห้ามมิให้กรรมการทีม่ สี ่วนได้เสียอย่างมีนัยสําคัญในลักษณะที่
จะไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระในวาระทีเ่ กีย่ วข้องมีสว่ นร่วมในการประชุมในวาระนัน้ ๆ
(6) บริษทั ฯ ได้กาํ หนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการนําข้อมูลภายในของบริษทั ฯ ไปใช้ โดยห้าม
บุคคลหรือหน่ วยงานทีท่ ราบข้อมูลภายในนําข้อมูลดังกล่าวไปเปิ ดเผยต่อหน่ วยงานหรือบุคคลอื่นทีไ่ ม่
เกีย่ วข้อง ในกรณีทบ่ี ุคคลใดเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวหรือนําข้อมูลนัน้ ไปใช้ไม่ว่าเพื่อประโยชน์ของตนเอง
หรือผูอ้ ่นื หรือกระทํารายการทีอ่ าจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ถือเป็ นความผิดอย่างร้ายแรงและ
จะถูกลงโทษทางวินัย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้กําหนดให้กรรมการทุกคนและผู้บ ริหารที่มีหน้ า ที่
รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมายมีหน้าทีจ่ ดั ส่งรายงานดังกล่าวให้แก่เลขานุ การบริษทั เป็ น
ประจําและเปิ ดเผยในรายงานประจําปี ของบริษทั ฯ
หมวดที่ 3 บทบาทของผูม้ ีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)
บริษทั ฯ ได้ให้ความสําคัญต่อสิทธิของผูม้ สี ่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็ นผูม้ สี ่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ผูถ้ อื หุน้
และพนัก งานของบริษัทฯ หรือ ผู้มีส่วนได้เสีย ภายนอก เช่ น คู่ค้า ลูก ค้า เป็ นต้น โดยบริษัท ฯ ตระหนัก ดีว่า การ
สนับสนุ นและข้อคิดเห็นจากผูม้ สี ่วนได้เสียทุกกลุ่มจะเป็ นประโยชน์ในการดําเนินการและการพัฒนาธุรกิจของบริษทั ฯ
ดังนัน้ บริษทั ฯ จะปฏิบตั ติ ามกฎหมายและข้อกําหนดทีเ่ กีย่ วข้องเพื่อให้สทิ ธิของผูม้ สี ่วนได้เสียดังกล่าวได้รบั การดูแล
อย่างดี นอกจากนี้ ในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้คํานึงถึงสิทธิของผูม้ สี ่วนได้เสียทุกฝ่าย ตามแนวทาง
ดังต่อไปนี้
ผูถ้ ือหุ้น

: บริษทั ฯ จะดําเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งมันที
่ จ่ ะสร้างผลการ
ดําเนินงานทีด่ แี ละการเจริญเติบโตทีม่ นคง
ั ่ เพื่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ผู้ถอื หุ้นในระยะ
ยาว รวมทัง้ ดําเนินการเปิ ดเผยข้อมูลด้วยความโปร่งใสและเชื่อถือได้ต่อผูถ้ อื หุน้

พนักงาน

: บริษัทฯ จะปฏิบตั ิต่อ พนัก งานทุ กรายอย่า งเท่ าเทีย ม เป็ น ธรรม และให้ผลตอบแทนที่
เหมาะสม นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังให้ความสําคัญต่อการพัฒนาทักษะ ความรูค้ วามสามารถ
และศักยภาพของพนักงานอย่างสมํ่าเสมอ เช่น การจัดอบรม การสัมมนา และการฝึกอบรม
โดยให้โอกาสอย่างทัวถึ
่ งกับพนักงานทุกคน และพยายามสร้างแรงจูงใจให้พนักงานที่มี
ความรู้ความสามารถสูงให้คงอยู่กบั บริษทั ฯ เพื่อพัฒนาองค์กรต่อไป อีกทัง้ ยังได้กําหนด
แนวทางในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชัน่ รวมทัง้ ปลูกฝงั ให้พนักงานทุกคนปฏิบตั ิตาม
กฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เช่น การห้ามใช้ข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัด
เป็ นต้น

คู่ค้า

: บริษทั ฯ มีกระบวนการในการคัดเลือกคู่คา้ โดยการให้ค่คู า้ แข่งขันบนข้อมูลทีเ่ ท่าเทียมกัน
และคัดเลือกคู่คา้ ด้วยความยุตธิ รรมภายใต้หลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่คา้ ของ
บริษทั นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังได้จดั ทํารูปแบบสัญญาทีเ่ หมาะสมและเป็ นธรรมแก่ค่สู ญ
ั ญา
ทุกฝ่าย และจัดให้มรี ะบบติดตามเพื่อให้มนใจว่
ั ่ าได้มกี ารปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของสัญญา
้
อย่างครบถ้วน และปองกันการทุจริตและประพฤติมชิ อบในทุกขัน้ ตอนของกระบวนการ
จัดหา โดยบริษทั ฯ ซื้อสินค้าจากคู่คา้ ตามเงื่อนไขทางการค้า ตลอดจนปฏิบตั ติ ามสัญญา
ต่อคู่คา้ อย่างเคร่งครัด

ลูกค้า

: บริษัทฯ รับผิดชอบต่อลูกค้าโดยการรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าและบริการ
รวมถึงการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าให้ครบถ้วนและครอบคลุมให้มากที่สุด

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)

9-3

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
เพื่อ มุ่ง เน้ น การสร้างความพึงพอใจให้แก่ ลูกค้าในระยะยาว นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้
บริก ารหลังการขาย ตลอดจนให้ข้อมูล ที่ถู กต้อ งเกี่ยวกับสิน ค้าและบริการของบริษัท ฯ
รวมทัง้ ยังจัดให้มชี ่องทางให้ลูกค้าของบริษทั ฯ สามารถแจ้งปญั หาหรือการให้บริการทีไ่ ม่
เหมาะสมเพื่อ ที่บริษัท ฯ จะได้ป้ อ งกัน และแก้ไ ขปญั หาเกี่ย วกับ สิน ค้า และบริก ารของ
บริษทั ฯ ได้อย่างรวดเร็ว
เจ้าหนี้

: บริษทั ฯ จะปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขต่าง ๆ ตามสัญญาทีม่ ตี ่อเจ้าหนี้เป็ นสําคัญ รวมทัง้ การชําระ
คืนเงินต้น ดอกเบีย้ และการดูแลหลักประกันต่าง ๆ ภายใต้สญ
ั ญาทีเ่ กีย่ วข้อง

คู่แข่ง

: บริษัทฯ ประพฤติตามกรอบการแข่งขันที่ดี มีจรรยาบรรณและอยู่ในกรอบของกฎหมาย
รวมทัง้ สนับสนุนและส่งเสริมนโยบายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็ นธรรม

สังคมและส่วนรวม : บริษทั ฯ ใส่ใจและให้ความสําคัญต่อความปลอดภัยต่อสังคม สิง่ แวดล้อมและคุณภาพชีวติ
ของผู้คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของบริษัทฯ และส่งเสริมให้พนักงานของ
บริษทั ฯ มีจติ สํานึกและความรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อมและสังคม รวมทัง้ จัดให้มกี ารปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ทีเ่ กี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ บริษทั ฯ
พยายามเข้าไปมีสว่ นร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ทีเ่ ป็ นการสร้างและรักษาไว้ซง่ึ สิง่ แวดล้อมและ
สังคม
นอกจากนี้ ผูม้ สี ว่ นได้เสียสามารถสอบถามรายละเอียด แจ้งข้อร้องเรียน หรือเบาะแสการกระทําผิดทางกฎหมาย ความ
ไม่ถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในทีบ่ กพร่อง หรือการผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ผ่าน
กรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบของบริษทั ได้ ทัง้ นี้ ข้อมูลร้องเรียนและเบาะแสทีแ่ จ้งมายังบริษทั ฯ จะถูกเก็บไว้
เป็ นความลับ โดยกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบจะดําเนินการสังการตรวจสอบข้
่
อมูลและหาแนวทางแก้ไข
(หากมี) และจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั ต่อไป
หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)
(1) คณะกรรมการบริษทั ให้ความสําคัญต่อการเปิ ดเผยข้อมูลทีม่ คี วามถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ โปร่งใส
และทันเวลา ทัง้ ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทัวไป
่ ตลอดจนข้อมูลอื่นที่มผี ลหรืออาจมีผลกระทบต่ อ
ราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผูล้ งทุนและผู้มสี ่วนได้เสียของ
บริษัท โดยบริษัท ฯ จะเปิ ด เผยข้อ มูล ดัง กล่ า วตามหลัก เกณฑ์ข องสํา นักงานคณะกรรมการกํา กับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(2) บริษทั ฯ ได้แต่งตัง้ นาย พงศ์ไท ตันติสุนทรเป็ นเจ้าหน้าทีฝ่ ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations)
เพื่อทําหน้าทีต่ ดิ ต่อสือ่ สารกับนักลงทุนหรือผูถ้ อื หุน้ โดยบริษทั ฯ จะจัดให้มกี ารประชุมเพื่อวิเคราะห์ผล
การดําเนินงานเป็ นประจํา รวมทัง้ จะเผยแพร่ขอ้ มูลของบริษทั ฯ ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทัวไปของ
่
บริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ และหน่ วยงานรัฐที่
เกี่ยวข้องรับทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ กล่าวคือ การรายงานต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับตลาด
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษทั ฯ นอกจากนี้
บริษทั ฯ ยังให้ความสําคัญในการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างสมํ่าเสมอทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้
ถือหุน้ ได้รบั ข่าวสารเป็ นประจําผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั ฯ โดยข้อมูลทีอ่ ยู่บนเว็บไซต์ของบริษทั ฯ จะ
มีก ารปรับ ปรุ ง ให้ท ัน สมัย อยู่ เ สมอ ซึ่ง ข้อ มู ล ดัง กล่ า วรวมถึ ง วิส ัย ทัศ น์ พัน ธกิจ งบการเงิน ข่ า ว
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ประชาสัมพันธ์ รายงานประจําปี โครงสร้างบริษทั และผูบ้ ริหาร ตลอดจนโครงสร้างการถือหุน้ และผูถ้ อื
หุน้ รายใหญ่ หนังสือเชิญประชุม เอกสารทางทะเบียนของบริษทั ฯ กฎบัตรต่าง ๆ เป็ นต้น
(3) บริษัทฯ ให้ความสําคัญต่ องบการเงินของบริษัทฯ และสารสนเทศทางการเงินที่ป รากฏในรายงาน
ประจําปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็ นผู้สอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบ
ควบคุมภายใน รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลสําคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินและ
รายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ และจะจัดให้มรี ายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่ อ
รายงานทางการเงินแสดงควบคู่กบั รายงานของผูส้ อบบัญชีในรายงานประจําปี
(4) บริษทั ฯ จะเปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับกรรมการแต่ละท่าน บทบาทและหน้าทีข่ องคณะกรรมการบริษทั และ
คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ จํานวนครัง้ ของการประชุมและการเข้าประชุมในปี ท่ผี ่านมา และ
ความเห็นจากการทําหน้าที่ รวมทัง้ การฝึกอบรมและพัฒนาความรูด้ า้ นวิชาชีพอย่างต่อเนื่องในรายงาน
ประจํา ปี และแบบแสดงรายการข้อ มูล ประจํา ปี ข องบริษัท ฯ รวมถึง การเปิ ด เผยนโยบายการจ่ า ย
ค่าตอบแทน ลักษณะและรายละเอียดของค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงในบริษัทฯ
และบริษทั ย่อย (หากมี) ด้วย
(5) บริษทั ฯจะเปิ ดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นทีผ่ สู้ อบบัญชีให้บริการ
(6) บริษทั ฯ จะจัดให้มรี ายงานนโยบายการกํากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายด้านการบริหาร
ความเสีย่ ง และนโยบายเกีย่ วกับความรับผิดชอบต่อสังคม และสิง่ แวดล้อมทีไ่ ด้ให้ความเห็นชอบไว้โดย
สรุป และผลการปฏิบตั ติ ามนโยบายดังกล่าวรวมทัง้ กรณีท่ไี ม่สามารถปฏิบตั ิตามนโยบายดังกล่าวได้
พร้อมด้วยเหตุผล โดยรายงานผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น รายงานประจําปี และเว็บไซต์ของบริษทั ฯ เป็ น
ต้น
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)
1. โครงสร้างคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้ว ยบุ ค คลซึ่ง เป็ น ผู้มีค วามรู้ค วามสามารถและประสบการณ์ ท่ีส ามารถเอื้อ
ประโยชน์ให้กบั บริษทั ฯ โดยเป็ นผูม้ บี ทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาท
สําคัญในการกํากับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของบริษทั ฯ ให้เป็ นไปตามแผนทีว่ างไว้
ปจั จุบนั คณะกรรมการบริษทั มีจาํ นวน 12 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการบริษทั ทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหารจํานวน 5 ท่าน และ
กรรมการบริษทั ทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหารจํานวน 7 ท่าน โดยมีกรรมการทีม่ คี ุณสมบัตเิ ป็ นอิสระ 4 ท่าน ซึง่ คิดเป็ นจํานวน 1 ใน
3 ของจํานวนกรรมการบริษัททัง้ คณะอันจะทําให้เกิดการถ่วงดุลในการพิจารณาและออกเสียงในเรื่องต่าง ๆ อย่าง
เหมาะสม ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษทั มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี ตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกําหนด โดย
กรรมการอิสระจะมีวาระการดํารงตําแหน่ งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี เว้นแต่มเี หตุผลและความจําเป็ นตามทีค่ ณะกรรมการ
เห็นสมควร นอกจากนี้ กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ สามารถเข้าดํารงตําแหน่ งกรรมการหรือผูบ้ ริหารของบริษทั
ในเครือ หรือ บริษัท อื่น ได้ แต่ ต้อ งเป็ น ไปตามข้อ กํา หนดของสํา นัก งานคณะกรรมการกํา กับ หลัก ทรัพย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์ คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง โดยจะต้องแจ้งต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ให้รบั ทราบด้วย
2. คณะกรรมการชุดย่อย
(1) คณะกรรมการบริ หาร ประกอบด้วยกรรมการบริหารจํา นวนอย่างน้ อย 5 ท่ าน เพื่อทําหน้ า ที่ช่ว ย
สนับสนุนคณะกรรมการบริษทั ในการบริหารจัดการกิจการของบริษทั ฯ ให้เป็ นไปตามนโยบาย แผนงาน
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)
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ข้อบังคับ และคําสังใด
่ ๆ รวมทัง้ เป้าหมายทีก่ าํ หนดไว้ภายใต้กรอบทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษทั
(2) คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบจํานวนอย่างน้อย 3 ท่าน เพื่อทําหน้าทีช่ ่วย
สนับ สนุ น คณะกรรมการบริษัท ในการกํา กับ ดูแ ลและตรวจสอบการบริห ารงาน การควบคุ ม ภายใน
รวมทัง้ การจัดทํารายงานทางการเงิน เพื่อให้การปฏิบตั งิ านและการเปิ ดเผยข้อมูลของบริษัทฯ เป็ นไป
อย่างโปร่งใสและน่าเชื่อถือ
(3) คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการบริหารความเสีย่ งจํานวนอย่างน้อย 3 ท่าน
เพื่อทําหน้าที่ช่วยสนับสนุ นคณะกรรมการบริษัทในการกําหนดนโยบายด้านการบริหารความเสีย่ งให้
ครอบคลุมทัง้ องค์กร กํากับดูแลให้มรี ะบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสีย่ งเพื่อลดผลกระทบต่อ
ธุรกิจของบริษทั ฯ อย่างเหมาะสม
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จดั ให้มเี ลขานุ การบริษัท เพื่อทําหน้าที่ในการดําเนินการที่เกีย่ วข้องกับการประชุม
คณะกรรมการบริษัท และการประชุมผูถ้ ือหุ้น รวมทัง้ สนับสนุ นงานของคณะกรรมการบริษัทโดยการให้คําแนะนําใน
เรื่อ งข้อกํา หนดตามกฎหมายและกฎระเบียบต่ า ง ๆ ที่เ กี่ยวข้อ งกับการปฏิบตั ิห น้ า ที่ของคณะกรรมการ รวมทัง้
ประสานงานให้มกี ารปฏิบตั ติ ามมติของคณะกรรมการบริษทั
บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการบริษทั มีความรับผิดชอบต่อผูถ้ อื หุน้ เกีย่ วกับการดําเนินธุรกิจของบริษทั ฯ และมีหน้าทีก่ าํ หนด
นโยบายและทิศทางการดําเนินงานของบริษัทฯ รวมทัง้ กํากับดูแ ลให้การบริหารจัดการเป็ นไปตามเป้าหมายและ
แนวทาง เพื่อประโยชน์ระยะยาวแก่ผู้ถอื หุน้ ภายใต้กรอบข้อกําหนดของกฎหมายและหลักจรรยาบรรณในการดําเนิน
ธุรกิจ ขณะเดียวกันก็คาํ นึงถึงผลประโยชน์ของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกฝา่ ย ทัง้ นี้ โดยมีรายละเอียดตามทีก่ าํ หนดไว้ในกฎ
บัตรของคณะกรรมการบริษทั
(1)

นโยบายการกํากับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ได้จดั ให้มนี โยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ เป็ นลายลักษณ์ อกั ษร เพื่อนํ าเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการได้ให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว ทัง้ นี้ การจัดทําคู่มอื การกํากับดูแลกิจการมีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ น
แนวทางแก่กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ในการปฏิบตั ิตามนโยบายดังกล่าว โดยบริษทั ฯ จะจัดให้มกี ารทบทวน
นโยบายดังกล่าวเป็ นประจําทุกปี
(2)

หลักจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ

บริษทั ฯ มีเจตนารมณ์ในการดําเนินธุรกิจของบริษัทอย่างโปร่งใส มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อผูม้ สี ่วนได้
ส่วนเสีย ตลอดจนสังคมและสิง่ แวดล้อม โดยบริษทั ฯ ได้กาํ หนดข้อพึงปฏิบตั เิ ป็ นลายลักษณ์อกั ษรเพื่อให้คณะกรรมการ
บริษทั ผูบ้ ริหาร และพนักงานยึดถือเป็ นหลักในการปฏิบตั ิ ดังนี้
(ก)

จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อผูถ้ อื หุน้

(ข)

จรรยาบรรณว่าด้วยความสัมพันธ์ต่อลูกค้า

(ค)

จรรยาบรรณว่าด้วยความสัมพันธ์ต่อคู่คา้ คู่แข่งทางการค้า และเจ้าหนี้

(ง)

จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อพนักงาน
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(จ)

จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม

ทัง้ นี้ บริษทั ฯ จะประกาศและแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบและปฏิบตั อิ ย่างเคร่งครัด
(3)

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ มีนโยบายขจัดปญั หาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีเหตุผล
และเป็ นอิสระภายใต้กรอบจริยธรรมทีด่ ี เพื่อผลประโยชน์ของบริษทั ฯ เป็ นสําคัญ โดยกําหนดให้ผทู้ ม่ี สี ว่ นเกีย่ วข้องหรือ
เกีย่ วโยงกับรายการทีพ่ จิ ารณาเปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับส่วนได้เสียของตนและผูท้ เ่ี กีย่ วข้องให้บริษทั ฯ ทราบ และต้องไม่
เข้าร่วมการพิจารณา รวมถึงไม่มอี าํ นาจอนุมตั ใิ นรายการดังกล่าว
บริษทั ฯ มีนโยบายในการทํารายการเกีย่ วโยงกัน และรายการทีม่ คี วามขัดแย้งทางผลประโยชน์ทส่ี อดคล้องกับ
กฎหมาย ตลอดจนข้อบังคับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทัง้ จะเปิ ดเผย
รายการดังกล่าวไว้ในรายงานประจําปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)
(4)

การควบคุมภายใน

บริษทั ฯ ได้จดั ให้มรี ะบบการควบคุมภายในเพื่อการกํากับดูแลและการควบคุมภายใน ทัง้ ในระดับบริหารและ
ระดับปฏิบตั ิงานที่มปี ระสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ มีการจัดตัง้ ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เพื่อทําหน้าที่ประเมิน
ความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบทีว่ างไว้
(5)

การบริหารความเสีย่ ง

บริษทั ฯ ได้จดั ให้มกี ารกํากับดูแลระบบและกระบวนการบริหารจัดการความเสีย่ งเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของ
บริษทั ฯ อย่างเหมาะสม
(6)

รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าทีส่ อบทานรายงานทางการเงิน โดยมีฝา่ ยบัญชีและผูส้ อบบัญชีมาประชุมร่วมกัน
และนํ าเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษทั เป็ นผู้รบั ผิดชอบต่องบ
การเงินรวมของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย รวมทัง้ สารสนเทศทางการเงินทีป่ รากฏในรายงานประจําปี
การประชุมคณะกรรมการและการประเมิ นตนเอง
บริษทั ฯ จัดให้มกี ารประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยทุกไตรมาส และมีการประชุมพิเศษเพิม่ ตามความ
จําเป็ น โดยมีการกําหนดวาระประชุมชัดเจนล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดําเนินงานเป็ นประจํา บริษทั ฯ
จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการทุกท่านล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้คณะกรรมการได้มเี วลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม เว้นแต่
กรณีมเี หตุจาํ เป็ นเร่งด่วน และจะจัดให้มกี ารบันทึกรายงานการประชุมและจัดเก็บรวบรวมเอกสารทีร่ บั รองแล้วเพื่อใช้ใน
การอ้างอิงและสามารถตรวจสอบได้ โดยในการประชุมทุกครัง้ จัดให้มผี บู้ ริหารและผูท้ เ่ี กีย่ วข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อให้
ข้อมูลและรายละเอียดประกอบการตัดสินใจทีถ่ ูกต้องและทันเวลา
ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการหนึ่งคนมีหนึ่งเสียง
โดยกรรมการทีม่ สี ่วนได้เสียในวาระใดจะไม่เข้าร่วมประชุมและใช้สทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนัน้ ทัง้ นี้ ในกรณีท่ี
คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในทีป่ ระชุมจะออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีกหนึ่งเสียงเป็ นเสียงชีข้ าด
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นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษทั สนับสนุนให้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ เพื่อปรับปรุง
และแก้ไขการดําเนินงาน โดยมีการกําหนดหัวข้อที่จะประชุมชัดเจนก่อนทีจ่ ะวัดผลการประเมินดังกล่าว เพื่อรวบรวม
ความเห็นและนํ าเสนอต่อที่ประชุม รวมทัง้ เปิ ดเผยหลักเกณฑ์ ขัน้ ตอน และผลการประเมินในภาพรวมในรายงาน
ประจําปี
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนของกรรมการ คือ ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบีย้ ประชุม ซึง่ จะต้องอยู่ในเกณฑ์เฉลีย่ เมื่อเทียบกับ
อุตสาหกรรมเดียวกัน โดยจะคํานึงถึงความเพียงพอต่อการปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั
ส่วนผูบ้ ริหารจะได้รบั ผลตอบแทนทีเ่ ป็ นเงินเดือนและโบนัสประจําปี โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานของบริษทั ฯ
เป็ นสําคัญ ทัง้ นี้ ค่าตอบแทนรายปี ของคณะกรรมการและผูบ้ ริหารรวมกันจะต้องไม่เป็ นจํานวนที่สงู ผิดปกติเมื่อเทียบ
กับผลตอบแทนของกรรมการและผูบ้ ริหารโดยเฉลีย่ ของบริษทั ทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยจะ
คํานึงถึงประโยชน์สงู สุดของผูถ้ อื หุน้ เป็ นหลัก
การสรรหาและการพัฒนากรรมการและผูบ้ ริหาร
ในการสรรหาผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ คณะกรรมการบริษทั มีนโยบายกําหนดว่าบุคคลทีจ่ ะได้รบั การแต่งตัง้ ให้ดํารง
ตําแหน่ งผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ จะต้องมีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตามที่กฎหมายกําหนด และมีความรู้ความสามารถรวมถึง
ประสบการณ์ทาํ งานทีเ่ หมาะสมกับการดําเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ด้วย
คณะกรรมการบริษทั มีนโยบายส่งเสริมและอํานวยความสะดวกให้มกี ารฝึกอบรมและให้ความรูแ้ ก่ผเู้ กีย่ วข้องใน
ระบบการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร และเลขานุ การบริษทั เป็ นต้น
เพื่อให้มกี ารปรับปรุงการปฏิบตั งิ านอย่างต่อเนื่อง การฝึกอบรมและให้ความรูอ้ าจกระทําเป็ นการภายในบริษทั ฯ หรือใช้
บริการของสถาบันภายนอกก็ได้
ในกรณีท่มี กี ารเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือมีกรรมการเข้าใหม่ ฝ่ายจัดการจะจัดให้มเี อกสารและข้อมูลที่เป็ น
ประโยชน์ต่อการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องกรรมการเข้าใหม่ รวมถึงจัดให้มกี ารแนะนํ าลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดําเนิน
ธุรกิจของบริษทั ฯ ให้แก่กรรมการใหม่
คณะกรรมการบริษทั จะจัดให้มกี ารหมุนเปลีย่ นงานทีไ่ ด้รบั มอบหมายตามความถนัดของผูบ้ ริหารและพนักงาน
โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของงานและเวลาเป็ นหลัก โดยประธานเจ้าหน้ าที่บริหารจะกําหนดช่วงเวลาและ
พิจารณาผลการปฏิบตั ิงานดังกล่าวเพื่อเป็ นแผนพัฒนาและสืบทอดงานของบริษัทฯ ทัง้ นี้ เพื่อพัฒนาผู้บริหารและ
พนักงานให้มคี วามรูค้ วามสามารถในการทํางานมากขึน้ และให้สามารถทํางานแทนกันได้
นโยบายป้ องกันเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการบริษทั กําหนดนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการทีว่ ่าการ
ตัดสินใจใด ๆ ในการดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องเป็ นไปเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษทั และผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ และ
ควรหลีกเลีย่ งการกระทําทีก่ ่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกําหนดให้ผทู้ ม่ี สี ่วนเกีย่ วข้องหรือมีส่วนได้เสีย
กับรายการทีพ่ จิ ารณาต้องแจ้งให้บริษทั ฯ ทราบถึงความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียของตนในรายการดังกล่าว และ
ต้องไม่เข้าร่วมในการพิจารณา รวมถึงไม่มอี าํ นาจในการอนุมตั ธิ ุรกรรมนัน้ ๆ
นโยบายการกํากับดูแลการดําเนิ นงานของบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม
เพื่อให้บริษทั ฯ สามารถควบคุมดูแลกิจการและการดําเนินงานของบริษทั ย่อยได้เสมือนเป็ นหน่ วยงานหนึ่งของ
บริษทั ฯ และ/หรือสามารถตรวจสอบดูแลการดําเนินกิจการของบริษทั ร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษทั ฯ จึงกําหนดให้
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การเสนอชื่อและการใช้สทิ ธิออกเสียงในการแต่งตัง้ บุคคลเป็ นกรรมการในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมจะต้องได้รบั อนุ มตั ิ
จากคณะกรรมการบริษัท ก่ อ น โดยบุ ค คลที่ไ ด้ร ับ แต่ ง ตัง้ ให้เ ป็ น กรรมการในบริษัท ย่ อ ยหรือ บริษัท ร่ ว ม มีห น้ า ที่
ดําเนินการเพื่อประโยชน์ท่ดี ีท่สี ุดของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนัน้ ๆ (ไม่ใช่ต่อบริษัทฯ) และบริษัทฯ ได้กําหนดให้
บุคคลทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ นัน้ ต้องได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั ก่อนทีจ่ ะไปลงมติ หรือใช้สทิ ธิออกเสียงในเรื่องสําคัญ
ในระดับเดียวกับที่ต้องได้รบั อนุ มตั ิจากคณะกรรมการบริษัทหากเป็ นการดําเนินการโดยบริษัทฯ เอง ทัง้ นี้ การส่ง
กรรมการเพื่อเป็ นตัวแทนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดังกล่าวเป็ นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ และ/หรือ
ข้อตกลงระหว่างผูถ้ อื หุน้ ในบริษทั ย่อยหรือบริษทั ร่วมดังกล่าว
นอกจากนี้ ในกรณีเป็ นบริษทั ย่อย บริษทั ฯ กําหนดระเบียบให้บุคคลทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ จากบริษทั ฯ นัน้ ต้องดูแลให้
บริษทั ย่อยมีขอ้ บังคับในเรื่องการทํารายการเกีย่ วโยง การได้มาหรือจําหน่ ายไปซึง่ สินทรัพย์ หรือการทํารายการสําคัญ
อื่นใดของบริษทั ฯ ดังกล่าว ให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้องกับการเปิ ดเผยข้อมูลและการทํารายการ
ข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษทั ฯ รวมถึงต้องกํากับดูแลให้มกี ารจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของ
บริษทั ย่อยให้บริษทั ฯ สามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทํางบการเงินรวมได้ทนั กําหนดด้วย
นโยบายการใช้ข้อมูลภายใน
บริษทั ฯ ให้ความสําคัญต่อการป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายในของบริษทั ฯ โดยบริษทั ฯ มีนโยบายห้ามมิให้กรรมการ
ผู้บ ริห าร พนัก งาน และลู ก จ้า งของบริษัท ฯ นํ า ความลับ และ/หรือ ข้อ มูล ภายในของบริษัท ฯ ที่ย ัง ไม่ เ ปิ ด เผยต่ อ
สาธารณชนไปเปิ ด เผยหรือ แสวงหาประโยชน์ แ ก่ ต นเองหรือ ผู้อ่ืน ไม่ ว่ า ทางตรงหรือ ทางอ้อ ม และไม่ ว่ า จะได้ร ับ
ผลตอบแทนหรือไม่กต็ าม รวมทัง้ ต้องไม่ทําการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ โดยใช้ขอ้ มูลภายใน ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้
กําหนดแนวทางป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายใน ดังนี้
1.

2.

3.

ให้ความรูแ้ ก่กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ เกีย่ วกับหน้าทีใ่ นการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตนเอง
คู่สมรส และบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตาม
มาตรา 59 และบทกําหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
(รวมทัง้ ทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม) รวมทัง้ การรายงานการได้มาหรือจําหน่ ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของตนเอง คู่สมรส
และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา
246 และบทกําหนดโทษตามมาตรา 298 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
(รวมทัง้ ทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม)
กําหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษทั ฯ รวมทัง้ คู่สมรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิติภาวะจัดทํา และเปิ ดเผย
รายงานการถือครองหลักทรัพย์ และรายงานการเปลีย่ นแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ต่อสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทกําหนดโทษตามมาตรา 275 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม) และจัดส่งสําเนา
รายงานนี้ให้แก่บริษทั ฯ ในวันเดียวกันกับที่ส่งรายงานต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์
กําหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยทีไ่ ด้รบั ทราบข้อมูลภายในทีเ่ ป็ น
สาระสําคัญซึ่ง มีผลหรือ อาจมีผลต่ อการเปลี่ย นแปลงราคาหลักทรัพย์จะต้องงดการซื้อ ขายหลัก ทรัพ ย์ของ
บริษัทฯ ในช่วง 30 วันก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนัน้ จะเปิ ดเผยต่อสาธารณชน และในช่วงเวลา 24
ชัวโมงภายหลั
่
งจากที่ขอ้ มูลดังกล่าวของบริษัทฯ ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณชนแล้ว และผู้ท่เี กี่ยวข้องกับข้อมูล
ดังกล่าวจะต้องไม่เ ปิ ด เผยข้อมูลนัน้ ให้ผู้อ่ืนทราบจนกว่าจะได้มีก ารแจ้ง ข้อมูลนัน้ ต่ อ ตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย ทัง้ นี้ หากมีการกระทําอันฝ่าฝื นระเบียบปฏิบตั ิดงั กล่าวข้างต้น บริษัทฯ จะถือเป็ นความผิดทาง
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วินยั ตามข้อบังคับการทํางานของบริษทั ฯ โดยจะพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ตัง้ แต่ การตักเตือนด้วยวาจา
การตักเตือนเป็ นหนังสือ การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้างให้พน้ สภาพการเป็ นพนักงาน
9.2 คณะกรรมการชุดย่อย
โครงสร้างกรรมการบริษทั ฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความ
เสีย่ ง คณะกรรมการบริหาร และผูบ้ ริหาร โดยมีขอบเขตอํานาจหน้าที่ ดังนี้
9.3 ขอบเขตอํานาจหน้ าที่
9.3.1

ขอบเขตอํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริษทั

มติของทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 3/2558 วันที่ 2 มีนาคม 2558 ได้อนุ มตั ิกฎบัตร ซึง่ ระบุขอบเขต
อํา นาจ หน้ า ที่ ความรับ ผิด ชอบของกรรมการบริษัท และเป็ น ไปตามที่ไ ด้กํ า หนดไว้ใ นกฎหมาย ข้อ บัง คับ และ
วัตถุประสงค์ของบริษทั ฯ ซึง่ รวมถึงการดําเนินการดังต่อไปนี้
1. ปฏิบตั หิ น้าที่ และกํากับดูแลกิจการของบริษทั ฯ ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติทป่ี ระชุม
คณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง ความซื่อสัตย์สุจริตและ
ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษทั ฯ
2. กําหนดวิสยั ทัศน์ กลยุทธ์ ทิศทางของธุรกิจ นโยบาย เป้าหมาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการ
บริหารจัดการ และอํานาจอนุ มตั ขิ องบริษทั ฯ และบริษัทย่อยตามทีฝ่ ่ายจัดการนําเสนอ และกํากับดูแลการบริหารงาน
และผลการปฏิบตั ิงานของฝ่ายจัดการ คณะกรรมการชุดย่อยของบริษทั ฯ หรือบุคคลใด ๆ ซึง่ ได้รบั มอบหมายให้ทํา
หน้าทีด่ งั กล่าว เพื่อให้เป็ นไปตามนโยบายทีก่ ําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิม่ มูลค่าสูงสุดให้แก่
บริษทั ฯ และผูถ้ อื หุน้
3. ติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิหน้าที่ของฝ่ายจัดการ คณะกรรมการชุดย่อยของบริษทั ฯ อย่างต่อเนื่อง
และสมํ่าเสมอเพื่อให้บรรลุกลยุทธ์และเป็ นไปตามแผนงานและงบประมาณ
4. กํา หนดกรอบและนโยบายสํา หรับ การกํ า หนดเงิน เดือ น การปรับ ขึ้น เงิน เดือ น การกํา หนดเงิน โบนั ส
ค่าตอบแทน และบําเหน็จรางวัลของพนักงานบริษทั ฯ รวมถึงดูแลระบบกลไกการจ่ายค่าตอบแทนผูบ้ ริหารทีเ่ หมาะสม
5. ดําเนิ นการให้บ ริษัทฯ และบริษัทย่อยมีระบบงานบัญชีท่เี หมาะสมและมีประสิทธิภาพ และจัดให้มีการ
รายงานทางการเงินและการสอบบัญชีท่เี ชื่อถือได้ รวมทัง้ จัดให้มรี ะบบควบคุมภายใน และระบบตรวจสอบภายในที่
เพียงพอและเหมาะสม
6. พิจารณาอนุ มตั กิ ารได้มาหรือจําหน่ ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ (ในกรณีทข่ี นาดของรายการไม่จําเป็ นต้องพิจารณา
โดยทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ) การลงทุนในธุรกิจใหม่ และการดําเนินงานใด ๆ ให้เป็ นไปตามกฎหมาย ประกาศ และระเบียบ
ข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้อง
7. พิจารณาและ/หรือให้ความเห็นต่อรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน (ในกรณีทข่ี นาดของรายการไม่จาํ เป็ นต้องพิจารณา
โดยทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ) ของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยให้เป็ นไปตามกฎหมาย ประกาศ และระเบียบข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้อง
8. พิจารณาอนุมตั กิ ารจ่ายเงินปนั ผลระหว่างกาลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ
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9. สอบทานกระบวนการและนโยบายในการบริหารความเสีย่ งและติดตามผลการปฏิบตั งิ าน
ั หาความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ ร ะหว่ างผู้มีส่วนได้เ สียของบริษัทฯ และบริษัท ย่อ ย
10. ดูแลไม่ใ ห้เ กิดป ญ
ทัง้ นี้ ในกรณีทก่ี รรมการรายใดมีสว่ นได้เสียในธุรกรรมใดทีท่ ํากับบริษทั ฯ หรือมีสดั ส่วนการถือหุน้ ในบริษทั ฯ และ/หรือ
บริษทั ย่อยเพิม่ ขึน้ หรือลดลง ให้กรรมการรายดังกล่าวแจ้งให้บริษทั ฯ ทราบโดยไม่ชกั ช้า
11. จัดให้มนี โยบายเกีย่ วกับการกํากับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาล และการปรับใช้นโยบายดังกล่าวอย่างมี
ประสิทธิภาพ
12. สอบทานนโยบายในการกํากับดูแลกิจการ และความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงการต่อต้านการคอร์รปั ชัน่
(Anti-Corruption) ของบริษทั ฯ และพิจารณาอนุ มตั ริ ายงานผลการประเมินการกํากับดูแลกิจการ และความรับผิดชอบ
ต่อสังคม และการต่อต้านการคอร์รปั ชันประจํ
่
าปี ทีจ่ ดั ทําโดยคณะกรรมการชุดย่อยทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
13. แต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหาร
ความเสีย่ ง และ/หรือคณะกรรมการชุดย่อยอื่นใด เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการบริษทั
ฯ ตามความเหมาะสม
14. แต่งตัง้ เลขานุการบริษทั เพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการบริษทั ในการปฏิบตั งิ านต่าง ๆ เพื่อให้การดําเนินธุรกิจ
ของบริษทั ฯ เป็ นไปตามกฎหมายและระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง
15. ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอกหากมีความจําเป็ นเพื่อประกอบการตัดสินใจทีเ่ หมาะสม
16. จัดทํารายงานประจําปี และรับผิดชอบต่อการจัดทําและเปิ ดเผยงบการเงินเพื่อแสดงถึงฐานะทางการเงินและ
ผลการดําเนินงานของบริษทั ฯ ในรอบปี ทผ่ี ่านมาเพื่อเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
17. จัดให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วนั สิน้ สุดของรอบปี บญ
ั ชีของ
บริษทั ฯ
18. พิจารณาอนุ มตั เิ รื่องต่าง ๆ โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มสี ่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัทฯ
อย่างเป็ นธรรม
19. มอบหมายให้ ก รรมการคนหนึ่ ง หรื อ หลายคนหรื อ บุ ค คลอื่ น ใดปฏิ บ ัติ ก ารอย่ า งหนึ่ ง อย่ า งใดแทน
คณะกรรมการบริษทั ได้
ทัง้ นี้ การมอบหมายอํา นาจหน้ า ที่แ ละความรับ ผิด ชอบของคณะกรรมการบริษัท นัน้ จะไม่ มีล ัก ษณะเป็ น
การมอบอํานาจ หรือมอบอํานาจช่วงที่ทําให้คณะกรรมการบริษัท หรือ ผู้รบั มอบอํานาจจากคณะกรรมการบริษัท
สามารถอนุมตั ริ ายการทีต่ นหรือบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง (ตามทีน่ ิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รบั ประโยชน์ในลักษณะ
ใด ๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อ่นื ใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ยกเว้นเป็ นการอนุ มตั ิ
รายการทีเ่ ป็ นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ทท่ี ป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ หรือคณะกรรมการบริษทั พิจารณาอนุมตั ไิ ว้

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)
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บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
9.3.2

ขอบเขตอํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นคณะกรรมการอิสระทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ เพื่อช่วยสนับสนุ นคณะกรรมการบริษทั ในการกํากับ
ดูแลและตรวจสอบการบริหารงาน การควบคุมภายใน และการปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้ การจัดทํา
รายงานทางการเงิน เพื่อให้การปฏิบตั งิ านและการเปิ ดเผยข้อมูลของบริษทั ฯ เป็ นไปอย่างโปร่งใสและน่ าเชื่อถือ โดยมี
อํานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบทีส่ าํ คัญ ซึง่ กําหนดอยู่ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ ได้รบั การอนุ มตั ติ าม
มติของทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 3/2558 วันที่ 2 มีนาคม 2558 ดังนี้
1. สอบทานให้บริษทั ฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษทั ฯ มีระบบควบคุมภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal
audit) ทีม่ คี วามเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่ วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้
ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่ วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่ วยงานอื่นใดที่
รับผิดชอบเกีย่ วกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้ บ ริษั ท ฯ ปฏิบ ัติ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลัก ทรัพ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ ข้อ กํ า หนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ บุคคลซึ่งมีความเป็ นอิสระเพื่อทําหน้าที่เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และ
เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทัง้ เข้าร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มฝี า่ ยจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่าง
น้อยปี ละ 1 ครัง้
5. พิจารณารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน หรือรายการทีอ่ าจจะมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็ นไปตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทัง้ ประกาศและข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/กฎหมายที่
เกีย่ วข้อง ทัง้ นี้ เพื่อให้มนใจว่
ั ่ ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั ฯ
6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี ของบริษัทฯ ซึ่งรายงาน
ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(ก)

ความเห็นเกีย่ วกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นทีเ่ ชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษทั ฯ

(ข)

ความเห็นเกีย่ วกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทั ฯ

(ค)

ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ

(ง )

ความเห็นเกีย่ วกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี

(จ)

ความเห็นเกีย่ วกับรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(ฉ )

จํ า นวนการประชุ ม คณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้า ร่ ว มประชุ ม ของกรรมการตรวจสอบ
แต่ละท่าน

(ช)

ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รบั จากการปฏิบตั ิหน้ าที่ตามกฎบัตร
(Charter)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)
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บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
(ซ)

รายการอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และผู้ลงทุนทัวไปควรทราบภายใต้
่
ขอบเขตหน้าที่และ
ความรับผิดชอบทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั

7. ทบทวนและเสนอแก้ไขขอบเขตอํานาจ หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้อง
กับสภาวการณ์
8. ตรวจสอบและสอบสวนผู้ท่เี กี่ยวข้องภายใต้อํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีอํานาจใน
การว่าจ้างหรือนําผูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะด้านมาช่วยงานตรวจสอบและสอบสวน
9. หากพบหรือ มีข้อ สงสัย ว่ า มีรายการหรือ การกระทํา ดัง ต่ อ ไปนี้ ซึ่ง อาจมีผลกระทบอย่ า งมีนัย สํา คัญ ต่ อ
ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษทั ฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อ
ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
(ก)

รายการทีเ่ กิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(ข)

การทุจริตหรือมีสงิ่ ผิดปกติหรือมีความบกพร่องทีส่ าํ คัญในระบบควบคุมภายใน

(ค)

การฝ่า ฝื น กฎหมายว่า ด้วยหลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ ข้อกําหนดของตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ ง
ประเทศไทย หรือ กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ
หากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผู้บ ริห ารไม่ ดํา เนิ น การให้มีก ารปรับ ปรุ ง แก้ไ ขภายในเวลาข้า งต้ น
กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทําตามข้างต้นต่อสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

10. ให้ความเห็นต่ อฝ่ายจัดการเกี่ยวกับการแต่ งตัง้ เลิกจ้าง ผลการดําเนินงาน งบประมาณ และอัตราของ
ฝา่ ยตรวจสอบภายใน
11. จัดทํารายงานการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษทั อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
12. สอบทาน และให้ความเห็นในรายงานผลการประเมินการกํากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
และการต่อต้านการคอร์รปั ชันประจํ
่
าปี ซึง่ ได้จดั ทําโดยคณะกรรมการชุดย่อยทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
13. ปฏิบตั กิ ารอื่นใดตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
9.3.3

ขอบเขตอํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

มติของทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 3/2558 วันที่ 2 มีนาคม 2558 มีการกําหนดขอบเขตหน้าที่ และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ทบทวนถึง ลัก ษณะความเสี่ย งที่บ ริษัท ฯ ประสบอยู่ห รือ คาดว่ า จะเกิด ขึ้น และส่ง ผลกระทบต่ อ บริษัท ฯ
(Identification of Risk) รวมทัง้ กําหนดนโยบายการบริหารความเสีย่ งทัง้ จากภายนอกและภายในองค์กรให้ครอบคลุม
อย่างน้อย 4 ประการดังนี้
(ก) ความเสีย่ งทางการเงิน (Financial Risk)
(ข) ความเสีย่ งด้านการดําเนินงาน (Operational Risk)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)
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บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
(ค) ความเสีย่ งด้านกลยุทธ์การดําเนินธุรกิจ (Strategic Risk)
(ง) ความเสีย่ งจากกฎหมาย บุคลากรและข้อผูกพันตามสัญญาต่างๆ ขององค์กร (Compliance Risk)
2. กําหนดกลยุทธ์ โครงสร้างและทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารความเสีย่ งขององค์กรให้สอดคล้องกับนโยบาย
การบริหารความเสีย่ งตลอดจนกลยุทธ์และทิศทางธุรกิจของบริษทั ฯ
3. กําหนดวงเงินหรือประเภทของกิจกรรมตามความเสีย่ งเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการปฏิบตั งิ านตามสถานการณ์
ความเสีย่ งแต่ละประเภทเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษทั เห็นชอบ
4. กํากับดูแลตลอดจนทบทวนนโยบาย กลยุทธ์ และวิธปี ฏิบตั ิ เพื่อให้มนใจได้
ั่
ว่ากลยุทธ์การบริหารความเสีย่ ง
ได้นําไปปฏิบตั อิ ย่างเหมาะสม
5. มีอาํ นาจแต่งตัง้ คณะทํางาน เพื่อประเมินและติดตามความเสีย่ งทัง่้ องค์กร
เสีย่ ง

6. รายงานต่อคณะกรรมการบริษทั และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบเกีย่ วกับความเสีย่ งและการจัดการความ

7. ทบทวนและเสนอแก้ไขขอบเขตอํานาจ หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งให้
สอดคล้องกับสภาวการณ์
8. ดําเนินการอื่นใดตามที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั หรือตามนโยบายทีค่ ณะกรรมการบริษัท
กําหนด
9.3.4

ขอบเขตอํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริหาร

ตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 3/2558 วันที่ 2 มีนาคม 2558 และตามมติของที่ประชุม
คณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 8/2559 วันที่ 12 กันยายน 2559 ได้มมี ติกําหนดขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริหาร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. จัดทําและกําหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และอํานาจ
การบริหารงานเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษทั เห็นชอบ และดําเนินการตามทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริษทั รวมถึงตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงานดังกล่าวให้เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. จัดการและควบคุมดูแลการดําเนินกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารงานทัวไปของบริ
่
ษทั ฯ รวมถึงการออก
ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของบริษทั ฯ
3. อนุ มตั ิการเข้าทําสัญญา และ/หรือธุรกรรมใด ๆ ทีเ่ กี่ยวกับการดําเนินธุรกิจปกติของบริษทั ฯ (เช่น การซื้อ
ขาย เพื่อการทําธุรกรรมตามปกติของบริษทั ฯ และเป็ นไปเพื่อประโยชน์ในการดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ของบริษทั ฯ)
ภายในวงเงินตามทีก่ ําหนดไว้ในอํานาจอนุ มตั ิ (Authority Limits) ทัง้ นี้ ขนาดรายการดังกล่าวจะต้องมีมูลค่าน้อยกว่า
รายการทีม่ นี ยั สําคัญเป็ นการได้มาจําหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ และ/หรือ รายการทีเ่ กีย่ วโยงกันตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน
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4. อนุมตั กิ ารกูย้ มื เงิน และการขอสินเชื่อใด ๆ จากสถาบันการเงิน การให้กยู้ มื ตลอดจนการจํานํา จํานอง หรือ
เข้าเป็ นผู้ค้ําประกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และการลงทุนของบริษัทฯ ภายในวงเงินตามที่กําหนดไว้ในอํานาจ
อนุมตั ิ (Authority Limits)
5. อนุมตั กิ ารใช้บริการต่างๆ ของธนาคารทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ กําหนดผูม้ อี าํ นาจสังจ่
่ ายสําหรับบัญชีธนาคารของ
บริษทั ฯ
6. อนุมตั กิ ารติดต่อ ดําเนินการ และจดทะเบียนกับหน่วยงานราชการในนามของบริษทั ฯ เพื่อประโยชน์ในการ
ดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ของบริษทั ฯ
7. กําหนดกรอบวงเงินสําหรับการเข้าทําธุรกรรม หรือสัญญาแทนบริษทั โดยประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร (CEO)
ทัง้ นี้วงเงินดังกล่าวจะต้องไม่เกินวงเงินตามทีก่ าํ หนดไว้ในอํานาจอนุมตั ิ (Authority Limits)
8. อนุมตั แิ ต่งตัง้ ทีป่ รึกษาด้านต่าง ๆ ทีจ่ ําเป็ นต่อการดําเนินงานของบริษทั ฯ ภายในวงเงินตามทีก่ ําหนดไว้ใน
อํานาจอนุมตั ิ (Authority Limits)
9. กํา หนดกรอบและนโยบายสํา หรับ การกํ า หนดเงิน เดือ น การปรับ ขึ้น เงิน เดือ น การกํ า หนดเงิน โบนั ส
ค่าตอบแทน และบําเหน็จรางวัลของพนักงานบริษทั ในตําแหน่งทีต่ ่าํ กว่าคณะกรรมการบริหารตามทีก่ าํ หนดไว้ในอํานาจ
อนุมตั ิ (Authority Limits)
10. พิจารณาสรรหาและคัดเลือกผูท้ ่มี คี วามเหมาะสมเพื่อดํารงตําแหน่ งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษทั ฯ
เพื่อเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณาแต่งตัง้ ต่อไป ทัง้ นี้ บุคคลดังกล่าวจะต้องมีความเหมาะสมในด้านความรู้
ประสบการณ์ และความเชีย่ วชาญ และเป็ นผูท้ ม่ี คี ุณสมบัตคิ รบถ้วนตามนโยบายของคณะกรรมการบริษทั เกีย่ วกับการ
สรรหาผูบ้ ริหารด้วย
11. พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทน (ไม่ว่าจะอยู่ในรูปเงินสด หลักทรัพย์ หรืออื่นใด) ของประธานเจ้าหน้ าที่
บริหารให้เหมาะสม เป็ นธรรม และเป็ นไปตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุ มตั ิ
ต่อไป
12. กําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) และความรับผิดชอบต่อสังคม
(Corporate Social Responsibility) รวมถึงการต่อต้านคอร์รปั ชัน่ (Anti-Corruption) ภายใต้กรอบของกฎหมาย
หลักเกณฑ์ ระเบียบและข้อบังคับขององค์กรทีท่ าํ หน้าทีก่ าํ กับดูแล ตลอดจนแนวทางในการกํากับดูแลกิจการและความ
รับผิดชอบต่อสังคมตามมาตรฐานสากล
13. กํากับดูแลให้องค์กรมีการดําเนินงานและปฏิบตั ิตามนโยบายกํากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่ อ
สังคมรวมถึงการต่อต้านคอร์รปั ชันของบริ
่
ษทั ฯ
14. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานการดําเนินกิจกรรมส่งเสริมการกํากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบ
ต่อสังคมรวมถึงการต่อต้านคอร์รปั ชันของบริ
่
ษัทฯ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อรักษามาตรฐานและพัฒนาการกํากับดูแล
กิจการรวมถึงการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมและการป้องกันและต่อต้านคอร์รปั ชันของบริ
่
ษัทฯ และสร้างเป็ น
วัฒนธรรมขององค์กรโดยใช้การสื่อความไปยังกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการอย่าง
สมํ่าเสมอ
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15. จัดทํารายงานผลการประเมินการกํากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคมและการต่อต้านคอร์รปั ชัน่
ประจําปี รวมถึงจัดทําความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดแี ละความรับผิดชอบต่อสังคมต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อสอบทานและให้ความเห็นก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณา
16. ดําเนินการอื่นใดตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั หรือตามนโยบายทีค่ ณะกรรมการบริษัท
กําหนด
17. มอบอํานาจให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนปฏิบตั กิ ารอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหาร
ทัง้ นี้ การมอบอํานาจ หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนัน้ จะไม่มลี กั ษณะเป็ นการมอบ
อํานาจหรือมอบอํานาจช่วงทีท่ าํ ให้คณะกรรมการบริหาร หรือผูร้ บั มอบอํานาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุ มตั ิ
รายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน) อาจมีสว่ นได้เสีย หรืออาจได้รบั ประโยชน์ในลักษณะใด ๆ หรือ
อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อ่นื ใดกับบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อยของบริษทั ฯ ยกเว้นเป็ นการอนุมตั ริ ายการทีเ่ ป็ นไป
ตามนโยบายและหลักเกณฑ์ทท่ี ป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั ได้อนุมตั ไิ ว้
9.3.5

ขอบเขตอํานาจหน้ าที่ของประธานเจ้าหน้ าที่บริหาร

มติของทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 3/2558 วันที่ 2 มีนาคม 2558 มีมติกําหนดขอบเขตหน้าที่ และ
ความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ดูแล บริหาร ดําเนินงาน และปฏิบตั ิงาน
ประจําตามปกติธุรกิจเพื่อประโยชน์ของบริษทั ให้เป็ นไปตามนโยบาย วิสยั ทัศน์ เป้าหมาย แผนการดําเนินธุรกิจ และ
งบประมาณทีก่ าํ หนดโดยทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั และ/หรือตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร
1. บริห ารจัด การการดํา เนิน งานของบริษัท ฯ ให้เป็ น ไปตามภารกิจ หลัก (Mission) ที่กําหนดโดยคณะ
กรรมการบริหารเพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดําเนินธุรกิจ และงบประมาณของบริษทั ฯ และกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจ
ทีเ่ กีย่ วข้องตามทีก่ าํ หนดโดยคณะกรรมการบริษทั และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร
2. กํากับดูแลการดําเนินการด้านการเงิน การตลาด งานบริหารบุคคล และด้านการปฏิบตั ิงานอื่นๆ โดยรวม
เพื่อให้เป็ นไปตามนโยบาย และแผนการดําเนิ นงานของบริษัทฯ ที่กําหนดไว้โดยคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ
คณะกรรมการบริหาร
บริหาร

3. มีอาํ นาจจ้าง แต่งตัง้ โยกย้าย ปลดออก และเลิกจ้างพนักงานบริษทั ในตําแหน่ งทีต่ ่ํากว่าประธานเจ้าหน้าที่

4. มีอาํ นาจกําหนดอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน บําเหน็จรางวัล เงินโบนัส และปรับขึน้ เงินเดือนสําหรับพนักงาน
บริษทั ในตําแหน่งทีต่ ่าํ กว่าประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ภายใต้กรอบ และนโยบายทีค่ ณะกรรมการบริหารกําหนดไว้และ/
หรือตามทีก่ าํ หนดไว้ในอํานาจอนุมตั ิ (Authority Limits)
5. เจรจา และเข้าทําสัญญา สังจ่
่ ายเงิน และ/หรือ ธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ
ทัง้ นี้ วงเงินสําหรับแต่ละรายการให้เป็ นไปตามที่คณะกรรมการบริหารกําหนด และ/หรือตามทีก่ ําหนดไว้ในอํานาจ
อนุมตั ิ (Authority Limits)
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6. อนุมตั แิ ต่งตัง้ ทีป่ รึกษาด้านต่าง ๆ ทีจ่ ําเป็ นต่อการดําเนินงานของบริษทั ฯ ภายในวงเงินตามทีก่ ําหนดไว้ใน
อํานาจอนุมตั ิ (Authority Limits)
7. อนุมตั กิ ารกูย้ มื เงิน และการขอสินเชื่อใด ๆ จากสถาบันการเงิน การให้กยู้ มื ตลอดจนการจํานํา จํานอง หรือ
เข้าเป็ นผู้ค้ําประกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และการลงทุนของบริษัทฯ ภายในวงเงินตามที่กําหนดไว้ในอํานาจ
อนุมตั ิ (Authority Limits)
8. อนุ มตั ิค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ การจัดสัมมนา จัดกิจกรรมสันทนาการ และจัดประชุม
สัมพันธ์ภายในวงเงินตามทีก่ าํ หนดไว้ในอํานาจอนุมตั ิ (Authority Limits)
9. ออกคําสัง่ ระเบียบ ประกาศ และบันทึกต่างๆ ภายในบริษทั ฯ เพื่อให้การดําเนินงานของบริษทั ฯ เป็ นไปตาม
นโยบาย และเพื่อผลประโยชน์ของบริษทั ฯ รวมถึงรักษาระเบียบวินยั ภายในองค์กร
10. ปฏิบตั ิหน้าที่อ่นื ๆ ที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร รวมทัง้ มี
อํานาจดําเนินการใดๆ ทีจ่ าํ เป็ นในการปฏิบตั หิ น้าทีด่ งั กล่าว
บริหาร

11.

มอบอํานาจให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนปฏิบตั ิการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนประธานเจ้าหน้ าที่

ทัง้ นี้ การมอบอํานาจ หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารนัน้ จะไม่มลี กั ษณะเป็ นการมอบ
อํานาจหรือมอบอํานาจช่วงทีท่ าํ ให้ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร หรือผูร้ บั มอบอํานาจจากประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารสามารถ
อนุมตั ริ ายการทีต่ นหรือบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง (ตามทีน่ ิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน) อาจมีสว่ นได้เสีย หรืออาจได้รบั ประโยชน์ในลักษณะใด ๆ หรือ
อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อ่นื ใดกับบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อยของบริษทั ยกเว้นเป็ นการอนุ มตั ริ ายการทีเ่ ป็ นไป
ตามนโยบายและหลักเกณฑ์ทท่ี ป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั ได้อนุมตั ไิ ว้
9.4 การสรรหาและแต่งตัง้ กรรมการ กรรมการชุดย่อย และผูบ้ ริหารระดับสูง
9.4.1 คณะกรรมการบริษทั
องค์ประกอบและการสรรหา แต่งตัง้ ถอดถอน หรือพ้นจากตําแหน่ งกรรมการของบริษทั ฯ นัน้ ได้กําหนดไว้ใน
กฎบัตรคณะกรรมการของบริษทั ฯ ซึง่ สามารถสรุปสาระสําคัญได้ดงั นี้
1.
2.
3.

คณะกรรมการบริษทั ไม่จาํ เป็ นต้องเป็ นผูถ้ อื หุน้ บริษทั ฯ
คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยกรรมการจํานวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของ
จํานวนกรรมการทัง้ หมดจะต้องมีถนิ่ ทีอ่ ยู่ในประเทศไทย
โครงสร้างคณะกรรมการบริษทั ต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้ หมด แต่
ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน โดยกรรมการอิสระจะต้องมีความเป็ นอิสระจากการควบคุมของผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ ราย
ใหญ่ และต้องไม่มสี ่วนเกีย่ วข้อง หรือมีส่วนได้เสียในทางการเงินและการบริหารกิจการ อีกทัง้ มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์คุณสมบัตกิ รรมการอิสระตามทีก่ าํ หนดในประกาศของคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ.
28/2551 อีกทัง้ มีขอบเขตอํานาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบตามทีต่ ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศ
กําหนด
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4.

คณะกรรมการบริษัทจะเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็ นประธานกรรมการบริษัท ในกรณีทค่ี ณะกรรมการบริษัท
พิจารณาเห็นสมควร อาจจะเลือกกรรมการบริษทั คนหนึ่งหรือหลายคนเป็ นรองประธานกรรมการบริษทั ก็ได้
5.
บริษทั ฯ มีนโยบายกําหนดให้ประธานกรรมการบริษทั เป็ นกรรมการอิสระ และจะต้องไม่เป็ นบุคคลคนเดียวกัน
กับกรรมการผูจ้ ดั การ
9.4.2 คณะกรรมการอิ สระ
คณะกรรมการบริษทั จะร่วมกันพิจารณาเบือ้ งต้นถึงคุณสมบัตขิ องบุคคลทีจ่ ะมาดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการอิสระ
โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติมหาชนจํากัด กฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบ
ทีเ่ กี่ยวข้อง นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาคัดเลือกกรรมการอิสระจากผูท้ รงคุณวุฒิ ประสบการณ์การ
ทํางาน และความเหมาะสมด้านอื่นๆ ประกอบกัน จากนัน้ จะนํ าเสนอต่ อที่ประชุมผู้ถือหุน้ เพื่อพิจารณาแต่งตัง้ เป็ น
กรรมการของบริษัทฯ ต่อไป บริษทั ฯ มีนโยบายการแต่งตัง้ กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการ
ทัง้ หมด และต้องมีจาํ นวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน
ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษทั ได้กาํ หนดคุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระดังนี้
1.
2.

3.

4.

5.

6.

ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละหนึ่งของจํานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ํานาจควบคุมของบริษัทฯ ทัง้ นี้ให้นับรวมการถือหุน้ ของผู้ทเ่ี กี่ยวข้องของกรรมการ
อิสระรายนัน้ ๆ ด้วย
ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการทีม่ สี ่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาที่ได้เงินเดือนประจํา หรือผู้มี
อํานาจควบคุมของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยลําดับเดียวกัน ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือ
ผูม้ อี าํ นาจควบคุมของบริษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันทีย่ ่นื
คําขออนุญาตต่อสํานักงาน ก.ล.ต.
ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ นบิด า
มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มี
อํานาจควบคุม บุคคลทีจ่ ะได้รบั การเสนอให้เป็ นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผูม้ อี ํานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือ
บริษทั ย่อย
ไม่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ี
อํานาจควบคุมของบริษทั ฯ ในลักษณะทีอ่ าจเป็ นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่
เป็ นหรือเคยเป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ัย หรือผูม้ อี ํานาจควบคุมของผูท้ ม่ี คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่
บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ํานาจควบคุมของบริษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี นบั จากวันทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้
ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ํานาจ
ควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มนี ัย ผู้มอี ํานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมี
ผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี าํ นาจควบคุมของบริษทั ฯ
สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี นบั จากวันทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้
ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็ นทีป่ รึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึง่ ได้รบั ค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื
หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี าํ นาจควบคุมของบริษทั ฯ และไม่เป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั ผูม้ อี าํ นาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของผู้
ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี นับจากวันที่
ได้รบั การแต่งตัง้
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7.

ไม่เป็ นกรรมการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษทั ฯ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ อื หุน้
ซึง่ เป็ นผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มนี ัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
หรือไม่เป็ นหุน้ ส่วนทีม่ นี ยั ในห้างหุน้ ส่วน หรือเป็ นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้างพนักงาน ทีป่ รึกษาที่
รับเงินเดือนประจํา หรือถือหุน้ เกินร้อยละหนึ่งของจํานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั อื่น ซึง่ ประกอบ
กิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีม่ นี ยั กับกิจการของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย
9. ไม่มลี กั ษณะอื่นใดทีท่ าํ ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกีย่ วกับการดําเนินงานของบริษทั ฯ
9.4.3 คณะกรรมการตรวจสอบ
1
คณะกรรมการบริษั ท เป็ น ผู้ ค ัด เลือ กแต่ ง ตัง้ กรรมการอิส ระ เป็ น ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและ
กรรมการตรวจสอบ
2
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระของบริษทั อย่างน้อย 3 คน โดยมีกรรมการอย่างน้อย 1
คน เป็ นผู้มีความรู้และประสบการณ์ ในการสอบทานความน่ าเชื่อถือของงบการเงิน โดยต้องระบุคุณสมบัติ
ดังกล่าวไว้ในหนังสือรับรองประวัตขิ องกรรมการตรวจสอบที่ต้องส่งต่อตลาดหลักทรัพย์ รวมทัง้ ระบุไว้ในแบบ
Filing แบบ 56-1 และแบบ 56-2
3
เมื่อกรรมการตรวจสอบครบวาระการดํารงตําแหน่ ง หรือมีเหตุทก่ี รรมการตรวจสอบไม่สามารถอยู่ได้จนครบ
วาระ และมีผลให้จํานวนสมาชิกน้อยกว่า 3 คน คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตัง้ กรรมการตรวจสอบทดแทนให้
ครบถ้วนภายใน 3 เดือนนับแต่วนั ทีจ่ ํานวนสมาชิกไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบตั งิ านของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
4
ให้ผอู้ าํ นวยการฝา่ ยตรวจสอบภายในของบริษทั ฯ เป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ทัง้ นี้ กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านจะมีวาระดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี
คณะกรรมการบริษทั จะเป็ นผูแ้ ต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบซึง่ ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3
ท่าน โดยแต่งตัง้ จากกรรมการอิสระของบริษัทที่มคี ุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด นอกจากนี้ กรรมการอิสระที่
ดํารงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัตเิ พิม่ เติมดังนี้
1
2

3

ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดในบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผู้
ถือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี าํ นาจควบคุมบริษทั ทัง้ นี้โดยให้นบั รวมหุน้ ทีถ่ อื โดยผูท้ เ่ี กีย่ วข้องด้วย
ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการทีม่ สี ่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาทีไ่ ด้เงินเดือนประจํา หรือผู้มี
อํานาจควบคุมของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยลําดับเดียวกัน ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือ
ของผูม้ อี าํ นาจควบคุมของบริษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนเข้า
ดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการตรวจสอบ
ไม่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ี
อํานาจควบคุมของบริษทั ฯ ในลักษณะทีอ่ าจจะเป็ นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่
เป็ นหรือเคยเป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ัย หรือผูม้ อี ํานาจควบคุมของผูท้ ม่ี คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่
บริษทั ย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มอี ํานาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี อีกทัง้ ไม่มผี ลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่วา่ ทางตรงหรือทางอ้อมทัง้ ในด้านการเงินและ
การบริหารงานของบริษทั ฯ บริษทั ในเครือ บริษทั ร่วม หรือบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง ในลักษณะทีจ่ ะทําให้ขาด
ความเป็ นอิสระ
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4

ไม่มคี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะทีเ่ ป็ นบิดามารดา คู่สมรส พี่
น้องและบุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุน้ รายใหญ่ของบริษัทฯ ผู้มอี ํานาจ
ควบคุม หรือบุคคลทีจ่ ะได้รบั การเสนอชื่อเป็ นกรรมการหรือผูม้ อี าํ นาจควบคุมของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
5
ไม่เป็ นกรรมการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษทั ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
หรือผูถ้ อื หุน้ ซึง่ เป็ นผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ นอกจากนี้แล้วยังต้องสามารถแสดงความเห็นหรือรายงาน
ได้อย่างมีอสิ ระตามภารกิจทีไ่ ด้รบั มอบหมายโดยไม่คํานึงถึงผลประโยชน์ใดๆ ทีจ่ ะมาบีบบังคับให้ไม่สามารถ
แสดงความเห็นได้ตามทีพ่ งึ จะเป็ น
6
ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูต้ รวจสอบบัญชีของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี าํ นาจ
ควบคุม หรือนิตบิ ุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง และไม่เป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ัย ผูม้ อี ํานาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ
ของสํานักงานสอบบัญชี ซึง่ มีผสู้ อบบัญชีบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือผูม้ อี ํานาจควบคุมของ
บริษทั ฯสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนเข้าดํารงตําแหน่ งเป็ น
กรรมการตรวจสอบ
7
ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็ นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึง่ ได้รบั ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่ ผูม้ อี าํ นาจควบคุมของบริษทั ฯ และนิตบิ ุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง ทัง้ นี้ในกรณีทผ่ี ใู้ ห้บริการทางวิชาชีพ
เป็ นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วน
ผูจ้ ดั การของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนัน้ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อน
เข้าดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการตรวจสอบ
8
ไม่ประกอบกิจการที่มสี ภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มนี ัยกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็ น
หุ้น ส่ว นที่มีนัย ในห้า งหุ้นส่ว น หรือ เป็ นกรรมการที่มีส่ว นร่ ว มบริห ารงาน ลูก จ้า ง พนัก งาน ที่ป รึก ษาที่ร ับ
เงินเดือนประจํา หรือถือหุน้ ร้อยละหนึ่งของจํานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั ย่อยอื่น ซึง่ ประกอบ
กิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแบ่งปนั ทีม่ นี ยั กับกิจการของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย
9
คณะกรรมการตรวจสอบต้องเป็ นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามคุณสมบัติท่สี าํ นักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด
9.4.4 คณะกรรมการบริหาร
องค์ประกอบและการสรรหา แต่งตัง้ ถอดถอน หรือพ้นจากตําแหน่ งกรรมการบริหารนัน้ ได้ถูกกําหนดไว้ในกฎ
บัตรคณะกรรมการบริหารของบริษทั ฯ ซึง่ สามารถสรุปสาระสําคัญได้ดงั นี้
1
คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการจํานวนไม่น้อยกว่า 5 คน
2
คณะกรรมการบริษทั จะเลือกกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็ นประธานกรรมการบริหาร ในกรณีทค่ี ณะกรรมการ
บริษทั พิจารณาเห็นสมควรอาจจะเลือกกรรมการบริหารคนหนึ่งหรือหลายคนเป็ นรองประธานกรรมการบริหารก็
ได้
3
ประธานกรรมการบริหารอาจเป็นบุคคลคนเดียวกันกับกรรมการผูจ้ ดั การ
4
ประธานกรรมการต้องไม่เป็ นบุคคลเดียวกันกับประธานกรรมการบริหาร
9.4.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ตามทีม่ ติประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2556 ได้มมี ติแต่งตัง้ คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและบริหารความเสีย่ ง โดยคัดเลือกคณะกรรมการดังกล่าวจากคณะกรรมการบริษทั เพื่อทําหน้าทีใ่ นการ
กํากับดูแลการปฏิบตั ิงานของกรรมการและฝ่ายจัดการเพื่อให้เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี และเพื่อดูแล
สนับสนุ นให้การบริหารความเสีย่ งประสบความสําเร็จในระดับองค์กร ทัง้ นี้ กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความ
เสีย่ งดังกล่าวมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี
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9.4.6 การสรรหาผูบ้ ริหารระดับสูง
ตามทีม่ ติประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2558 มีมติกําหนดขอบเขตหน้าที่
และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอํานาจในการจ้าง แต่งตัง้ โยกย้าย
ปลดออก และเลิกจ้างพนักงานบริษทั ในตําแหน่ งทีต่ ่ํากว่าประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร และมีอํานาจกําหนดอัตราค่าจ้าง
ค่าตอบแทน บําเหน็จรางวัล เงินโบนัส และปรับขึ้นเงินเดือนสําหรับพนักงานบริษัทในตําแหน่ ง ที่ต่ํากว่าประธาน
เจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ภายใต้กรอบ และนโยบายทีค่ ณะกรรมการบริหารกําหนดไว้และ/หรือตามทีก่ าํ หนดไว้ในอํานาจอนุ มตั ิ
(Authority Limits)
นอกจากนี้ ตามมติคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 8/2559 เมือ่ วันที่ 12 กันยายน 2559 ได้มมี ติเพิม่ ขอบเขตหน้าที่
และความรับผิด ชอบของคณะกรรมการบริห ารในการพิจารณาสรรหาและคัดเลือ กผู้ท่ีมีความเหมาะสมเพื่อดํารง
ตําแหน่ งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทเพื่อเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตัง้ ต่อไป โดยบุคคล
ดังกล่าวจะต้องมีความเหมาะสมในด้านความรู้ ประสบการณ์ และความเชีย่ วชาญ และเป็ นผูท้ ม่ี คี ุณสมบัตคิ รบถ้วนตาม
นโยบายของคณะกรรมการบริษทั เกีย่ วกับการสรรหาผูบ้ ริหารด้วย
ทัง้ นี้ บุคคลทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ให้ดํารงตําแหน่ งผู้บริหารระดับสูงของบริษทั ฯ จะต้องมีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตาม
มาตรา 68 แห่ง พรบ. บริษทั มหาชนจํากัด และต้องไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 8/2553 เรื่อง การกําหนดลักษณะขาดความน่ าไว้วางใจของกรรมการและผูบ้ ริหารของ
บริษัท ฯ (รวมทัง้ ที่ไ ด้มีก ารแก้ไ ขเพิ่ม เติม) รวมทัง้ ต้องมีความรู้ค วามสามารถ รวมถึงประสบการณ์ ก ารทํา งานที่
เหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ด้วย
9.5 การกํากับดูแลการดําเนิ นงานของบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม
เพื่อให้บริษทั ฯ สามารถควบคุมดูแลกิจการและการดําเนินงานของบริษทั ย่อยได้เสมือนเป็ นหน่ วยงานหนึ่งของ
บริษทั และ/หรือสามารถตรวจสอบดูแลการดําเนินกิจการของบริษทั ร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษทั ฯ จึงกําหนดให้
การเสนอชื่อและการใช้สทิ ธิออกเสียงในการแต่งตัง้ บุคคลเป็ นกรรมการในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมจะต้องได้รบั อนุ มตั ิ
จากคณะกรรมการบริษัท ก่ อ น โดยบุ ค คลที่ไ ด้ร ับ แต่ ง ตัง้ ให้เ ป็ น กรรมการในบริษัท ย่ อ ยหรือ บริษัท ร่ ว ม มีห น้ า ที่
ดําเนินการเพื่อประโยชน์ท่ดี ีท่สี ุดของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนัน้ ๆ (ไม่ใช่ต่อบริษัทฯ) และบริษัทฯ ได้กําหนดให้
บุคคลทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ นัน้ ต้องได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั ก่อนทีจ่ ะไปลงมติ หรือใช้สทิ ธิออกเสียงในเรื่องสําคัญ
ในระดับเดียวกับที่ต้องได้รบั อนุ มตั ิจากคณะกรรมการบริษัทหากเป็ นการดําเนินการโดยบริษัท ฯ เอง ทัง้ นี้ การส่ง
กรรมการเพื่อเป็ นตัวแทนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดังกล่าวเป็ นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ และ/หรือ
ข้อตกลงระหว่างผูถ้ อื หุน้ ในบริษทั ย่อยหรือบริษทั ร่วมดังกล่าว
นอกจากนี้ ในกรณีเป็ นบริษทั ย่อย บริษทั ฯ กําหนดระเบียบให้บุคคลทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ จากบริษทั ฯ นัน้ ต้องดูแลให้
บริษทั ย่อยมีขอ้ บังคับในเรื่องการทํารายการเกีย่ วโยง การได้มาหรือจําหน่ ายไปซึง่ สินทรัพย์ หรือการทํารายการสําคัญ
อื่นใดของบริษทั ฯ ดังกล่าว ให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้องกับการเปิ ดเผยข้อมูลและการทํารายการ
ข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษทั ฯ รวมถึงต้องกํากับดูแลให้มกี ารจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของ
บริษทั ย่อยให้บริษทั สามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทํางบการเงินรวมได้ทนั กําหนดด้วย
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9.6 การดูแลเรือ่ งการใช้ข้อมูลภายใน
บริษทั ฯ ให้ความสําคัญต่อการป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายในของบริษทั ฯ โดยบริษทั ฯ มีนโยบายห้ามมิให้กรรมการ
ผู้บ ริห าร พนัก งาน และลู ก จ้า งของบริษัท ฯ นํ า ความลับ และ/หรือ ข้อ มูล ภายในของบริษัท ฯ ที่ย ัง ไม่ เ ปิ ด เผยต่ อ
สาธารณชนไปเปิ ด เผยหรือ แสวงหาประโยชน์ แ ก่ ต นเองหรือ ผู้อ่ืน ไม่ ว่ า ทางตรงหรือ ทางอ้อ ม และไม่ ว่ า จะได้ร ับ
ผลตอบแทนหรือไม่กต็ าม รวมทัง้ ต้องไม่ทําการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ โดยใช้ขอ้ มูลภายใน ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้
กําหนดแนวทางป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายใน ดังนี้
1

2

3

ให้ความรูแ้ ก่กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ เกีย่ วกับหน้าทีใ่ นการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตนเอง
คู่สมรส และบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตาม
มาตรา 59 และบทกําหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
(รวมทัง้ ทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม) รวมทัง้ การรายงานการได้มาหรือจําหน่ ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของตนเอง คู่สมรส
และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา
246 และบทกําหนดโทษตามมาตรา 298 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
(รวมทัง้ ทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม)
กําหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษทั ฯ รวมทัง้ คู่สมรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิติภาวะจัดทํา และเปิ ดเผย
รายงานการถือครองหลักทรัพย์ และรายงานการเปลีย่ นแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ต่อสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทกําหนดโทษตามมาตรา 275 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม) และจัดส่งสําเนา
รายงานนี้ให้แก่บริษทั ฯ ในวันเดียวกันกับที่ส่งรายงานต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์
กําหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยทีไ่ ด้รบั ทราบข้อมูลภายในทีเ่ ป็ น
สาระสําคัญซึ่ง มีผลหรือ อาจมีผลต่ อการเปลี่ย นแปลงราคาหลักทรัพย์จะต้องงดการซื้อ ขายหลัก ทรัพ ย์ของ
บริษัทฯ ในช่วง 30 วันก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนัน้ จะเปิ ดเผยต่อสาธารณชน และในช่วงเวลา 24
ชัวโมงภายหลั
่
งจากที่ขอ้ มูลดังกล่าวของบริษัทฯ ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณชนแล้ว และผู้ท่เี กี่ยวข้องกับข้อมูล
ดังกล่าวจะต้องไม่เ ปิ ด เผยข้อมูลนัน้ ให้ผู้อ่ืนทราบจนกว่าจะได้มีก ารแจ้ง ข้อมูลนัน้ ต่ อ ตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย ทัง้ นี้ หากมีการกระทําอันฝ่าฝื นระเบียบปฏิบตั ิดงั กล่าวข้างต้น บริษัทฯ จะถือเป็ นความผิดทาง
วินยั ตามข้อบังคับการทํางานของบริษทั ฯ โดยจะพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ตัง้ แต่ การตักเตือนด้วยวาจา
การตักเตือนเป็ นหนังสือ การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้างให้พน้ สภาพการเป็ นพนักงาน

9.7 ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี
ในงวดปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีค่าตอบแทนให้ผูส้ อบบัญชี (Audit Fee)
รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ 3,022,000 บาท ประกอบด้วยค่าตรวจสอบงบการเงินประจําปี และค่าสอบทานงบการเงินทุกไตร
มาส โดยแบ่งเป็ นของบริษทั ฯ จํานวน 2,500,000 บาท และของกิจการร่วมค้า ITD-SQ และกิจการร่วมค้า SQ-ITD ที่
คิดตามสัดส่วนของบริษทั ฯ รวมถึงบริษทั ย่อย ทัง้ หมดจํานวน 522,000 บาท
ค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี
ค่าสอบบัญชีบริษทั ฯ
ค่าสอบบัญชีกจิ การร่วมค้าและบริษทั ย่อย
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10.

ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities: CSR)

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน) มีนโยบายและการดําเนินงานของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ทีแ่ สดงถึง
ความรับผิดชอบต่อสังคม สิง่ แวดล้อม เพื่อความยังยื
่ นของกิจการ ผูม้ สี ่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม และเป็ นส่วนหนึ่ง
ในการดําเนินธุรกิจของบริษทั ฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
10.1

นโยบายภาพรวม

บริษทั ฯ มีเจตนารมณ์ทจ่ี ะดําเนินธุรกิจ ให้เจริญเติบโตบนพื้นฐานของธรรมาภิบาลและการดูแลรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิง่ แวดล้อมอย่างยังยื
่ น รวมทัง้ คํานึงถึงผลประโยชน์ของผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุ่มเป็ นสําคัญ ทัง้ นี้ เพื่อมุ่งหวังให้
ภาคอุตสาหกรรมอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมได้อย่างเป็ นสุข และพัฒนายกระดับความเจริญก้าวหน้าไปพร้อม ๆ กัน
เพื่อให้เป็ นไปตามเจตนารมณ์และแนวคิดดังกล่าวข้างต้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 2
มีนาคม 2558 จึงกําหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม และสิง่ แวดล้อม (CSR Policy) ให้เป็ นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการทางธุรกิจ (CSR in process) โดยแบ่งออกเป็ น 7 หมวดดังต่อไปนี้
1. การประกอบกิจการด้วยความเป็ นธรรม
บริษทั ฯ มุ่งเน้นที่จะประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็ นธรรม มีจรรยาบรรณ และตัง้ มันที
่ จ่ ะแข่งขัน
ทางการค้าตามหลักจริยธรรมในการประกอบการค้า กฎหมาย และหลักการแข่งขันทางการค้าอย่างเสมอภาคกัน
รวมถึงปฏิเสธพฤติกรรมใด ๆ ก็ตามทีข่ ดั ขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม เช่น การแสวงหาข้อมูลทีค่ วามเป็ นความลับ
ของคู่แข่งทางการค้า การเรียก รับ และไม่ให้ผลประโยชน์ใด ๆ ทีไ่ ม่สุจริตทางการค้าในการจัดซือ้ เครื่องจักร เป็ นต้น
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังได้เคารพต่อสิทธิในทรัพย์สนิ ทางปญั ญาของผูอ้ ่นื โดยบริษทั ฯ มีนโยบายให้บุคลากรปฏิบตั ติ าม
กฎหมายหรือข้อกําหนดเกีย่ วกับสิทธิในทรัพย์สนิ ทางปญั ญา อาทิ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทม่ี ลี ขิ สิทธิถู์ กต้องตาม
กฎหมาย เป็ นต้น อีกทัง้ บริษทั ฯ มีโครงการรณรงค์การส่งเสริมและปลูกจิตใต้สาํ นึกให้แก่บุคลากรของบริษทั ฯ ในทุก
ระดับชัน้ ให้เกิดความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย
2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่
บริษทั ฯ มีการบริหารกิจการบนพืน้ ฐานความโปร่งใส มีจริยธรรม ยึดมันในหลั
่
กการการกํากับดูแลกิจการ และ
ปฏิบตั ติ ามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ การให้หรือรับสินบนกับเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ
หรือภาคเอกชน โดยบริษทั ฯ ได้กาํ หนดโครงสร้างองค์กรให้มกี ารแบ่งหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ กระบวนการทํางาน และ
สายการบังคับบัญชาในแต่ละหน่วยงานให้มคี วามชัดเจน เพื่อให้มกี ารถ่วงดุลอํานาจและมีความรัดกุมในการตรวจสอบ
ระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังได้กาํ หนดแนวทางการปฏิบตั ใิ ห้แก่กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน
ของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ดังนี้
1.

ห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานของบริษทั ฯ ดําเนินการหรือยอมรับการทุจริตคอร์รปั ชันใน
่
ทุกรูปแบบทัง้ ทางตรงหรือทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง และให้มกี ารสอบทาน
การปฏิบตั ติ ามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันนี
่ ้อย่างสมํ่าเสมอ
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2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.

9.

กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานของบริษทั ฯ มีหน้าทีต่ ้องรายงานให้บริษทั ฯ ทราบถึงการกระทําที่
เข้าข่ายการทุจริตคอร์รปั ชันที
่ เ่ กีย่ วข้องกับบริษทั ฯ โดยแจ้งต่อผูบ้ งั คับบัญชา หรือบุคคลทีร่ บั ผิดชอบ
และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ
บริษทั ฯ จะให้ความเป็ นธรรมและคุม้ ครองผูร้ อ้ งเรียนทีแ่ จ้งเรื่องการทุจริตคอร์รปั ชัน่ รวมทัง้ บุคคลที่
ให้ความร่วมมือในการรายงานและในกระบวนการสอบสวนการทุจริตคอร์รปั ชัน่
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และฝ่ายจัดการต้องปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างในการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ และมีหน้าที่ในการให้การส่งเสริมและสนับสนุ นนโยบายต่ อต้านการ
ทุจริตคอร์รปั ชัน่ เพื่อสือ่ สารไปยังพนักงานและผูท้ เ่ี กีย่ วข้องทุกฝ่าย รวมทัง้ ทบทวนความเหมาะสม
ของนโยบายและมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพธุรกิจ ระเบียบ
ข้อบังคับ และข้อกําหนดของกฎหมาย
ผูท้ ก่ี ระทําการทุจริตคอร์รปั ชันจะต้
่ องได้รบั การพิจารณาโทษทางวินยั ตามระเบียบทีบ่ ริษทั ฯ กําหนด
ไว้ และอาจได้รบั โทษตามกฎหมาย หากการกระทํานัน้ ผิดกฎหมาย
บริษัทฯ จัดให้มีการฝึ กอบรมและการเผยแพร่ความรู้ให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของ
บริษทั ฯ ให้มคี วามเข้าใจในการปฏิบตั ติ ามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ และส่งเสริมด้าน
คุณธรรม ความซื่อสัตย์ความรับผิดชอบ และภาระหน้าทีข่ องตน
บริษทั ฯ สนับสนุนให้ค่สู ญ
ั ญา คู่คา้ หรือบุคคลอื่นทีต่ ้องปฏิบตั หิ น้าทีท่ เ่ี กีย่ วข้องกับบริษทั ฯ รายงาน
การละเมิดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันของบริ
่
ษทั
บริษัท ฯ มีน โยบายในการสรรหาหรือ การคัด เลือ กบุ ค ลากร การเลื่อ นตํ า แหน่ ง การฝึ ก อบรม
การประเมินผลการปฏิบตั งิ าน และการกําหนดค่าตอบแทนของพนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ
อย่ างเป็ น ธรรมและเพียงพอ เพื่อป้ องกันการทุ จริตคอร์ร ัปชัน่ ภายในองค์กร และเป็ น การสร้า ง
หลักประกันให้แก่พนักงานและลูกจ้างของบริษทั ฯ
เพื่อความชัดเจนในการดําเนินการในเรื่องทีม่ คี วามเสีย่ งสูงกับการเกิดการทุจริตคอร์รปั ชันในเรื
่
่อ ง
ดังต่อไปนี้ ให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ต้องปฏิบตั ิด้วยความระมัดระวัง และ
ตรวจสอบให้แน่ชดั
9.1. การให้ มอบหรือรับของกํานัล และการเลีย้ งรับรองจะต้องเป็ นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตาม
กฎหมาย เป็ นตามธรรมเนียมทางการค้าปกติหรือประเพณีนิยมในมูลค่าทีเ่ หมาะสม
9.2. การให้หรือรับเงิน บริจาค หรือเงิน สนับสนุ นต้องเป็ นไปอย่า งโปร่ งใส และถู กต้องตาม
กฎหมาย โดยต้องมันใจว่
่ าการให้หรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุ นดังกล่าวไม่ได้เป็ น
การอําพรางการติดสินบน
9.3. ในการดํา เนิ นกิจการ การติด ต่ อ การเจรจา การประมูล และการดํา เนิ นการอื่น ๆ กับ
หน่ ว ยงานภาครัฐ หรือ เอกชนจะต้ อ งเป็ น ไปอย่ า งโปร่ ง ใส และถู ก ต้ อ งตามกฎหมาย
นอกจากนี้ กรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษทั ฯ จะต้องไม่ให้หรือรับ
สินบนในทุกขัน้ ตอนของการดําเนินกิจการ
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3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริษทั ฯ มีนโยบายสนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุ ษยชน โดยการปฏิบตั ติ ่อผูท้ ม่ี สี ว่ นเกีย่ วข้องไม่ว่า
จะเป็ นพนักงาน ชุมชน และสังคมรอบข้างด้วยความเคารพในคุณค่าของความเป็ นมนุ ษย์ คํานึงถึงความเสมอภาคและ
เสรีภาพทีเ่ ท่าเทียมกัน ไม่ละเมิดสิทธิขนั ้ พืน้ ฐาน และไม่เลือกปฏิบตั ิไม่ว่าจะเป็ นในเรื่องของเชือ้ ชาติ สัญชาติ ศาสนา
ภาษา สีผิว เพศ อายุ การศึกษา สภาวะทางร่างกาย หรือสถานะทางสังคม รวมถึงจัดให้มีการดูแลไม่ให้ธุรกิจของ
บริษทั ฯ เข้าไปมีสว่ นเกีย่ วข้องกับการละเมิดสิทธิมนุ ษยชน เช่น การใช้แรงงานเด็ก และการคุกคามทางเพศ เป็ นต้น
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้สง่ เสริมให้มกี ารเฝ้าระวังการปฏิบตั ติ ามข้อกําหนดด้านสิทธิมนุ ษยชน โดยจัดให้มกี ารมีส่วนร่วม
ในการแสดงความคิดเห็น และช่องทางในการร้องเรียนสําหรับผูท้ ไ่ี ด้รบั ความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิอนั เกิดจาก
การดําเนินธุรกิจของบริษทั ฯ และดําเนินการเยียวยาตามสมควร
ทัง้ นี้ เพื่อให้การเคารพสิทธิมนุษยชนเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษทั ฯ ได้ดําเนินการสร้างองค์ความรูด้ า้ น
สิทธิมนุษยชนและปลูกจิตสํานึกให้บุคลากรของบริษทั ปฏิบตั ติ ามหลักสิทธิมนุษยชน
4. การปฏิบตั ติ ่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม
บริษทั ฯ ตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และปฏิบตั ติ ่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม อันเป็ น
ปจั จัยที่จะช่วยเพิม่ มูลค่าของกิจการและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันและการเจริญเติบโตอย่างยังยื
่ นของ
บริษทั ในอนาคต ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้กาํ หนดนโยบายและแนวปฏิบตั ิ ดังนี้
1.
2.
3.

4.

5.
6.

เคารพสิทธิของพนักงานตามหลักสิทธิมนุษยชน และปฏิบตั ติ ามกฎหมายแรงงาน
จัดให้มกี ระบวนการจ้างงาน และเงื่อนไขการจ้างงานเป็ นธรรม รวมถึงการกําหนดค่าตอบแทน และ
การพิจารณาผลงานความดีความชอบภายใต้กระบวนการประเมินผลการทํางานทีเ่ ป็ นธรรม
ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร โดยจัดให้มกี ารจัดอบรม สัมมนา ฝึ กอบรม รวมถึงส่งบุคลากรเข้าร่วม
สัมมนา และฝึกอบรมวิชาการด้านต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถศักยภาพของ
บุคลากร รวมถึงปลูกฝงั ทัศนคติทด่ี ี มีคุณธรรม จริยธรรม และการทํางานเป็ นทีมแก่บุคลากร
จัดให้มีสวัสดิการด้านต่าง ๆ สําหรับพนักงานตามที่กฎหมายกําหนด เช่น ประกันสังคม เป็ นต้น
และนอกเหนือจากทีก่ ฎหมายกําหนด เช่น ประกันสุขภาพ และประกันอุบตั เิ หตุ เป็ นต้น รวมถึงการ
ให้เงินช่วยเหลือประเภทต่าง ๆ แก่พนักงาน เช่น ทุนการศึกษาแก่บุตร และเงินช่วยฌาปนกิจ เป็ น
ต้น
จัดให้มบี ริการตรวจสุขภาพประจําปี แก่บุคลากรทุกระดับชัน้ ของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากปจั จัย
ความเสีย่ งตามระดับ อายุ เพศ และสภาพแวดล้อมในการทํางานของแต่ละบุคคล
ดําเนินการให้พนักงานปฏิบตั งิ านได้อย่างปลอดภัย และมีสุขอนามัยในสถานทีท่ ํางานทีด่ ี โดยจัดให้
มีมาตรการป้องกันการเกิดอุบตั เิ หตุ และเสริมสร้างให้พนักงานมีจติ สํานึกด้านความปลอดภัย รวมถึง
จัดการฝึกอบรม และส่งเสริมให้พนักงานมีสขุ อนามัยทีด่ ี และดูแลสถานทีท่ ํางานให้ถูกสุขลักษณะ มี
ความปลอดภัยอยู่เสมอ
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7.

5.

เปิ ดโอกาสให้พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็น หรือร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบตั ิอย่างไม่เป็ น
ธรรมหรือการกระทําทีไ่ ม่ถูกต้องในบริษทั ฯ รวมถึงให้การคุม้ ครองพนักงานทีร่ ายงานเรื่องดังกล่าว
ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

บริษทั ฯ มุ่งมันที
่ ่จะพัฒนาการให้บริการของบริษทั เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า และยึดมันในการปฏิ
่
บตั ิต่อ
ลูกค้าด้วยความรับผิดชอบ และความซือ่ สัตย์ โดยการจัดหาเครื่องจักรและบํารุงรักษาเครื่องจักรให้สามารถปฏิบตั งิ าน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อส่งมอบงานได้ตามปริมาณที่กําหนดกับลูกค้า และหากมีการปรับปรุงแผนการทํางานที่มี
ความสําคัญ จะมีการหารือร่วมกับลูกค้าโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สงู สุดของลูกค้า
6.

การดูแลรักษาสิง่ แวดล้อม

บริษทั ฯ ให้ความสําคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคมในการดูแลรักษาสิง่ แวดล้อม โดยบริษทั ฯ ดําเนินการและ
ควบคุมให้มกี ารปฏิบตั ติ ามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการดูแลรักษาสิง่ แวดล้อมอย่างเคร่งครัด รวมถึงได้ตดิ ตัง้ ระบบหัวฉีด
นํ้าให้แก่ระบบสายพานลําเลียง การจัดฝูงรถบรรทุกวิง่ ราดนํ้ าและสเปรย์น้ํ าตลอดทัวบริ
่ เวณพื้นทีป่ ฏิบตั ิงาน เพื่อลด
ปริมาณฝุน่ ละอองทีเ่ กิดจากการปฏิบตั งิ าน และดําเนินการควบคุมระดับเสียงรบกวนของเครื่องจักรและการระเบิดหน้า
ดิน ไม่ให้รบกวนผูอ้ ยู่อาศัยในชุมชน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังตระหนักถึงการควบคุมมลพิษทางนํ้ า โดยได้ตดิ ตัง้ ระบบ
บําบัดนํ้าเสียตามมาตรฐานของการไฟฟ้าฝา่ ยผลิตแห่งประเทศไทยเพื่อลดการก่อมลพิษให้น้อยลงทีส่ ุดเท่าทีจ่ ะเป็ นไป
ได้
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ให้ความสําคัญกับกิจกรรมเพื่อสิง่ แวดล้อมดังกล่าวข้างต้น โดยมีการจัดสรรทรัพยากรบุคคลและ
งบประมาณมาอย่างต่อเนื่องและเป็ นกิจกรรมทีม่ กี ารประสานงานกับการไฟฟ้าฝา่ ยผลิตแห่งประเทศไทยอย่างใกล้ชดิ
7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
บริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม จึงมีนโยบายในการให้ความช่วยเหลือและพัฒนา
สังคม โดยมีนโยบายทีจ่ ะให้การสนับสนุนทางด้านการศึกษาแก่เยาวชน โดยการบริจาคอุปกรณ์การเรียนและสนับสนุ น
ทุน การศึก ษา นอกจากนี้ บริษัท ฯ ยังมีน โยบายที่จ ะให้ค วามสนับสนุ นต่ อ สังคมรอบข้าง ไม่ว่ า จะเป็ นการให้เ งิน
สนับสนุ นแก่สถานีตํารวจ เพื่อปรับปรุงอุปกรณ์ในการให้บริการประชาชน การให้เงินสนับสนุ นแก่กจิ การทางศาสนา
รวมถึงการให้เงินสนับสนุนแก่โรงพยาบาลในการปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้
10.2 การดําเนิ นงาน
บริษัทฯ จัดทํานโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมให้นําไปสู่การปฏิบตั ิอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับ
มาตรฐานสากลรวมไปถึง กฎหมายและระเบียบข้อ บังคับที่เกี่ย วข้อง โดยกําหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ที่บริษัทฯ ให้
ความสําคัญ ได้แก่ ลูกค้าซึ่งมีจํานวนน้ อยรายทําให้ต้องมีความรับผิดชอบในการส่งมอบงานอย่างมีคุณภาพสูงสุด
พนักงานจํานวนมากกว่า 700 คนที่เป็ นฝ่ายปฏิบตั ิการทํางานอยู่กบั เครื่องจักร ทําให้ต้องคํานึงถึงการรักษาความ
ปลอดภัยในการทํางาน รวมทัง้ การปฏิบตั ติ ่อแรงงานอย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรม นอกจากนี้ยงั ให้ความสําคัญกับการ
ดูแลชุมชนและสิง่ แวดล้อมใกล้เคียงพืน้ ทีป่ ฏิบตั งิ าน ทีม่ คี วามอ่อนไหวต่อการดําเนินงานของการผลิตกระแสไฟฟ้าจาก
โรงไฟฟ้า พลังงานถ่ า นหิน โดยบริษัท ฯ ได้มีการประเมินความเสี่ย งดัง กล่ าวอยู่ในระดับ สูงหากเกิดการร้อ งเรีย น
ประท้วงจากชุมชนหรือผิดกฏระเบียบราชการทีเ่ กีย่ วข้อง
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)
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บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้ดําเนินการให้พนักงานทุกระดับของบริษทั มีการปฏิบตั ติ ามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยการประกาศนโยบายความรับผิดชอบต่ อสังคมผ่านทางช่องทางการสื่อสารของบริษัทฯ ทัง้
รูป แบบการประชุ ม ระดับ ผู้บ ริห าร การประชุ ม ระดับ ฝ่ า ย บอร์ด ประชาสัม พัน ธ์ ระบบ Intranet และวารสาร
ประชาสัมพันธ์ภายในบริษทั ฯ พร้อมทัง้ กําหนดอยู่ในหัวข้อการปฐมนิเทศพนักงานใหม่และอบรมพนักงานเพื่อยํ้าให้
ตระหนักถึงความสําคัญเป็ นระยะ
บริษัทฯ ยังนํ าระบบการประเมินผลมาใช้ในการกํากับให้มกี ารปฏิบตั ิตามนโยบายความรับผิดชอบทางสังคม
โดยกําหนดเกณฑ์การชีว้ ดั ผลการดําเนินงานทีส่ าํ คัญ (Key Performance Indicators - KPIs) ซึง่ สะท้อนการปฏิบตั ติ าม
นโยบายดังกล่าว เช่น 1) เป้าหมายการผลิตประจําปี เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าบริษทั สามารถส่งมอบงานให้ กฟผ. ได้ทนั ตาม
ปริมาณและระยะเวลาทีก่ าํ หนด 2) การประเมินความพึงพอใจของ กฟผ. ทีม่ ตี ่อการทํางานของบริษทั ฯ ตามสัญญาและ
การดําเนินงานของบริษทั ฯ เพื่อป้องกันมลภาวะจากฝุน่ ทุกไตรมาส ต้องมากกว่าร้อยละ 80 ซึง่ ในเดือนธันวาคม 2559
บริษทั ได้คะแนนเฉลีย่ ร้อยละ 83 สําหรับโครงการ 8 และ 3) เป้าหมายการลดการเกิดอุบตั เิ หตุในการทํางานทัง้ อุบตั เิ หตุ
ขนาดเล็ก ปานกลางและขนาดใหญ่ทก่ี ่อให้เกิดการบาดเจ็บของพนักงาน ต้องไม่เกิน 12 6 และ 0 รายตามลําดับ ซึง่ ใน
ปี 2559 มีพนักงานทีไ่ ด้รบั บาดเจ็บจากอุบตั เิ หตุขนาดเล็กทัง้ สิน้ 17 ราย แต่ไม่มอี ุบตั เิ หตุขนาดปานกลางและขนาด
ใหญ่เกิดขึน้ ทัง้ นี้ จะมีกระบวนการติดตามและสรุปผลการดําเนินงานตาม KPIs ที่เกีย่ วข้องกับการป้องกันอุบตั ิเหตุ
เพื่อประกอบการพิจารณาผลการดําเนินงานเป็ นประจําทุกปี
อนึ่ง ในการดําเนินโครงการขุด-ขนดิน ณ เมืองหงสา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว บริษทั จัดทํา
Safety and Environmental Management Plan เพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ติ ามนโยบายความปลอดภัย สุขภาพ
อนามัย และสิง่ แวดล้อม ทีก่ ําหนดโดยบริษัท หงสาเพาเวอร์ จํากัด (ผูว้ ่าจ้าง) โดยเริม่ ปฏิบตั ิการตามแผนตัง้ แต่เริม่
โครงการในปี 2558
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
บริษทั ฯ ให้ความสําคัญแก่การมีระบบการควบคุมภายในทีด่ ี และเป็ นไปตามหลักการการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี
โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์
2560 คณะกรรมการได้ประเมินระบบควบคุมภายใน โดยได้ซกั ถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารของบริษทั ฯ และได้ตอบแบบ
ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทั ฯ ในด้านต่างๆ ทัง้ 5 ส่วน คือ
1.
2.
3.
4.
5.

การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)
การประเมินความเสีย่ ง (Risk Assessment)
การควบคุม การปฏิบตั งิ าน (Control Activities)
ระบบสารสนเทศและการสือ่ สารข้อมูล (Information & Communication)
ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั ฯ เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษทั ฯ
คณะกรรมการมีความเห็นว่าบริษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายในทีเ่ พียงพอและเหมาะสมกับสภาพและลักษณะ
การประกอบธุรกิจของบริษทั ฯ และได้ปฏิบตั ติ ามกฏหมาย ระเบียบ และข้อกําหนดของหน่วยงานกํากับดูแลทีเ่ กีย่ วข้อง
อย่างเหมาะสม รวมถึงระบบการควบคุมภายในเรื่องการทําธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ท่ี
เกีย่ วข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเพียงพอ และสามารถป้องกันทรัพย์สนิ ของบริษทั ฯ และบริษัทย่อยจากการทีบ่ ุคคล
ดังกล่าว หรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับบุคคลดังกล่าว นําไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มอี าํ นาจ
11.2 แนวทางการบริหารจัดการระบบการควบคุมภายในในอนาคต
ตามมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ ที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 บริษทั ฯ ได้ว่าจ้าง
บริษัท ไอเวลท์ กรุ๊ป จํากัด เป็ นผู้ตรวจสอบภายใน โดยคุณวิวฒ
ั น์ ลิ้มนันทศิลป์ เป็ นผู้รบั ผิดชอบในการตรวจสอบ
ภายใน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีความเห็นว่าบริษัท ไอเวลท์ กรุ๊ป จํากัด มีความพร้อมในการ
ตรวจสอบทีต่ รงกับความต้องการของบริษทั ฯ และสามารถให้ขอ้ เสนอแนะทีเ่ ป็ นประโยชน์กบั บริษทั ฯ ได้
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บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
12 รายการระหว่างกัน
12.1 ความสัมพันธ์ระหว่างบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยกับบริษทั /บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
บริษทั
ชื่อย่อ
สัดส่วนถือหุ้น
ประกอบธุรกิ จ
บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด(มหาชน) SQ หรือ บริษทั ฯ
ให้บ ริก ารและดํา เนิ น งานด้า น
การทําเหมืองแร่
บริษทั สหกลพาวเวอร์ จํากัด
SP
ถือหุน้ ร้อยละ
ลงทุ น ในบริษั ท อื่น ที่ป ระกอบ
100 โดย บริษทั ฯ ธุ ร กิ จ ผ ลิ ต แ ล ะ จํ า ห น่ า ย
กระแสไฟฟ้า
บุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง ประกอบด้วย
(ก) กรรมการหรือผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ
(ข) ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ
(ค) ผูม้ อี าํ นาจควบคุมของบริษทั ฯ
(ง) บุคคลที่มคี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต ทางการสมรสหรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกับบุคคลตาม
(ก) (ข) หรือ (ค) ซึง่ ได้แก่ บิดา มารดา คู่สมรส พีน่ ้อง บุตร หรือคู่สมรสของบุตร
(จ) นิตบิ ุคคลใดๆ ทีบ่ ุคคลตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ถือหุน้ หรือมีอํานาจควบคุมหรือมีส่วนได้ส่วนเสียอื่นใดไม่ว่า
โดยทางตรงหรือทางอ้อมอย่างมีนยั สําคัญ
ความสัมพันธ์ระหว่างบริษทั ฯ และบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งของบริษทั ฯ ทีม่ กี ารทํารายการระหว่างกันในงวดปี
บัญชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 31 ธันวาคม 2559 สามารถสรุปได้ดงั นี้
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
บริษทั เอส.วี.พี.เค จํากัด

ลักษณะความสัมพันธ์
เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ โดยถือหุน้ ร้อยละ 28.13 ประกอบธุรกิจลงทุนถือหุน้
ในบริษทั อื่นของครอบครัวศิรสิ รรพ์
บริษทั สหกลเอนยิเนียร์ จํากัด
เป็ นบริษทั ทีม่ คี ุณภวัต ศิรสิ รรพ์ ซึง่ เป็ นกรรมการ/กรรมการบริหารและผูถ้ อื หุน้
ของบริษทั ฯ ถือหุน้ ร้อยละ 99 ของบริษทั โดยบริษทั ประกอบธุรกิจรับเหมา
ก่อสร้างและรับเหมางานเหมือง และเนื่องจากไม่มกี ารดําเนินกิจการใดแล้ว จึง
ั บนั อยู่ในระหว่าง
ได้จดทะเบียนเลิกกิจการเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 และปจจุ
การชําระบัญชี
บริษทั สหกลอินเตอร์โฮลดิง้ จํากัด
เป็ นบริษทั ทีม่ คี ุณ ศาศวัต ศิรสิ รรพ์ ซึง่ เป็ นกรรมการ/กรรมการบริหารและผูถ้ อื
หุน้ ของบริษทั ฯ เป็ นกรรมการและถือหุน้ ร้อยละ 100 ของบริษทั โดยบริษทั จด
ทะเบียนในประเทศสิงคโปร์เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2555 และประกอบธุรกิจ
ลงทุนในธุรกิจอื่น ซึง่ ทีผ่ ่านมา มิได้มกี ารประกอบธุรกิจแต่อย่างใด จึงได้
ยกเลิกการจดทะเบียนบริษทั เมือ่ วันที่ 12 กันยายน 2557
บริษทั เจ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จํากัด เป็ นนิตบิ ุคคลทีม่ ผี ถู้ อื หุน้ รายใหญ่เป็ นคุณสุชาติ อารีกุล ซึง่ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
(ถือมากกว่าร้อยละ 10) ของบริษทั ฯ โดยคุณสุชาติถอื หุน้ ร้อยละ 11.33 ของ
บริษทั ฯ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)
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บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
คุณศาศวัต ศิรสิ รรพ์

คุณกวิตม์ ศิรสิ รรพ์

คุณวิทวัส ศิรสิ รรพ์

คุณภวัต ศิรสิ รรพ์

คุณสุจนิ ต์ ศิรสิ รรพ์
คุณอภิญญา ศิรสิ รรพ์
คุณศจี ศิรสิ รรพ์
คุณศิรชิ ยั โตวิรยิ ะเวช

ลักษณะความสัมพันธ์
เป็ นกรรมการ/กรรมการบริหารและผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ โดยถือหุน้ ร้อยละ
0.87 ของบริษทั ฯ และถือหุน้ ร้อยละ 25.00 ของบริษทั เอสวีพเี ค จํากัดซึง่ เป็ น
ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ถือหุน้ ร้อยละ 28.13
เป็ นกรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสีย่ งและผูถ้ อื หุน้ ของ
บริษทั ฯ โดยถือหุน้ ร้อยละ 0.87 ของบริษทั ฯ และถือหุน้ ร้อยละ 25.00 ของ
บริษทั เอสวีพเี ค จํากัดซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ถือหุน้ ร้อยละ 28.13
เป็ นกรรมการ/กรรมการบริหาร/ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งและผู้
ถือหุน้ ของบริษทั ฯ โดยถือหุน้ ร้อยละ 0.87 ของบริษทั ฯ และถือหุน้ ร้อยละ
25.00 ของบริษทั เอสวีพเี ค จํากัดซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ถือหุน้ ร้อยละ
28.13
เป็ นกรรมการ/กรรมการบริหารและผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ โดยถือหุน้ ร้อยละ
0.87 ของบริษทั ฯ และถือหุน้ ร้อยละ 25.00 ของบริษทั เอสวีพเี ค จํากัดซึง่ เป็ น
ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ถือหุน้ ร้อยละ 28.13
เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ โดยถือหุน้ ร้อยละ 2.07 ของบริษทั ฯ
เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ โดยถือหุน้ ร้อยละ 2.52 ของบริษทั ฯ
เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ โดยถือหุน้ ร้อยละ 0.17 ของบริษทั ฯ
เป็ นกรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบของบริษทั ฯ และเป็ นกรรมการ
ของบริษทั คอนเวอร์เจนซ์ซสิ เทมส์ จํากัด

12.2 รายการระหว่างกันของบริษทั ฯ บริษทั ย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
รายการระหว่างกันของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยกับบริษทั /บุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง สําหรับงวดปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่
31 ธันวาคม 2558 และ 31 ธันวาคม 2559 สามารถสรุปเป็ นหัวข้อหลักได้ดงั นี้
1) รายการทีเ่ กีย่ วกับเงินกูย้ มื ของบริษทั ฯ
2) รายการทีเ่ กีย่ วกับการให้เงินกูย้ มื และเงินทดรองจ่ายของบริษทั ฯ
3) รายการค่าเช่า ซือ้ ขายทรัพย์สนิ ซือ้ อะไหล่
4) รายการอื่นๆ

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)
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บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
12.2.1 รายการที่เกี่ยวกับเงิ นกู้ยมื ของบริษทั ฯ
ในปี 2559 บริษทั มีการทํารายการกับบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งตามทีเ่ ปิ ดเผยไว้ในข้อ 6 ของหมายเหตุประกอบงบการเงิน สําหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึง่ ผูส้ อบ
บัญชีได้ระบุว่ารายการดังกล่าวเป็ นไปตามปกติธุรกิจ รายละเอียดของรายการดังกล่าวเป็ นดังนี้
12.2.1.1 รายการบริษทั ฯ กูย้ มื จากกรรมการและผูถ้ อื หุน้
รายการ
บริ ษทั ฯ กู้ยืมเงิ นจากบริ ษทั เอส.วี.พี.เค จํากัด
• เงินกูย้ มื

• ดอกเบีย้ จ่าย
บริ ษทั ฯ กู้ยืมเงิ นจากคุณสุจินต์ ศิ ริสรรพ์
• เงินกูย้ มื

• ดอกเบีย้ จ่าย
บริ ษทั ฯ กู้ยืมเงิ นจากคุณอภิ ญญา ศิ ริสรรพ์
• เงินกูย้ มื

• ดอกเบีย้ จ่าย

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)

ขนาดของรายการ (ล้านบาท)
รอบปี บัญชีสิ้นสุด
รอบปี บัญชีสิ้นสุด
31 ธันวาคม 2558
31 ธันวาคม 2559
ยกมา
กูเ้ พิม่ ขึน้
คืนเงินกู้
คงเหลือ

1.0 ยกมา
กูเ้ พิม่ ขึน้
- คืนเงินกู้
1.0 คงเหลือ
0.0

1.0
(1.0)
0.0

ยกมา
กูเ้ พิม่ ขึน้
คืนเงินกู้
คงเหลือ

26.5
(26.5)
0.2

ยกมา
กูเ้ พิม่ ขึน้
คืนเงินกู้
คงเหลือ

-

ยกมา
กูเ้ พิม่ ขึน้
คืนเงินกู้
คงเหลือ

25.0
2.3
(21.0)
6.3
0.4

ยกมา
กูเ้ พิม่ ขึน้
คืนเงินกู้
คงเหลือ

6.3
(6.3)
0.1

ลักษณะรายการ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษทั ฯ กูย้ มื เงินจากกรรมการและผูถ้ อื หุน้ โดยมี
การกู้ยมื เงินจาก บริษัท เอส.วี.พี.เค จํากัด คุณสุ
จิน ต์ ศิร ิส รรพ์ คุ ณอภิญ ญา ศิร ิส รรพ์ คุ ณศจี ศิร ิ
สรรพ์ คุณกวิตม์ ศิรสิ รรพ์ คุณภวัต ศิรสิ รรพ์ คุณ
วิทวัส ศิรสิ รรพ์ และคุณศาศวัต ศิรสิ รรพ์ เพื่อใช้ใน
การบริห ารสภาพคล่ อ งของบริษัท ฯ โดยมีอ ัต รา
ดอกเบี้ย ร้อ ยละ 4 ซึ่งเป็ น อัต ราดอกเบี้ย ที่ต่ํากว่ า
อัตราดอกเบีย้ ทีบ่ ริษทั ฯ ได้รบั จากการกูย้ มื เงินจาก
ธนาคารพาณิชย์

คณะกรรมการตรวจสอบมีค วามเห็น ว่ า รายการ
กู้ ย ืม เงิน ดัง กล่ า วเป็ น การให้ ก ารสนั บ สนุ น ทาง
การเงิ น จากกรรมการและผู้ ถื อ หุ้ น และเป็ น
ประโยชน์ต่อการดําเนินงานของบริษทั ฯ โดยอัตรา
ดอกเบี้ย ทีร้อ ยละ 4 เป็ น อัต ราดอกเบี้ย ที่ทํ า ให้
บริษทั ฯ ได้รบั ประโยชน์ ซึ่งเป็ นอัตราดอกเบี้ยทีต่ ่ํา
กว่ า อัต ราที่บ ริษัท ฯ ได้ ร ับ จากการกู้ย ืม เงิน จาก
ธนาคารพาณิ ช ย์ เ ล็ ก น้ อ ย ซึ่ ง หากจะมีก ารกู้ ย ืม
เกิ ด ขึ้น ในอนาคตจะเป็ น ไปตามมาตรการและ
ขัน้ ตอนการอนุ มตั ิการทํารายการระหว่างกัน และ
นโยบายการทํารายการระหว่างกันของบริษทั ฯ
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บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
รายการ
บริ ษทั ฯ กู้ยืมเงิ นจากคุณศจี ศิ ริสรรพ์
• เงินกูย้ มื

• ดอกเบีย้ จ่าย
บริ ษทั ฯ กู้ยืมเงิ นจากคุณกวิ ตม์ ศิ ริสรรพ์
• เงินกูย้ มื

• ดอกเบีย้ จ่าย
บริ ษทั ฯ กู้ยืมเงิ นจากคุณภวัต ศิ ริสรรพ์
• เงินกูย้ มื

• ดอกเบีย้ จ่าย
บริ ษทั ฯ กู้ยืมเงิ นจากคุณวิ ทวัส ศิ ริสรรพ์
• เงินกูย้ มื

• ดอกเบีย้ จ่าย

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)

ขนาดของรายการ (ล้านบาท)
รอบปี บัญชีสิ้นสุด
รอบปี บัญชีสิ้นสุด
31 ธันวาคม 2558
31 ธันวาคม 2559

ลักษณะรายการ

ยกมา
กูเ้ พิม่ ขึน้
คืนเงินกู้
คงเหลือ

4.0
(2.0)
2.0
0.1

ยกมา
กูเ้ พิม่ ขึน้
คืนเงินกู้
คงเหลือ

2.0
(2.0)
0.0

ยกมา
กูเ้ พิม่ ขึน้
คืนเงินกู้
คงเหลือ

24.0
60.0
(20.0)
64.0
0.5

ยกมา
กูเ้ พิม่ ขึน้
คืนเงินกู้
คงเหลือ

64.0
77.0
(100.0)
41.0
3.3

ยกมา
กูเ้ พิม่ ขึน้
คืนเงินกู้
คงเหลือ

10.0
(10.0)
0.1

ยกมา
กูเ้ พิม่ ขึน้
คืนเงินกู้
คงเหลือ

-

ยกมา
กูเ้ พิม่ ขึน้
คืนเงินกู้
คงเหลือ

13.5
(11.0)
2.5
0.2

ยกมา
กูเ้ พิม่ ขึน้
คืนเงินกู้
คงเหลือ

2.5
20.0
(4.5)
18.0
0.7
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ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
รายการ
บริ ษทั ฯ กู้ยืมเงิ นจากคุณศาศวัต ศิ ริสรรพ์
• เงินกูย้ มื

ขนาดของรายการ (ล้านบาท)
รอบปี บัญชีสิ้นสุด
รอบปี บัญชีสิ้นสุด
31 ธันวาคม 2558
31 ธันวาคม 2559
ยกมา
กูเ้ พิม่ ขึน้
คืนเงินกู้
คงเหลือ

• ดอกเบีย้ จ่าย

10.4
(10.4)
0.1

ยกมา
กูเ้ พิม่ ขึน้
คืนเงินกู้
คงเหลือ

ลักษณะรายการ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ลักษณะรายการ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

รายการนี้เป็ นรายการให้การสนับสนุ นทางการเงิน
แก่บริษทั ซึง่ มีกรรมการ/ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ถือหุน้
อยู่ เพื่อใช้ดําเนินการจดทะเบียนบริษัทเมื่อเดือ น
ธั น วาคม 2555 โดยการให้ เ งิ น ทดรองนี้ เ ป็ น
ระยะเวลาสัน้ ๆ ไม่ ค ิด ดอกเบี้ย และชํ า ระคืน ทัง้
หมดแล้วในเดือนมีนาคม ปี 2558

รายการให้เงิน ทดรองจ่ ายนี้ เป็ นไปเพื่อ สนับสนุ น
การดําเนิ น งานของบริษัท สหกลอิน เตอร์โ ฮลดิ้ง
จํากัด โดยเป็ นเงินทดรองจ่ายเพื่อใช้ดําเนินการจด
ทะเบียนบริษัท มีระยะเวลาสัน้ และเป็ นจํานวนไม่
มาก อย่างไรก็ดี บริษทั ฯ ได้รบั ชําระคืนเงินทดรอง
ทั ง้ หมดภายในเดื อ นมี น าคม 2558 แล้ ว และ
เนื่องจากบริษทั สหกลอินเตอร์โฮลดิง้ จํากัด มิได้ม ี
การประกอบธุ ร กิจ ใด จึง ยกเลิก การจดทะเบีย น
บริษทั ไปแล้ว โดยการให้เงินทดรองแก่บุคคลทีอ่ าจ
มีความขัดแย้งไม่ควรเกิดขึน้ อีกในอนาคต

-

12.2.2 รายการที่เกี่ยวกับการให้เงิ นกู้ยืมและเงิ นทดรองจ่ายของบริษทั ฯ
12.2.2.1 รายการบริษทั ฯ ให้เงินทดรองจ่ายแก่ บริษทั สหกลอินเตอร์โฮลดิง้ จํากัด
รายการ
บริ ษทั ฯ ให้เงิ นทดรองจ่ายแก่ บริ ษทั สหกล
อิ นเตอร์โฮลดิ้ง จํากัด
• เงินทดรองจ่าย

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)

ขนาดของรายการ (ล้านบาท)
รอบปี บัญชีสิ้นสุด
รอบปี บัญชีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2558
31 ธันวาคม 2559

ยกมา
เพิม่ ขึน้
ได้รบั คืน
คงเหลือ

0.6
(0.6)
-

ยกมา
เพิม่ ขึน้
ได้รบั คืน
คงเหลือ

-
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บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน)

12.2.3 รายการค่าเช่า ซื้อขายทรัพย์สิน ซื้ออะไหล่
12.2.3.1 รายการค่าเช่าแคมป์ ซือ้ ทรัพย์สนิ ซือ้ อะไหล่ กับบริษทั สหกลเอนยิเนียร์ จํากัด
รายการ
รายการค่าเช่าแคมป์ ค่าซื้อ
ทรัพย์สิน ซื้ออะไหล่กบั บริ ษทั สหกล
เอนยิ เนี ยร์ จํากัด
• เจ้าหนี้ค่าเช่า

• เจ้าหนี้การค้า – ซื้อแคมป์

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)

ขนาดของรายการ (ล้านบาท)
รอบปี บัญชีสิ้นสุด
รอบปี บัญชีสิ้นสุด
31 ธันวาคม 2558
31 ธันวาคม 2559

ยกมา
เพิม่ ขึน้
ลดลง
คงเหลือ
ยกมา
เพิม่ ขึน้
ลดลง
คงเหลือ

10.7
(4.2)
6.5

ยกมา
เพิม่ ขึน้
ลดลง
คงเหลือ

6.5
(6.0)
0.5

6.5 ยกมา
เพิม่ ขึน้
- ลดลง
6.5 คงเหลือ

6.5
(2.3)
4.2

ลักษณะรายการ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

รายการนี้เป็ นรายการค่าเช่าแคมป์ทพ่ี กั ให้พนักงานของบริษทั
ฯ สําหรับโครงการแม่เมาะ ตัง้ แต่เดือนกันยายน ปี 2554 โดย
มีส ัญ ญาเช่ า แคมป์ ที่อ ั ต รา 1.8 ล้ า นบาทต่ อ เดือ นสํ า หรับ
ห้องพักเรือนแถว 25 แถวๆละ 24 ห้องรวม 600 ห้อง,บ้านพัก
เดีย่ ว 5 หลังและบ้านพัก 8 ห้อง และในเดือนกรกฎาคม 2557
บริษัทฯ ซื้อเป็ นทรัพย์สนิ ของบริษทั ฯ ทีร่ าคา 6.53 ล้านบาท
และบริษทั ฯ จะดําเนินการชําระค่าเช่าคงค้างและค่าสินทรัพย์
ภายในปี 2560

รายการเช่ า และซื้ อ แคมป์ ดัง กล่ า ว เป็ น รายการที่
เกิดขึน้ ก่อนทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบจะถูกแต่งตัง้ ขึน้
โดยมีอตั ราค่าเช่าแคมป์ท่ี 1.8 ล้านบาทต่อเดือน และ
ในภายหลัง เพื่อ ความคล่ อ งตัว ในการดํ า เนิ น งาน
บริษัทฯ ได้พจิ ารณาสมควรที่จะซื้อแคมป์จากบริษัท
สหกลเอนยิเนียร์ จํากัด ในเดือนกรกฎาคม 2557 ใน
ราคา 6.53 ล้ า นบาท ซึ่ ง เป็ น ราคาที่ ป ระเมิน โดย
วิศ วกรของบริษัท ฯ โดยไม่ ไ ด้พ ิจ ารณาราคาตลาด
เปรียบเทียบ เนื่องจากเป็ นสิง่ ปลูกสร้างบนที่ดนิ ของ
การไฟฟ้าฝา่ ยผลิต อย่างไรก็ดี สําหรับในอนาคตหาก
มีรายการเช่าหรือซื้อสินทรัพย์จากบุคคลทีอ่ าจมีความ
ขัด แย้ ง เกิ ด ขึ้น สํ า หรับ การเช่ า บริษั ท ฯ จะมีก าร
เปรียบเทียบอัตราค่าเช่าบริเวณใกล้เคียง และสําหรับ
การซื้อขายสิน ทรัพย์ บริษัทฯ จะมีการเปรียบเทีย บ
ราคาตลาดหรือประเมินราคาจากผูป้ ระเมินอิสระ ซึง่ จะ
เป็ น ไปตามมาตรการและขัน้ ตอนการอนุ มตั ิก ารทํ า
รายการระหว่ า งกัน และนโยบายการทํ า รายการ
ระหว่างกันของบริษทั ฯ
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บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
รายการ
รายการซื้อทรัพย์สินกับบริ ษทั
สหกลเอนยิ เนี ยร์ จํากัด
• เจ้าหนี้การค้า – อะไหล่

• เจ้าหนี้การค้า-ซื้อเฟอร์นิเจอร์

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)

ขนาดของรายการ (ล้านบาท)
รอบปี บัญชีสิ้นสุด
รอบปี บัญชีสิ้นสุด
31 ธันวาคม 2558
31 ธันวาคม 2559

ยกมา
เพิม่ ขึน้
ลดลง
คงเหลือ

ยกมา
เพิม่ ขึน้
ลดลง
คงเหลือ

0.7 ยกมา
- เพิม่ ขึน้
(0.7) ลดลง
- คงเหลือ

-

ยกมา
เพิม่ ขึน้
ลดลง
คงเหลือ

ลักษณะรายการ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

รายการนี้เป็ นรายการซื้ออะไหล่จากบริษทั สหกลเอนยิเนียร์ รายการซื้ออะไหล่ดงั กล่าวเป็ นรายการทีเ่ กิดขึน้ ก่อนที่
จํากัด ในราคา 0.7 ล้านบาท ในปี 2557 ซึ่งบริษทั ฯ ชําระค่า คณะกรรมการตรวจสอบถู ก แต่ งตัง้ ขึ้น บริษัท ฯ ซื้อ
อะไหล่ เ พื่อ ใช้ใ นการดํ าเนิ น ธุ ร กิจของบริษัท ฯ จาก
- อะไหล่แล้วในปี 2558
บริษทั สหกลเอนยิเนียร์ จํากัด ในระหว่าง ปี 2557 ใน
ราคา 0.7 ล้านบาท ซึ่งเป็ นราคาทีป่ ระเมินจากวิศวกร
ข อ ง บ ริ ษั ท ฯ โ ด ย ไ ม่ ไ ด้ พ ิ จ า ร ณ า ร า ค า ต ล า ด
เปรียบเทียบ เนื่องจากเป็ นอะไหล่สําหรับเครื่องจัก ร
ขุดขน จึงใช้ค วามเชี่ยวชาญจากวิศ วกรของบริษัท ฯ
ในการประเมิน มูล ค่ า อย่ า งไรก็ดี ในอนาคตหากมี
รายการซื้อสินทรัพ ย์จากบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
เกิดขึน้ บริษทั ฯ จะมีการเปรียบเทียบราคาตลาดหรือ
ประเมิน ราคาจากผู้ประเมิน อิส ระซึ่ง จะเป็ น ไปตาม
มาตรการและขัน้ ตอนการอนุ มัติ ก ารทํ า รายการ
ระหว่างกันและนโยบายการทํารายการระหว่างกันของ
บริษทั ฯ
0 รายการซื้อเฟอร์นิเจอร์ ตูเ้ ซฟ,โต๊ะทํางาน,โซฟา เพื่อใช้ในงาน รายการซื้อเฟอร์นิเจอร์,ตู้เซฟ,โต๊ ะทํางาน,โซฟา เพื่อ
ใช้งานในสํา นัก งาน ซึ่งราคาดังกล่ าวเป็ น ราคาตาม
0.01 สํานักงาน
สภาพ โดยการตกลงกันทัง้ สองฝา่ ย
0
0.01
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บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
12.2.4 รายการอื่นๆ
12.2.4.1 รายการค่าทีป่ รึกษา กับบริษทั เจ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จํากัด
รายการ
รายการค่าที่ปรึกษา กับบริ ษทั เจ
แอนด์ แอสโซซิ เอทส์ จํากัด
• ค่าทีป่ รึกษา

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)

ขนาดของรายการ (ล้านบาท)
รอบปี บัญชีสิ้นสุด
รอบปี บัญชีสิ้นสุด
31 ธันวาคม 2558
31ธันวาคม 2559

0.1

ลักษณะรายการ
บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนแก่บริษัท เจ แอนด์ แอสโซซิเอทส์
จํากัด สําหรับการส่งผูบ้ ริหารคือ คุณชาลี รักษ์สุธี เข้ามาช่วย
- บริหารงานและให้คาํ ปรึกษาในฐานะกรรมการของบริษทั ฯ ซึ่ง
คิดในอัตรา 20,000 บาทต่อเดือน ตัง้ แต่เดือนมิถุนายน 2553
และสิ้น สุ ดเมื่อ เดือ นมีน าคม 2558 ภายหลังจากที่ประชุ ม
สามัญ ผู้ถือ หุ้น ของบริษัท ฯ ครัง้ ที่ 15/2558 เมื่อ วัน ที่ 26
มีนาคม 2558 ได้มมี ติอนุ มตั กิ ารกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ของบริษทั ฯ อย่างชัดเจน จึงไม่มรี ายการนี้อกี
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ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการค่ า ที่ป รึก ษาดัง กล่ า วเป็ น รายการที่เ กิด ขึ้น
ก่อนทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบถูกแต่งตัง้ ขึน้ บริษทั ฯ
ได้จ่ายค่าทีป่ รึกษาแก่ บริษทั เจ แอนด์ แอสโซซิเอทส์
จํากัด เพื่อเป็ นค่าตอบแทนสําหรับการส่งผูบ้ ริหารคือ
คุ ณ ชาลี รัก ษ์ สุ ธี เข้า มาช่ ว ยบริห ารงานและให้
คําปรึกษาในฐานะกรรมการของบริษัทฯ อย่างไรก็ดี
สั ญ ญาดั ง กล่ า วสิ้ น สุ ด ลงในเดื อ นมี น าคม 2558
หลังจากทีท่ ่ปี ระชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นของบริษัทฯ ครัง้ ที่
15/2558 เมือ่ วันที่ 26 มีนาคม 2558 ได้มมี ติอนุ มตั ิ
การกําหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษทั ฯ จึงไม่ม ี
รายการค่าที่ปรึกษานี้อีก และสําหรับในอนาคตหาก
บริษั ท ฯ จะมีร ายการว่ า จ้า งที่ป รึก ษา บริษั ท ฯ จะ
พิจารณาความเหมาะสมในเรื่องขอบเขตของงานกับ
ราคาซึ่งเป็ น ประโยชน์ ต่ อบริษัท ฯ และเปรีย บเทีย บ
ราคาตลาด (ถ้ามี) และให้เป็ น ไปตามมาตรการและ
ขัน้ ตอนการอนุ ม ัติ ก ารทํ า รายการระหว่ า งกัน และ
นโยบายการทํารายการระหว่างกันของบริษทั ฯ

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
12.2.4.2 รายการคํ้าประกัน
รายการ
รายการคํา้ ประกันเงิ นกู้ยืมจาก
ธนาคารพาณิ ชย์โดยกรรมการ
บริ ษทั ฯ
รายการคํา้ ประกันสัญญาเช่าทาง
การเงิ นกับธนาคารพาณิ ชย์โดย
กรรมการบริ ษทั ฯ

ขนาดของรายการ (ล้านบาท)
ลักษณะรายการ
รอบปี บัญชีสิ้นสุด
รอบปี บัญชีสิ้นสุด
31 ธันวาคม 2558
31 ธันวาคม 2559
7,690.0
14,335.0 กรรมการของบริษทั ฯ ได้แก่ คุณศาศวัต ศิรสิ รรพ์ ได้มกี ารคํ้า
ประกันในการกูย้ มื เงินกับธนาคารให้แก่บริษทั ฯ ซึ่งรวมถึงการ
คํ้าประกัน เต็มจํานวนสําหรับวงเงิน กู้ย ืมของโครงการหงสา
และโครงการแม่เมาะ 8
250.0
250.0 กรรมการของบริษัท ฯ ได้แ ก่ คุ ณศาศวัต ศิรสิ รรพ์ และคุ ณ
กวิตม์ ศิรสิ รรพ์ ได้มกี ารคํ้าประกันในการทําสัญญาเช่าทาง
การเงินกับธนาคารให้แก่บริษัทฯ โดยทัง้ 2 ท่านมีภาระคํ้า
ประกันเต็มจํานวนสําหรับสัญญาเช่าทางการเงินกับธนาคาร
จํานวน 250 ล้านบาท

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คุ ณ ศาศวัต ศิร ิส รรพ์ และคุ ณ กวิต ม์ ศิร ิส รรพ์ ไม่ ได้ คิด
ค่าธรรมเนียมกับบริษทั ฯ ในการคํ้าประกันวงเงินกู้ยมื และ
สัญญาเช่าทางการเงินดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบจึง
พิจ ารณาว่ า รายการดัง กล่ า วเป็ น ไปเพื่อ ประโยชน์ ข อง
บริษทั ฯ และเป็ นไปตามเงื่อนไขของธนาคารพาณิชย์ ทัง้ นี้
บริษั ท ฯ อยู่ ใ นระหว่ า งการเจรจากับ ธนาคารพาณิ ช ย์
ดังกล่าว เพื่อขอให้พจิ ารณาปลดเงือ่ นไขการคํ้าประกันโดย
บุคคล ในกรณีทบ่ี ริษทั ฯ สามารถเข้าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ ซึง่ รายการดังกล่าวได้มกี ารบอกยกเลิกการคํ้า
ประกันทัง้ 2 รายการแล้ว โดยมีขอ้ มูลดังนี้
1. ธนาคารพาณิชย์แห่งแรกได้ยกเลิกการคํ้าประกัน
วันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2560
2. ธนาคารพาณิ ช ย์ แ ห่ ง ที่ส องได้ ย กเลิ ก การคํ้ า
ประกันวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

12.2.4.3 รายการจ้างให้บริการบํารุงรักษา กับบริษทั คอนเวอร์เจนซ์ซสิ เทมส์ จํากัด
รายการ
รายการจ้างให้บริ การบํารุงรักษา กับ
บริษทั คอนเวอร์เจนซ์ซสิ เทมส์ จํากัด
• ค่าบริการบํารุงรักษา

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)

ขนาดของรายการ (ล้านบาท)
ลักษณะรายการ
รอบปี บัญชีสิ้นสุด
รอบปี บัญชีสิ้นสุด 31
31 ธันวาคม 2558
ธันวาคม 2559
0.16 เป็ น ร าย ก าร จ้ า งใ ห้ บ ริ ก าร บํ า รุ ง รั ก ษ าร ะ บบ Oracle
PeopleSoft Financial & Supply Chain Management 9.1
โดยผู้ร บั จ้างจัดหาบุค ลากรที่ชํานาญเป็ นผู้ดูแลแก้ไ ขปญั หา
ของระบบ เริม่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม
2560 อัตราค่าจ้างปี ละ 960,000 บาท ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม่
แบ่งชําระเป็ นรายเดือน เดือนละ 80,000 บาท
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ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการจ้างให้บริการบํารุงรักษาที่เกิดขึน้ กับบริษัท
คอนเวอร์เจนซ์ซสิ เทมส์ จํากัด เนื่องจากเป็ นบริษทั ที่
Implement ระบบให้ก บั บริษัท สหกลฯ ซึ่งได้ดูแ ล
ระบบอย่างต่อเนื่องและราคาค่าบริการพิจารณาแล้วมี
ความเหมาะสม

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
12.3 มาตรการหรือขัน้ ตอนการอนุมตั ิ การทํารายการระหว่างกัน
ในการทํารายการระหว่างกันของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยกับบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มี
ส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตกับบริษทั ฯ อาทิ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ ริหาร ผู้
มีอํานาจควบคุม หรือบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกันนัน้ บริษทั ฯ จะปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อบังคับ ประกาศ และคําสังของคณะกรรมการกํ
่
ากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทัง้ นี้ ผูท้ ม่ี สี ว่ นได้
เสียจะไม่สามารถเข้ามามีสว่ นร่วมในการพิจารณาอนุมตั ริ ายการดังกล่าวได้
ในกรณีทก่ี ฎหมายกําหนดให้รายการระหว่างกันนัน้ ต้องได้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั บริษทั
ฯ จะจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจําเป็ นในการทํา
รายการและความสมเหตุสมผลของรายการนัน้ ๆ ทัง้ นี้ ในการเข้าทํารายการที่เป็ นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไข
การค้าโดยทัวไป
่ และรายการทีเ่ ป็ นข้อตกลงทางการค้าทีไ่ ม่เป็ นเงื่อนไขการค้าโดยทัวไป
่ ให้เป็ นไปตามหลักการดังนี้
(ก)
การทํารายการทีเ่ ป็ นข้อตกลงทางการค้าทีม่ เี งื่อนไขการค้าโดยทัวไป
่
คณะกรรมการบริษัทได้อนุ มตั ิเป็ นหลักการให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุ มตั ิการทํารายการ
ระหว่างกันทีเ่ ป็ นข้อตกลงทางการค้าทีม่ เี งื่อนไขการค้าโดยทัวไประหว่
่
างบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย กับ
กรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้องได้ หากรายการดังกล่าวนัน้ มีขอ้ ตกลงทางการค้าใน
ลักษณะเดียวกับทีว่ ญ
ิ �ูชนจะพึงกระทํากับคู่สญ
ั ญาทัวไปในสถานการณ์
่
เดียวกัน ด้วยอํานาจต่อรอง
ทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็ นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความ
เกีย่ วข้อง (แล้วแต่กรณี)
ทัง้ นี้ บริษัท ฯ จะจัดทํารายงานสรุปการทํา ธุรกรรมดัง กล่าวเพื่อ รายงานในการประชุ ม
คณะกรรมการตรวจสอบ และการประชุมคณะกรรมการบริษทั ทุกไตรมาส
(ข)
การทํารายการทีเ่ ป็ นข้อตกลงทางการค้าทีไ่ ม่เป็ นเงื่อนไขการค้าโดยทัวไป
่
การทํารายการทีเ่ ป็ นข้อตกลงทางการค้าทีไ่ ม่เป็ นเงื่อนไขการค้าโดยทัวไปจะต้
่
องได้รบั การ
พิจารณาและให้ความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบก่อนนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั หรือที่
ประชุ ม ผู้ถือ หุ้น (แล้ว แต่ ก รณี ) เพื่อ พิจ ารณาอนุ ม ัติต่ อ ไป ทัง้ นี้ ให้ป ฏิบ ัติต ามกฎหมายว่ า ด้ว ย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทัง้ ข้อบังคับ ประกาศ และคําสังของคณะกรรมการกํ
่
ากับตลาด
ทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบตั ิตามข้อกําหนดเกี่ยวกับการเปิ ดเผย
ข้อมูลการทํารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
ในกรณีทค่ี ณะกรรมการตรวจสอบไม่มคี วามชํานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่
อาจจะเกิดขึน้ บริษัทฯ จะแต่งตัง้ ผู้เชีย่ วชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษทั ฯ เป็ นผู้ให้ความเห็น
เกีย่ วกับรายการระหว่างกันดังกล่าวเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษทั
หรือผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ใช้เป็ นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าการเข้าทํารายการ
ดังกล่าวมีความจําเป็ นและมีความสมเหตุสมผล โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของบริษทั เป็ นสําคัญ ทัง้ นี้
บริษทั ฯ จะเปิ ดเผยรายการระหว่างกันไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี และหมายเหตุประกอบ
งบการเงินทีไ่ ด้รบั การตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ
12.4 นโยบายหรือแนวโน้ มการทํารายการระหว่างกันในอนาคต
รายการระหว่างกันทีจ่ ะไม่เกิดขึน้ ต่อไปในอนาคต คือ รายการให้กู้ยมื เงินแก่ผู้ถือหุ้น กรรมการ และ/หรือ
บริษทั ทีอ่ าจมีความขัดแย้ง รายการระหว่างกันทีไ่ ม่ควรจะเกิดขึน้ ต่อไปในอนาคต คือ รายการให้เงินทดรองจ่ายแก่ผถู้ อื
หุ้น กรรมการ และ/หรือ บริษัท ที่อาจมีความขัด แย้ง โดยสําหรับ รายการที่เกิดขึ้นแล้ว บริษัทฯ ได้รบั ชําระคืนทัง้
หมดแล้ว รายการเหล่านี้ จึงไม่ควรเกิดขึน้ อีกในอนาคต และสําหรับรายการระหว่างกันอื่น หากจะเกิดขึน้ ในอนาคต
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)
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จะเป็ นไปตามมาตรการและขัน้ ตอนการอนุ มตั ิการทํารายการระหว่างกันและนโยบายการทํารายการระหว่างกันของ
บริษทั ฯ
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ให้ความสําคัญต่อการพิจารณารายการต่างๆ อย่างโปร่งใส และเป็ นประโยชน์ต่อบริษทั ฯ เป็ น
สําคัญ รายการระหว่างกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่อี าจเกิดขึน้ ในอนาคตนัน้ คณะกรรมการ
บริษทั จะต้องปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทัง้ ข้อบังคับ ประกาศ และคําสัง่
ของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบตั ติ ามข้อกําหนดเกีย่ วกับการ
เปิ ดเผยข้อมูลการทํารายการเกีย่ วโยงกันของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อยตามมาตรฐานการบัญชีทก่ี ําหนดโดยสภาวิชาชีพ
บัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)
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13.
ข้อมูลทางการเงิ นที่สาํ คัญ
13.1. งบการเงิ นและรายงานของผูส้ อบบัญชี
13.1.1. ชื่อผูส้ อบบัญชีสาํ หรับงบการเงิ นของบริษทั
สําหรับงบการเงินรวมของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย และงบการเงินเฉพาะบริษทั ของบริษทั ฯ สําหรับปี ส้นิ สุด
วันที ่ 31 ธันวาคม 2557
นายธีรศักดิ ์ ฉัวศรี
่ สกุล
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขทะเบียน 6624
บริษทั แกรนท์ ธอนตัน จํากัด
สําหรับงบการเงินรวมของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย และงบการเงินเฉพาะบริษทั ของบริษทั ฯ สําหรับปี ส้นิ สุด
วันที ่ 31 ธันวาคม 2558
นายธีรศักดิ ์ ฉัวศรี
่ สกุล
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขทะเบียน 6624
บริษทั แกรนท์ ธอนตัน จํากัด
สําหรับงบการเงินรวมของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย และงบการเงินเฉพาะบริษทั ของบริษทั ฯ สําหรับปี ส้นิ สุด
วันที ่ 31 ธันวาคม 2559
นายธีรศักดิ ์ ฉัวศรี
่ สกุล
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขทะเบียน 6624
บริษทั แกรนท์ ธอนตัน จํากัด
13.1.2. สรุปรายงานการสอบบัญชี
สําหรับงบการเงินรวมของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย และงบการเงินเฉพาะบริษทั ของบริษทั ฯ สําหรับปี ส้นิ สุด
วันที ่ 31 ธันวาคม 2557
ผูต้ รวจสอบบัญชีเห็นว่า งบการเงินดังกล่าวข้างต้นแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ผลการ
ดําเนินงานรวม และกระแสเงินสดรวมสําหรับปี สน้ิ สุดวันเดียวกัน และฐานะการเงินเฉพาะบริษทั ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2557 ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดสําหรับปี ส้นิ สุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรใน
สาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ในระหว่างปี 2557 บริษัทฯ ได้เปลี่ยนแปลงเกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินโดยนํามาตรฐานการรายงานทาง
การเงินมาถือ ปฏิบตั ิเป็ น ครัง้ แรกแทนมาตรฐานการรายงานทางการเงินสํา หรับ กิจการที่ไ ม่มีส่วนได้เสีย
สาธารณะ บริษทั ฯ ได้ปรับย้อนหลังงบการเงินสําหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ทีแ่ สดงเป็ น
ข้อมูลเปรียบเทียบ นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้จดั ทํางบการเงินรวมสําหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ
2555 เป็ นครัง้ แรกเพื่อแสดงเป็ นข้อมูลเปรียบเทียบ และบริษทั ฯ ได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ
ที่ 11 เรื่อง การร่วมการงาน มาถือปฏิบตั กิ ่อนวันทีม่ ผี ลบังคับใช้ อย่างไรก็ดี งบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการของบริษทั ฯ สําหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ได้มกี ารเปลีย่ นแปลงแก้ไขและออกใหม่
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2558 แทนรายงานเดิมลงวันที่ 2 มีนาคม 2558 ทัง้ นี้ ผูต้ รวจสอบบัญชีมไิ ด้แสดง
ความเห็นอย่างมีเงื่อนไขสําหรับเรื่องดังกล่าว
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)
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สําหรับงบการเงินรวมของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย และงบการเงินเฉพาะบริษทั ของบริษทั ฯ สําหรับปี ส้นิ สุด
วันที ่ 31 ธันวาคม 2558
ผูต้ รวจสอบบัญชีเห็นว่า งบการเงินดังกล่าวข้างต้นแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผลการ
ดําเนินงานรวม และกระแสเงินสดรวมสําหรับปี สน้ิ สุดวันเดียวกัน และฐานะการเงินเฉพาะบริษทั ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2558 ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดสําหรับปี สน้ิ สุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามทีค่ วรใน
สาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
สําหรับงบการเงินรวมของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย และงบการเงินเฉพาะบริษทั ของบริษทั ฯ สําหรับปี ส้นิ สุด
วันที ่ 31 ธันวาคม 2559
ผูต้ รวจสอบบัญชีเห็นว่า งบการเงินดังกล่าวข้างต้นแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผลการ
ดําเนินงานรวม และกระแสเงินสดรวมสําหรับปี สน้ิ สุดวันเดียวกัน และฐานะการเงินเฉพาะบริษทั ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2559 ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดสําหรับปี สน้ิ สุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามทีค่ วรใน
สาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)

13 - 2

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
13.2

ตารางสรุปงบการเงิ น
งบแสดงฐานะทางการเงิ น
งบแสดงฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินฝากประจํามากกว่า 3 เดือน
เงินลงทุนชั ่วคราว
ลูกหนี้และรายได้ทย่ี งั ไม่เรียกชําระ
- ลูกค้าทั ่วไป
- กิจการทีเ่ กีย่ วข้อง
วัสดุคงเหลือ
เงินให้กูย้ มื ระยะสัน้ แก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้อง
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถ่ อื ไว้เพื่อขาย
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารทีม่ ขี อ้ จํากัดในการใช้
เงินลงทุนในบริษทั อื่น
ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ – สุทธิ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์
หนี้ สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้ สินหมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื – ผูค้ า้ ทั ่วไป
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื - กิจการทีเ่ กีย่ วข้อง
ส่วนทีถ่ งึ กําหนดชําระภายในหนึ่งปี
- เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
- เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
- เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากบุคคลและกิจการทีเ่ กีย่ วข้อง
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี้สนิ หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้ สินหมุนเวียน

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2557
31 ธันวาคม 2558
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

31 ธันวาคม 2559
ล้านบาท ร้อยละ

67.60
-

2.46
-

82.34
0.77
-

1.83
0.02
-

920.86
0.78
50.00

15.34
0.01
0.83

317.26
75.88
75.82
12.50
156.59
705.66

11.54
2.76
2.76
0.45
5.70
25.67

472.54
134.61
83.23
145.32
918.82

10.53
3.00
1.85
3.24
20.47

764.58
73.78
135.09
142.59
167.63
2,255.31

12.73
1.23
2.25
2.37
2.79
37.56

69.44
1,969.02
2.28
0.45
2.32
2,043.52
2,749.18

313.39
333.30
107.44
179.09
529.86
40.38
126.90
39.87
68.51
1,738.74

2.53
57.32
1.28
6.00
0.13
71.62 3,480.35 77.53
0.08
1.16
0.03
0.02
2.03
0.05
0.08
23.37
0.52
74.33 3,570.24 79.53
100.00 4,489.05 100.00

11.40
12.12
3.91

56.08
0.93
9.00
0.15
3,641.40 60.65
0.53
0.01
41.64
0.69
3,748.65 62.44
6,003.96 100.00

126.51
627.84
100.50

2.82
13.99
2.24

400.00
518.07
50.40

6.66
8.63
0.84

6.51
53.77
19.27 168.27
1.47 208.01
13.61
4.62
75.80
1.45
23.24
2.49
47.85
63.25 1,445.38

1.20
3.75
4.63
0.30
1.69
0.52
1.07
32.20

86.93
387.75
127.29
15.35
59.00
32.23
58.89
1,735.92

1.45
6.46
2.12
0.26
0.98
0.54
0.98
28.91
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บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะทางการเงิน
หนี้สนิ ไม่หมุนเวียน
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน – สุทธิ
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน – สุทธิ
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า – สุทธิ
เจ้าหนี้คา่ ซือ้ สินทรัพย์
ภาระผูกพันสําหรับผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สนิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สนิ ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้ สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้ สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน
ทุนทีอ่ อกและชําระแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์
กําไร (ขาดทุน) สะสม
จัดสรรเพื่อสํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษทั
ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี ํานาจควบคุม
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้ สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2557
31 ธันวาคม 2558
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

31 ธันวาคม 2559
ล้านบาท ร้อยละ

296.53
159.62
30.09
109.48
25.87
621.59
2,360.33

10.79 257.62
- 1,539.34
5.81
67.26
- 244.91
1.09
27.73
3.98 114.98
0.94
52.20
22.61 2,304.03
85.86 3,749.41

5.74
34.29
1.50
5.46
0.62
2.56
1.16
51.33
83.52

446.21
1,133.34
223.82
30.31
96.87
87.17
2,017.46
3,753.38

7.43
18.87
3.73
0.50
1.61
1.45
33.60
62.52

500.00
500.00
-

18.19 1,000.00
- 750.00
18.82

22.28
16.71
0.42

1,150.00
1,130.00
803.51
23.53

19.15
18.82
13.38
0.39

38.68
(149.83)
388.85
0.00
388.85
2,749.18

1.35
41.28
0.92
(5.45) (70.46) (1.57)
14.14 739.64 16.48
0.00
0.00
0.00
14.14 739.64 16.48
100.00 4,489.05 100.00

54.58
0.91
238.96
3.98
2,250.58 37.48
0.00
0.00
2,250.58 37.48
6,003.96 100.00
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บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
งบแสดงกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รายได้จากการให้บริ การ
รายได้จากการให้บริการ
ต้นทุนจากการให้บริ การ
ต้นทุนจากการให้บริการ
กําไรขัน้ ต้น
รายได้อ่นื
ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร
กําไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษี เงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
กําไรก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
กําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
การแบ่งปันกําไรสําหรับปี
ส่วนทีเ่ ป็ นของผูถ้ อื หุน้ บริษทั ใหญ่
ส่วนทีเ่ ป็ นของส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี ํานาจควบคุม
รวม
กําไรต่อหุ้นขัน้ พืน้ ฐาน
1

กําไร (บาทต่อหุน้ )
จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลีย่ ถ่วงนํ้าหนัก (ล้านหุน้ )
กําไรต่อหุน้ โดยคิดจากจํานวนหุน้ ทัง้ หมดหลังการเสนอขาย2

1
2

งบการเงินรวม
ปี 2557
ปี 2558
ปี 2559
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
1,613.98 100.00

1,867.72 100.00

2,890.71

100.00

(1,233.26) (76.41) (1,377.83) (73.77) (2,062.78)
380.72 23.59
489.89 26.23
827.93
9.82 0.61
5.65 0.30
20.79
(208.39) (12.91) (284.31) (15.22) (291.08)
182.15 11.29
211.23 11.31
557.64
(106.49) (6.60)
(90.05) (4.82) (135.16)
75.66 4.69
121.18 6.49
422.48
(26.43) (1.64)
(32.44) (1.74)
(99.77)
49.23 3.05
88.74 4.75
322.71

(71.36)
28.64
0.72
(10.07)
19.29
(4.68)
14.62
(3.45)
11.16

49.23

3.05

(6.76)
81.98

(0.36)
4.39

322.71

11.16

49.23
(0.00)
49.23

3.05
(0.00)
3.05

88.74
(0.00)
88.74

4.75
(0.00)
4.75

322.71
(0.00)
322.71

11.16
(0.00)
11.16

0.10
500.00
0.04

0.12
714.59
0.08

0.39
826.8
0.28

คํานวณด้วยจํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลีย่ ถ่วงนํ้าหนักของหุน้ สามัญทีเ่ รียกชาระแล้วทัง้ หมด

คํานวณบนฐานจํานวนหุน้ จากหุน้ สามัญทีอ่ อกชําระแล้วภายหลังการนําเสนอขายหุน้ ในครัง้ นี้และหุน้ จัดสรรเพื่อรับรองการใช้สทิ ธิตามใบสําคัญแสดง
สิทธิแก่กรรมการและพนักงาน เท่ากับ 1,150 ล้านหุน้ (fully-diluted)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)
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บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงิ นสด

งบแสดงกระแสเงินสด
กระแสเงินสดจากกิ จกรรมดําเนิ นงาน
กําไรก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับปรุงกระทบยอด
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ค่าตัดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
ค่าเผื่อ(กลับรายการค่าเผื่อ)สําหรับมูลค่าวัสดุคงเหลือ
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
ขาดทุน(กําไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จริง
ค่าใช้จ่ายตามภาระผูกพันสําหรับผลประโยชน์พนักงาน
ขาดทุน(กําไร)จากการขายสินทรัพย์
ค่าเผื่อการด้อยค่าในเงินลงทุนกิจการร่วมค้า
ประมาณการหนี้สนิ
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจ่าย
ค่าใช้จ่ายจากการจ่ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์
กําไรจากการดําเนิ นงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์และ
หนี้ สินดําเนิ นงาน
สิ นทรัพย์ดาํ เนิ นงาน (เพิ่มขึน้ ) ลดลง
ลูกหนี้การค้าและรายได้ทย่ี งั ไม่เรียกชําระ - ลูกค้าทั ่วไป
ลูกหนี้การค้าและรายได้ทย่ี งั ไม่เรียกชําระ - กิจการทีเ่ กีย่ วข้อง
วัสดุคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้ สินดําเนิ นงานเพิ่ มขึน้ (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื – ผูค้ า้ ทั ่วไป
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื - กิจการทีเ่ กีย่ วข้อง
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
หนี้สนิ หมุนเวียนอื่น
หนี้สนิ ไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดจากการดําเนิ นงาน
เงินสดรับจากดอกเบีย้
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
รับคืนภาษีเงินได้
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิ ได้มา (ใช้ไป) จากกิ จกรรมดําเนิ นงาน
กระแสเงินสดจากกิ จกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารทีม่ ขี อ้ จํากัดในการใช้ลดลง (เพิม่ ขึน้ )
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)

งบการเงินรวม
ปี 2557
ปี 2558
ปี 2559
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
75.66

121.18

422.48

374.54
2.76
20.00
(2.36)
106.49
-

471.94
0.39
22.90
1.82
25.68
(1.51)
90.05
18.82

611.37
0.91
0.42
26.00
0.05
3.16
2.24
39.54
(2.54)
135.16
4.72

577.09

751.27

1,243.50

(8.86)
(13.25)
(2.23)
28.58
5.87

(155.28)
(58.73)
(7.80)
5.27
(21.05)

(292.04)
60.83
(51.87)
12.79
(18.27)

63.45
27.89
200.00
7.06
0.59
886.20
2.38
(70.96)
(61.15)
756.46

291.88
(6.95)
75.27
61.90
(101.77)
834.02
1.51
(62.61)
(37.47)
735.46

(109.76)
(50.10)
(147.98)
10.94
(4.56)
653.49
2.54
(134.36)
37.85
(154.77)
404.75

(8.78)

11.35

1.23
13 - 6

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน)

งบแสดงกระแสเงินสด
เงินลงทุนชั ่วคราวเพิม่ ขึน้
เงินให้กู้ยมื ระยะสัน้ และเงินทดรองจ่ายแก่บุคคลและ
กิจการที่เกีย่ วข้อง(เพิม่ ขึน้ ) ลดลง
เงินสดรับจากเงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้อง
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
เงินสดจ่ายซือ้ สินทรัพย์
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษทั ย่อย
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษทั อื่น
เงินสดสุทธิ ได้มา (ใช้ไป) ในกิ จกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิ จกรรมจัดหาเงิน
เงินกู้ยมื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงินเพิม่ ขึน้ (ลดลง)
เงินกู้ยมื จากบุคคลหรือกิจการที่เกีย่ วข้องเพิม่ ขึน้ (ลดลง)
จ่ายชําระเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
จ่ายชําระเงินกูย้ มื ระยะยาว
เงินสดรับจากการกู้ยมื ระยะยาว
จ่ายชําระเจ้าหนี้คา่ เครื่องจักร-กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
รับเงินสดจากการชําระค่าหุน้ หรือเพิม่ ทุน
จ่ายเงินปนั ผล
เงินสดสุทธิ ได้มา (ใช้ไป) ในกิ จกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิ่ มเติ ม
รายการทีไ่ ม่ใช่เงินสด
ซือ้ สินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน
เจ้าหนี้คา่ ซือ้ สินทรัพย์
โอนอุปกรณ์เป็ นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถ่ อื ไว้เพื่อขาย

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)

งบการเงินรวม
ปี 2557
ปี 2558
ปี 2559
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
(50.00)
(84.04)
(92.81)

12.50
(1,737.24)
(6.00)
(1,719.39)

0.16
(638.42)
(3.00)
(690.03)

44.34
(51.70)
(185.01)
(473.50)
70.00
(70.00)
(665.87)
(2.23)
69.83
67.60

(186.88)
(51.10)
(191.09)
(215.25)
1,393.00
250.00
998.68
14.74
67.60
82.34

273.49
(16.80)
(128.74)
(187.67)
1,183.51
1,123.79
838.52
82.34
920.86

157.38
-

244.91
-

298.48
167.63
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บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
อัตราส่วนทางการเงิ นที่สาํ คัญ
งบการเงินรวม
ปี 2557
ปี 2558

ปี 2559

เท่า
เท่า
เท่า
เท่า
วัน
เท่า
วัน
เท่า
วัน
วัน

0.41
0.26
0.47
5.16
69.78
16.51
21.81
4.09
88.03
3.55

0.64
0.48
0.46
4.73
76.12
17.33
20.78
2.87
125.56
(28.67)

1.30
1.01
0.25
4.67
77.03
18.90
19.05
3.60
99.99
(3.91)

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

23.59
10.68
0.60
438.96
3.03
13.52

26.23
11.01
0.30
357.74
4.74
15.73

28.64
18.57
0.71
75.39
11.08
21.58

ร้อยละ
ร้อยละ
เท่า

1.75
20.82
0.58

2.45
20.58
0.52

6.15
26.23
0.55

เท่า
เท่า
เท่า
ร้อยละ

6.07
12.49
0.93
142.20

5.07
13.32
0.34
-

1.67
4.86
0.42
-

หน่ วย
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้าทั ่วไป
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลีย่
อัตราหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลีย่
อัตราหมุนเวียนเจ้าหนี้ผคู้ า้ ทั ่วไป
ระยะเวลาชําระหนี้
วงจรเงินสด
อัตราส่วนความสามารถในการทํากําไร
อัตรากําไรขัน้ ต้น
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน
อัตรากําไรอื่น
อัตราส่วนเงินสดต่อการทํากําไร
อัตรากําไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้
อัตราส่วนแสดงประสิ ทธิ ภาพในการดําเนิ นงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร
อัตราการหมุนของสินทรัพย์
อัตราส่วนวิ เคราะห์นโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้
อัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบีย้
อัตราส่วนความสามารถชําระภาระผูกพัน
อัตราการจ่ายเงินปนั ผล
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บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
14 การวิ เคราะห์และคําอธิ บายของฝ่ ายจัดการ
คํา อธิบ ายผลการดํา เนิ น งาน ความสามารถในการทํา กํ า ไร และฐานะทางการเงิน นี้ เป็ น คํ า อธิบ ายการ
เปลี่ยนแปลงที่สาํ คัญในงบการเงิน ซึง่ จัดทําโดยมีการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 เรื่อง การร่วม
การงาน มาใช้ในการจัดทํางบการเงินรวม โดยจะรวมงบการเงินเฉพาะของบริษทั ฯ บริษทั ย่อยและกิจการทีด่ ําเนินงาน
ร่วมกัน โดยฝ่ายบริหารของบริษทั ฯ ได้พจิ ารณาเนื้อหาทางเศรษฐกิจของข้อตกลงในกิจการร่วมค้าทัง้ 2 แห่ง (ITD-SQ
และ SQ-ITD ตามตารางด้านล่าง) แล้ว พบว่าการร่วมทุนในสัดส่วนร้อยละ 50 ของสัญญาดังกล่าว ถือเป็ นการดําเนินงาน
ร่วมกัน บริษทั ฯ จึงจัดทําและนําเสนองบการเงินโดยรับรูส้ นิ ทรัพย์ หนี้สนิ รายได้ และค่าใช้จ่ายของกิจการร่วมค้าทัง้ 2
แห่ง ทีเ่ กีย่ วข้องกับส่วนได้เสียของบริษทั ฯ ในการดําเนินงานร่วมกันเป็ นส่วนหนึ่งของบริษทั ฯ
ปจั จุบนั บริษทั ฯ มีสว่ นร่วมในการควบคุมในบริษทั ดังต่อไปนี้
ชือ่ กิจการ

สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)

ลักษณะธุรกิจ

บริษทั ย่อย
บริษทั สหกลพาวเวอร์ จํากัด

100

ลงทุนในบริษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจผลิต และจําหน่ าย
กระแสไฟฟ้า

กิจการร่วมค้า
กิจการร่วมค้า ไอทีดี – เอสคิว (ITD-SQ)

50

กิจการร่วมค้า เอสคิว – ไอทีดี (SQ-ITD)

50

ดําเนินงานภายใต้สญ
ั ญา กับ กฟผ. สําหรับโครงการ
เหมืองแม่เมาะ โครงการที่ 7
ดําเนินงานภายใต้สญ
ั ญา กับ กฟผ. สําหรับโครงการ
เหมืองแม่เมาะ โครงการที่ 7/1

14.1 ภาพรวมผลการดําเนิ นงานที่ผา่ นมา
บริษทั ฯ จดทะเบียนก่อตัง้ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2554 โดยประกอบธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจให้บริการงานด้าน
การทําเหมืองแร่อย่างครบวงจร (Mining Service Business) โดยปจั จุบนั เหมืองทีบ่ ริษทั ฯ ให้บริการดําเนินงาน จะเป็ น
การทําเหมืองถ่านหินแบบบ่อเปิ ด (Open Pit Mining) ซึง่ เป็ นการเปิ ดหน้าดินเป็ นบ่อลึกลงไปจนถึงชัน้ ถ่านหิน แล้วจึง
ทําการขุดถ่านหินออกมาใช้งาน
โครงการในปจั จุบนั ของบริษัทฯ ดําเนินการใน 2 ลักษณะด้วยกัน ได้แก่ (1) โครงการที่มกี ิจการร่วมค้าเป็ น
คู่สญ
ั ญากับลูกค้า และ (2) โครงการทีบ่ ริษทั ฯ เป็ นคู่สญ
ั ญาโดยตรง
(1) โครงการที่มกี จิ การร่วมค้าเป็ นคู่สญ
ั ญากับลูกค้า ได้แก่ โครงการเหมืองแม่เมาะ โครงการ 7 ทีด่ ําเนินการ
โดยกิจการร่วมค้า ITD-SQ ที่อําเภอแม่เมาะ จังหวัดลําปาง มีสญ
ั ญาจ้างเหมาหลักระหว่าง ITD-SQ กับ กฟผ. และ
ระยะเวลาดําเนินงานเริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 22 ตุลาคม 2551 สิน้ สุดสัญญาวันที่ 30 เมษายน 2563 มูลค่าโครงการทัง้ หมดตาม
สัญญากับ กฟผ. ประมาณ 21,906 ล้านบาท และโครงการเหมืองแม่เมาะ โครงการ 7/1 ทีด่ าํ เนินการโดยกิจการร่วมค้า
SQ-ITD ทีอ่ ําเภอแม่เมาะ จังหวัดลําปาง มีสญ
ั ญาจ้างเหมาหลักระหว่าง SQ-ITD กับ กฟผ. โดยระยะเวลาดําเนินงาน
เริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 9 สิงหาคม 2554 สิน้ สุดสัญญาวันที่ 30 กันยายน 2558 มูลค่าโครงการทัง้ หมดตามสัญญากับ กฟผ.
ประมาณ 5,273 ล้านบาท ซึง่ กิจการร่วมค้าทัง้ สองแห่ง ดําเนินงานขุดขนและรับรายได้จาก กฟผ. ภายใต้สญ
ั ญา
ดังกล่าว โดยมีอตั ราค่าจ้างที่กําหนดไว้แล้วตลอดอายุโครงการตามสัญญา อย่างไรก็ตาม ในส่วนงานของบริษัทฯ
ภายใต้กจิ การร่วมค้า บริษทั ฯ ได้ทาํ สัญญาจ้างเหมาช่วงกับกิจการร่วมค้าทัง้ สองกิจการ โดยแบ่งงานระหว่างผูร้ ่วมค้า
และบริษัทฯ รับเหมาช่วงงานขุด-ขนดังกล่าวในส่วนของบริษัทฯ และมีการกําหนดอัตราค่าจ้างเป็ นอัตราค่าจ้างต่ อ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)
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บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
หน่ วยปริมาณขุดขน โดยจําแนกตามความแตกต่างตามเครื่องจักรที่ใช้ ประเภทของดิน หรือความยากง่ายในการ
ทํางาน ซึ่งสําหรับการรับเหมาช่วง บริษัทฯ จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานขุดขน รวมถึง ค่าใช้จ่ายการ
บํารุงรักษาเครื่องจักรทีบ่ ริษทั ฯ ใช้ในการดําเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการปฏิบตั งิ าน เช่น ค่านํ้ามัน ค่าวัตถุระเบิด ค่าแรง
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง และอัตราค่าจ้างของการรับเหมาช่วงทีบ่ ริษทั ฯ ได้รบั จะตํ่ากว่าอัตราค่าจ้างจากสัญญา
จ้างเหมาหลักทีก่ จิ การร่วมค้าได้รบั จาก กฟผ. เนื่องจากจะมีการกันเอาส่วนต่างไปใช้เป็ นค่าดําเนินงานของกิจการร่วม
ค้า เอง โดยเป็ น ค่ า ใช้จ่า ยส่ว นกลางซึ่ง รวมถึง ค่ า ใช้จ่ า ยดอกเบี้ย ภาระการชํา ระคืน เงิน ต้น เงิน กู้ยืม ธนาคาร ค่ า
บริหารงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยบริษทั ฯ มีการทําสัญญาจ้างเหมาช่วงตัง้ แต่ปี 2555 โดยแบ่งงานทีเ่ หลือในโครงการ
7 และโครงการ 7/1 ระหว่างบริษทั ฯ และผูร้ ่วมค้าในมูลค่าใกล้เคียงกัน โดยสัญญาจ้างเหมาช่วงระหว่างบริษทั ฯ และ
กิจการร่วมค้า ITD-SQ สําหรับโครงการ 7 มีมูลค่า 4,221 ล้านบาท เริม่ ต้นตัง้ แต่ 1 มกราคม 2555 จนถึงวันสิน้ สุด
โครงการ และสัญญาจ้างเหมาช่วงระหว่างบริษทั ฯ และกิจการร่วมค้า SQ-ITD สําหรับโครงการ 7/1 มีมลู ค่า 1,190 ล้าน
บาท เริม่ ต้นตัง้ แต่ 1 เมษายน 2555 จนถึงวันสิน้ สุดโครงการ (รายละเอียดโครงการ โปรดพิจารณาหัวข้อ 2 ลักษณะ
ประกอบธุรกิจ)
ดังนัน้ ในการจัดทํางบการเงินของบริษทั ฯ รวมถึงการวิเคราะห์และคําอธิบายของฝา่ ยจัดการในหัวข้อนี้ บริษทั ฯ
จัดทํางบการเงินและรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงานของสองโครงการนี้ จาก 2 ส่วนคือ (1) รายได้และ
ค่าใช้จ่ายจากการรับรูส้ ว่ นของบริษทั ฯ ในกิจการร่วมค้าและ (2) รายได้และค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงานตามสัญญาจ้าง
เหมาช่วง
กระบวนการสร้างรายได้ของบริษทั ฯ สามารถสรุปได้ดงั นี้
กฟผ.

รายได้ของบริษทั ฯ จากการดําเนิ นงานโครงการเหมืองแม่
เมาะ 7 และ 7/1 มาจาก 2 ส่วนคือ

สัญญาจ้างเหมาหลัก
กิ จการร่วมค้า

(1) รายได้จากการรับรูส้ ว่ นของบริษทั ฯ ในกิจการร่วมค้า

สัญญาจ้างเหมาช่วง
บริษทั ฯ

(2) รายได้จากการรับเหมาช่วง

(2) โครงการทีบ่ ริษทั ฯ เป็ นคู่สญ
ั ญาโดยตรง ได้แก่ โครงการเหมืองหงสา ประเทศลาว ซึง่ บริษทั ฯ เข้าทําสัญญา
จ้างเหมาขุด-ขนดินและถ่านหิน ณ เหมืองหงสา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กับบริษัท หงสาเพาเวอร์
จํากัด โดยระยะเวลาตามสัญญาเริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มิถุนายน 2558 สิน้ สุดสัญญาวันที่ 31 ธันวาคม 2569 มูลค่าโครงการ
ทัง้ หมดประมาณ 11,743 ล้านบาท และเริม่ ดําเนินการเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2558 และโครงการเหมืองแม่เมาะ 8 ที่
บริษทั ฯ เข้าทําสัญญาจ้างเหมาขุด-ขนดินและถ่านทีเ่ หมืองแม่เมาะ สัญญาที่ 8 กับ กฟผ. เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2558
โดยเป็ นการบริการรับจ้างในการขุดขนดินและถ่านหิน ในโครงการ 8 ของเหมืองถ่านหินแม่เมาะ ที่อําเภอแม่เมาะ
จังหวัดลําปาง ระยะเวลาตามสัญญาเริ่มตัง้ แต่ วนั ที่ 1 มกราคม 2559 สิน้ สุดสัญญาวันที่ 31 ธันวาคม 2568 มูลค่า
โครงการทัง้ หมดประมาณ 22,871 ล้านบาท โดยบริษทั ฯ เริม่ ดําเนินงานโครงการเหมืองแม่เมาะ 8 ล่วงหน้า ตัง้ แต่วนั ที่
20 พฤศจิกายน 2558 (ก่อนวันเริม่ ดําเนินงานในสัญญา) จึงทําให้มรี ายได้จากโครงการเหมืองแม่เมาะ 8 ตัง้ แต่ไตรมาส
4 ของปี 2558 (รายละเอียดโครงการ โปรดพิจารณาหัวข้อ 2 ลักษณะประกอบธุรกิจ)
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บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
ในระยะเวลาระหว่างปี 2555 ถึงปี 2558 บริษทั ฯ มีรายได้จากการให้บริการสําหรับโครงการหลัก คือ โครงการ
เหมืองแม่เมาะ ซึง่ รวมถึง (1) โครงการเหมืองแม่เมาะ 7 และ (2) โครงการเหมืองแม่เมาะ 7/1 โดยรายได้จากการ
ดําเนินงานของบริษทั ฯ จะได้รบั ผลกระทบจากปจั จัยต่างๆ รวมถึง แผนการดําเนินงานเหมือง เป้าหมายการทํางานของ
บริษทั ฯ และราคาขุดขนดินเฉลีย่ ซึง่ จะเปลีย่ นไปตามลักษณะของเครื่องจักรทีเ่ ข้าไปทํางานในพืน้ ทีแ่ ละลักษณะพืน้ ที่
หน้างาน
14.2 การวิ เคราะห์ผลการดําเนิ นงานและฐานะทางการเงิ น
14.2.1 การวิ เคราะห์ผลการดําเนิ นงาน
ภาพรวมผลการดําเนินงานของบริษทั ฯ ในแต่ละโครงการในงวดปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม ปี 2557 2558
และปี 2559
หน่ วย
รายได้จากการให้บริ การ
- โครงการเหมืองแม่เมาะ 7,7/1
- โครงการเหมืองหงสา
- โครงการเหมืองแม่เมาะ 8
- อื่นๆ ของบริษทั ฯ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

2557
1,614.5
1,584.7
29.3

ต้นทุนการให้บริ การ
- โครงการเหมืองแม่เมาะ 7,7/1
- โครงการเหมืองหงสา
- โครงการเหมืองแม่เมาะ 8

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

1,233.3
1,233.3
-

กําไรขันต้
้ น
- โครงการเหมืองแม่เมาะ 7,7/1
- โครงการเหมืองหงสา
- โครงการเหมืองแม่เมาะ 8
- อื่นๆ ของบริษทั ฯ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

380.7
351.4
29.3

จํานวน
(ล้านบาท)
2558
1,867.7
1,444.9
247.3
145.7
29.8

2559
2,890.7
1,237.9
730.8
896.8
25.2

1,377.8 2,062.8
1,162.0 1,160.4
156.8 507.8
59.0 394.6

489.9
282.9
90.5
86.7
29.8

827.9
77.5
223.1
502.2
25.1

ร้อยละของรายได้รวมจาก
การให้บริ การ (ร้อยละ)
2558
2559
100.0
100.0
77.4
42.8
13.2
25.3
7.8
31.0
1.6
0.9
ร้อยละของรายได้จาก
แต่ละโครงการ
73.8
71.4
80.4
93.7
63.4
69.5
40.5
44
อัตรากําไรขัน้ ต้นของ
แต่ละโครงการ
26.2
28.6
19.6
6.3
36.6
30.5
59.5
56.0
n.a.
n.a.

อัตราเติ บโต
(ร้อยละ)
2558 2559
15.7
54.8
(8.8) (14.3)
n.a. 195.5
n.a. 515.5
1.7 (15.4)

11.7
(5.8)
n.a.
n.a.

49.7
(0.1)
223.8
568.8

28.7
(19.5)
n.a.
n.a.
1.7

69.0
(72.6)
146.5
479.2
(15.7)

1. โครงการเหมืองแม่เมาะ 7,7/1
รายได้จากการให้บริการของโครงการเหมืองแม่เมาะ 7,7/1 เท่ากับ 1,237.9 ล้านบาท และ 1,444.9 ล้านบาท
สําหรับปี 2559 และ 2558 ตามลําดับ โดยคิดเป็ นร้อยละ 42.8 และร้อยละ 77.4 ของรายได้รวมจากการให้บริการ โดย
รายได้จากการให้บริการลดลงจากปี ก่อนหน้าเนื่องจากงานขุดขนโครงการแม่เมาะ 7/1 ได้สน้ิ สุดลงตัง้ แต่เดือนมิถุนายน
2558
ต้นทุนจากการให้บริการของโครงการเหมืองแม่เมาะ 7,7/1 เท่ากับ 1,160.4 ล้านบาท และ 1,162.0 ล้านบาท
สําหรับปี 2559 และ 2558 ตามลําดับ โดยคิดเป็ นร้อยละ 93.7 และร้อยละ 80.4 ของรายได้รวมจากการให้บริการของ
โครงการเหมืองแม่เมาะ 7,7/1
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)
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บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
ต้นทุนจากการให้บริการ ส่วนใหญ่เป็ นค่าซ่อมแซม ค่านํ้ามันเชือ้ เพลิง ค่าแรงงาน และค่าเสือ่ มราคาและค่าตัด
จําหน่าย โดยต้นทุนทีม่ สี ดั ส่วนเพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนหน้า ได้แก่ค่าซ่อมแซม ค่าเสือ่ มราคาของสินทรัพย์ของโครงการ 7 ใน
ปี 2559 ซึง่ เพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปี ก่อน จากการปรับปรุงสินทรัพย์ให้มสี ภาพดีขน้ึ ตามแผนงาน แม้ว่าค่าเสือ่ ม
ราคาของสินทรัพย์ของโครงการ 7/1 ลดลงจากปี ก่อน จากการหยุดคิดค่าเสือ่ มราคาในไตรมาสที่ 4 เนื่องจากมีการจัด
ประเภทสินทรัพย์ดงั กล่าวเป็ นสินทรัพย์ทม่ี ไี ว้เพื่อขาย
กําไรขัน้ ต้น สําหรับปี 2559 และ 2558 เท่ากับ 77.5 ล้านบาท และ 282.9 ล้านบาท ตามลําดับ กําไรขัน้ ต้นปี
2559 ลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้า สาเหตุเกิดจากรายได้จากการให้บริการลดลงจากทีโ่ ครงการเหมืองแม่เมาะ
7/1 สิน้ สุดลง
2. โครงการเหมืองหงสา
โครงการเหมืองหงสา เริม่ มีรายได้จากการดําเนินงานเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2558 ตามเอกสารกําหนดการ
ดําเนินงาน (COD) ภายใต้สญ
ั ญาจ้างเหมาขุด-ขนดินและถ่านหิน ณ เหมืองหงสา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาวระหว่างบริษทั ฯ กับ บริษทั หงสาเพาเวอร์ จํากัด
โครงการหงสามีรายได้รวม 730.8 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 25.3 ของรายได้รวมจากการให้บริการของปี
2559 และมีรายได้รวม 247.3 ล้านบาท หรือ คิดเป็ นร้อยละ 13.2 ของรายได้รวมจากการให้บริการของปี 2558 สาเหตุ
ทีร่ ายได้จากการให้บริการในปี 2559 สูงกว่าปี 2558 เกิดจากปริมาณถ่านทีเ่ พิม่ มากขึน้ ตามสัญญา และปริมาณดินที่
เพิม่ ขึน้ ตามแผนงาน
บริษทั ฯ มีตน้ ทุนจากการให้บริการในปี 2558 จํานวน 156.8 ล้านบาท เป็ นค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ เพื่อเตรียมความ
พร้อมสําหรับโครงการ เช่น ค่าใช้จ่ายในส่วนแรงงานทีใ่ ช้ในการเตรียมการก่อนการเริม่ ต้นโครงการ และค่าใช้จ่ายใน
การดําเนินงานซึง่ เริม่ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2558 ในขณะทีม่ ตี ้นทุนจากการให้บริการในปี 2559 จํานวน 507.8 ล้าน
บาท เพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้าจากการเริม่ ดําเนินงานขุดขนดินและถ่านหิน ตัง้ แต่ต้นปี 2559 โดยส่วน
ใหญ่เป็ นค่าซ่อมแซมซึง่ เกิดขึน้ ตามรอบระยะเวลาการเช็คเครื่องยนต์และอะไหล่ ส่วนค่านํ้ามันทีเ่ พิม่ ขึน้ เนื่องจากการ
ยกเว้นภาษีนําเข้านํ้ามันเมื่อปี 2558 อัตราราคาค่านํ้ามันเฉลีย่ ปี 2559 ทีส่ งู กว่าช่วงเวลาเดียวกันปี ก่อน ค่าแรงงานที่
เพิม่ ขึน้ ตามปริมาณงานขุดขนดินและถ่านทีท่ าํ ได้ และค่าเสือ่ มราคาปี 2559 ทีเ่ กิดขึน้ เต็มปี จากเครื่องจักรของโครงการ
ทีเ่ ข้ามาเป็ นส่วนใหญ่ตงั ้ แต่ปลายปี 2558
กําไรขัน้ ต้นของโครงการเหมืองหงสา ปี 2559 และปี 2558 เท่ากับ 223.1 ล้านบาท และ 90.5 ล้านบาท
ตามลําดับ โดยคิดเป็ นอัตรากําไรขัน้ ต้นของโครงการเท่ากับร้อยละ 30.5 สําหรับปี 2559 และร้อยละ 36.6 สําหรับปี
2558 โดยกําไรขัน้ ต้นทีป่ รับลดลงเกิดจากเหตุผลทีก่ ล่าวไว้ขา้ งต้น
3. โครงการแม่เมาะ 8
โครงการแม่เมาะ 8 เริม่ มีรายได้จากการดําเนินงานเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558
ในปี 2559 บริษทั ฯ มีรายได้จากการขุดขนดินทัง้ หมด 896.8 ล้านบาท หรือ คิดเป็ นร้อยละ 31.0 ของรายได้รวม
จากการให้บริการ และมีรายได้รวม 145.7 ล้านบาท หรือ คิดเป็ นร้อยละ 7.8 ของรายได้รวมจากการให้บริการของปี
2558 โดยรายได้เพิม่ ขึน้ เนื่องจากการผลิตเต็มปี กําลังการผลิตทีท่ าํ ได้เพิม่ ขึน้ ตามแผนงาน และในช่วงปลายปี 2559 มี
การรับรูร้ ายได้ต่อหน่วยทีส่ งู ขึน้ ตามสัญญา
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)
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บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
ต้นทุนจากการให้บริการ ในปี 2559 เป็ นรายการต้นทุนผูร้ บั เหมาช่วงเป็ นหลักเนื่องจากตามแผนการขุนขน ใน
2 ปี แรกทีเ่ ริม่ ต้นโครงการ บริษทั ฯ จะใช้ผรู้ บั เหมาช่วง เนื่องจากระบบเครื่องจักรใหญ่อยู่ระหว่างการติดตัง้ โดยมีการ
เช่าเครื่องจักรช่วยเพื่อใช้สาํ หรับปรับปรุงพืน้ ทีแ่ ละทําถนนสําหรับโครงการ
กําไรขัน้ ต้นของโครงการแม่เมาะ 8 ในปี 2559 เท่ากับ 502.2 ล้านบาท โดยคิดเป็ นอัตรากําไรขัน้ ต้นของ
โครงการเท่ากับร้อยละ 56 ซึง่ เป็ นอัตราทีส่ งู กว่าโครงการเหมืองแม่เมาะ 7,7/1 และโครงการหงสา เนื่องจากอยู่ระหว่าง
ช่วงต้นของโครงการซึง่ บริษทั ฯ ได้รบั รายได้ในอัตราต่อหน่วยทีค่ ่อนข้างสูงตามสัญญา และตามสภาพการดําเนินงานที่
ในช่วงต้นทีจ่ ะต้องใช้เงินกําไรส่วนหนึ่งเป็ นต้นทุนในการก่อสร้างและปรับปรุงพืน้ ทีก่ ่อนเริม่ ใช้ระบบเครื่องจักรใหญ่
ต้นทุนการให้บริการของบริษทั
รายการ

หน่วย
2557

ต้นทุนการให้บริ การ
ค่าซ่อมแซม
ค่านํ้ามันเชือ้ เพลิง
ค่าเช่า
ค่าแรงงาน
ค่าวัตถุระเบิด
ค่านํ้ามันเครื่อง
ค่าไฟฟ้า
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัด
ต้นทุนผูร้ บั เหมาช่วง
ต้นทุนอื่นๆ

ล้านบาท 1,233.26
ล้านบาท
273.66
ล้านบาท
200.04
ล้านบาท
56.57
ล้านบาท
149.21
ล้านบาท
50.01
ล้านบาท
36.64
ล้านบาท
20.00
ล้านบาท
365.90
ล้านบาท
79.57
ล้านบาท
1.66

จํานวน
(ล้านบาท)
2558

2559

1,377.83
173.89
190.74
64.07
173.85
98.33
38.21
20.68
458.71
147.97
11.39

2,062.78
241.18
303.14
65.47
198.50
108.72
38.66
39.54
601.99
452.29
13.28

ร้อยละของรายได้รวมจาก
การให้บริการ (ร้อยละ)
2557
2558
2559
76.4
17.0
12.4
3.5
9.2
3.1
2.3
1.2
22.7
4.9
0.1

73.8
9.3
10.2
3.4
9.3
5.3
2.0
1.1
24.6
7.9
0.6

71.4
8.3
10.5
2.3
6.9
3.8
1.3
1.4
20.8
15.7
0.5

อัตราเติบโต (ร้อยละ)
2558

2559

11.72
(36.46)
(4.65)
13.26
16.51
96.62
4.3
3.42
25.36
85.95
585.75

49.71
38.70
58.93
2.20
14.18
10.57
1.16
91.14
31.24
205.67
16.68

ต้นทุนจากการให้บริการ ส่วนใหญ่เป็ นค่าซ่อมแซม ค่านํ้ามันเชือ้ เพลิง ค่าแรงงาน และค่าเสือ่ มราคาและค่าตัด
จําหน่าย ซึง่ ค่าซ่อมแซม ซึง่ เป็ นรายการต้นทุนทีส่ าํ คัญสําหรับบริษทั ฯ โดยเกิดขึน้ ตามลักษณะการประกอบธุรกิจของ
บริษทั ฯ ซึง่ มีการใช้เครื่องจักรในการขุดขนและมีความจําเป็ นต้องซ่อมแซมตามตารางเวลาซ่อมแซมอยู่ตลอดเพื่อให้
การใช้งานเป็ นไปได้ตามแผนงาน โดยต้นทุนขายเพิม่ ขึน้ และลดลงสอดคล้องกับปริมาณการขุดขนดินและถ่านหิน
ในส่วนของปี 2557 ต้นทุนจากการให้บริการลดลงเนื่องจาก ต้นทุนผู้รบั เหมาช่วงที่ลดลงเนื่องจากแผนงานที่
ว่าจ้างผูร้ บั เหมาได้ทาํ งานครบตามแผนงานทีก่ ําหนดไว้แล้ว ถึงแม้ว่าจะมีค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่ ายเพิม่ ขึน้ จาก
การซือ้ เครื่องจักร อาทิเช่น รถขุด รถบรรทุก และเครื่องจักรใหม่ทดแทนเครือ่ งจักรเก่าตามแผนงาน เป็ นต้น นอกจากนี้
บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายค่าสํารองค่าไฟฟ้าส่วนเกินตัง้ แต่ปี 2557 ซึ่งเป็ นต้นทุนการใช้ไฟฟ้าโครงการ 7 เนื่องจากตาม
สัญญากับ กฟผ. ตัง้ แต่เริม่ แรก ได้มกี ารกําหนดจํานวนหน่วยไฟฟ้าส่วนหนึ่งทีต่ ้องใช้สาํ หรับทัง้ โครงการและได้รบั การ
สนับสนุนจากกฟผ. โดยในปี 2557 2558 และปี 2559 บริษทั ฯ ยังไม่ได้ใช้ไฟฟ้าเกินจํานวนจากทีไ่ ด้รบั การสนับสนุ น
อย่างไรก็ดี เนื่องจากบริษัทฯ คาดว่าในการดําเนินงานในอนาคต บริษทั ฯ อาจมีค่าไฟฟ้าส่วนที่จะใช้เกินจากการ
สนับสนุนของ กฟผ. บริษทั ฯ จึงจะมีการตัง้ สํารองค่าไฟฟ้าส่วนเกินเป็ นค่าใช้จ่ายสําหรับแต่ละงวด
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ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษทั ฯ ปี 2559 เท่ากับ 291.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 10.1 ของรายได้รวมจากการให้บริการ
โดยเพิม่ ขึน้ จากปี 2558 ทีม่ คี ่าใช้จ่ายในการบริหารเท่ากับ 284.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 15.2 ของรายได้รวมจากการ
ให้บริการ ในปี 2559 มีค่าใช้จ่ายในการบริหารบางรายการเพิม่ ขึน้ จากปี 2558 เช่น ค่าธรรมเนียมธนาคาร ซึง่ เกิดจาก
ค่าธรรมเนียมคํ้าประกันการทํางานสําหรับโครงการ 8 และ โบนัสพนักงาน เป็ นต้น ส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารทีล่ ดลง
จากช่วงเดียวกันของปี ก่อนหน้า ได้แก่ ค่าบริหารส่วนกลางของกิจการร่วมค้าทีส่ น้ิ สุด ณ สิน้ ไตรมาสที่ 3 จากการหยุด
ดําเนินงานโครงการ 7/1 และรายการพิเศษทีเ่ กิดขึน้ เฉพาะปี 2558 คือขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ นจากการทําสัญญา
ซือ้ ขายอัตราแลกเปลีย่ นล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์ (Share-based Payment) และค่าตัดจําหน่ าย
ภาษีถูกหัก ณ ทีจ่ ่าย เป็ นต้น
ต้นทุนทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงินของบริษทั ฯ ปี 2559 และปี 2558 เท่ากับ 135.1 ล้านบาท และ 90.0 ล้านบาท ตามลําดับ
หรือคิดเป็ นร้อยละ 4.7 และร้อยละ 4.8 ของรายได้รวมจากการให้บริการ ตามลําดับ
สําหรับปี 2559 ต้นทุนทางการเงินเพิม่ ขึน้ จากปี 2558 จํานวน 45.1 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 50.1 โดยมี
สาเหตุหลักมาจากดอกเบีย้ เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงินของโครงการหงสาในปี 2559 ทีบ่ นั ทึกอยู่ในบัญชีเต็ม 12 เดือน
ในขณะทีป่ ี 2558 ดอกเบีย้ เงินกูย้ มื ดังกล่าว เริม่ บันทึกในไตรมาสที่ 4 และยังมีดอกเบีย้ เงินกูย้ มื เพิม่ ขึน้ จากการออกตั ๋ว
แลกเงินจํานวน 400 ล้านบาทในปี 2559
ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของบริษทั ฯ ในปี 2559 มีจาํ นวน 99.8 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราภาษีทแ่ี ท้จริง เท่ากับร้อยละ
23.6 ซึง่ ใกล้เคียงกับอัตราภาษีนิตบิ ุคคล (อัตราภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลสําหรับบริษทั ทัวไป
่ เท่ากับ 20%)
กําไรสุทธิ
กําไร (ขาดทุน) สุทธิของบริษัทฯ ประจําปี 2559 และประจําปี 2558 เท่ากับ 322.7 ล้านบาท และ 88.7 ล้าน
บาท ตามลําดับ คิดเป็ นอัตรากําไร (ขาดทุน) สุทธิเท่ากับร้อยละ 11.2 และ 4.8 ของรายได้รวมของบริษทั ฯ ตามลําดับ
สําหรับปี 2559 กําไรสุทธิและอัตรากําไรสุทธิเพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปี 2558 เนื่องจากกําไรขัน้ ต้นเพิม่ ขึน้
จากการดําเนินงานโครงการแม่เมาะ 8 ซึง่ มีอตั รากําไรทีส่ งู
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14.2.2 ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ
ตารางสรุปงบแสดงฐานะทางการเงิ น
รายการ
สินทรัพย์รวม
หนี้สนิ รวม

งบการเงิ นรวม สิ้ นสุด ณ วันที่
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2557
2558
2559
2,749.2
4,489.1
6,004.0
2,360.3

3,749.4

3,753.4

ส่วนของผูถ้ อื หุน้

388.9

739.6

2,250.6

อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (เท่า)

6.07x

5.07x

1.67x

1.75

2.45

6.15

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ถาวร (ร้อยละ)

20.82

20.58

26.23

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (ร้อยละ)

13.52

15.73

21.58

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ร้อยละ)

สิ นทรัพย์
สินทรัพย์รวมของบริษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เพิม่ ขึน้ 1,514.90 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 33.75
จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิม่ ขึน้ ของเครื่องจักรและอุปกรณ์ของโครงการแม่เมาะ 8
พร้อมกันนี้สว่ นหนึ่งมาจากเงินเพิม่ ทุนของบริษทั ส่งผลให้บริษทั มีเงินสดคงเหลือเท่ากับ 920.86 ล้านบาท โดยเพิม่ ขึน้
จากปี 2558 จํานวนเงิน 82.34 ล้านบาท

สิ นทรัพย์หมุนเวียน
ลูกหนี้ และรายได้ที่ยงั ไม่เรียกชําระ
ลูกหนี้และรายได้ทย่ี งั ไม่เรียกชําระของบริษทั ฯ สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และวันที่ 31 ธันวาคม 2559
เท่ากับ 607.1 ล้านบาท และ 838.4 ล้านบาท ตามลําดับ โดยระยะเวลาเก็บหนี้เฉลีย่ สําหรับลูกหนี้การค้า 76 วัน และ
77 วัน สําหรับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามลําดับ ซึง่ ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลีย่ ดังกล่าว
อยู่ในระดับใกล้เคียงกับระยะเวลาเครดิตเทอมทีบ่ ริษทั ฯ ให้แก่ลูกค้าซึง่ ส่วนใหญ่คอื กฟผ.โดยบริษทั ฯ ให้เครดิตทาง
การค้ากับ กฟผ. จํานวน 60 วัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ลูกหนี้การค้าจากลูกค้าทัวไปเพิ
่
ม่ ขึน้ เนื่องจากบริษทั ฯ มี
การดําเนินงานเพิม่ ขึน้ จากโครงการแม่เมาะ 8 และโครงการหงสา
ลูก หนี้ แ ละรายได้ท่ีย ัง ไม่ ชํา ระของบริษัท ฯ แบ่ ง เป็ น จากลู ก ค้า ทัว่ ไป และจากกิจ การที่เ กี่ย วข้อ งกัน โดย
รายละเอียดมีดงั นี้
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ลูกหนี้และรายได้ทย่ี งั ไม่ชาํ ระจากลูกค้าทัวไป
่ สามารถแยกตามอายุหนี้คา้ งชําระได้ดงั นี้
รายการ
ส่วนที่เรียกเก็บแล้ว
ยังไม่ถงึ กําหนดชําระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3-6 เดือน
6-12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม

31 ธันวาคม 2557
ล้านบาท
ร้อยละ
295.1
0.0
21.1
0.1
1.0
317.3

93.0
0.0
6.6
0.0
0.3
100.0

งบการเงิ นรวมสิ้ นสุด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558
ล้านบาท
ร้อยละ
460.2
4.8
3.5
3.8
0.1
472.4

97.4
1.0
0.7
0.8
0.0
100.0

31 ธันวาคม 2559
ล้านบาท
ร้อยละ
764.58
0.0
0.0
0.0
0.0
764.58

100
0.0
0.0
0.0
0.0
100

ลูกหนี้และรายได้ทย่ี งั ไม่ชาํ ระจากกิจการทีเ่ กีย่ วข้อง ประกอบด้วยกิจการร่วมค้าทัง้ 2 ราย เป็ นต้น โดยสามารถ
แยกตามอายุหนี้คา้ งชําระได้ดงั นี้
รายการ
ส่วนที่เรียกเก็บแล้ว
ยังไม่ถงึ กําหนดชําระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3-6 เดือน
6-12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม
ส่วนทีย่ งั ไม่เรียกเก็บแล้ว
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
รวม

31 ธันวาคม 2557
ล้านบาท
ร้อยละ
34.0
6.9
4.1
8.0
22.9
75.9
75.9

44.8
9.1
5.3
10.6
30.2
100.0
100.0

งบการเงิ นรวมสิ้ นสุด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558
31 ธันวาคม 2559
ล้านบาท
ร้อยละ
ล้านบาท
ร้อยละ
86.4
5.1
4.1
9.3
29.7
134.6
134.6

64.2
3.8
3.1
6.9
22.0
100.0
100.0

3.36
36.04
6.68
7.61
20.08
73.78
73.78

4.55
48.85
9.05
10.31
27.22
100.0
100.0

โดยลูกหนี้และรายได้ท่ยี งั ไม่ชําระจากกิจการที่เกี่ยวข้อง เป็ นรายการรายได้จากสัญญารับเหมาช่วงและค่า
บริหารงานของบริษทั ฯ จากกิจการร่วมค้า โดยสําหรับลูกหนี้มากกว่า 12 เดือน เป็ นรายการรายได้ค่าบริหารงานซึ่ง
บริษทั ฯ คิดกับกิจการร่วมค้าของบริษทั ฯ ในส่วนทีไ่ ม่ใช่สว่ นได้เสียของบริษทั ฯ สําหรับโครงการ 7 ซึง่ จะมีการพิจารณา
ชําระลูกหนี้ดงั กล่าวเมื่อกิจการร่วมค้ามีสภาพคล่องเพียงพอและจะชําระคืนทัง้ หมดภายในสิน้ สุดโครงการ ดังนัน้ จึงไม่มี
การตัง้ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
วัสดุคงเหลือ
วัสดุคงเหลือสุทธิของบริษทั ฯ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และวันที่ 30 ธันวาคม 2559
75.9 ล้านบาท 83.3 ล้านบาท และ 135.09 ล้านบาท ตามลําดับ โดยวัสดุคงเหลือ รวมถึงนํ้ามันเชือ้ เพลิงและวัสดุทวไป
ั่
อาทิเช่น มอเตอร์ สายพาน ลูกกลิง้ และสามารถสรุปได้ดงั นี้
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รายการ
นํ้ามันเชือ้ เพลิง
วัสดุท ั ่วไป
วัสดุคงเหลือ
หัก ค่าเผือ่ มูลค่าสินค้าลดลง
สุทธิ

31 ธันวาคม 2557
ล้านบาท
ร้อยละ
15.0
19.7
60.9
80.3
75.9
100.0
75.9
100.0

งบการเงิ นรวม สิ้ นสุด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558
ล้านบาท
ร้อยละ
8.6
10.2
75.1
89.8
83.7
100.0
(0.4)
(0.5)
83.3
99.5

31 ธันวาคม 2559
ล้านบาท
ร้อยละ
12.39
9.12
123.51
90.88
135.9
100.0
(0.81)
(0.60)
135.09
99.40

โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 31 ธันวาคม 2559 บริษทั ฯ มีการหักค่าเผือ่ มูลค่าสินค้าลดลง เนื่องจาก
เป็ นรายการทีเ่ ป็ นอะไหล่ของเครื่องจักรในโครงการเหมืองแม่เมาะทีป่ จั จุบนั บริษทั ฯ ไม่ได้นําเครื่องจักรดังกล่าวมาใช้
ในการดําเนินงานโครงการแล้ว จึงมีการหักค่าเผื่อมูลค่าอะไหล่สาํ หรับเครื่องจักรดังกล่าว แต่ยงั ไม่ได้มกี ารตัดจําหน่าย
เนื่องจากบริษทั ฯ คาดว่าในอนาคตอาจสามารถนําอะไหล่ดงั กล่าวมาปรับปรุง (modify) และใช้ในเครื่องจักรอื่นได้
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ส่วนใหญ่ประกอบด้วย ภาษีรอเรียกคืน ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า ภาษีซอ้ื ที่ยงั ไม่ถึงกําหนด
ชําระ ในวันที่ 31 ธันวาคม 2557 วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 31 ธันวาคม 2559 มีจํานวนเท่ากับ 156.58 ล้านบาท
145.32 ล้านบาท และ 142.59 ล้านบาท ตามลําดับ
รายการ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆ
ภาษีมลู ค่าเพิม่ รอเรียกคืน
ภาษีซ้อื ทีย่ งั ไม่ถงึ กําหนดชําระ
ภาษีเงินได้หกั ณ ทีจ่ ่ายรอเรียกคืน
เงินทดรองจ่าย
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
อื่นๆ
รวม

31 ธันวาคม 2557
ล้านบาท
ร้อยละ
49.37
5.83
79.27
4.18
13.63
4.30
156.58

31.53
3.72
50.63
2.67
8.70
2.75
100.0

งบการเงิ นรวมสิ้ นสุด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558
ล้านบาท
ร้อยละ
23.91
12.77
73.28
6.64
23.39
5.34
145.32

16.45
8.79
50.43
4.56
16.10
3.67
100.0

31 ธันวาคม 2559
ล้านบาท
ร้อยละ
12.21
33.16
45.49
5.68
43.76
2.30
142.59

8.56
23.26
31.90
3.98
30.69
1.61
100.0

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
กิจการร่วมค้าเอสคิว-ไอทีดี ได้ให้บริการขุดและขนดิน กับการไฟฟ้าฝา่ ยผลิตแห่งประเทศไทยและกิจการร่วมค้า
ไอทีด-ี เอสคิว แล้วเสร็จในระหว่างเดือนมิถุนายน 2558 และกันยายน 2559 ตามลําดับ ปจั จุบนั การดําเนินงานของ
กิจการร่วมค้า เอสคิว-ไอทีดี เป็ นเรื่องของการเรียกเก็บหนี้จากลูกค้า การจ่ายชําระหนี้และการตกลงร่วมกันระหว่างผู้
ร่วมการงานในการดําเนินการตามแผนเพื่อหาผูซ้ อ้ื สินทรัพย์ซง่ึ ผูบ้ ริหารคาดว่าการขายจะเสร็จสมบูรณ์ภายใน 1 ปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถ่ อื ไว้เพื่อขายเป็ นเครื่องจักรและอุปกรณ์จาํ นวน 167.63
ล้านบาท (สุทธิจากขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์จาํ นวน 26 ล้านบาท)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)
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บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ ของบริษทั ฯ วันที่ 31ธันวาคม 2557 วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และวันที่ 31
ธันวาคม 2559 เท่ากับ 1,969.0 ล้านบาท 3,480.3 ล้านบาท และ 3,641.4 ล้านบาท ตามลําดับ โดยทีด่ นิ อาคาร และ
อุปกรณ์ - สุทธิ ของบริษทั ฯ สามารถสรุปได้ดงั นี้
รายการ
ทีด่ นิ
อาคาร
แคมป์
เครือ่ งจักรและอุปกรณ์
เครือ่ งตกแต่ง
อุปกรณ์สาํ นักงาน
ยานพาหนะ
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
อะไหล่ทใ่ี ช้ดาํ เนินงาน
รวมที่ดินอาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ

งบการเงิ นรวม สิ้ นสุด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2557
31 ธันวาคม 2558
ล้านบาท
ร้อยละ
ล้านบาท
ร้อยละ
38.5
2.0
38.5
1.1
98.1
5.0
80.1
2.3
0.8
0.0
3.2
0.1
1,793.7
91.1
3,144.8
90.4
4.4
0.2
3.3
0.1
3.2
0.2
5.3
0.2
13.5
0.7
10.1
0.3
2.0
0.1
132.1
3.8
14.9
0.8
62.9
1.8
1,969.0

100.0

3,480.3

100.0

31 ธันวาคม 2559
ล้านบาท
ร้อยละ
38.5
1.06
109.63
2.01
12.37
0.34
2,952.92
81.09
4.32
0.12
4.73
0.12
8.93
0.25
474.33
13.03
35.67
1.98
3,641.40

100.0

ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ ของบริษทั ฯ ณ 31 ธันวาคม 2559 เพิม่ ขึน้ จาก ณ 31 ธันวาคม 2559 เท่ากับ
161.1 ล้านบาทหรือคิดเป็ นร้อยละ 4.6 เนื่องมาจากการจัดซือ้ -จัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ของโครงการแม่เมาะ 8
14.2.3 แหล่ งที่มาของเงินทุน
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงิ นทุน
บริษทั ฯ มีอตั ราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ลดลงจาก ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2558 โดยมีสาเหตุหลักมาจากส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ พิม่ ขึน้ จากการเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ ในเดือนตุลาคม 2559
จํานวน 380 ล้านหุน้ ทําให้ทุนชําระแล้วของบริษทั ฯ เพิม่ ขึน้ จาก 750 ล้านบาทเป็ น 1,130 ล้านบาท
หนี้ สิน
หนี้สนิ รวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และวันที่ 31 ธันวาคม 2559
เท่ากับ 2,360.3 ล้านบาท 3,749.4 ล้านบาท และ 3,753.38 ล้านบาท ตามลําดับ โดยหนี้สนิ รวมของบริษทั ฯ ส่วนใหญ่
ประกอบด้วย เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน และเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื เป็ นต้น และ
ในปี 2558 เพิม่ ขึน้ จากปี 2557 จากเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงินสําหรับโครงการหงสา โดยเป็ นเงินกูย้ มื วงเงินกูย้ มื ระยะ
ยาวทัง้ หมด 1,400 ล้านบาท เพื่อใช้ลงทุนในโครงการซึง่ เริม่ ดําเนินงานเมื่อ 22 มิถุนายน 2558 และเบิกถอนเงินกูย้ มื
ระยะยาวทัง้ หมดแล้วในปี 2558

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)
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บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 หนี้สนิ รวมเพิม่ ขึน้ จากเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงินเพื่อเป็ นเงินหมุนเวียนใช้
ในกิจการ และบางส่วนนํ ามาคืนเงินกู้ยมื บุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกัน และเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินทีเ่ พิม่ ขึน้ เนื่องจาก
โครงการหงสามีการเช่าซือ้ เครื่องจักรเพิม่ ขึน้
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และวันที่ 31
ธันวาคม 2559 เท่ากับ 440.7 ล้านบาท 728.3 ล้านบาท และ 568.5 ล้านบาท ตามลําดับ
รายการ

งบการเงิ นรวมสิ้ นสุด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558
ล้านบาท
ร้อยละ

31 ธันวาคม 2557
ล้านบาท
ร้อยละ

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื
- บุคคลภายนอก
- กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
รวมเจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น

31 ธันวาคม 2559
ล้านบาท
ร้อยละ

333.3
107.4

75.6
24.4

627.84
100.5

86.2
13.8

518.07
50.4

91.13
8.87

440.7

100.0

728.34

100.0

568.47

100.0

เจ้าหนี้การค้าของบริษทั ฯ ทีเ่ ป็ นบุคคลภายนอก ประกอบด้วย ผูข้ ายวัสดุอุปกรณ์ วัตถุระเบิด นํ้ ามันเชื้อเพลิง
และอื่นๆ เป็ นต้น โดย ณ 31 ธันวาคม 2559 มีจาํ นวนลดลงจากปี ก่อนหน้าเนื่องจากมีการทยอยชําระคืนตามกําหนด
ชําระและวางแผนการสังซื
่ อ้ ได้ตรงตามงบประมาณทีต่ งั ้ ไว้
ในส่วนเจ้าหนี้การค้าจากกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน สามารถพิจารณาเป็ น 4 รายการคือ (1) รายการค้างชําระค่าเช่า
์
แคมปทบ่ี ริษทั ฯ ต้องชําระแก่บริษทั สหกลเอนยิเนียร์ จํากัด (2) รายการเจ้าหนี้ค่าบริหารที่ ITD-SQ ต้องชําระแก่ ITD
ทีบ่ ริษทั ฯ บันทึกรายการเฉพาะส่วนได้เสียของบริษทั ฯ (3) รายการเจ้าหนี้ค่าวัตถุระเบิดทีบ่ ริษทั ฯ ต้องชําระแก่ ITDSQ และ (4) รายการเจ้าหนี้ค่าวัสดุอุปกรณ์และวัตถุระเบิดทีบ่ ริษทั ฯ ต้องชําระแก่ SQ-ITD
เจ้าหนี้ ตามสัญญาเช่าการเงิ น
บริษทั ฯ มีสญ
ั ญาเช่าการเงิน ซึง่ เป็ นการเช่าซือ้ เครื่องจักรหลักและยานพาหนะ อาทิเช่น รถขุด รถบรรทุก และ
รถยนต์ เป็ นต้น เพื่อใช้ในการดําเนินงานของโครงการเหมืองแม่เมาะ ซึง่ สําหรับเครื่องจักรหลักมีระยะเวลาตามสัญญา
เช่าประมาณ 4-6 ปี
ทัง้ นี้ เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เท่ากับ 296.5 ล้านบาท 257.6 ล้านบาท และ 446.2ล้านบาท ตามลําดับ โดย ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2559 เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินเพิม่ ขึน้ เนื่องจากมีการทําสัญญาเช่าการเงินโดยส่วนใหญ่สาํ หรับรถบรรทุก
สําหรับโครงการหงสาและโครงการแม่เมาะ 8
รายการ
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
ไม่เกิน 1 ปี
ทีเ่ กินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
มากกว่า 5 ปี
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)

31 ธันวาคม 2557
ล้านบาท
ร้อยละ
206.2
237.7
122.9

36.4
41.9
21.7

งบการเงิ นรวมสิ้ นสุด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558
31 ธันวาคม 2559
ล้านบาท
ร้อยละ
ล้านบาท
ร้อยละ
71.7
248.6
55.4

19.1
66.2
14.8

116.47
485.94
7.76

19.09
79.64
1.27
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รายการ
รวม
หัก ดอกเบีย้ รอตัดบัญชี
หัก ส่วนทีถ่ งึ กําหนดชําระภายในหนึ่งปี
เจ้าหนี้ ตามสัญญาเช่าการเงิ นสุทธิ

งบการเงิ นรวมสิ้ นสุด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2557
31 ธันวาคม 2558
31 ธันวาคม 2559
ล้านบาท
ร้อยละ
ล้านบาท
ร้อยละ
ล้านบาท
ร้อยละ
566.8
100.0
375.7
100.0
610.16
100.0
(91.2)
(16.1)
(64.3)
(17.1)
(77.03)
(12.62)
(179.1)

(31.6)

(53.8)

(14.3)

(86.93)

(14.25)

296.5

52.3

257.6

68.6

446.2

73.13

เงิ นกู้ยืมจากสถาบันการเงิ น
เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงินของบริษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2559 เท่ากับ 843.3 ล้านบาท 1,834.1 ล้านบาท และ 1,921.1 ล้านบาท ตามลําดับ โดยเงินกูย้ มื ระยะสัน้ และ
ระยะยาวของบริษทั ฯ สามารถสรุปได้ดงั นี้
รายการ
เงิ นกู้ยืมระยะสัน้
เงิ นกู้ยืมระยะยาว
ส่วนทีถ่ งึ กําหนดชําระภายใน 1 ปี
ส่วนทีถ่ งึ กําหนดชําระเกินกว่า 1 ปี
รวม
รวมทัง้ หมด

งบการเงิ นรวมสิ้ นสุด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2557
31 ธันวาคม 2558
ล้านบาท
ร้อยละ
ล้านบาท
ร้อยละ
313.4
37.2
126.5
6.9

31 ธันวาคม 2559
ล้านบาท
ร้อยละ
400.0
20.8

529.9
-

62.8
-

168.3
1,539.3

9.2
83.9

387.8
1,133.3

20.2
59.0

529.9

62.8

1,707.6

93.1

1,521.1

79.2

843.3

100.0

1,834.1

100.0

1,921.1

100.0

โดยในปี 2557 เนื่องจาก ITD-SQ ซึง่ เป็ นกิจการร่วมค้าของบริษทั ฯ ไม่สามารถดํารงอัตราส่วนทางการเงิน
ตามทีร่ ะบุในสัญญากูย้ มื เงินกับธนาคารได้ จึงไม่เป็ นตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกูย้ มื บริษทั ฯ จึงได้จดั ประเภทเงินกูย้ มื
ดังกล่าวจากเงินกูย้ มื ระยะยาวเป็ นเงินกูย้ มื ระยะสัน้ ซึง่ เป็ นหนี้สนิ หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงินของบริษทั ฯ จึงทํา
ให้เงินกูย้ มื ระยะยาวของบริษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ไม่มยี อดคงเหลือ อย่างไรก็ดี ในไตรมาสแรกของปี 2558
ITD-SQ ได้รบั จดหมายยกเลิกการดํารงอัตราส่วนทางการเงินจากธนาคาร ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงได้จดั ประเภทเงินกู้ยมื
ดังกล่าวเป็ นเงินกูย้ มื ระยะยาวตามเงื่อนไขปกติในสัญญาเงินกูย้ มื และมีการชําระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาวตามแผน และ ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เงินกูย้ มื เพิม่ ขึน้ จากเงินกูย้ มื สําหรับโครงการเหมืองหงสา และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
เพิม่ ขึน้ เนื่องจากบริษทั ฯ มีเงินกูย้ มื ระยะสัน้ เพิม่ ขึน้ สําหรับใช้เป็ นเงินหมุนเวียนในกิจการและส่วนหนึ่งสําหรับคืนเงิน
กูย้ มื บุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษทั ฯ มีวงเงินตามสัญญาเงินกูท้ ย่ี งั ไม่ได้เบิกใช้ ดังนี้
สิ นเชื่อ
หนังสือคํ้าประกัน
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ เงินกูเ้ บิกเงินเกินบัญชี
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)

วงเงิ น
(ล้านบาท)
5,787
10,386

อัตราดอกเบีย้
(ร้อยละต่อปี )

วงเงิ นที่ ยงั ไม่ได้เบิ กใช้
(ล้านบาท)

เงื่อนไขการจ่ายชําระ

0.25-0.75
MOR

1,545
9,867

14 - 12

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน)

เงินกูร้ ะยะยาว – โครงการเหมืองหงสา

1,400

อัตราดอกเบีย้
(ร้อยละต่อปี )
MOR -1%
MLR -1%
อัตราดอกเบีย้
เงินฝากประจํา 3
เดือน + 2%
MLR – 1

เงินกูร้ ะยะยาว – โครงการเหมืองแม่เมาะ
สัญญาที่ 8

5,065

MLR – 1

4,869

เงินกูแ้ บบมีกาํ หนดเวลาวงเงิน ก

900

MLR - 0.75

-

เงินกูแ้ บบมีกาํ หนดเวลาวงเงิน ข

150

MLR - 0.75

105

สิ นเชื่อ
เลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสต์รซี ที สัญญาซื้อ
ขายเงินตราต่างประเทศ วงเงินป้องกัน
ความเสีย่ งจากอัตราดอกเบีย้

วงเงิ น
(ล้านบาท)

วงเงิ นที่ ยงั ไม่ได้เบิ กใช้
(ล้านบาท)

-

เงื่อนไขการจ่ายชําระ

ชํ า ระดอกเบี้ย ทุ ก เดือ น เริ่ม
ชําระคืนเงินต้นทุกเดือน ตาม
อัต ราของการรับ เงิน ค่ า งาน
เริ่ ม ชํ า ระงวดแรกสิ้น เดื อ น
มกราคม 2560
ชําระในวันทําการสุดท้ายของ
แต่ ละเดือน เริม่ ชําระงวดที่ 1
ในเดือนมกราคม 2561 ชําระ
ตามจํ า นวนเงิน ค่ า งานของ
โครงการทีไ่ ด้รบั
ชําระคืนเงินต้นตามจํานวนที่
สู ง กว่ า ระหว่ า งอัต ราร้ อ ยละ
ของรายได้ ค่ า งวดงานหรื อ
จํานวนเงินขัน้ ตํ่าตามสัญญา
ชําระคืนเงินต้นตามจํานวนที่
สู ง กว่ า ระหว่ า งอัต ราร้ อ ยละ
ของรายได้ ค่ า งวดงานหรื อ
จํานวนเงินขัน้ ตํ่าตามสัญญา

เงินกูย้ มื ของบริษทั ฯ มีขอ้ จํากัดต่างๆ เป็ นการทัวไป
่ ซึง่ รวมถึงข้อจํากัดในการดํารงอัตราส่วนทางการเงิน การ
ก่อภาระหนี้สนิ ของบริษทั ฯ ความสามารถในการชําระหนี้ และอัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ เงินกูย้ มื คํ้าประกัน
โดยการจดจํานองที่ดนิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้างที่มอี ยู่ในปจั จุบนั และที่จะมีขน้ึ ในอนาคต จํานํ าหรือจํานองเครื่องจักรของ
โครงการในส่วนทีเ่ ป็ นกรรมสิทธิของบริ
ษทั ฯ รวมถึงการโอนสิทธิในการรับผลประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันภัย และคํ้า
์
ประกันโดยกรรมการบริษทั ซึง่ หลังจากบริษทั เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วสถาบันการเงินได้
มีหนังสือบอกยกเลิกบุคคลคํ้าประกันในเดือนมกราคม 2560 และกุมภาพันธ์ 2560
เงิ นกู้ยืมระยะสัน้ จากบุคคลและกิ จการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากบุคคลและกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันของบริษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 วันที่ 31 ธันวาคม
2558 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เท่ากับ 126.9 ล้านบาท 75.8 ล้านบาท และ 59 ล้านบาท ตามลําดับ โดยแบ่งเป็ น
เงิน กู้ยืม ส่ว นหนึ่ ง ที่บ ริษัท ฯ กู้ยืม จากผู้ถือ หุ้น และกรรมการบริษัท ฯ เพื่อ เสริม สภาพคล่ อ งทางธุ ร กิจ ของบริษัท ฯ
(รายละเอียดการกูย้ มื จากบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งในหัวข้อ รายการระหว่างกัน)
เงิ นรับล่วงหน้ าจากลูกค้า
บริษทั ฯ มีรายการเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า ตามสัญญาบริการระหว่าง บริษทั ฯ และบริษทั หงสาเพาเวอร์ จํากัด
โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เท่ากับ 200.0 ล้านบาท 275.3

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)
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บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
ล้านบาท และ 127.29 ล้านบาท ตามลําดับ ซึง่ ลดลงเนื่องจากมีเงื่อนไขการชําระโดยทยอยหักร้อยละ 10 ของมูลค่า
บริการทีบ่ ริษทั ฯ เรียกเก็บแต่ละงวด ทําให้เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าลดลงตามกําหนดการชําระ โดยสามารถสรุปได้ดงั นี้
รายการ
ส่วนทีถ่ งึ กําหนดชําระภายใน 1 ปี
ส่วนทีถ่ งึ กําหนดชําระเกินกว่า 1 ปี
รวมเงินรับล่วงหน้า

งบการเงิ นรวมสิ้ นสุด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2557
31 ธันวาคม 2558
31 ธันวาคม 2559
ล้านบาท
ร้อยละ
ล้านบาท
ร้อยละ
ล้านบาท
ร้อยละ
40.4
20.2
208.0
75.6
127.29
100.0
159.6
79.8
67.3
24.4
0.0
0.0
200.0
100.0
275.3
100.0
127.29
100.0

ภาระผูกพันและหนี้ สินที่อาจจะเกิ ดขึน้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษทั ฯ มีภาระผูกพันและ
หนี้สนิ ทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ดังนี้
ภาระผูกพันเกีย่ วกับการคํ้าประกันสําหรับการดําเนินงานของบริษทั ฯ
บริษทั ฯ และกิจการทีด่ าํ เนินงานร่วมกันมีหนังสือคํ้าประกันทีอ่ อกโดยสถาบันการเงินในนามบริษทั ฯ และกิจการ
ทีด่ าํ เนินงานร่วมกันเฉพาะส่วนของบริษทั ฯ สําหรับการยื่นประมูล การคํ้าประกันเงินรับล่วงหน้า การคํ้าประกันผลงาน
สําหรับโครงการต่างๆของบริษทั ฯ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เท่ากับ 2,269 ล้านบาท และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558 เท่ากับ 4,332 ล้านบาท และ 31 ธันวาคม 2559 เท่ากับ 4,241 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ในช่วงปี 2558 และ ปี 2559
เนื่องจากมีหนังสือคํ้าประกันสําหรับโครงการเหมืองแม่เมาะ 8 โดยเป็ นภาระผูกพันทางปฏิบตั ิตามปกติธุรกิจ โดย
บริษทั ฯ ไม่คาดว่าจะมีผลเสียหายจากภาระคํ้าประกันดังกล่าว
ภาระผูกพันเกีย่ วกับการซือ้ วัสดุและโปรแกรมคอมพิวเตอร์
บริษทั ฯ มีภาระผูกพันเกี่ยวกับการซื้อวัสดุและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งบริษทั ฯ ได้ทําสัญญาซื้อและติดตัง้
โปรแกรม Oracle และจะต้องจ่ายเงินสําหรับงานบํารุงรักษาระบบในอนาคตเป็ นจํานวนเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
และ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เท่ากับ 0.3 ล้านบาท และ 0.4 ล้านบาทและ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษทั ฯ ไม่มี
ภาระผูกพันสําหรับรายการนี้
ภาระผูกพันเกีย่ วกับการซือ้ เครื่องจักร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษทั มีภาระผูกพันเกีย่ วกับการซือ้ เครื่องจักรกับบริษทั ต่างประเทศหลายราย โดย
บริษทั ผูกพันทีจ่ ะต้องจ่ายค่าเครื่องจักรตามทีร่ ะบุไว้ในสัญญา
ภาระผูกพันตามสัญญาก่อสร้างบ้านพักวิศวกรและบ้านพักพนักงาน
บริษทั ฯ มีภาระผูกพันตามสัญญาก่อสร้างบ้านพักวิศวกรและบ้านพักพนักงาน ณ 31 ธันวาคม 2559 เท่ากับ
3.27 ล้านบาท

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)
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บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
ภาระผูกพันตามสัญญาจ้างเหมาขุด-ขนดินและถ่านหิน
บริษทั ฯ มีภาระผูกพันตามสัญญาจ้างเหมาขุด-ขนดินและถ่านหินที่จะต้องจ่ายค่าบริการตามที่ระบุในสัญญา
สําหรับการจ้างเหมาของโครงการเหมืองแม่เมาะ 8 และโครงการเหมืองหงสา
ภาระผูกพันตามสัญญาจ้างบริการซ่อมบํารุงเครื่องจักร
บริษทั ฯ มีภาระผูกพันตามสัญญาจ้างบริการซ่อมบํารุงเครื่องจักรทีจ่ ะต้องจ่ายค่าบริการตามทีร่ ะบุในสัญญา
ส่วนของผูถ้ อื หุ้น
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริษทั ฯ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
บริษทั ฯ มีสว่ นของผูถ้ อื หุน้ เท่ากับ 388.9 ล้านบาท 739.6 ล้านบาท และ 2,250.6 ล้านบาท ตามลําดับ

2557
ส่วนของผูถ้ อื หุน้

388.85

จํานวน
(ล้านบาท)
2558

ยอดการเปลี่ยนแปลง (ล้านบาท)
2559

739.64 2,250.58

2557
49.23

2558

2559

350.79

1,510.94

ยอดการเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)
2557
14.49

2558
90.21

2559
204.28

ส่วนของผูถ้ ือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เพิม่ ขึน้ 1,510.94 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ
204.28 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยมีสาเหตุหลัก มีดงั นี้
(ก) ในการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 15 กรกฏาคม 2559 ผูถ้ อื หุน้ มีมติอนุมตั ดิ งั นี้
(1) ให้ลดทุนจดทะเบียนจาก 1,000 ล้านบาท เป็ น 750 ล้านบาท โดยตัดหุน้ ทีย่ งั มิได้ออกจําหน่ ายจํานวน
250 ล้านหุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 1 บาท เป็ นจํานวนเงิน 250 ล้านบาท โดยบริษทั จดทะเบียนลดทุน
กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้ว เมื่อวันที่ 21 กรกฏาคม 2559
(2) ให้เพิม่ ทุนจดทะเบียนจาก 750 ล้านบาทเป็ น 1,150 ล้านบาท โดยออกหุน้ สามัญใหม่จาํ นวน 400 ล้าน
หุน้ มูลค่าทีต่ ามไว้หุน้ ละ 1 บาท เพื่อเสนอขายหุน้ ให้ประชาชนทัวไป
่ 380 ล้านหุน้ และรองรับการใช้
สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ 20 ล้านหุน้ โดยบริษทั ได้จดทะเบียนเพิม่ ทุนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
แล้วเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 และเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2559 บริษทั ได้รบั อนุญาตให้เสนอขายหุน้
ทีอ่ อกใหม่ต่อประชาชนทัวไป
่ จํานวน 380 ล้านหุน้ ในราคาหุน้ ละ 3.20 บาทต่อหุน้ ส่งผลให้บริษทั ฯ มี
ส่วนเกินจากการขายหุน้ จํานวน 803.5 ล้านบาท
รายการ
เงินสดรับจากการเสนอขายหุน้
หัก:มูลค่าหุน้ จํานวน 380 ล้านหุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
หัก:ค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุน้ ครัง้ แรก
ส่วนเกินมูลค่าหุน้

จํานวนเงิ น
(ล้านบาท)
1,216
(380)
(32.49)
803.51

(ข) ผลประกอบการดําเนินการของบริษทั ฯ มีกําไรสุทธิประจําปี 2559 จํานวนเงิน 322.7 ล้านบาท ซึง่ เพิม่ ขึน้
จากปี 2558 จํานวนเงิน 88.7 ล้านบาทหรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 263.6
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นใน ปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 เท่ากับร้อยละ 13.5 ร้อยละ 15.7 และร้อยละ 21.6
ตามลําดับ เพิม่ ขึน้ เนื่องจากกําไรในงวดนี้เพิม่ สูงขึน้
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)
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บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
14.2.4 สภาพคล่อง
รายการ
เงินสดสุทธิ (ใช้ไป) จากกิจกรรมดําเนินงาน
เงินสดสุทธิ (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิ (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง) สุทธิ

จํานวน (ล้านบาท)
2557
756.46
(92.81)
(665.87)
(2.23)

2558
735.46
(1,719.39)
998.68
14.74

2559
404.75
(690.03)
1,123.79
838.52

กระแสเงิ นสดจากการดําเนิ นงาน
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงานของบริษทั ฯ ปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 เท่ากับ 756.5 ล้าน
บาท 735.5 ล้านบาท และ 404.8 ตามลําดับ โดยมีสาเหตุสาํ คัญมาจากบริษทั ฯ มีผลการดําเนินงานทีก่ าํ ไร และมี
รายการบวกกลับทีไ่ ม่ใช่เงินสด เช่น ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจําหน่าย เป็ นต้น และมีการเปลีย่ นแปลงหนี้สนิ ดําเนินงาน
เพิม่ ขึน้ เช่น เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า เป็ นต้น
กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมลงทุน
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนของบริษทั ฯ ในปี ปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 เท่ากับ 92.8 ล้านบาท
1,719.4 ล้านบาท และ 690 ล้านบาท ตามลําดับ ซึง่ เงินสดจ่ายดังกล่าวจะเป็ นในรูปแบบของการลงทุนซือ้ เครื่องจักร
และอุปกรณ์เพื่อนําไปใช้เพิม่ ประสิทธิภาพการทํางานภายในโครงการ
บริษทั ฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนในปี 2557 โดยมีสาเหตุสาํ คัญมาจากบริษทั ฯ จ่ายเงินสดเพื่อ
ซือ้ เครื่องจักร อาทิเช่น รถขุด รถบรรทุก และเครื่องจักรใหม่ทดแทนเครื่องจักรเก่าตามแผนงาน เป็ นต้น
บริษทั ฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนในปี 2558 โดยมีสาเหตุสาํ คัญมาจากบริษทั ฯ จ่ายเงินสดเพื่อ
ซือ้ เครื่องจักรและอุปกรณ์สาํ หรับโครงการเหมืองหงสา และซือ้ สายพานใหม่ทดแทนสายพานเก่าของโครงการเหมืองแม่
เมาะตามแผนงาน
บริษทั ฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนในปี 2559 โดยมีสาเหตุสาํ คัญมาจากบริษทั ฯ จ่ายเงินสดเพื่อ
ซือ้ เครื่องจักรและอุปกรณ์สาํ หรับโครงการแม่เมาะ 8 และโครงการหงสา
กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมจัดหาเงิ น
กระแสเงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ใน กิจกรรมจัดหาเงินของบริษทั ฯ ในปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 เท่ากับ
(665.9) ล้านบาท 998.7 ล้านบาท และ 1,123.8 ล้านบาท ตามลําดับ
บริษทั ฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน ในปี 2557 โดยมีสาเหตุสาํ คัญมาจากการจ่ายชําระคืน
เงินกูย้ มื กับสถาบันการเงิน การจ่ายชําระเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน และจ่ายคืนเงินกู้ยมื จากบุคคลหรือกิจการที่
เกีย่ วข้อง
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บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
บริษทั ฯ มีกระแสเงินสดสุทธิได้มาในกิจกรรมจัดหาเงิน ในปี 2558 โดยมีสาเหตุสาํ คัญเกิดจากเงินกูย้ มื ระยะยาว
ที่เพิ่มขึน้ จํานวน 1,393 ล้านบาท สําหรับโครงการเหมืองหงสาและบริษัทฯ ได้รบั เงินจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน
250.0 ล้านบาทในระหว่างปี
บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิได้มาในกิจกรรมจัดหาเงิน ในปี 2559 เกิดจากการกู้ยมื เงินกู้ยมื ระยะสัน้ จาก
สถาบันการเงินเพิม่ ขึน้ ในขณะที่จ่ายชําระคืนเงินกู้ยมื ระยะยาวกับสถาบันการเงิน เงินกู้ยมื จากบุคคลหรือกิจการที่
เกี่ยวข้องและการจ่ายชําระเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน และบริษัทฯ ได้รบั เงินจากการเสนอขายหุ้นเพิม่ ทุน 1,216
ล้านบาทในระหว่างปี
14.2.5 การวิ เคราะห์อตั ราส่วนทางการเงิ นที่สาํ คัญ
รายการ
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด

หน่ วย
เท่า
เท่า
เท่า

งบการเงินรวม
ปี 2557
ปี 2558
0.41
0.26
0.47

0.64
0.48
0.46

ปี 2559
1.30
1.01
0.25

อัตราส่วนสภาพคล่อง
บริษทั ฯ มีอตั ราส่วนสภาพคล่อง เท่ากับ 0.41 เท่า 0.64 เท่า และ 1.30 เท่า ณ วันที่ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามลําดับ
อัตราส่วนสภาพคล่อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ลดลง จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 โดยมีสาเหตุหลักมา
จากเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงินทีเ่ พิม่ ขึน้ เนื่องจาก ITD-SQ ซึง่ เป็ นกิจการร่วมค้าของบริษทั ฯ ไม่สามารถดํารง
อัตราส่วนทางการเงินตามทีร่ ะบุในสัญญากูย้ มื เงินกับธนาคารได้ จึงไม่เป็ นตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกูย้ มื บริษทั ฯ จึง
ได้จดั ประเภทเงินกูย้ มื ดังกล่าวจากเงินกูย้ มื ระยะยาวเป็ นเงินกูย้ มื ระยะสัน้ ทําให้เงินกูย้ มื ระยะสัน้ เพิม่ ขึน้
อย่างไรก็ดี
ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2558 บริษทั ฯ ได้รบั จดหมายยกเลิกการดํารงอัตราส่วนทางการเงิน ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงได้จดั
ประเภทเงินกูย้ มื ระยะยาวตามเงือ่ นไขปกติในสัญญาเงินกูย้ มื ทําให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เงินกูย้ มื ในส่วนข้างต้น
กลับมาจากเงินกูย้ มื ระยะสัน้ เป็ นเงินกูย้ มื ระยะยาว และทําให้บริษทั ฯ มีอตั ราส่วนสภาพคล่องทีด่ ขี น้ึ ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2558
อัตราส่วนสภาพคล่อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เท่ากับ 1.30 ซึง่ เป็ นอัตราส่วนทีเ่ พิม่ ขึน้ จากปี 2558 และปี
2557 โดยมีสาเหตุจากการเพิม่ ขึน้ ของสินทรัพย์หมุนเวียนของบริษทั ซึง่ เพิม่ ขึน้ เป็ น 2,255.3 ล้านบาทในปี 2559 จาก
918.8 ล้านบาท ในปี 2558 หรือคิดเป็ นการเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 145.46 โดยเป็ นผลมาจากเงินสดรับจากการเสนอขายหุน้
และรายการเทียบเท่าเงินสด และมูลค่างานตามสัญญาทีย่ งั ไม่เรียกเก็บจากลูกค้าซึง่ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 60.8
อย่างไรก็ดใี นช่วงปี 2557ถึงปี 2558 บริษทั มีอตั ราส่วนสภาพคล่องตํ่ากว่า 1 แต่ไม่ได้สง่ ผลกระทบให้บริษทั
เพราะการเริม่ ดําเนินงานในแต่ละโครงการบริษทั ฯ จะได้รบั เงินล่วงหน้าจากลูกค้าเพื่อเป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการซือ้
หรือมัดจําค่าเครื่องจักรประมาณร้อยละ 10 และได้รบั เครดิตจากเจ้าหนี้การค้าทําให้ยดื ระยะเวลาชําระหนี้ได้ตามกระแส
เงินสดทีเ่ ข้ามา
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บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
อัตราส่วนความสามารถในการทํากําไร
หน่ วย

งบการเงินรวม
ปี 2557
ปี 2558

ปี 2559

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

23.59
10.68
3.03
13.52

28.64
18.57
11.08
21.58

รายการ
อัตราส่วนความสามารถในการทํากําไร
อัตรากําไรขัน้ ต้น
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน
อัตรากําไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้

26.23
11.01
4.74
15.73

บริษทั ฯ มีอตั รากําไรขัน้ ต้นเท่ากับร้อยละ 23.6 ร้อยละ 26.2 และร้อยละ 28.6 สําหรับงวดปี 2557 2558 และ
2559 ตามลําดับทัง้ นี้เป็ นผลมาจากโครงการแม่เมาะ 8 และโครงการหงสาที่ได้พฒ
ั นาและปรับปรุงเครื่องจักรให้มี
คุณภาพทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและควบคุมพืน้ ทีก่ ารทํางานได้เป็ นไปตามเป้าหมายทีบ่ ริษทั ฯ วางไว้
บริษทั ฯ มีอตั รากําไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 3.03 ร้อยละ 4.74 และร้อยละ 11.08 สําหรับงวดปี 2557 2558 และ
2559 ตามลําดับโดยปจั จัยหลักๆ ทีท่ าํ ให้กาํ ไรของบริษทั ฯ เพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่องมาจากการบริหารและจัดการโครงการ
ให้เป็ นไปตามแผนงานพร้อมทัง้ การควบคุมและบํารุงรักษาเครื่องจักรให้มปี ระสิทธิภาพอยู่เสมอ
นอกจากนี้ บริษทั ฯ มีอตั ราผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้ เท่ากับร้อยละ 13.5 ร้อยละ 15.7 และร้อยละ 21.5 สําหรับงวดปี
2557 2558 และ 2559 ตามลําดับ ทัง้ นี้ การเพิม่ ขึน้ เป็ นสาเหตุมาจากกําไรสุทธิทเ่ี พิม่ ขึน้ จากโครงการหงสา และแม่
เมาะโครงการ 8
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
หน่ วย

งบการเงินรวม
ปี 2557
ปี 2558

ปี 2559

ร้อยละ
ร้อยละ
เท่า

1.75
20.82
0.58

6.15
26.23
0.55

รายการ
อัตราส่วนแสดงประสิ ทธิ ภาพในการดําเนิ นงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร
อัตราการหมุนของสินทรัพย์

2.45
20.58
0.52

บริษทั ฯ มีอตั ราผลตอบแทนจากสินทรัพย์เท่ากับร้อยละ 1.8 ร้อยละ 2.5 และร้อยละ 6.2 สําหรับงวดปี 2557
2558 และ 2559 ตามลําดับ ซึง่ เป็ นอัตราทีค่ ่อนข้างตํ่าเนื่องจากบริษทั ฯ มีสนิ ทรัพย์ถาวรค่อนข้างสูงตามลักษณะการ
ประกอบธุรกิจทีม่ กี ารลงทุนในสินทรัพย์สงู เพือ่ การดําเนินงานขุดขนและทําให้มคี า่ เสือ่ มราคาซึง่ เป็ นค่าใช้จา่ ยทีไ่ ม่ใช่เงิน
สดสูง อย่างไรก็ดี หากพิจารณาจากอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร ซึง่ เป็ นอัตราทีร่ วมกําไรสุทธิและค่าเสือ่ มราคา
ต่อสินทรัพย์ถาวร จะเท่ากับร้อยละ 20.8 ร้อยละ 20.6 และร้อยละ 26.2 สําหรับงวดปี 2557 2558 และ 2559
ตามลําดับ ซึง่ เป็ นอัตราทีส่ งู ขึน้ มาก

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)

14 - 18

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
หน่ วย

งบการเงินรวม
ปี 2557
ปี 2558

เท่า
เท่า
เท่า
ร้อยละ

6.07
12.49
0.93
142.20

รายการ
อัตราส่วนวิ เคราะห์นโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้
อัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบีย้
อัตราส่วนความสามารถชําระภาระผูกพัน
อัตราการจ่ายเงินปนั ผล

5.07
13.32
0.34
-

ปี 2559
1.67
4.86
0.42
-

อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2557 โดยมีสาเหตุหลักมาจากส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ พิม่ ขึน้ จากการเพิม่ ทุน 250.0 ล้านบาท ถึงแม้ว่าหนี้สนิ จะเพิม่ ขึน้ จาก
เงินกูย้ มื ระยะยาวสําหรับโครงการหงสา
อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558 โดยมีสาเหตุหลักมาจากส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ พิม่ ขึน้ เนื่องจากบริษทั ฯ มีกาํ ไรสุทธิเพิม่ ขึน้ และจากการเพิม่ ทุน
บริษทั ฯ ได้มกี ารชําระคืนเงินกูย้ มื บางส่วนเพื่อลดดอกเบีย้ จ่าย ในส่วนของอัตราส่วนความสามารถในการชําระดอกเบีย้
บริษทั มีความสามารถในการชําระดอกเบีย้ ลดลงจากปี 2558 เนื่องจากมีภาระดอกเบีย้ และเงินกูย้ มื ในส่วนของโครงการ
หงสาเต็มปี
ปัจจัยและอิ ทธิ พลหลักที่อาจมีผลต่อการดําเนิ นงานและฐานะทางการเงิ นในอนาคต
1. บริษทั ฯ คาดว่าจะมีการรับรูร้ ายได้จากโครงการเหมืองหงสาได้เพิม่ ขึน้ ตามแผนงานทีก่ าํ หนดไว้ เนื่องจาก
เครื่องจักรและบุคลากรสามารถทํางานได้เต็มประสิทธิภาพมากขึน้ เป็ นลําดับ จากความคุน้ เคยกับสภาพหน้างานและ
การประสานงานกับผูว้ ่าจ้างหรือผูร้ บั เหมารายอื่นทีร่ าบรื่นขึน้ ประกอบกับเครื่องจักรหลักทีใ่ ช้ในการขุด-ขนดินเป็ น
เครื่องจักรใหม่ทงั ้ หมด ทําให้อตั ราการผลิต (Productivity) สูง และค่าใช้จ่ายในการซ่อมบํารุงมีคอ่ นข้างตํ่า ในขณะที่
ค่าใช้จ่ายดําเนินงานทีเ่ ป็ นต้นทุนคงทีจ่ ะเพิม่ ขึน้ เล็กน้อยจากค่าแรงซึง่ จะเพิม่ จากการจ้างพนักงานท้องถิน่ เป็ นส่วนใหญ่
2. บริษทั ฯ เริม่ รับรูร้ ายได้จากโครงการเหมืองแม่เมาะ 8 ตัง้ แต่ไตรมาสที่ 4 ของปี 2558 เป็ นต้นไปจากการใช้
เครื่องจักรขนาดเล็กในการดําเนินการช่วงปี 2559-2560 และการใช้เครื่องจักรหลักในการดําเนินงานระยะต่อไป ทัง้ นี้
บริษทั ฯ จะดําเนินการวางแผนเหมืองและวางแผนใช้งานเครื่องจักร ให้สามารถปฏิบตั งิ านเต็มประสิทธิภาพ เพื่อให้มี
รายรับชดเชยรายจ่ายเตรียมการและรายจ่ายลงทุนโดยเร็วในขณะเดียวกับทีส่ ามารถโยกย้ายกําลังคนให้มคี วาม
ต่อเนื่องกันจากโครงการเหมืองแม่เมาะ 7และ 7/1 ไปโครงการเหมืองแม่เมาะ 8 เพื่อไม่ให้เกิดการว่างงาน หรือต้องจ้าง
พนักงานเพิม่ เมื่อต้องดําเนินโครงการเหมืองแม่เมาะ 8 อย่างเต็มกําลังการผลิต
3. ต้นทุนค่านํ้ามันเชือ้ เพลิงซึง่ คิดเป็ นร้อยละ 15 – 16 ของต้นทุนจากการให้บริการทัง้ หมดยังคงมีแนวโน้มที่
ลดลง หรือคงที่ ทําให้บริษทั ฯ ได้รบั ประโยชน์จากต้นทุนทีล่ ดตํ่าลงจากงบประมาณทีก่ าํ หนดไว้
4. บริษทั ฯ และผูร้ ่วมค้า (ITD) อยู่ในระหว่างการปรับแผนงานและความรับผิดชอบในการทํางานของแต่ละฝา่ ย
ในโครงการเหมืองแม่เมาะ 7 เพื่อให้การทํางานเกิดประสิทธิภาพและได้ประโยชน์สงู สุดทัง้ 2 ฝา่ ย เนื่องจากสามารถ
ทํางานทีเ่ หมาะสมกับสภาพเครือ่ งจักร และความเชีย่ วชาญของแต่ละบริษทั ทําให้อตั ราการผลิตเพิม่ ขึน้
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5. เนื่องจากบริษทั ฯ มีการลงทุนในเครื่องจักรในโครงการเหมืองอยูแ่ ล้ว ทําให้บริษทั ฯ มีขอ้ ได้เปรียบและ
ศักยภาพในการลงทุนและมีโอกาสได้รบั เลือกในการเข้าร่วมประมูลโครงการเหมืองแม่เมาะในระยะต่อๆไป ซึง่ ยังมี
ปริมาณถ่านหินสํารองอยู่อกี มาก ซึง่ หากบริษทั ฯ ชนะการประมูลจะทําให้มรี ายได้ต่อเนื่องและมันคงไปอี
่
กอย่างน้อย
15-20 ปี
6. บริษทั ฯ อยู่ระหว่างการพัฒนาธุรกิจไฟฟ้าพลังงานทางเลือกผ่านบริษทั สหกลพาวเวอร์ จํากัด ซึง่ เป็ นบริษทั
ย่อยของบริษทั ฯ โดยเน้นโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทางเลือก โดยเฉพาะพลังงานลม ซึง่ อยูใ่ นขันตอนศึ
้
กษาความ
เป็ นไปได้ของโครงการ
7. ต้นทุนอื่นๆ อาจมีการเปลีย่ นแปลงตามสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจและนโยบายของรัฐบาล เช่น ค่าแรงอาจ
ได้รบั ผลกระทบจากการขึน้ อัตราค่าแรงขัน้ ตํ่า อย่างไรก็ดี บริษทั ฯ มีการปรับฐานค่าแรงและเงินเดือนของพนักงานใน
การปรับค่าแรงขัน้ ตํ่าเป็ น 300 บาทต่อวันเมื่อปี 2556 โดยได้ทยอยปรับให้สงู กว่าเกณฑ์ทก่ี าํ หนดไว้ดว้ ยแล้ว ซึง่ คาดว่า
หากมีการปรับค่าแรงขัน้ ตํ่าเพิม่ อีก บริษทั ฯ จะไม่ได้รบั ผลกระทบมากเหมือนเช่นปี 2556
8. บริษัทฯ มีการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิฯ จํานวน 18,000,000 หน่ วยให้แก่กรรมการและพนักงานของ
บริษทั ฯ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2559 ส่งผลให้ บริษทั ฯ มีภาระในการทยอยรับรูค้ ่าใช้จ่ายจากการจ่ายด้วยหุน้ เป็ นเกณฑ์
จํานวนรวมประมาณ 4.72 ล้านบาท สําหรับปี 2559 นับตัง้ แต่วนั ที่ 12 ตุลาคม 2559 ซึ่งเป็ นวันที่กรรมการและ
พนักงานแต่ละท่านได้รบั ทราบถึงจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ทีจ่ ะได้รบั จนกระทังถึ
่ งวันสุดท้ายทีส่ ามารถใช้สทิ ธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ได้ ทัง้ นี้ค่าใช้จ่ายจากการจ่ายด้วยหุน้ เป็ นเกณฑ์ดงั กล่าว วัดมูลค่าโดยอ้างอิงกับราคาเสนอขาย
หุน้ สามัญของบริษทั ฯ ต่อประชาชนทัวไปเป็
่
นครัง้ แรกที่ราคาเสนอขายเท่ากับ 3.20 บาท อย่างไรก็ตาม สําหรับ
ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ส่วนทีเ่ หลืออีก 2,000,000 หน่ วยซึง่ รอจัดสรรให้กบั ผูท้ จ่ี ะเข้ามาดํารงตําแหน่ งผูบ้ ริหารระดับสูง
ของบริษัทฯ บริษัทฯ อาจต้องมีการรับรู้ค่าใช้จ่ายจากการจ่ายด้วยหุ้นเป็ นเกณฑ์ในอนาคต กรณีท่ไี ด้ทําการจัดสรร
ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่าว โดยค่าใช้จ่ายจากการจ่ายด้วยหุน้ เป็ นเกณฑ์สว่ นนี้ จะวัดมูลค่าอ้างอิงกับราคาตลาดของ
หุน้ สามัญของบริษทั ฯ ในขณะนัน้ ทัง้ นี้ หากบริษทั ฯ ไม่สามารถจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ในส่วนดังกล่าวได้ครบ
2,000,000 หน่วย ภายในระยะเวลา 2 ปี นับจากวันทีห่ ุน้ ของบริษทั ฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษทั ฯ จะ
ดําเนินการยกเลิกใบสําคัญแสดงสิทธิฯ จํานวนทีเ่ หลือทัง้ หมด

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)

14 - 20

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน)

การรับรองความถูกต้ องของข้อมูล
บริษทั ฯ ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี ฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษทั ฯขอรับรองว่า ข้อมูล
ดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทําให้ผอู้ ่นื สําคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสําคัญ นอกจากนี้ บริษัทฯ ขอ
รับรองว่า
(1) งบการเงิน และข้อ มูล ทางการเงิน ที่ส รุ ป มาในแบบแสดงรายการข้อ มูล ประจํา ปี ได้แ สดงอย่ า งถู ก ต้อ งครบถ้ว นใน
สาระสําคัญเกีย่ วกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยแล้ว
(2) บริษทั ฯ ได้จดั ให้มรี ะบบการเปิ ดเผยข้อมูลทีด่ ี เพื่อให้แน่ ใจว่าบริษทั ฯ ได้เปิ ดเผยข้อมูลในส่วนทีเ่ ป็ นสาระสําคัญทัง้ ของ
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ ควบคุมดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ ามระบบดังกล่าว
(3) บริษทั ฯ ได้จดั ให้มรี ะบบการควบคุมภายในทีด่ แี ละควบคุมดูแลให้มกี ารปฎิบตั ติ ามระบบดังกล่าว และบริษทั ฯ ได้แจ้ง
ข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ต่อผูส้ อบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษทั ฯ
แล้ว ซึง่ ครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลีย่ นแปลงทีส่ าํ คัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทัง้ การกระทําทีม่ ชิ อบที่
อาจมีผลกระทบต่อการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
ในการนี้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทัง้ หมดเป็ นเอกสารชุดเดียวกันกับทีบ่ ริษัทฯ ได้รบั รองความถูกต้องแล้ว บริษทั ฯ ได้
มอบหมายให้ นายกวิตม์ ศิริสรรพ์ เป็ นผู้ลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้ าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายชื่อของ นายกวิตม์
ศิรสิ รรพ์ กํากับไว้ บริษทั ฯ ถือว่าไม่ใช่ขอ้ มูลทีบ่ ริษทั ฯ ได้รบั รองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวข้างต้น
ชื่อ

ตําแหน่ ง

ลายมือชื่อ

นายศาศวัต ศิรสิ รรพ์

กรรมการบริษทั / ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร

-ลายมื อชื ่อ......................................................

นายกวิตม์ ศิรสิ รรพ์

กรรมการบริษทั / ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารการเงิน

-ลายมื อชื ่อ......................................................

ั )
(ประทับตราบริษท
ผูร้ บั มอบอํานาจ
ชื่อ
นายกวิตม์ ศิรสิ รรพ์

ตําแหน่ ง
กรรมการบริษทั / ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารการเงิน

ลายมือชื่อ
-ลายมื อชื ่อ......................................................
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เอกสารแนบ 1: รายการเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูม้ ีอาํ นาจควบคุมและเลขานุการบริษทั
อายุ
(ปี )

คุณวุฒิการศึกษา/
ประวัติการฝึ กอบรม

1. นายสมบูรณ์ มณีนาวา
กรรมการอิสระ/ ประธาน
กรรมการ

82

2. นายศิรชิ ยั โตวิรยิ ะเวช
กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการตรวจสอบ

53

- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา
ไฟฟ้ากําลัง จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร DAP SEC/58
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
University of Florida, USA
- Certificate in Health Service
Management สมาคมโรงพยาบาล
เอกชนแห่งประเทศไทย
- Certificate of Senior Executive
Program สถาบันบัณฑิต
บริหารธุรกิจ ศศินทร์
- Certificate in Delivery
Information Service, Harvard
Business School, Boston, USA
- หลักสูตร DAP 79/ 2552
- หลักสูตร RCL 1/ 2558

ชื่อ-สกุล

3. นางกิง่ เทียน บางอ้อ
กรรมการอิสระ/ กรรมการ
ตรวจสอบ

72

- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท สาขาการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตร DAP 1/ 2550
- หลักสูตร DCP 53/ 2548

สัดส่วน
การถือหุ้น
(%)
ไม่ม ี

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
ผูบ้ ริ หาร
ไม่ม ี

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ประสบการณ์ การทํางานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง
ระยะเวลา

ตําแหน่ ง

มีนาคม 2558 –
ั บนั
ปจจุ

ประธานกรรมการ/กรรมการ
อิสระ

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์
จํากัด (มหาชน)

มีนาคม 2558 –
ั บนั
ปจจุ
2557-ปจั จุบนั

ประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์
จํากัด (มหาชน)
บริษทั คอนเวอร์เจนซ์ซสิ
เทมส์ จํากัด

ั บนั
2558 – ปจจุ

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ั บนั
2559 – ปจจุ
2557 - 2558
2557 - 2558

ผูอ้ ํานวยการฝา่ ยการลงทุน
และบริหารความเสีย่ ง
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการผูจ้ ดั การ

2556 – 2557

ผูอ้ ํานวยการฝา่ ยการลงทุน

2551 – 2555

ผูอ้ ํานวยการด้านการเงิน –
ฝา่ ยลงทุน

บจก. ไฟร์เทรด เอ็นจิเนียริง่
บจก. เท็น เอ็ม.ดี. นครสวรรค์
บริษทั อลิอนั ซ์ เมดิคอล
เอเชีย จํากัด
บริษทั โรงพยาบาลบํารุง
ราษฎร์ จํากัด (มหาชน)
บริษทั กรุงเทพดุสติ เวชการ
จํากัด (มหาชน)

มีนาคม 2558 –
ั บนั
ปจจุ
ั บนั
2550 – ปจจุ

กรรมการอิสระ/ กรรมการ
ตรวจสอบ

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์
จํากัด (มหาชน)

กรรมการ/ รักษาการ
กรรมการผูจ้ ดั การ
ทีป่ รึกษา
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ

บริษทั เงินทุนกรุงเทพ
ธนาทร จํากัด
บริษทั com-link จํากัด
บริษทั com-link จํากัด

ั บนั
2548 – ปจจุ
2535 –2547
เอกสารแนบ 1 หน้า 1

กรรมการ

หน่ วยงาน/บริ ษทั

บมจ.พริน้ ซิเพิล แคปิตอล

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
ชื่อ-สกุล
4. ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์
กรรมการอิสระ/ กรรมการ
ตรวจสอบ

5. นายนพพันธป์ เมืองโคตร
รองประธานกรรมการ/
กรรมการบริหาร

อายุ
(ปี )
47

68

คุณวุฒิการศึกษา/
ประวัติการฝึ กอบรม
- ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ
หลักสูตรนานาชาติ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตร DAP 50/ 2547
- หลักสูตร ACP 18/ 2550
- หลักสูตร DCP 88/ 2550
- หลักสูตร MIA 3/ 2551
- หลักสูตร SFE 15/ 2555

- นิตศิ าสตร์มหาบัณฑิต (LL.M.
Corporations) New York
University, New York, USA
- ประกาศนียบัตรเนติบณ
ั ฑิตไทย
เนติบณ
ั ฑิตยสภา
- ปริญญาตรี นิตศิ าสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตร DAP 43/ 2545

สัดส่วน
การถือหุ้น
(%)
ไม่ม ี

2.17

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
ผูบ้ ริ หาร
ไม่ม ี

ไม่ม ี

ประสบการณ์ การทํางานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง
ระยะเวลา
ั บนั
2559-ปจจุ

กรรมการตรวจสอบ

มีนาคม 2558 –
ั บนั
ปจจุ
2558
ั บนั
2552 – ปจจุ
ั บนั
2554 - ปจจุ

กรรมการอิสระ/ กรรมการ
ตรวจสอบ
อาจารย์พเิ ศษ สาขาบัญชี
อาจารย์พเิ ศษ สาขาบัญชี
กรรมการ

ั บนั
2550 - ปจจุ

กรรมการ

2556 – 2558
มีนาคม 2558 –
ั บนั
ปจจุ
2546 – 2558

อาจารย์ประจํา สาขาบัญชี
รองประธานกรรมการ

ั บนั
2550 – ปจจุ

กรรมการอิสระ/ ประธาน
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ

ั บนั
2548 – ปจจุ
ั บนั
2544 – ปจจุ
ั บนั
2544 – ปจจุ
ั บนั
2524 – ปจจุ

เอกสารแนบ 1 หน้า 2

ตําแหน่ ง

รองประธานกรรมการ

กรรมการอิสระ/ ประธาน
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/ ประธาน
กรรมการสรรหาฯ
กรรมการ

หน่ วยงาน/บริ ษทั
บริษทั แอ็พพลาย ดีบี อินดัส
เตรียล
บริษทั สหกลอิควิปเมนท์
จํากัด (มหาชน)
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บริษทั ซี.พี.แอล. กรุ๊ป จํากัด
(มหาชน)
บริษทั เจริญสิน พร๊อพเพอร์ต้ี
จํากัด
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
บริษทั สหกลอิควิปเมนท์
จํากัด (มหาชน)
บริษทั สหกลอิควิปเมนท์
จํากัด
บริษทั เจริญสิน พร๊อพเพอร์ต้ี
จํากัด
บริษทั พีเอฟ คอนโทล์ กรุ๊ป
จํากัด
บริษทั อิออน ธนทรัพย์ (ไทย
แลนด์) จํากัด (มหาชน)
บริษทั อมตะ คอร์ปอเรชั ่น
จํากัด (มหาชน)
บริษทั อินเตอร์เนชั ่นแนล บิส
ซิเนส ลอว์เยอร์ส จํากัด

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
ชื่อ-สกุล
6. นายศาศวัต ศิรสิ รรพ์
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร/
กรรมการ

7. นายวิทวัส ศิรสิ รรพ์
ประธานเจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั กิ าร/
กรรมการ

8. นายภวัต ศิรสิ รรพ์
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
Supply Chain/ กรรมการ

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิการศึกษา/
ประวัติการฝึ กอบรม

53

- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Master of Business
Administration, Ohio University,
Ohio, USA
- หลักสูตร DAP 94/ 2555

52

48

- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร DAP 94/ 2555

- ปริญญาตรี สาขาบริหาร
มหาวิทยาลัยรังสิต
- AAA Certificate, Golf Complex
Operation and Management,
San Diego Golf Academy
- Master of Business
Administration มหาวิทยาลัย
รามคําแหง
- หลักสูตร DAP 96/ 2555

สัดส่วน
การถือหุ้น
(%)
0.87

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
ผูบ้ ริ หาร
เป็ นพีช่ าย นาย
วิทวัส นายภวัต
และ นายกวิตม์ ศิร ิ
สรรพ์

ประสบการณ์ การทํางานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง
ระยะเวลา
มีนาคม 2558 –
ั บนั
ปจจุ
ั บนั
2546 – ปจจุ
2546 – 2557
2531 – 2546

0.87

0.87

เป็ นน้องชายนาย
ศาศวัต ศิรสิ รรพ์

เป็ นน้องชายนาย
ศาศวัต ศิรสิ รรพ์

มีนาคม 2558 –
ั บนั
ปจจุ
ั บนั
2546 – ปจจุ
2546 – 2550

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการและรองกรรมการ
ผูจ้ ดั การ
ประธานเจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั กิ าร
รองประธานกรรมการ
รองกรรมการผูจ้ ดั การ

2550 – 2553

กรรมการผูจ้ ดั การ

2554 – 2557

ประธานเจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั กิ าร

มีนาคม 2558 –
ั บนั
ปจจุ
ั บนั
2513 – ปจจุ

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
Supply Chain
กรรมการ

ั บนั
2546 – ปจจุ
2550 - 2553

กรรมการ
ผูอ้ ํานวยการฝา่ ยธุรการ และ
ทรัพยากรมนุษย์
ผูอ้ ํานวยการฝา่ ยจัดซื้อและ
พัสดุ
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
จัดหาและคลังพัสดุ

2554 – 2557

เอกสารแนบ 1 หน้า 3

ตําแหน่ ง

หน่ วยงาน/บริ ษทั
บริษทั สหกลอิควิปเมนท์
จํากัด (มหาชน)
บริษทั เอสวีพเี ค จํากัด
บริษทั สหกลอิควิปเมนท์
จํากัด
บริษทั สหกลเอนยิเนียร์
จํากัด
บริษทั สหกลอิควิปเมนท์
จํากัด (มหาชน)
บริษทั เอสวีพเี ค จํากัด
บริษทั สหกลอิควิปเมนท์
จํากัด
บริษทั สหกลอิควิปเมนท์
จํากัด
บริษทั สหกลอิควิปเมนท์
จํากัด
บริษทั สหกลอิควิปเมนท์
จํากัด (มหาชน)
บริษทั สหกลเอนยิเนียร์
จํากัด
บริษทั เอสวีพเี ค จํากัด
บริษทั สหกลอิควิปเมนท์
จํากัด

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์
จํากัด

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
ชื่อ-สกุล
9. นายกวิตม์ ศิรสิ รรพ์
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
การเงิน/ กรรมการ

10. นายชาลี รักษ์สุธี
กรรมการ

11. นายกิตติรฐั ทวีลาภ
กรรมการ

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิการศึกษา/
ประวัติการฝึ กอบรม

46

- บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงิน
การธนาคาร จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- Master of Business
Administration, San Diego State
University
- หลักสูตร DAP 114/ 2558

58

40

สัดส่วน
การถือหุ้น
(%)
0.87

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
ผูบ้ ริ หาร
เป็ นน้องชายนาย
ศาศวัต ศิรสิ รรพ์

ประสบการณ์ การทํางานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง
ระยะเวลา
มีนาคม 2558 –
ั บนั
ปจจุ
2555 - 2558
2553 – 2555

- บัญชีบณ
ั ฑิต สาขาบัญชี
มหาวิทยาลัยหอการค้า
- การจัดการมหาบัณฑิต สาขาการ
จัดการเงิน มหาวิทยาลัยมหิดล
- หลักสูตร DAP 114/ 2558

ไม่ม ี

- นิตศิ าสตร์บณ
ั ฑิต จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการ
จัดการการเงิน มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์
- หลักสูตร DAP 122/ 2558

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ไม่ม ี

เอกสารแนบ 1 หน้า 4

ั บนั
2546 – ปจจุ
มีนาคม 2558 –
ั บนั
ปจจุ
ั บนั
2531 – ปจจุ

ตําแหน่ ง
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
การเงิน
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริษทั
ผูอ้ ํานวยการส่วนกลยุทธ์และ
พัฒนาระบบการเงินภาค
ประชาชน
กรรมการ
กรรมการ
ผูจ้ ดั การฝา่ ยการเงิน

2553 – 2558

กรรมการ

มีนาคม 2558 –
ั บนั
ปจจุ
ั บนั
2548 – ปจจุ

กรรมการ

2553 – 2558

กรรมการ

ั บนั
2553 – ปจจุ

กรรมการ

ั บนั
2553 – ปจจุ

กรรมการ

ั บนั
2553 – ปจจุ

กรรมการ

ั บนั
2553 – ปจจุ

กรรมการ

กรรมการผูจ้ ดั การ

หน่ วยงาน/บริ ษทั
บริษทั สหกลอิควิปเมนท์
จํากัด (มหาชน)
บริษทั สหกลอิควิปเมนท์
จํากัด
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
กระทรวงการคลัง
บริษทั เอสวีพเี ค จํากัด
บริษทั สหกลอิควิปเมนท์
จํากัด (มหาชน)
บริษทั เอเอส. แอสโซซิเอท
เอนยิเนียริง่ (1964) จํากัด
บริษทั สหกลอิควิปเมนท์
จํากัด
บริษทั สหกลอิควิปเมนท์
จํากัด (มหาชน)
บริษทั ฮอเบิรค์ คอนซัล
แทนท์ จํากัด
บริษทั สหกลอิควิปเมนท์
จํากัด
บริษทั เอเอ็มอาร์ เอเชีย
จํากัด
บจก.สเปเชียลลิส เอนยิ
เนียริง่ แอนด์ เซอร์วสิ เซส
บริษทั ดิอลั ติเมท ซอฟต์
จํากัด
บริษทั จูน(ประเทศไทย)จํากัด

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
ชื่อ-สกุล
12. นางวันเพ็ญ โฆษิตเรืองชัย
ผูอ้ ํานวยการอาวุโสฝา่ ยบัญชี
และการเงิน/ กรรมการ

13. นายอวยชัย คล้ายทับทิม
ผูอ้ ํานวยการโครงการแม่เมาะ

14. นายวิฑรู ย์ ชินวณิชยั
ผูอ้ ํานวยการโครงการหงสา

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิการศึกษา/
ประวัติการฝึ กอบรม

55

- บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการ
บัญชี มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- ศิลปศาสตร์บณ
ั ฑิต สาขารัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

63

54

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขา
บริหาร มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- หลักสูตร DAP 99/ 2555
- ปวส. สาขา Tool and Die Making
วิทยาลัยช่างกลพระนครเหนือ
(ราชมงคล)
- วิศวกรรมศาสตร์บณ
ั ฑิต สาขา
อุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยี
อาชีวศึกษา (ราชมงคล)
- Mini MBA รุ่น 8
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- Micro MBA ฐานเศรษฐกิจ รุ่น 24
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตร DAP 96/ 2555
- วิศวกรรมศาสตร์บณ
ั ฑิต สาขา
ไฟฟ้ากําลัง สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์
มหาบัณฑิต สาขา MPA สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สัดส่วน
การถือหุ้น
(%)
0.13

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
ผูบ้ ริ หาร
ไม่ม ี

0.48

ไม่ม ี

ประสบการณ์ การทํางานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง
ระยะเวลา

ตําแหน่ ง

มีนาคม 2558 –
ั บนั
ปจจุ
2544 – 2558

ผูอ้ ํานวยการอาวุโสฝา่ ยบัญชี
และการเงิน กรรมการบริษทั
ผูอ้ ํานวยการอาวุโสฝา่ ยบัญชี
และการเงิน

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์
จํากัด (มหาชน)
บริษทั สหกลอิควิปเมนท์
จํากัด

มีนาคม 2558 –
ั บนั
ปจจุ
2546 – 2558

ผูอ้ ํานวยการโครงการแม่เมาะ

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์
จํากัด (มหาชน)
บริษทั สหกลอิควิปเมนท์
จํากัด
บริษทั สหกลเอนยิเนียร์
จํากัด

2527 – 2545

2521 – 2527

ไม่ม ี

ไม่ม ี

มีนาคม 2558 –
ั บนั
ปจจุ
2555 – 2558
2554 – 2555

เอกสารแนบ 1 หน้า 5

ผูอ้ ํานวยการโครงการเหมือง
แม่เมาะ
วิศวกรควบคุมโครงการขุด –
ขนดิน

หน่ วยงาน/บริ ษทั

หัวหน้าแผนกช่างกลฯ

การไฟฟ้าฝา่ ยผลิตแห่ง
ประเทศไทย

ผูอ้ ํานวยการโครงการหงสา

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์
จํากัด (มหาชน)
บริษทั สหกลอิควิปเมนท์
จํากัด
บริษทั อิตาเลียนไทย
ดีเวล๊อปเมนต์ จํากัด
(มหาชน)

ผูอ้ ํานวยการโครงการ
วิศวกรโครงการ

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
ชื่อ-สกุล
15.นายรุจ บัณฑุวงศ์
ผูอ้ ํานวยการอาวุโสฝา่ ยพัฒนา
ธุรกิจ/ทีป่ รึกษาอาวุโสทางวิชาการ

16.นายสุรพล อ้นสุวรรณ
เลขานุการบริษทั

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิการศึกษา/
ประวัติการฝึ กอบรม

57

- วิศวกรรมศาสตร์บณ
ั ฑิต
สาขาวิศวกรรมเครือ่ งกล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมเครือ่ งกล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
เทนเนสซี รัฐเทนเนสซี
ประเทศสหรัฐอเมริกา
- วิศวกรรมศาสตร์ดุษฏีบณ
ั ฑิต
สาขาวิศวกรรมเครือ่ งกล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
เทนเนสซี รัฐเทนเนสซี
ประเทศสหรัฐอเมริกา
-ปริญญาตรี พาณิชย์ศาสตร์และการ
บัญชี การเงินและการธนาคาร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
การเงินและบริหารปฏิบตั กิ าร,
สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์ นิดา้
- Advance for Corporate
Secretaries 1/2559
-Company Secretary Program
65/2558
-Board Reporting Program 17/2558
-Company Reporting Program
12/2558
-The Financial Analyst Program
Certificate

42

สัดส่วน
การถือหุ้น
(%)
ไม่ม ี

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
ผูบ้ ริ หาร
ไม่ม ี

ประสบการณ์ การทํางานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง
ระยะเวลา

ไม่ม ี

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์
จํากัด (มหาชน)

ทีป่ รึกษาอาวุโสทางวิชาการ
รองประธานบริหารอาวุโส
(เหมืองแร่)

บริษทั อิตาเลียนไทย
ดีเวล๊อปเมนต์ จํากัด
(มหาชน)

ั บนั
2558 - ปจจุ

เลขานุ การบริษทั

ั บนั
2553– ปจจุ

ผูอ้ ํานวยการฝา่ ยงบประมาณ
และจัดหาเงินทุน

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์
จํากัด (มหาชน)
บริษทั สหกลอิควิปเมนท์
จํากัด (มหาชน)

2552 – 2553

ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การการเงิน

2546 – 2552

ผูจ้ ดั การฝา่ ยการเงินและ
วางแผน
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การฝา่ ยการเงิน

2543 – 2546

เอกสารแนบ 1 หน้า 6

หน่ วยงาน/บริ ษทั

ผูอ้ ํานวยการอาวุโสฝา่ ย
พัฒนาธุรกิจ

พฤศจิกายน 2559
ั บนั
-ปจจุ
2554-ตุลาคม
2559

ไม่ม ี

ตําแหน่ ง

บริษทั โตเกียวมารีนศรีเมือง
ประกันภัย จํากัด (มหาชน)
บริษทั นํ่าเฮงคอนกรีต
(1992) จํากัด
บริษทั เอสที แกรนด์ จํากัด

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
เอกสารแนบ 1.1: ข้อมูลการดํารงตําแหน่ งของกรรมการ ผูบ้ ริหาร และผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริษทั ฯ
กรรมการ ผู้บริ หาร และผู้มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ
บริ ษทั

บริษทั ฯ
บริษทั สหกลอิควิป
เมนท์ จํากัด
(มหาชน)
บริษทั ย่อย
บริษทั สหกลพาว
เวอร์ จํากัด
บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง
บริษทั เอส.วี.พี.เค.
จํากัด
หมายเหตุ :

นายสมบูรณ์ นายนพพันธป์ นายศิ ริชยั นางกิ่ งเทียน ดร.มงคล นายศาศวัต
มณี นาวา
เมืองโคตร โตวิ ริยะเวช
บางอ้อ เหล่าวรพงศ์ ศิ ริสรรพ์

C,ID

D,ED,M

D,ID,AC

D,ID,AC

ED,M

C
D
ID
AC

= ประธานกรรมการ
= กรรมการบริ ษทั
= กรรมการอิ สระ
= กรรมการตรวจสอบ

RC
ED
M

D,ID,AC

นายวิ ทวัส
ศิ ริสรรพ์

นายภวัต
ศิ ริสรรพ์

นายกวิ ตม์
ศิ ริสรรพ์

นายชาลี
รักษ์สุธี

D,ED,M

D,ED,M,RC

D,ED,M

D,ED,M,RC

D

ED,M

ED,M

C,ED,M

D,ED,M

ED,M

D,ED,M

= กรรมการบริ หารความเสียง
= กรรมการบริ หาร
= ผู้บริ หาร

เอกสารแนบ 1.1 หน้า 1

D,ED,M

นางวันเพ็ญ
นายกิ ตติ รฐั
นายอวยชัย นายวิ ฑูรย์
โฆษิ ตเรือง
ทวีลาภ
คล้ายทับทิ ม ชิ นวณิ ชยั
ชัย

D

D,ED,M

ED,M

M

ดร.รุจ
บัณฑุวงศ์

M

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
เอกสารแนบ 2: รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
รายชื่อ

บริ ษทั
สหกลอิ ควิ ปเมนท์ จํากัด

บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั สหกลพาวเวอร์ จํากัด

1. นายสมบูรณ์ มณีนาวา



2. นายนพพันธป์ เมืองโคตร



3. นายศิรชิ ยั โตวิรยิ ะเวช



4. นางกิง่ เทียน บางอ้อ



5. นายมงคล เหล่าวรพงศ์



6. นายศาศวัต ศิรสิ รรพ์





7. นายวิทวัส ศิรสิ รรพ์





8. นายภวัต ศิรสิ รรพ์



9. นายกวิตม์ ศิรสิ รรพ์



10. นายชาลี รักษ์สุธี



11. นายกิตติรฐั ทวีลาภ



12. นางวันเพ็ญ โฆษิตเรืองชัย



ั ฯ หรือบริษทั ย่อย
 = เป็ นกรรมการในบริษท

เอกสารแนบ 2 หน้า 1





บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
เอกสารแนบ 3: รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้ างานกํากับดูแลการปฏิ บตั ิ งานของบริษทั ฯ
บริษทั ฯ ได้ว่าจ้างหน่วยงานภายนอก คือ บริษทั ไอเวลท์ กรุ๊ป จํากัด เป็ นผูต้ รวจสอบระบบควบคุมภายในโดยคุณอัญชสา สุวรรณธีวงศ์ เป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการ
ตรวจสอบภายในทัง้ ในส่วนของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย โดยหัวหน้าทีมตรวจสอบควบคุมภายใน มีคุณสมบัติ วุฒกิ ารศึกษา และประสบการณ์ในการทํางาน ดังนี้
ชื่อ-สกุล
นายอัศวิน มะลิขาว

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิการศึกษา/
ประวัติการฝึ กอบรม

46

- บชบ มหาวิทยาลัยราชมงคล
ธัญญบุร ี
- MBA มหาวิทยาลัยบูรพา

สัดส่วน
การถือหุ้น
(%)
0

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
ผูบ้ ริ หาร
ไม่ม ี

ประสบการณ์ การทํางานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง
ระยะเวลา
2546 – 2555
2555 – ปจั จุบนั

เอกสารแนบ 3 หน้า 1

ตําแหน่ ง
ผูจ้ ดั การอาวุโส สายงาน
บัญชี
บริษทั สหกลอิควิปเมนท์
จํากัด (มหาชน)

องค์กร/ประเภทธุรกิ จ
อสังหาริมทรัพย์

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 4 : รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ
เรียนท่านผูถ้ อื หุน้
คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน) ประกอบด้วยคณะกรรมการอิสระ 3
ท่าน ซึง่ มีประสบการณ์ในด้านการบริการจัดการบัญชี การเงิน การกํากับดูแลกิจการและการบริหารความเสีย่ ง ได้แก่
นายศิรชิ ยั โตวิรยิ ะเวช เป็ นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นางกิง่ เทียน บางอ้อ และ นาย มงคล เหล่าวรพงศ์ เป็ น
กรรมการตรวจสอบ ในรอบปี บญ
ั ชี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฎิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างเป็ นอิสระ โดยได้ประชุมร่วมกับ
ฝา่ ยบริหาร ผูต้ รวจบัญชี และผูต้ รวจสอบภายในตามวาระทีเ่ กีย่ วข้อง1/
รายชื่อ

ตําแหน่ ง

ปี 2558
กรรมการ

1. นายศิรชิ ยั โตวิรยิ ะเวช

กรรมการอิสระ
5/8
2. นางกิง่ เทียน บางอ้อ
กรรมการอิสระ
6/8
3. นายมงคล เหล่าวรพงศ์
กรรมการอิสระ
5/8
1/
การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
ดังนี้

กรรมการ
ตรวจสอบ
3/3
3/3
3/3

ปี 2559
กรรมการ
10/10
9/10
9/10

กรรมการ
ตรวจสอบ
7/7
7/7
6/7

การเข้าร่วมประชุมในส่วนการกํากับดูแลกิจการการปฎิบตั งิ านของคณะกรรมการตรวจสอบมีสาระสําคัญ สรุปได้

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาสอบทานงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษทั ประจําไตรมาสและงบ
การเงินประจําปี ร่วมกับฝา่ ยบริหารและผูส้ อบบัญชี ก่อนนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั นอกจากนี้ยงั ได้จดั ประชุมเป็ น
การเฉพาะกับผูส้ อบบัญชี โดยไม่มฝี า่ ยบริหารร่วมประชุมด้วย สําหรับรายงานทางการเงินของบริษทั สําหรับรอบบัญชี
2559 คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายงานทางการเงินของบริษทั ได้จดั ทําขึน้ อย่างถูกต้อง เป็ นไปตามหลักการบัญชี
ที่รบั รองโดยทัวไป
่ มีการเปิ ดเผยข้อมูลที่สําคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบการเงิน และมีขอ้ มูลซึ่งจะเป็ น
ประโยชน์ต่อผูถ้ อื หุน้ และนักลงทุน
2. การสอบทานความพอเพียงและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้จดั ให้มกี ารว่าจ้าง บริษทั สู่ความสําเร็จ (ตัง้ แต่เดือนมกราคม – เมษายน 2559)
และบริษทั ไอเวลท์ กรุ๊ป จํากัด (ตัง้ แต่เดือน กรกฏาคม 2559 เป็ นต้นมา) ซึง่ เป็ นบริษทั ทีใ่ ห้บริการด้านการตรวจสอบ
ภายใน โดยที่บริษัท สู่ความสําเร็จ และบริษัท ไอเวลท์ กรุ๊ป จํากัด ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียใดๆกับบริษัท เพื่อให้การ
ตรวจสอบภายในเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็ นผู้พจิ ารณาแผนการ
ตรวจสอบภายในประจําปี รายงานตรวจสอบภายในกับฝา่ ยบริหารอย่างต่อเนื่อง พร้อมทัง้ ให้คาํ แนะนําและแนวทางการ
ตรวจสอบภายใน
รายงานการตรวจสอบภายในของบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษทั มี
ความเหมาะสมและเพียงพอ
เอกสารแนบ 4 หน้า 1

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน)

3. ความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบได้สงั เกตการปฎิบตั ิงานของผู้สอบบัญชีจากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จํากัดโดย
นายธีรศักดิ ์ ฉัว่ ศรีสกุล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 6624 ซึง่ ได้รบั อนุ มตั ใิ ห้เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ในการประชุม
ใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ในครัง้ ทีผ่ ่านมา
คณะกรรมการตรวจสอบมีความคิดเห็นว่าผูส้ อบบัญชีมคี วามเป็ นอิสระ เชีย่ วชาญในวิชาชีพ มีประสบการณ์
เหมาะสม ปฎิบตั งิ านได้ผลเป็ นอย่างดี และเป็ นผูส้ อบบัญชีทไ่ี ด้รบั อนุ มตั จิ ากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์
4. รายงานทีเ่ กีย่ วโยงหรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาการเปิ ดเผยข้อมูลของบริษทั ในกรณีทเ่ี กิดรายการเกีย่ วโยง หรือ รายการ
ทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มคี วามถูกต้องและครบถ้วน
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการเปิ ดเผยข้อมูลของบริษัทมีความเพียงพอและเป็ นไปตามเงื่อนไข
หลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ และ ก.ล.ต.
5. การกํากับดูแลกิจการทีด่ ี
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ทําการตรวจสอบและสนับสนุ นให้บริษทั มีการกํากับดูแลกิจการที่ดี และปฎิบตั ิ
ตามกฏหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฏหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจ
ของบริษทั อย่างใกล้ชดิ
ในรอบปี บญ
ั ชี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบ ผูต้ รวจสอบภายใน ผูส้ อบบัญชี และฝา่ ยบริหารได้พจิ ารณาและ
ดูแลแนวทางการดําเนินงานของบริษทั ให้เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี และกฏหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท และมีการริเริม่ วาง
แนวทางปฏิบตั ใิ ห้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ตรวจสอบได้ และสามารถปรับปรุง แก้ไข เพื่อพัฒนาแนวทางการดําเนินการ
ของคณะกรรมการตรวจสอบให้มคี วามทันสมัย ทันต่อกฏเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้องมากทีส่ ดุ
ขอแสดงความนับถือ
- ลายมือชือ่ (นายศิรชิ ยั โตวิรยิ ะเวช)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

เอกสารแนบ 4 หน้า 2

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)

เอกสารแนบ 5 : แบบประเมิ นความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
บริ ษทั สหกลอิ ควิ ปเมนท์ จากัด (มหาชน)
สาหรับปี 2559

แบบประเมิ นนี้ จดั ทาโดยคณะกรรมการบริ ษทั ซึ่งเป็ นความเห็นของคณะกรรมการ
เกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

เอกสำรแนบ 5 หน้ำ 1

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)

แบบประเมิ นความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

การควบคุมภายในองค์ กร (Control Environment)
1. องค์ กรแสดงถึงความยึดมั่นในคุณค่ าของความซื่ อตรง (integrity) และจริยธรรม
คาถาม
1.1 คณะกรรมการและผูบ้ ริ หารกาหนดแนวทาง และมีการปฏิบตั ิที่อยูบ่ นหลักความ
ซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณในการดาเนินงาน ที่ครอบคลุมถึง
1.1.1 การปฏิบตั ิหน้าที่ประจาวัน และการตัดสิ นใจในเรื่ องต่าง ๆ
1.1.2 การปฏิบตั ิต่อคู่คา้ ลูกค้า และบุคคลภายนอก

ใช่




1.2 มีขอ้ กาหนดที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ผบู ้ ริ หารและพนักงานปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ย
ความซื่อตรงและรักษาจรรยาบรรณ ที่ครอบคลุมถึง
1.2.1 มีขอ้ กาหนดเกี่ยวกับจริ ยธรรม (code of conduct) สาหรับผูบ้ ริ หารและ
พนักงาน ที่เหมาะสม
1.2.2 มีขอ้ กาหนดห้ามผูบ้ ริ หารและพนักงานปฏิบตั ิตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั กิจการ ซึ่งรวมถึงการห้ามคอร์ รัปชันอันทาให้เกิด
ความเสี ยหายต่อองค์กร1
1.2.3 มีบทลงโทษที่เหมาะสมหากมีการฝ่ าฝื นข้อกาหนดข้างต้น
1.2.4 มีการสื่ อสารข้อกาหนดและบทลงโทษข้างต้นให้ผบู ้ ริ หารและพนักงาน
ทุกคนรับทราบ เช่น รวมอยูใ่ นการปฐมนิ เทศพนักงานใหม่ ให้พนักงานลงนาม
รับทราบข้อกาหนดและบทลงโทษเป็ นประจาทุกปี รวมทั้งมีการเผยแพร่ code of
conduct ให้แก่พนักงานและบุคคลภายนอกได้รับทราบ
1.3 มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิตาม Code of Conduct
1.3.1 การติดตามและประเมินผลโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในหรื อหน่วยงาน
กากับดูแลการปฏิบตั ิ (compliance unit)
1.3.2 การประเมินตนเองโดยผูบ้ ริ หารและพนักงาน
1.3.3 การประเมินโดยผูเ้ ชี่ยวชาญที่เป็ นอิสระจากภายนอกองค์กร
1.4 มีการจัดการอย่างทันเวลา หากพบการไม่ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดเกี่ยวกับความ
ซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณ
1

บริ ษทั ควรกาหนดการควบคุมภายในตามมาตรการต่อต้านคอร์ รัปชันให้เหมาะสมกับความเสี่ ยงของบริ ษทั

เอกสำรแนบ 5 หน้ำ 2












ไม่ ใช่

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)

คาถาม
1.4.1 มีกระบวนการที่ทาให้สามารถตรวจพบการฝ่ าฝื นได้ภายในเวลาที่เหมาะสม
1.4.2 มีกระบวนการที่ทาให้สามารถลงโทษหรื อจัดการกับการฝ่ าฝื นได้อย่าง
เหมาะสม และภายในเวลาอันควร
1.4.3 มีการแก้ไขการกระทาที่ขดั ต่อหลักความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณ
อย่างเหมาะสม และภายในเวลาอันควร

ใช่

ไม่ ใช่





2. คณะกรรมการมีความเป็ นอิสระจากฝ่ ายบริหาร และทาหน้ าทีก่ ากับดูแล (Oversight) และ
พัฒนาการดาเนินการด้ านการควบคุมภายใน
คาถาม

ใช่

2.1 มีการกาหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการแยกจากฝ่ ายบริ หาร โดยได้สงวน
สิ ทธิ์ อานาจเฉพาะของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจน



2.2 คณะกรรมการกากับดูแลให้มีการกาหนดเป้ าหมายการดาเนินธุ รกิจที่ชดั เจนและ
วัดผลได้ เพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริ หารและพนักงาน



2.3 คณะกรรมการกากับดูแลให้บริ ษทั กาหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและ
ผูบ้ ริ หารให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎบัตร ซึ่งครอบคลุมบทบาทที่สาคัญของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ผูส้ อบบัญชี ผูต้ รวจสอบภายใน และผูร้ ับผิดชอบต่อรายงาน
ทางการเงิน
2.4 คณะกรรมการเป็ นผูม้ ีความรู ้เกี่ยวกับธุ รกิจของบริ ษทั และมีความเชี่ยวชาญที่เป็ น
ประโยชน์ต่อบริ ษทั หรื อสามารถขอคาแนะนาจากผูเ้ ชี่ยวชาญในเรื่ องนั้นๆได้



2.5 คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีความรู ้ ความสามารถน่าเชื่อถือ
และมีความเป็ นอิสระในการปฏิบตั ิหน้าที่อย่างแท้จริ ง เช่น ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจ
กับบริ ษทั ไม่มีความสัมพันธ์อื่นใด อันอาจมีอิทธิ พลต่อการใช้ดุลยพินิจและปฏิบตั ิ
หน้าที่อย่างเป็ นอิสระ ในจานวนที่เหมาะสมเพียงพอ



2.6 คณะกรรมการกากับดูแลการพัฒนาและปฏิบตั ิเรื่ องการควบคุมภายใน
ในองค์กร ซึ่ งครอบคลุมทั้งการสร้างสภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ ยง
กิจกรรมการควบคุม ข้อมูลและการสื่ อสาร และการติดตาม



เอกสำรแนบ 5 หน้ำ 3



ไม่ ใช่

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)

3. ฝ่ ายบริหารได้ จัดให้ มีโครงสร้ างสายการรายงาน การกาหนดอานาจในการสั่ งการและ
ความรับผิดชอบทีเ่ หมาะสมเพื่อให้ องค์ กรบรรลุวตั ถุประสงค์ ภายใต้ การกากับดูแล (oversight) ของ
คณะกรรมการ
คาถาม

ใช่

3.1 ผูบ้ ริ หารระดับสู งกาหนดโครงสร้างองค์กรที่สนับสนุ นการบรรลุวตั ถุประสงค์ของ
บริ ษทั โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมทั้งทางธุ รกิจและกฎหมาย รวมถึงการจัดให้มีการ
ควบคุมภายในอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เช่น แบ่งแยกหน้าที่ในส่ วนงานที่สาคัญ ซึ่ งทาให้
เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน มีงานตรวจสอบภายในที่ข้ ึนตรงกับกรรมการ
ตรวจสอบ และมีสายการรายงานที่ชดั เจน เป็ นต้น



3.2 ผูบ้ ริ หารระดับสู งกาหนดสายการรายงานในบริ ษทั โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม
เกี่ยวกับอานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และการสื่ อสารข้อมูล



3.3 มีการกาหนด มอบหมาย และจากัดอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบอย่าง
เหมาะสมระหว่างคณะกรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หารระดับสู ง ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน



ไม่ ใช่

4. องค์ กรแสดงถึงความมุ่งมั่นในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรทีม่ ีความรู้ ความสามารถ
คาถาม

ใช่

4.1 บริ ษทั มีนโยบายและวิธีการปฏิบตั ิเพื่อจัดหา พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความรู ้
และความสามารถที่เหมาะสม และมีกระบวนการสอบทานนโยบายและวิธีการปฏิบตั ิ
นั้นอย่างสม่าเสมอ



4.2 บริ ษทั มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน การให้แรงจูงใจหรื อรางวัลต่อ
บุคลากรที่มีผลการปฏิบตั ิงานดี และการจัดการต่อบุคลากรที่มีผลงานไม่บรรลุเป้ าหมาย
รวมถึง การสื่ อสารกระบวนการเหล่านี้ให้ผบู ้ ริ หารและพนักงานทราบ



4.3 บริ ษทั มีกระบวนการแก้ไขปั ญหาหรื อเตรี ยมพร้อมสาหรับการขาดบุคลากรที่มี
ความรู ้และความสามารถที่เหมาะสมอย่างทันเวลา



4.4 บริ ษทั มีกระบวนการสรรหา พัฒนา และรักษาผูบ้ ริ หารและพนักงานทุกคน เช่น
การจัดระบบที่ปรึ กษา (mentoring) และการฝึ กอบรม



4.5 บริ ษทั มีแผนและกระบวนการสรรหาผูส้ ื บทอดตาแหน่ง (succession plan) ที่สาคัญ



เอกสำรแนบ 5 หน้ำ 4

ไม่ ใช่

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)

5. องค์ กรกาหนดให้ บุคลากรมีหน้ าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อให้ บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ ขององค์ กร
คาถาม

ใช่

5.1 คณะกรรมการและผูบ้ ริ หารมีกระบวนการและการสื่ อสารเชิงบังคับให้บุคลากร
ทุกคนมีความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน และจัดให้มีการปรับปรุ งแก้ไข
กระบวนการปฏิบตั ิ ในกรณี ที่จาเป็ น



5.2 คณะกรรมการและผูบ้ ริ หารกาหนดตัวชี้วดั ผลการปฏิบตั ิงาน การสร้างแรงจูงใจ
และการให้รางวัล ที่เหมาะสม โดยพิจารณาทั้งเรื่ องการปฏิบตั ิตาม Code of Conduct
และวัตถุประสงค์ในระยะสั้นและระยะยาวของบริ ษทั
5.3 คณะกรรมการและผูบ้ ริ หารประเมินแรงจูงใจและการให้รางวัลอย่างต่อเนื่ อง
โดยเน้นให้สามารถเชื่ อมโยงกับความสาเร็ จของหน้าที่ในการปฏิบตั ิตามการควบคุม
ภายในด้วย



5.4 คณะกรรมการและผูบ้ ริ หารได้พิจารณาไม่ให้มีการสร้างแรงกดดันที่มากเกินไป
ในการปฏิบตั ิหน้าที่ของบุคลากรแต่ละคน



ไม่ ใช่



การประเมินความเสี่ ยง (Risk Assessment)
6. องค์ กรกาหนดวัตถุประสงค์ ไว้ อย่ างชั ดเจนเพียงพอ เพื่อให้ สามารถระบุและประเมินความเสี่ ยงต่ าง
ๆ ทีเ่ กีย่ วข้ องกับการบรรลุวตั ถุประสงค์ ขององค์ กร
คาถาม

ใช่

6.1 บริ ษทั สามารถปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทัว่ ไป และเหมาะสมกับ
ธุ รกิจในขณะนั้น โดยแสดงได้วา่ รายการในรายงานทางการเงินมีตวั ตนจริ ง ครบถ้วน
แสดงถึงสิ ทธิ หรื อภาระผูกพันของบริ ษทั ได้ถูกต้อง มีมูลค่าเหมาะสม และเปิ ดเผย
ข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง



6.2 บริ ษทั กาหนดสาระสาคัญของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปัจจัยที่สาคัญ
เช่น ผูใ้ ช้รายงานทางการเงิน ขนาดของรายการ แนวโน้มของธุ รกิจ



6.3 รายงานทางการเงินของบริ ษทั สะท้อนถึงกิจกรรมการดาเนินงานของบริ ษทั
อย่างแท้จริ ง



6.4 คณะกรรมการหรื อคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง อนุมตั ิและสื่ อสารนโยบาย
การบริ หารความเสี่ ยงให้ผบู ้ ริ หารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบตั ิ จนเป็ น
ส่ วนหนึ่งของวัฒนธรรมขององค์กร
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ไม่ ใช่

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)

7. องค์ กรระบุและวิเคราะห์ ความเสี่ ยงทุกประเภททีอ่ าจกระทบต่ อการบรรลุวตั ถุประสงค์ ไว้
อย่ างครอบคลุมทัว่ ทั้งองค์ กร
คาถาม

ใช่

7.1 บริ ษทั ระบุความเสี่ ยงทุกประเภทซึ่ งอาจมีผลกระทบต่อการดาเนินธุ รกิจทั้งระดับ
องค์กร หน่วยธุ รกิจ ฝ่ ายงาน และหน้าที่งานต่าง ๆ



7.2 บริ ษทั วิเคราะห์ความเสี่ ยงทุกประเภทที่อาจเกิดจากทั้งปั จจัยภายในและปั จจัย
ภายนอกองค์กร ซึ่งรวมถึงความเสี่ ยงด้านกลยุทธ์ การดาเนินงาน การรายงาน
การปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ



7.3 ผูบ้ ริ หารทุกระดับมีส่วนร่ วมในการบริ หารความเสี่ ยง



7.4 บริ ษทั ได้ประเมินความสาคัญของความเสี่ ยง โดยพิจารณาทั้งโอกาสเกิดเหตุการณ์
และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น



7.5 บริ ษทั มีมาตรการและแผนปฏิบตั ิงานเพื่อจัดการความเสี่ ยง โดยอาจเป็ นการ
ยอมรับความเสี่ ยงนั้น (acceptance) การลดความเสี่ ยง (reduction) การหลีกเลี่ยงความ
เสี่ ยง (avoidance) หรื อการร่ วมรับความเสี่ ยง (sharing)



ไม่ ใช่

8. องค์ กรได้ พจิ ารณาถึงโอกาสทีจ่ ะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเสี่ ยงทีจ่ ะบรรลุวตั ถุประสงค์
ขององค์ กร
คาถาม

ใช่

8.1 บริ ษทั ประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริ ตขึ้น โดยครอบคลุมการทุจริ ตแบบต่างๆ
เช่น การจัดทารายงานทางการเงินเท็จ การทาให้สูญเสี ยทรัพย์สิน การคอร์ รัปชัน
การที่ผบู ้ ริ หารสามารถฝ่ าฝื นระบบควบคุมภายใน (management override of internal
controls) การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในรายงานที่สาคัญ การได้มาหรื อใช้ไปซึ่งทรัพย์สิน
โดยไม่ถูกต้อง เป็ นต้น



8.2 บริ ษทั ได้ทบทวนเป้ าหมายการปฏิบตั ิงานอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาความเป็ นไป
ได้ของเป้ าหมายที่กาหนดแล้ว รวมทั้งได้พิจารณาความสมเหตุสมผลของการให้
สิ่ งจูงใจหรื อผลตอบแทนแก่พนักงานแล้วด้วยว่า ไม่มีลกั ษณะส่ งเสริ มให้พนักงาน
กระทาไม่เหมาะสม เช่น ไม่ต้ งั เป้ าหมายยอดขายของบริ ษทั ไว้สูงเกินความเป็ นจริ ง
จนทาให้เกิดแรงจูงใจในการตกแต่งตัวเลขยอดขาย เป็ นต้น
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ไม่ ใช่

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)

คาถาม

ใช่

8.3 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบถามผูบ้ ริ หารเกี่ยวกับโอกาส
ในการเกิดทุจริ ต และมาตรการที่บริ ษทั ดาเนินการเพื่อป้ องกันหรื อแก้ไขการทุจริ ต



8.4 บริ ษทั ได้สื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบตั ิตามนโยบายและแนวปฏิบตั ิ
ที่กาหนดไว้



ไม่ ใช่

9. องค์ กรสามารถระบุและประเมินความเปลีย่ นแปลงทีอ่ าจมีผลกระทบต่ อระบบการควบคุมภายใน
คาถาม

ใช่

9.1 บริ ษทั ประเมินการเปลี่ยนแปลงปั จจัยภายนอกองค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อการ
ดาเนินธุ รกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กาหนดมาตรการ
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว



9.2 บริ ษทั ประเมินการเปลี่ยนแปลงรู ปแบบการทาธุ รกิจ ที่อาจมีผลกระทบต่อการ
ดาเนินธุ รกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กาหนดมาตรการ
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว



9.3 บริ ษทั ประเมินการเปลี่ยนแปลงผูน้ าองค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อการดาเนิ นธุ รกิจ
การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กาหนดมาตรการตอบสนองต่อ
การเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว



ไม่ ใช่

การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)
10. องค์ กรมีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ ยงทีจ่ ะไม่ บรรลุวตั ถุประสงค์ ขององค์ กร ให้ อยู่ในระดับ
ทีย่ อมรับได้
คาถาม
10.1 มาตรการควบคุมของบริ ษทั มีความเหมาะสมกับความเสี่ ยง และลักษณะเฉพาะ
ขององค์กร เช่น สภาพแวดล้อม ความซับซ้อนของงาน ลักษณะงาน ขอบเขต
การดาเนินงาน รวมถึงลักษณะเฉพาะอื่น ๆ
10.2 บริ ษทั มีมาตรการควบคุมภายในที่กาหนดเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และครอบคลุม
กระบวนการต่างๆ อย่างเหมาะสม เช่น มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับ
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ใช่



ไม่ ใช่

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)

คาถาม
ธุ รกรรมด้านการเงิน การจัดซื้ อ และการบริ หารทัว่ ไป ตลอดจนกาหนดขอบเขต
อานาจหน้าที่ และลาดับชั้นการอนุมตั ิของผูบ้ ริ หารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน
รัดกุม เพื่อให้สามารถป้ องกันการทุจริ ตได้ เช่น มีการกาหนดขนาดวงเงินและอานาจ
อนุมตั ิของผูบ้ ริ หารแต่ละระดับ ขั้นตอนในการอนุมตั ิโครงการลงทุน ขั้นตอนการ
จัดซื้ อและวิธีการคัดเลือกผูข้ าย การบันทึกข้อมูลรายละเอียดการตัดสิ นใจจัดซื้ อ
ขั้นตอนการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ หรื อ การเบิกใช้เครื่ องมือต่างๆ เป็ นต้น โดยได้จดั ให้มี
กระบวนการสาหรับกรณี ต่าง ๆ ดังนี้
10.2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ
ผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อประโยชน์ใน
การติดตามและสอบทานการทารายการระหว่างกัน หรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ รวมทั้งมีการปรับปรุ งข้อมูลให้เป็ นปั จจุบนั เสมอ
10.2.2 กรณี ที่บริ ษทั อนุมตั ิธุรกรรมหรื อทาสัญญากับผูท้ ี่เกี่ยวข้องในลักษณะ
ที่มีผลผูกพันบริ ษทั ในระยะยาวไปแล้ว เช่น การทาสัญญาซื้ อขายสิ นค้า การให้กยู้ มื
การค้ าประกัน บริ ษทั ได้ติดตามให้มนั่ ใจแล้วว่า มีการปฏิบตั ิเป็ นไปตามเงื่อนไข
ที่ตกลงกันไว้ตลอดระยะเวลาที่มีผลผูกพันบริ ษทั เช่น ติดตามการชาระคืนหนี้ ตาม
กาหนด หรื อมีการทบทวนความเหมาะสมของสัญญา เป็ นต้น

ใช่





10.3 บริ ษทั กาหนดให้การควบคุมภายในมีความหลากหลายอย่างเหมาะสม เช่น
การควบคุมแบบ manual และ automated หรื อการควบคุมแบบป้ องกันและติดตาม



10.4 บริ ษทั กาหนดให้มีการควบคุมภายในในทุกระดับขององค์กร เช่น ทั้งระดับ
กลุ่มบริ ษทั หน่วยธุ รกิจ สายงาน ฝ่ ายงาน แผนก หรื อกระบวนการ
10.5 บริ ษทั มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ด้านต่อไปนี้ ออกจากกัน
โดยเด็ดขาด เพื่อเป็ นการตรวจสอบซึ่ งกันและกัน กล่าวคือ
(1) หน้าที่อนุมตั ิ
(2) หน้าที่บนั ทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และ
(3) หน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน




11. องค์ กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทัว่ ไปด้ วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่ วยสนับสนุน
การบรรลุวตั ถุประสงค์
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ไม่ ใช่

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)

คาถาม

ใช่

11.1 บริ ษทั ควรกาหนดความเกี่ยวข้องกันระหว่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในกระบวนการปฏิบตั ิงานและการควบคุมทัว่ ไปของระบบสารสนเทศ



11.2 บริ ษทั ควรกาหนดการควบคุมของโครงสร้างพื้นฐานของระบบเทคโนโลยีให้มี
ความเหมาะสม



11.3 บริ ษทั ควรกาหนดการควบคุมด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีให้มี
ความเหมาะสม



11.4 บริ ษทั ควรกาหนดการควบคุมกระบวนการได้มา การพัฒนา และการบารุ งรักษา
ระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม



ไม่ ใช่

12. องค์ กรจัดให้ มีกจิ กรรมการควบคุมผ่ านทางนโยบาย ซึ่งได้ กาหนดสิ่ งทีค่ าดหวังและขั้นตอนการ
ปฏิบัติ เพื่อให้ นโยบายทีก่ าหนดไว้ น้ ันสามารถนาไปสู่ การปฏิบัติได้
คาถาม

ใช่

12.1 บริ ษทั มีนโยบายที่รัดกุมเพื่อติดตามให้การทาธุรกรรมของผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ต้องผ่านขั้นตอนการอนุมตั ิ
ที่กาหนด เช่น ข้อบังคับของบริ ษทั เกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เกณฑ์ของสานักงาน ฯลฯ เพื่อป้ องกันการหาโอกาสหรื อนาผลประโยชน์ของบริ ษทั
ไปใช้ส่วนตัว



12.2 บริ ษทั มีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมตั ิธุรกรรมกระทาโดยผูท้ ี่ไม่มีส่วนได้เสี ย
ในธุ รกรรมนั้น



12.3 บริ ษทั มีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมตั ิธุรกรรมคานึงถึงประโยชน์สูงสุ ดของ
บริ ษทั เป็ นสาคัญ และพิจารณาโดยถือเสมือนเป็ นรายการที่กระทากับบุคคลภายนอก
(at arms’ length basis)



12.4 บริ ษทั มีกระบวนการติดตามดูแลการดาเนินงานของบริ ษทั ย่อยหรื อบริ ษทั ร่ วม
รวมทั้งกาหนดแนวทางให้บุคคลที่บริ ษทั แต่งตั้งให้เป็ นกรรมการหรื อผูบ้ ริ หาร
ในบริ ษทั ย่อยหรื อร่ วมนั้น ถือปฏิบตั ิ (หากบริ ษัทไม่ มเี งินลงทุนในบริ ษัทย่ อยหรื อ
บริ ษัทร่ วมไม่ ต้องตอบข้ อนี)้



คาถาม
12.5 บริ ษทั กาหนดหน้าที่และความรับผิดชอบในการนานโยบายและกระบวนการ
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ใช่



ไม่ ใช่

ไม่ ใช่

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)

คาถาม

ใช่

ไม่ ใช่

ไปปฏิบตั ิโดยผูบ้ ริ หารและพนักงาน
12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิบตั ิของบริ ษทั ได้รับการนาไปใช้ในเวลาที่เหมาะสม
โดยบุคลากรที่มีความสามารถ รวมถึงการครอบคลุมกระบวนการแก้ไขข้อผิดพลาด
ในการปฏิบตั ิงาน



12.7 บริ ษทั ทบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบตั ิให้มีความเหมาะสมอยูเ่ สมอ



ระบบสารสนเทศและการสื่ อสารข้ อมูล (Information & Communication)
13. องค์ กรข้ อมูลทีเ่ กี่ยวข้ องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้ การควบคุมภายในสามารถดาเนินไปได้
ตามทีก่ าหนดไว้
คาถาม

ใช่

13.1 บริ ษทั กาหนดข้อมูลที่ตอ้ งการใช้ในการดาเนิ นงาน ทั้งข้อมูลจากภายในและ
ภายนอกองค์กร ที่มีคุณภาพและเกี่ยวข้องต่องาน



13.2 บริ ษทั พิจารณาทั้งต้นทุนและประโยชน์ที่จะได้รับ รวมถึงปริ มาณและความถูกต้อง
ของข้อมูล



13.3 บริ ษทั ดาเนินการเพื่อให้คณะกรรมการมีขอ้ มูลที่สาคัญอย่างเพียงพอสาหรับ
ใช้ประกอบการตัดสิ นใจ ตัวอย่างข้อมูลที่สาคัญ เช่น รายละเอียดของเรื่ องที่เสนอ
ให้พิจารณา เหตุผล ผลกระทบต่อบริ ษทั ทางเลือกต่าง ๆ



13.4 บริ ษทั ดาเนินการเพื่อให้กรรมการบริ ษทั ได้รับหนังสื อนัดประชุมหรื อเอกสาร
ประกอบการประชุมที่ระบุขอ้ มูลที่จาเป็ นและเพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุม
ล่วงหน้าอย่างน้อยภายในระยะเวลาขั้นต่าตามที่กฎหมายกาหนด



13.5 บริ ษทั ดาเนินการเพื่อให้รายงานการประชุมคณะกรรมการมีรายละเอียดตามควร
เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับความเหมาะสมในการปฏิบตั ิหน้าที่ของ
กรรมการแต่ละราย เช่น การบันทึกข้อซักถามของกรรมการ ความเห็นหรื อข้อสังเกต
ของกรรมการในเรื่ องที่พิจารณา ความเห็นของกรรมการรายที่ไม่เห็นด้วยกับเรื่ อง
ที่เสนอพร้อมเหตุผล เป็ นต้น
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ไม่ ใช่

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)

คาถาม
13.6 บริ ษทั มีการดาเนินการดังต่อไปนี้
13.6.1 มีการจัดเก็บเอกสารสาคัญ ไว้อย่างครบถ้วนเป็ นหมวดหมู่
13.6.2 กรณี ที่ได้รับแจ้งจากผูส้ อบบัญชี หรื อผูต้ รวจสอบภายในว่ามีขอ้ บกพร่ อง
ในการควบคุมภายใน บริ ษทั ได้แก้ไขข้อบกพร่ องนั้นอย่างครบถ้วนแล้ว

ใช่

ไม่ ใช่




14. องค์ กรสื่ อสารข้ อมูลภายในองค์ กร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์ และความรับผิดชอบต่ อ
การควบคุมภายในทีจ่ าเป็ นต่ อการสนับสนุนให้ การควบคุมภายในสามารถดาเนินไปได้ ตามทีว่ างไว้
คาถาม

ใช่

14.1 บริ ษทั มีกระบวนการสื่ อสารข้อมูลภายในอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และมีช่องทาง
การสื่ อสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน



14.2 บริ ษทั มีการรายงานข้อมูลที่สาคัญถึงคณะกรรมการบริ ษทั อย่างสม่าเสมอ และ
คณะกรรมการบริ ษทั สามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศที่จาเป็ นต่อการปฏิบตั ิงาน หรื อ
สอบทานรายการต่าง ๆ ตามที่ตอ้ งการ เช่น การกาหนดบุคคลที่เป็ นศูนย์ติดต่อเพื่อให้
สามารถติดต่อขอข้อมูลอื่นนอกจากที่ได้รับจากผูบ้ ริ หาร รวมทั้งการติดต่อสอบถาม
ข้อมูลจากผูส้ อบบัญชี ผูต้ รวจสอบภายใน การจัดประชุ มระหว่างคณะกรรมการและ
ผูบ้ ริ หารตามที่คณะกรรมการร้องขอ การจัดกิจกรรมพบปะหารื อระหว่างคณะกรรมการ
และผูบ้ ริ หารนอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการ เป็ นต้น
14.3 บริ ษทั จัดให้มีช่องทางการสื่ อสารพิเศษหรื อช่องทางลับเพื่อให้บุคคลต่าง ๆ
ภายในบริ ษทั สามารถแจ้งข้อมูลหรื อเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรื อทุจริ ตภายในบริ ษทั
(whistle-blower hotline) ได้อย่างปลอดภัย



ไม่ ใช่



15. องค์ กรได้ สื่อสารกับหน่ วยงานภายนอก เกีย่ วกับประเด็นทีอ่ าจมีผลกระทบต่ อการควบคุมภายใน
คาถาม
15.1 บริ ษทั มีกระบวนการสื่ อสารข้อมูลกับผูม้ ีส่วนได้เสี ยภายนอกองค์กรอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ และมีช่องทางการสื่ อสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน
เช่น จัดให้มีเจ้าหน้าที่หรื อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ศูนย์รับเรื่ องร้องเรี ยน เป็ นต้น
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ใช่



ไม่ ใช่

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)

คาถาม
15.2 บริ ษทั จัดให้มีช่องทางการสื่ อสารพิเศษหรื อช่องทางลับเพื่อให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ย
ภายนอกองค์กรสามารถแจ้งข้อมูลหรื อเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรื อทุจริ ต (whistleblower hotline) แก่บริ ษทั ได้อย่างปลอดภัย

ใช่

ไม่ ใช่



ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
16. องค์ กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้ มั่นใจได้ ว่าการควบคุมภายในยังดาเนินไป
อย่างครบถ้ วน เหมาะสม
คาถาม

ใช่

16.1 บริ ษทั จัดให้มีกระบวนการติดตามการปฏิบตั ิตามจริ ยธรรมธุ รกิจและข้อกาหนด
ห้ามฝ่ ายบริ หารและพนักงานปฏิบตั ิตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ เช่น กาหนดให้แต่ละส่ วนงานติดตามการปฏิบตั ิ และรายงาน
ผูบ้ งั คับบัญชา หรื อมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในติดตามการปฏิบตั ิ และ
รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เป็ นต้น



16.2 บริ ษทั จัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบตั ิตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้
โดยการประเมินตนเอง และ/หรื อการประเมินอิสระโดยผูต้ รวจสอบภายใน



16.3 ความถี่ในการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของ
บริ ษทั



16.4 ดาเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยผูท้ ี่มีความรู ้และ
ความสามารถ



16.5 บริ ษทั กาหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้ข้ ึนตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ



16.6 บริ ษทั ส่ งเสริ มให้ผตู ้ รวจสอบภายในปฏิบตั ิหน้าที่ตามมาตรฐานสากล
การปฏิบตั ิงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (International Standards for the
Professional Practice of Internal Auditing, IIA)
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ไม่ ใช่

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)

17. องค์ กรประเมินและสื่ อสารข้ อบกพร่ องของการควบคุมภายในอย่ างทันเวลาต่ อบุคคลที่รับผิดชอบ
ซึ่งรวมถึงผู้บริ หารระดับสู งและคณะกรรมการตามความเหมาะสม
คาถาม
17.1 บริ ษทั ประเมินผลและสื่ อสารข้อบกพร่ องของการควบคุมภายใน และดาเนินการ
เพื่อติดตามแก้ไขอย่างทันท่วงที หากผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้นแตกต่างจากเป้ าหมาย
ที่กาหนดไว้อย่างมีนยั สาคัญ
17.2 บริ ษทั มีนโยบายการรายงาน ดังนี้
17.2.1 ฝ่ ายบริ หารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั โดยพลัน ในกรณี ที่เกิด
เหตุการณ์หรื อสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริ ตอย่างร้ายแรง มีการปฏิบตั ิที่ฝ่าฝื นกฎหมาย
หรื อมีการกระทาที่ผดิ ปกติอื่น ซึ่ งอาจกระทบต่อชื่ อเสี ยงและฐานะการเงินของบริ ษทั
อย่างมีนยั สาคัญ
17.2.2 รายงานข้อบกพร่ องที่เป็ นสาระสาคัญ พร้อมแนวทางการแก้ไขปั ญหา
(แม้วา่ จะได้เริ่ มดาเนินการจัดการแล้ว) ต่อคณะกรรมการบริ ษทั /คณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อพิจารณาภายในระยะเวลาอันควร
17.2.3 รายงานความคืบหน้าในการปรับปรุ งข้อบกพร่ องที่เป็ นสาระสาคัญต่อ
คณะกรรมการบริ ษทั /คณะกรรมการตรวจสอบ
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ใช่








ไม่ ใช่

