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ส่วนท่ี 1 

การประกอบธรุกิจ 

 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธรุกิจ 

1.1. วิสยัทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย 

บริษัท สหกลอคิวปิเมนท์ จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประกอบธุรกิจให้บริการและดําเนินงานด้านการทํา

เหมอืงแร่ โดยมุ่งมัน่ทีจ่ะเป็นผูนํ้าในการใหบ้รกิารดา้นการทาํเหมอืงอย่างครบวงจรในกลุ่มประเทศ กมัพูชา ลาว เมยีน

มาร์ และเวยีตนาม (“กลุ่มประเทศ CLMV”) บรษิทัฯ ได้อาศยัเทคโนโลยดี้านวศิวกรรมที่ทนัสมยัและบุคคลากรที่มี

ความรูค้วามสามารถในการใหบ้รกิารเพื่อสรา้งความพงึพอใจแก่ลูกคา้และสรา้งผลตอบแทนทีด่แีละมัน่คงในระยะยาว

แก่ผูถ้อืหุน้ บรษิทัฯ ยงัมเีป้าหมายทีจ่ะสรา้งการเตบิโตและบรหิารจดัการความเสีย่งของธุรกจิโดยการขยายการลงทุน

ไปในธุรกจิอื่นที่เกี่ยวขอ้ง อาท ิการเป็นเจ้าของแหล่งถ่านหนิที่มศีกัยภาพ และการลงทุนในธุรกจิผลติและจําหน่าย

ไฟฟ้า โดยอาศยัเชือ้เพลงิจากถ่านหนิหรอืแหล่งพลงังานทดแทนอื่น เพื่อกา้วสูก่ารเป็นบรษิทัชัน้นําในธุรกจิพลงังานใน

ประเทศไทยและระดบัภูมภิาค โดยมวีสิยัทศัน์และพนัธกจิ ดงัน้ี  

วสิยัทศัน์ (Vision) 

“มุ่งสู่การเป็นผู้นําในการทําเหมอืงแร่อย่างมคุีณภาพและครบวงจร รวมถึงการเป็นเจา้ของเหมอืงถ่านหนิและ

โรงไฟฟ้าในระดบัภูมภิาค และดาํเนินธุรกจิดว้ยความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม” 

พนัธกจิ (Mission) 

• บริษัทฯ จะใช้ความรู้จากการเป็นผู้ประกอบการมาพัฒนาและบริหารงานด้านการทําเหมืองให้เกิด

ประสทิธผิลและประสทิธภิาพสงูสดุเพื่อสรา้งความพงึพอใจแก่ลกูคา้ 

• บรษิัทฯ จะพฒันาความรู้ความชํานาญด้านวศิวกรรมอย่างต่อเน่ืองอีกทัง้สรรหาและพฒันาบุคลากรให้มี

ความสามารถเพิม่มากขึน้ 

• บรษิัทฯ จะแสวงหาโอกาสในการเป็นเจ้าของแหล่งถ่านหนิและโอกาสในการดําเนินกจิการการผลติไฟฟ้า

พลงังานทางเลอืกเพื่อสรา้งความแขง็แกร่งดา้นการเงนิและการเตบิโตในอนาคต  

• บรษิทัฯ จะดาํเนินงานโดยคํานึงถงึผลประโยชน์สงูสุดของผูถ้อืหุน้ บนพืน้ฐานของความพงึพอใจของลูกคา้

และความรบัผดิชอบต่อสิง่แวดลอ้ม 

เป้าหมาย (Goal) 

บรษิทัฯ จะดําเนินธุรกจิขุดและขนดนิและแร่ต่างๆจากโครงการทัง้ในและต่างประเทศ เพื่อเป็นการขยายธุรกจิ

และกระจายฐานลูกคา้ นอกจากน้ี บรษิัทฯ ยงัมุ่งเน้นพฒันาการดําเนินธุรกจิให้เป็นไปตามหลกัธรรมาภบิาลทีด่ ีเพื่อ

สรา้งความมัง่คัง่อย่างยัง่ยนืใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 
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กลยุทธใ์นการดาํเนินการ (Strategy) 

• ขยายการดาํเนินงานไปในประเทศทีม่ศีกัยภาพโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศ CLMV  

• บรหิารงานด้านการทําเหมืองโดยยดึหลกัการพฒันาประสทิธผิล (productivity) ของเครื่องจกัร การซ่อม

บาํรุง (Maintenance) อย่างมคีุณภาพ และการควบคุมตน้ทุนดาํเนินงานใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย 

• บริหารโครงการโดยใช้เครื่องมือที่มีประสทิธิภาพได้แก่ การวิเคราะห์และควบคุมต้นทุน  การปรบัปรุง

ประสทิธภิาพเครื่องจกัร การควบคุมพสัดุคงคลงั ฯลฯ 

• สรา้งระบบควบคุมภายใน การบรหิารความเสีย่งและการสือ่สารในองคก์รทีม่ปีระสทิธภิาพเพื่อสนับสนุนการ

บรหิารงาน 

• พฒันาศกัยภาพบุคลากรด้วยการ 1) สร้างความรู้ความเชี่ยวชาญอย่างต่อเน่ือง 2) สร้างทัศนคติและ

จรยิธรรมในการทาํงาน 3) สรา้งสภาพแวดลอ้มการทาํงานทีเ่หมาะสม 

• สรา้งพนัธมติรและเครอืขา่ยการประกอบธรุกจิ ทัง้ในสายการผลติ การซ่อมบาํรุง และการบรหิารจดัการ 

• จดัหาแหล่งเงนิทุนในการดาํเนินงานและบรหิารสภาพคล่องทางการเงนิอย่างมปีระสทิธภิาพ 

1.2. การเปล่ียนแปลงและพฒันาท่ีสาํคญั 

1.2.1 ความเป็นมา 

กลุ่มบรษิทัสหกล โดยบรษิทั สหกลเอนยเินียร ์จาํกดั ไดถู้กจดัตัง้เพื่อดาํเนินธุรกจิรบัเหมาก่อสรา้งงานวศิวกรรม

โยธา มาตัง้แต่ปี 2513 เพื่อรองรบัการกระจายความเจรญิสูภู่มภิาคทัว่ประเทศตามนโยบายการพฒันาประเทศใน

ขณะนัน้ โดยมกีลุ่มครอบครวัศริสิรรพเ์ป็นผูเ้ริม่ก่อตัง้ ต่อมาในปี 2526 บรษิทั สหกลเอนยเินียร ์ จาํกดัไดล้งนามใน

สญัญาจา้งเหมาขดุ-ขนดนิ โครงการที ่1 กบัการไฟฟ้าฝา่ยผลติแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) โดยเป็นผูร้บัผดิชอบในการ

เปิดหน้าดนิ ขดุขนดนิและถ่านหนิใหก้บัเหมอืงถ่านหนิแม่เมาะ อาํเภอแม่เมาะ จงัหวดัลาํปาง ระหว่างปี 2526 ถงึ 2533 

และไดร้บัการว่าจา้งใหเ้ป็นผูด้าํเนินการต่อในโครงการที ่ 2 ระหว่างปี 2533 ถงึ 2541 โดยมมีลูค่าโครงการเท่ากบั 

3,544 ลา้นบาท และ 9,865 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

ต่อมา บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จาํกดั (เดมิชื่อ บรษิทั ศริวิศิวเหมอืงแร่และก่อสรา้ง จํากดั) ไดถู้กจดัตัง้ขึน้เมื่อ

วนัที ่10 พฤษภาคม 2544 โดยกลุ่มครอบครวัศริสิรรพ ์ร่วมกบักลุ่มครอบครวัอารกุีล เพื่อเป็นบรษิทัหลกัในการทํา

ธุรกิจด้านการให้บริการและดําเนินงานเหมืองแร่อย่างครบวงจร ซึ่งครอบคลุมถึง การวางแผนงานเหมือง การ

ปฎิบัติงานเปิดหน้าเหมือง การให้คําปรึกษาด้านงานเหมือง และการให้เช่าและซ่อมบํารุงเครื่องจักรขนาดใหญ่ 

นอกจากน้ี บรษิทัฯ ยงัคงมคีวามเชีย่วชาญดา้นการรบัเหมาก่อสรา้งโยธา โดยไดร้บังานก่อสรา้งสิง่อํานวยความสะดวก

ที่จําเป็นสําหรบัการทําเหมอืง เช่น ถนน ที่พกัอาศยั เป็นต้น ในปจัจุบนั การดําเนินธุรกจิให้บรกิารและดําเนินงาน

เหมอืงแร่อย่างครบวงจรทัง้หมดของกลุ่มบรษิทัสหกล ไดด้าํเนินการโดยบรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จาํกดั  

 ปจัจบุนั กจิการร่วมคา้ไอทดี-ีเอสควิ และกจิการร่วมคา้เอสควิ-ไอทดี ี (บรษิทัฯ ร่วมลงทุนกบับรษิทั อติาเลยีน

ไทย ดเีวล๊อปเมนต ์จาํกดั (มหาชน) ในอตัรารอ้ยละ 50 เท่ากนั) เป็นผูร้บัผดิชอบในการเปิดหน้าดนิ ขดุขนดนิและถ่าน

หนิใหก้บัเหมอืงถ่านหนิ ทีอ่าํเภอแม่เมาะ จงัหวดัลาํปาง ซึง่ กฟผ.เป็นผูว้่าจา้ง ในโครงการ 7 ระหว่างปี 2551 ถงึ 2563 

และโครงการ 7/1 ซึง่สิน้สดุในเดอืนกนัยายน 2558 โดยมมีลูค่าโครงการเท่ากบั 21,906 ลา้นบาท และ 5,273 ลา้นบาท 

ตามลาํดบั นอกจากน้ี บรษิทัฯ กาํลงัดาํเนินโครงการเหมอืงหงสา สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว ระหว่างปี 

2558 ถงึ 2569 และโครงการ 8 ในโครงการเหมอืงแม่เมาะ ซึง่มรีะยะเวลาตามสญัญาระหว่างปี 2559 ถงึ 2568 



บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1)         1 - 3 

 

1.2.2 พฒันาการท่ีสาํคญั 

ปี เหตุการณ์ทีส่าํคญั 

2526 – 2533 

 

 

 

- บริษัท สหกลเอนยิเนียร์ จํากดั ได้ลงนามสญัญาจ้างเหมาขุด-ขนดิน สําหรบัโครงการ

เหมอืงแม่เมาะ โครงการที ่1 กบั กฟผ. เพื่อดาํเนินการขุดและขนดนิ ปรมิาณ 90.0 ลา้น

ลกูบาศกเ์มตรแน่น และงานก่อสรา้งอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่ต่อมา กฟผ. มกีารจา้งงานเพิม่ เพื่อ

ขุดและขนดนิเพิม่เติมปรมิาณ 22.0 ล้านลูกบาศก์เมตรแน่น และ ขุดและคดัแยกถ่าน

ลกิไนตป์รมิาณ 1.5 ลา้นตนั โดยมมีลูค่ารวม 3,544 ลา้นบาท 

2533 - 2541 - บรษิัท สหกลเอนยิเนียร์ จํากดั ได้ลงนามสญัญาจ้างเหมาขุด-ขนดินและถ่าน สําหรับ

โครงการเหมอืงแม่เมาะ โครงการที ่2 กบั กฟผ. โดยมมีูลค่างานรวมทัง้สิน้ 9,718 ลา้น

บาท โดยรายละเอยีดของงานสามารถแบ่งไดเ้ป็น 

 รายการที ่1 ขุดและขนดนิปรมิาณไม่น้อยกว่า 244.5 ลา้นลูกบาศก์เมตร

แน่น  

 รายการที ่2 ขดุและขนถ่านลกิไนตป์รมิาณประมาณ 25.0 ลา้นตนั 

 รายการที ่3 ขนดนิ (ส่วนที่ กฟผ. ดําเนินการ) ออกจากบ่อเหมืองโดยใช ้

เครื่องโม่ (Crusher) ระบบสายพาน (Belt Conveyor) และเครื่องโปรยดนิ (Spreader) 

จาํนวนประมาณ 43.5 ลา้นลกูบาศกเ์มตรแน่น 

- ต่อมา กฟผ. ไดม้กีารเปลีย่นแปลงทีท่ิง้ดนิในบ่อ Sub-basin และไดม้กีารจา้งงานเพิม่ เพื่อ

ขดุและขนดนิเพิม่เตมิ 75 ลา้นลกูบาศกเ์มตรแน่น มลูค่างานรวมทัง้สิน้ 147 ลา้นบาท 

- งานโครงการแม่เมาะ 2 มมีลูค่ารวมทัง้หมดเท่ากบั 9,865 ลา้นบาท  

2541– 2545 - จดทะเบยีนก่อตัง้บรษิัทฯ ในนาม บรษิทั ศริวิศิวเหมอืงแร่และก่อสร้าง จํากดั โดยกลุ่ม

ครอบครวัศริสิรรพ ์และกลุ่มครอบครวัอารกุีล เพื่อประกอบธุรกจิบรกิารงานดา้นเหมอืงแร่

และรบัเหมาก่อสรา้ง ดว้ยทุนจดทะเบยีนเริม่ตน้ 10 ลา้นบาท 

- บรษิทั สหกลเอนยเินียร ์จํากดั รบังานกรมทางหลวง ในการก่อสร้างถนนหมายเลข 35 

สายธนบุรี-ปากท่อ ตอนดาวคะนอง บรรจบทางหลวงหมายเลข 37 ระยะทางยาว

ประมาณ 8 กม. รวมงานก่อสรา้งวางท่อประปาของการประปานครหลวง และงานก่อสรา้ง

บ่อพกัและท่อรอ้ยสายไฟฟ้าใต้ดนิของการไฟฟ้านครหลวง โดยมมีูลค่าโครงการ 1,501 

ลา้นบาท 

2546 จดทะเบยีนเปลีย่นแปลงชื่อบรษิทัฯ 

- บรษิัทฯ ได้จดทะเบยีนเปลีย่นแปลงชื่อบรษิทัเป็น บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จํากดั เมื่อ

วนัที่ 27 มกราคม 2546 พร้อมทัง้เพิม่ทุนจดทะเบียนเป็น 500 ล้านบาท โดยเน้น

ให้บริการด้านเหมืองแร่อย่างครบวงจร อาทิ การวางแผนงานเหมืองและขนส่ง การ

ปฎบิตังิานเปิดหน้าเหมอืง การเป็นทีป่รกึษางานเหมอืง และการบรกิารใหเ้ช่าเครื่องจกัร

ขนาดใหญ่และงานซ่อมบํารุง นอกจากน้ี บรษิัทฯ ยงัมคีวามเชีย่วชาญด้านการรบัเหมา

ก่อสรา้งสาธารณูปโภค เช่น ถนน ทีพ่กัอาศยั เป็นตน้ 

2545 – 2553  งานอื่นๆ 

- บรษิทัฯ รบัจา้งช่วงจากบรษิทั เชยีงใหม่คอนสตรคัชัน่ จาํกดั ในการขุด ขน และยา้ยหน้า

ดนิที่ เหมอืงแม่เมาะ โครงการที่ 4 ปรมิาณ 28.0 ล้านลูกบาศก์เมตรแน่น  โดยมมีูลค่า
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โครงการ 504 ลา้นบาทเริม่ดาํเนินการตัง้แต่ปี 2545 ถงึปี 2549 

- บรษิัทฯ ร่วมกบั บรษิัท เอ.เอส. แอสโซซเิอท เอนยเินียริง่ (1964) จํากดั จดัตัง้กจิการ

ร่วมคา้ เพื่อรบัจา้ง กฟผ. ในการขดุและขนดนิทีเ่หมอืงแม่เมาะ ตามสญัญาย่อยจา้งเหมา

ขุดและขนดนิ ปรมิาณ 80.0 ล้านลูกบาศก์เมตรแน่น เริม่ดําเนินการตัง้แต่ปี 2550 ถงึปี 

2552 โดยมมีลูค่าโครงการ 2,820 ลา้นบาท 

2551 – 2563 โครงการเหมอืงแม่เมาะ โครงการที ่7  

- บรษิัทฯ ร่วมกับบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จํากดั (มหาชน) (“ITD”) จดัตัง้

กจิการร่วมค้าไอทดี-ีเอสควิ (“ITD-SQ”) (บรษิทัฯ ร่วมลงทุนในสดัส่วนร้อยละ 50) เพื่อ

เขา้รบังานขุด ขน ลําเลยีงดนิและถ่านหนิจาก กฟผ. ตามสญัญาจา้งเหมาขุด-ขนดนิและ

ถ่านหนิสาํหรบัโครงการเหมอืงแม่เมาะ โครงการที ่7 โดยมมีลูค่าโครงการเท่ากบั 21,906 

ลา้นบาท โดยมรีายละเอยีดของงานดงัน้ี 

 รายการที ่1 ขดุและขนดนิปรมิาณ 365.0 ลา้นลกูบาศกเ์มตรแน่น  

 รายการที ่2 ขดุและขนถ่านลกิไนตป์รมิาณประมาณ 50.0 ลา้นตนั 

 รายการที ่3 ขนดนิ (ส่วนที ่กฟผ. ดําเนินการ) จํานวนประมาณ 40.0 ลา้น

ลกูบาศกเ์มตรแน่น 

  2554 – 2558  โครงการเหมอืงแม่เมาะ โครงการที ่7/1  

- บรษิัทฯ ร่วมกบั ITD จดัตัง้กจิการร่วมคา้เอสควิ-ไอทดี ี(“SQ-ITD”) (บรษิัทฯ ลงทุนใน

สดัสว่นรอ้ยละ 50) เพื่อเขา้รบังานขดุ ขน ลาํเลยีงดนิจาก กฟผ. ตามสญัญาจา้งเหมาขุด-

ขนดนิสาํหรบัโครงการเหมอืงแม่เมาะ โครงการที ่7/1 ปรมิาณ 80.0 ลา้นลูกบาศกเ์มตร

แน่น โดยมมีลูค่าโครงการเท่ากบั 5,273 ลา้นบาท  

2557  โครงการเหมอืงหงสา เมอืงหงสา สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว 

- บรษิทัฯ รบัจา้ง บรษิทั หงสาเพาเวอร ์จาํกดั ในการขุดและขนดนิและถ่านหนิ ซึง่มมีูลค่า

โครงการเท่ากับ 11,742.7 ล้านบาท โดยเข้าลงนามในสญัญาสมัปทานเมื่อวันที่ 23 

มกราคม 2557  โดยมรีายละเอยีดงานดงัน้ี 

 รายการที ่1 ขดุและขนดนิปรมิาณ 207.0 ลา้นลกูบาศกเ์มตรแน่น  

 รายการที ่2 ขดุและขนถ่านลกิไนตป์รมิาณประมาณ 82.5 ลา้นตนั 

- ในเดอืนกรกฎาคม 2557 บรษิทัฯ จ่ายเงนิปนัผลใหผู้ถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ จากผลกําไรของ

ปี 2555 ในอัตราปนัผลหุ้นละ 14 บาท สําหรับหุ้นจํานวน 5,000,000 หุ้น คิดเป็นเงิน

ทัง้หมด 70 ลา้นบาท 

2558  - บรษิทัฯ มทีุนจดทะเบยีนเพิม่ขึน้จาก 500 ลา้นบาท เป็น 750 ลา้นบาท โดยบรษิทัฯ 

เรยีกเพิม่ทุนจากผูถ้อืหุน้เดมิ (Right Offering) จาํนวน 250 ลา้นบาท เพื่อนํามาใชใ้น

โครงการหงสา โดยมมีตเิพิม่ทุนครัง้ที ่1 ณ วนัที ่11 พฤศจกิายน 2557 จาํนวน 200 ลา้น

บาท และมตเิพิม่ทุนครัง้ที ่2 ณ วนัที ่26 มกราคม 2558 และไดจ้ดัสรรหุน้ดงักล่าวในวนัที ่

27 กุมภาพนัธ ์2558  

- บรษิทัฯ จดทะเบยีนแปลงสภาพเป็นบรษิทัมหาชน เมื่อวนัที ่3 เมษายน 2558  

- บรษิทัฯ ลงนามในสญัญางานจา้งเหมาขดุ-ขนดนิและถ่านหนิ สาํหรบัโครงการเหมอืงแม่

เมาะ โครงการที ่8 ในวนัที ่26 สงิหาคม 2558 ซึง่มมีลูค่ารวมเท่ากบั 22,871 ลา้นบาท 
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โดยมรีะยะเวลาตามสญัญาตัง้แต่ปี 2559 ถงึ 2568 และมรีายละเอยีดของงานดงัน้ี 

 รายการที ่1 ขดุและขนดนิปรมิาณ 375.0 ลา้นลกูบาศกเ์มตรแน่น  

 รายการที ่2 ขดุและขนถ่านลกิไนตป์รมิาณประมาณ 31.0 ลา้นตนั 

-   บริษัท สหกลพาวเวอร์ จํากดั จดทะเบียนเพ่ิมทนุเป็น 10 ล้านบาท คิดเป็นจํานวนหุ้น 

1,000,000 หุ้น มีมลูคา่หุ้นละ 10 บาท 

2559 - จดทะเบยีนเลกิกจิการบรษิทั สหกลเอนยเินียร ์จาํกดั เน่ืองจากไม่มกีารดาํเนินกจิการใด

แลว้ เมื่อวนัที ่15 มนีาคม 2559 โดยบรษิทั สหกลเอนยเินียร ์จาํกดั อยู่ระหว่างการชาํระ

บญัชเีพื่อเลกิกจิการ 

- บรษิทัฯ เพิม่ทุนจดทะเบยีนจาก 750 ลา้นบาท เป็น 1,150 ลา้นบาท โดยจดัสรรหุน้เพื่อ

เสนอขายต่อประชาชนจาํนวน 380 ลา้นบาท แบง่เป็น 380 ลา้นหุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 

1 บาท โดยหุน้ทีเ่หลอือกี 20 ลา้นหุน้ สาํรองไวเ้พื่อรองรบัการแปลงสภาพตามใบสาํคญั

แสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทัฯ ทีอ่อกใหแ้ก่กรรมการ และพนกังานของบรษิทัฯ 

ตามมตทิีป่ระชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2559 เมื่อวนัที ่15 กรกฎาคม 2559  

- วนัที1่4, 17 และ 18 ตุลาคม 2559 บรษิทัฯ ไดเ้ปิดใหบ้คุคลทัว่ไปจองซือ้หุน้(Initial 

Public Offering) จาํนวน 380,000,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 33.63 ของจาํนวนหุน้สามญัที่

ออกและเรยีกชาํระแลว้ทัง้หมดของบรษิทัฯ ภายหลงัการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนครัง้น้ี 

หรอืรอ้ยละ 33.04 ของจาํนวนหุน้สามญัทีอ่อกและเรยีกชาํระแลว้ ภายหลงัการเสนอขาย

หุน้สามญัเพิม่ทุนครัง้น้ีและการใชส้ทิธติามใบสาํคญัแสดงสทิธทิีอ่อกใหแ้ก่กรรมการและ

พนกังาน มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท โดยจาํหน่ายในราคาหุน้ละ 3.2 บาท 

- เมื่อวนัที ่25 ตุลาคม 2559 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ไดเ้พิม่หุน้สามญัของ SQ 

เขา้เป็นหลกัทรพัยใ์หม ่และเขา้ทาํการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์เป็นวนัแรก (First Day 

Trade) เมื่อวนัที ่26 ตุลาคม 2559 

- บรษิทั ทรปิเป้ิล เอส อโีค่ จาํกดั มกีารเพิม่ทุนจดทะเบยีนเป็น 60 ลา้นบาท คดิเป็นมลูค่า

หุน้ทัง้หมด 6 ลา้นหุน้ มลูค่าหุน้ละ 10 บาท 

1.3. โครงสรา้งการถือหุ้นของบริษทัฯ  

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559  บรษิทัฯ มโีครงสรา้งธุรกจิ ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

บมจ. สหกลอิควิปเมนท ์

(บริษทัฯ) 

กิจการร่วมค้า 

ไอทีดี – เอสคิว 

กิจการร่วมค้า 

เอสคิว – ไอทีดี 
บจ. สหกลพาวเวอร ์

50% 50% 

บจ. ทริปเป้ิล เอส อีโค่ 

15% 

100% 
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 บรษิทั สดัสว่นการถอืหุน้ ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

1 กจิการร่วมคา้ ไอทดี ี– เอสควิ รอ้ยละ 50 ดาํเนินงานภายใตส้ญัญา กบั กฟผ. สาํหรบั

โครงการเหมอืงแม่เมาะ โครงการที ่7 

2 กจิการร่วมคา้ เอสควิ – ไอทดี ี รอ้ยละ 50 ดาํเนินงานภายใตส้ญัญา กบั กฟผ. สาํหรบั

โครงการเหมอืงแม่เมาะ โครงการที ่7/1 

(ปจัจุบนัโครงการที ่7/1 สิน้สดุแลว้) 

3 บรษิทั สหกลพาวเวอร ์จาํกดั รอ้ยละ 100 ลงทุนในบรษิทัอื่นทีป่ระกอบธุรกจิผลติและ

จาํหน่ายกระแสไฟฟ้า  

4 บรษิทั ทรปิเป้ิล เอส อโิค่ จาํกดั รอ้ยละ 15 ผ่าน บจ. สหกล

พาวเวอร ์

พฒันาและลงทุนในธุรกจิผลติและจําหน่าย

กระแสไฟฟ้า 

กจิการร่วมคา้ ไอทดี ี– เอสควิ  

กจิการร่วมคา้ ไอทดี ี– เอสควิ จดัตัง้ขึน้ตามสญัญาร่วมคา้ลงวนัที ่6 ตุลาคม 2551 ระหว่างบรษิทั อติาเลยีน

ไทย ดเีวล๊อปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) และ บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จาํกดั (มหาชน) ในสดัส่วนการลงทุนรอ้ยละ 50:50 

เพื่อรบัจา้งขุด – ขนดนิและถ่านหนิทีเ่หมอืงแม่เมาะใหก้บัการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทยเป็นจํานวนเงนิ 21,906 

ลา้นบาท ซึง่มกีาํหนดเวลาตัง้แต่วนัที ่22 ตุลาคม 2551 ถงึวนัที ่30 เมษายน 2563  

กจิการร่วมคา้ เอสควิ – ไอทดี ี

กจิการร่วมคา้ เอสควิ – ไอทดี ีจดัตัง้ขึน้ตามสญัญาร่วมคา้โดยมผีลเมื่อวนัที ่5 กรกฎาคม 2554 ระหว่างบรษิทั 

สหกลอคิวปิเมนท ์จาํกดั (มหาชน)  และ บรษิทั อติาเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) ในสดัสว่นการลงทุนรอ้ย

ละ 50:50 เพื่อรบัจ้างเหมาขุด – ขนดนิและถ่านหนิที่เหมอืงแม่เมาะให้กบัการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย เป็น

จํานวนเงนิ 5,273 ลา้นบาท ซึง่มกีําหนดเวลาตัง้แต่วนัที ่9 สงิหาคม 2554 ถงึวนัที ่30 กนัยายน 2558  (อย่างไรกด็ ี

กจิการร่วมคา้ ไอทดี ี– เอสควิ มกีารจา้งเหมาช่วงกจิการร่วมคา้ เอสควิ – ไอทดี ีใหไ้ปทํางานพืน้ทีโ่ครงการ 7 ตัง้แต่

เดอืนตุลาคม 2558 ถึงเดอืนมถุินายน 2559 เพื่อประโยชน์สูงสุดของกจิการร่วมค้า เน่ืองจากทรพัย์สนิที่ใช้ในการ

ดาํเนินงานของกจิการร่วมคา้ เอสควิ – ไอทดี ีนัน้ยงัมศีกัยภาพในการใชง้านต่อและโครงการที ่7/1 และ โครงการ 7 

นัน้อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกนั ซึ่งหลงัจากทํางานส่วนน้ีเสรจ็แล้วจงึจะมกีารแบ่งทรพัย์สนิสุดท้ายระหว่างผู้ร่วมค้าและ

ดาํเนินการเลกิกจิการ) 

บรษิทั สหกลพาวเวอร ์จาํกดั 

บรษิัท สหกลพาวเวอร์ จํากดั จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัที ่23 พฤศจกิายน 2547 ดว้ยทุนจดทะเบยีน 1 ล้านบาท มี

จาํนวนหุน้ทัง้หมด 100,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท เพื่อประกอบธุรกจิประเภทการลงทุนในธุรกจิผลติและจําหน่าย

กระแสไฟฟ้า ทัง้น้ี บรษิทั สหกลพาวเวอร ์จาํกดัมกีารเพิม่ทุนระหว่างปี 2558 ทาํใหป้จัจุบนั บรษิทัมทีุนจดทะเบยีนเป็น 

10 ลา้นบาท คดิเป็นจาํนวนหุน้ 1,000,000 หุน้ ทีม่ลูค่าหุน้ละ 10 บาท  

บรษิทั ทรปิเป้ิล เอส อโีค่ จาํกดั 

บรษิทั ทรปิเป้ิล เอส อโีค่ จาํกดั จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัที ่31 มนีาคม 2558 ดว้ยทุนจดทะเบยีน 40 ลา้นบาท มจีาํนวน

หุน้ทัง้หมด 4 ลา้นหุน้ มลูค่าหุน้ละ 10 บาท   และบรษิทัมกีารเพิม่ทุนในช่วงไตรมาสที ่1 ของปี 2559   ทําใหป้จัจุบนั 

บรษิัทมทีุนจดทะเบยีนทัง้หมด 60 ลา้นบาท    คดิเป็นจํานวนหุน้ทัง้หมด 6 ล้านหุน้   มูลค่าหุ้นละ 10 บาท   โดย
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บรษิัท สหกลพาวเวอร์ จํากดั ได้จดัตัง้บรษิัทร่วมกบั กลุ่มครอบครวัรุ่งโรจน์กติิยศ และบรษิัท พ ีเอส ท ีเอนเนอร์ย ี 

จํากดั โดยถอืหุน้รอ้ยละ 15 รอ้ยละ 70 และรอ้ยละ 15 ตามลําดบั ทัง้น้ีบรษิทั ทรปิเป้ิล เอส อโีค่ จํากดั อยู่ในระหว่าง

การศกึษาความเป็นไปไดใ้นการผลติกระแสไฟฟ้าพลงังานลม และ/หรอื พลงังานทางเลอืกอื่น  
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2 ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 

2.1 ภาพรวมประกอบธรุกิจ  

ปจัจุบนั บริษัท สหกลอคิวปิเมนท์ จํากดั (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลกั คือ ธุรกิจใหบ้รกิารงานด้านการทํา

เหมอืงแร่อย่างครบวงจร (Mining Service Business) โดยปจัจุบนั เหมอืงทีบ่รษิทัฯ ใหบ้รกิารดาํเนินงาน จะเป็นการทาํ

เหมอืงถ่านหนิแบบบ่อเปิด (Open Pit Mining) ซึง่เป็นการเปิดหน้าดนิเป็นบ่อลกึลงไปจนถงึชัน้ถ่านหนิ แลว้จงึทําการ

ขุดถ่านหินออกมาใช้งาน เน่ืองจากบริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการด้านการทําเหมืองแร่อย่างครบวงจร การให้บริการ

ครอบคลุมงานต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

(1) การวางแผนงานเหมืองและขนส่ง โดยบริษัทฯ ทําการจดัทําแผนงานในเหมืองทัง้หมด เริ่มตัง้แต่การ

เตรยีมพื้นที่แหล่งแร่ทีจ่ะขุด พื้นที่ทิง้ดนิ และพืน้ทีก่่อสร้าง การเลอืกเครื่องจกัรกลทัง้เครื่องจกัรกลหลกั 

(Main Equipment) และ เครื่องจกัรกลช่วยและสนบัสนุน รวมถงึการจดัทาํแบบแปลนเหมอืงทัง้ในระยะสัน้ 

ระยะกลาง และระยะยาว แบบก่อสร้างองค์ประกอบต่างๆ ของเหมือง เช่น ถนน สะพาน ผนังกัน้น้ํา  

คลองผนัน้ํา สาํนกังาน ฯลฯ ตลอดจนแผนในการฟ้ืนฟูสภาพเหมอืง 

(2) การปฎบิตังิานเปิดหน้าเหมอืง บรษิทัฯ สามารถรบังานเปิดหน้าเหมอืงไดห้ลายระดบัดว้ยความชาํนาญใน

พืน้ทีแ่ละมบีุคลากรทีม่ปีระสบการณ์และความชาํนาญในแต่ละสว่น ตัง้แต่เหมอืงขนาดเลก็ถงึขนาดใหญ่ 

สามารถรบังานเปิดหน้าเหมอืงแร่ไดห้ลายประเภท เช่น ถ่านหนิ ทองแดง แบรไรต ์โปแตช ฯลฯ  

(3) การเป็นทีป่รกึษางานเหมอืง  

(4) การบรกิารใหเ้ช่าเครื่องจกัรขนาดใหญ่และงานซ่อมบํารุงซึง่เป็นการบรกิารใหเ้ช่าเครื่องจกัรทัง้แบบทีเ่ป็น

สญัญาเช่าทางการเงิน และสญัญาเช่าดําเนินงาน รวมถึงบริการงานซ่อมบํารุงเครื่องจกัรด้วยวิศวกร

ผูเ้ชีย่วชาญ 

(5) การรบัเหมาก่อสรา้งงานวศิวกรรมโยธาและระบบสาธารณูปโภค เช่น ถนน ทีพ่กัอาศยั เป็นตน้ 

กลุ่มบริษัทสหกล เริม่ให้บริการด้านเหมืองตัง้แต่ปี 2526 โดยเป็นผู้ดําเนินธุรกจิไทยรายแรกที่รบัผดิชอบ

ดาํเนินงานโครงการเปิดหน้าเหมอืง ทีม่มีลูค่ากว่าหมื่นลา้นบาท โดยงานแรกของกลุ่มบรษิทัสหกลคอื โครงการเหมอืง

แม่เมาะ โครงการ 1 ของการไฟฟ้าฝา่ยผลติแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) มูลค่าโครงการรวมทุกสญัญาประมาณ 2,770 

ลา้นบาท งานต่อมาของกลุ่มบรษิัทสหกลคอื โครงการเหมอืงแม่เมาะ โครงการ 2 ของ กฟผ. เช่นกนั โดยมมีูลค่า

โครงการรวมทุกสญัญาประมาณ 7,648 ลา้นบาท หลงัจากนัน้กลุ่มบรษิทัสหกลไดร้บังานทีเ่กีย่วขอ้งกบังานขดุ ขน และ

ลําเลยีงดนิและถ่านหนิ งานตดิตัง้ระบบสายพานในเหมอืงแม่เมาะ รวมถงึการรบัเหมาก่อสรา้งทางหลวงสายสาํคญัๆ 

ทัว่ประเทศไทย ปจัจุบนั การดําเนินธุรกจิให้บรกิารและดําเนินงานเหมอืงแร่อย่างครบวงจรทัง้หมดของกลุ่มบรษิัท    

สหกล อยู่ภายใต้การดําเนินงานของบรษิัทฯ หรอื บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม หรอืกจิการร่วมค้าของบรษิัทฯ โดยเป็นผู้

รบัจา้งในการขุดและขนดนิและถ่านหนิใน โครงการเหมอืงแม่เมาะ โครงการ 7 โครงการ 7/1 และโครงการ 8 ซึง่เป็น

โครงการต่อเน่ืองจากโครงการในอดตีของ กฟผ. โดยโครงการ 7  เริม่ตัง้แต่วนัที ่22 ตุลาคม 2551 สิน้สุดสญัญาวนัที ่

30 เมษายน 2563 มูลค่าโครงการทัง้หมดประมาณ 21,906 ลา้นบาท โครงการ 7/1 เริม่ตัง้แต่วนัที ่9 สงิหาคม 2554 

สิน้สดุสญัญาวนัที ่30 กนัยายน 2558 มลูค่าโครงการทัง้หมดประมาณ 5,273 ลา้นบาท และ โครงการ 8 ซึง่มรีะยะเวลา

ดาํเนินการตามสญัญาตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2559 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2568 และมมีูลค่าโครงการทัง้หมดประมาณ 

22,871 ลา้นบาท (อย่างไรกด็ ีบรษิทัฯ ไดเ้จรจากบั กฟผ. และขอเริม่งานในโครงการ 8 ตัง้แต่เดอืนพฤศจกิายน 2558) 

นอกจากโครงการเหมอืงแม่เมาะทีก่ล่าวมาขา้งตน้  บรษิทัฯ ไดล้งนามในสญัญาจา้งเหมาขดุ-ขนดนิและถ่านหนิ 

ณ เหมอืงหงสา สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว กบั บรษิทั หงสาเพาเวอร ์จาํกดั เมื่อวนัที ่23 มกราคม 2557 
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โดยโครงการดงักล่าวมมีลูค่าประมาณ 11,743 ลา้นบาท เริม่ตน้โครงการวนัที ่22 มถุินายน 2558 และสิน้สดุโครงการ

วนัที ่31 ธนัวาคม 2569  

2.2 ลกัษณะผลิตภณัฑแ์ละบริการ – การทาํเหมอืงแร ่

การทาํเหมอืงแร่ โดยทัว่ไปแลว้แบ่งออกเป็น 2 แบบคอื  

(1) การทาํเหมอืงแบบเหมอืงเปิด (Surface Mining)  

(2) การทาํเหมอืงแบบเหมอืงใตด้นิ (Underground Mining)  

การพจิารณาเลอืกการทาํเหมอืงในแต่ละแบบนัน้มขีอ้จาํกดั ขอ้ด ีขอ้เสยี แตกต่างกนัออกไป โดยยดึถอืลกัษณะ

ทางธรณีวทิยาของแหล่งแร่ และความคุม้ค่าทางเศรษฐศาสตรเ์ป็นหลกัในการพจิารณาการทําเหมอืงในแต่ละประเภท 

ซึง่มรีายละเอยีดในการดาํเนินการดงัน้ี 

การทาํเหมอืงแรแ่บบเหมืองเปิด (Surface Mining)  

การทาํเหมอืงแร่แบบเหมอืงเปิดนัน้ เป็นการทาํเหมอืงจากผวิดนิลกึลงไปหาชัน้แร่แลว้ทําการขุดแร่นัน้ขึน้มาใช ้

การทาํเหมอืงแบบน้ีมทีีด่าํเนินการอยู่ 3 วธิคีอื 

(1) การทาํเหมืองแบบบ่อเปิด (Open Pit Mining) เป็นการเปิดหน้าดนิเป็นบ่อลกึ ลงไปจนถงึชัน้แร่ แลว้

จงึทาํการขดุแร่ออกมาใชง้าน โดยแบ่งทาํเป็นชัน้ (Bench) ซึง่อาจจะมชีัน้เดยีวหรอืหลายชัน้กไ็ด ้ขึน้อยู่กบัความลกึของ

ชัน้แร่และความสามารถของเครื่องจกัรกลที่ใช้  ลกัษณะของเหมืองจะคล้ายกบัรูปปิรามิดฐานกลมพุ่งลงดิน หรือ 

เหมอืนกบัการขดุบ่อลกึลงไปเป็นขัน้บนัได การทาํเหมอืงเป็นชัน้จะทาํใหผ้นงับ่อเหมอืงมคีวามมัน่คง และทําใหม้คีวาม

ปลอดภยัในการทํางาน ทัง้น้ีความสงูของชัน้ จะกําหนดตามความสามารถของเครื่องจกัรกลทีใ่ชท้ําการขุด ส่วนความ

กวา้งของชัน้ จะตอ้งเพยีงพอสาํหรบัการทาํงานของเครื่องจกัรกลต่างๆ  

การทําเหมอืงประเภท Open Pit Mining เป็นประเภทของเหมอืงทีไ่ดร้บัความนิยมมากที่สุด เหมาะสาํหรบั

เหมอืงแร่ทีม่ขีนาดใหญ่ โดยในการทาํเหมอืงจะเริม่จากการเตรยีมพืน้ทีแ่ละสิง่อํานวยความสะดวกต่างๆ ซึง่สิง่ทีส่าํคญั

มากในการทําเหมอืงแร่แบบน้ี ไดแ้ก่ พืน้ทีท่ิง้ดนิ (Waste Dump) ทีก่องหน้าดนิ (Top Soil) และลานกอง (Stockpile) 

โดยกําหนดให้อยู่ใกล้กบัขอบเขตสุดท้ายของการทําเหมอืงให้มากที่สุด เน่ืองจากจะมผีลต่อค่าใช้จ่ายในการขนส่ง 

จากนัน้จงึเลอืกเครื่องจกัรกลตามความจําเป็นและความเหมาะสม เน่ืองจากการทําเหมอืงประเภทน้ีต้องทําการขุดดนิ

ออกจนถงึชัน้แร่ จงึจะทําการขุดแร่ออกมาใช้ได ้ดงันัน้จงึจําเป็นต้องทําการเปิดหน้าดนิล่วงหน้าเพื่อใหส้ามารถขุดแร่

ออกมาใชไ้ดต้ามกาํหนด ทัง้น้ีลกัษณะของงานสว่นใหญ่ทีจ่ะทาํจะประกอบดว้ยงาน 4 ประเภท คอื การเจาะ การระเบดิ 

การขดุ และการขน 

 

 

 

 

การเจาะและระเบดินัน้อาจไมจ่าํเป็น ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัคุณสมบตัแิละความแขง็ของดนิหรอืแร่ ในสว่นการขดุและขน

นัน้จะต้องเลือกใช้เครื่องจักรกลให้เหมาะสมกับลักษณะงาน เพื่อให้การดําเนินงานมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ด ี

นอกเหนือจากงานหลกัในการทาํเหมอืงดงักล่าวมาแลว้ขา้งตน้ ยงัมงีานสนบัสนุนอื่นๆ ทีม่คีวามจาํเป็นในการทาํเหมอืง

เช่นเดยีวกนั ไดแ้ก่ 

- งานดา้นสขุภาพและความปลอดภยัในการทาํงาน 

(1) 
การเจาะ  

(Drilling) 

(2) 
การระเบดิ 

(Blasting) 

(3) 
การขดุ 

(Excavation) 

(4) 
การขน 

(Conveying) 
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- งานควบคุมทางดา้นผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มทัง้ดา้นเสยีง ฝุน่ น้ํา ฯลฯ 

- งานควบคุมทางดา้นวศิวกรรมธรณี เพื่อป้องกนัการพงัทลายของผนงับ่อ เหมอืง และทีท่ิง้ดนิ 

- งานดา้นระบบระบายน้ํา 

- งานดา้นการบาํรุงรกัษาเครื่องจกัรกล 

- งานระบบสือ่สาร 

- งานดา้นวศิวกรรมโยธา เช่น งานก่อสรา้งต่างๆ งานบาํรุงรกัษาถนนทางวิง่สาํหรบัการขนสง่ ฯลฯ เป็นตน้  

- งานฟ้ืนฟูสภาพเหมอืง (Reclamation) 

เครื่องจกัรกลทีใ่ชใ้นการทําเหมอืง Open Pit Mining มหีลายประเภทนับตัง้แต่ระบบ Continuous Mining 

Equipment ไดแ้ก่ รถขุดบุง้กีห๋มุน (Bucket Wheel Excavator) และระบบสายพาน (Belt Conveyor System) ระบบ 

Shovel & Truck และระบบผสมระหว่าง Shovel & Truck กบัเครื่องโม่ (Crusher) และระบบสายพาน (Belt Conveyor 

System) ตามความเหมาะสมกบัลกัษณะของวสัดุและงาน  

การทําเหมอืงแบบ Open Pit Mining จะมวีธิกีารทํางานไม่ยุ่งยากซบัซอ้น และสามารถปรบัเปลี่ยนวธิกีาร

ทาํงานหรอือตัราการผลติง่าย มคีวามปลอดภยัในการทาํงานและไม่เป็นอนัตรายต่อสขุภาพของผูป้ฏบิตังิาน แต่การทํา

เหมอืงวธิดีงักล่าวมขีอ้เสยีในดา้นขอ้จาํกดัของความลกึของบ่อเหมอืง และใชเ้งนิลงทุนสงู ทําใหโ้ครงการทีใ่ชว้ธิน้ีี ต้อง

เป็นแหล่งแร่ขนาดใหญ่ จงึจะคุม้ค่าการลงทุน เน่ืองจากจาํเป็นตอ้งขดุหน้าดนิออกก่อนทัง้หมด จงึสามารถขดุแร่ออกมา

ได้ นอกจากน้ียงัต้องใช้พื้นที่ในการทําเหมืองมาก ทัง้ที่ทิ้งดินและบ่อเหมือง จึงทําให้ต้องทํางานฟ้ืนฟูสภาพที่ดิน

หลงัจากการทาํเหมอืง 

(2) การทาํเหมืองแบบ Open Cast Mining การทําเหมอืงประเภทน้ี จะทําการเปิดหน้าดนิเป็นบลอ็คหรอื

แถบ (Strip) เลก็ๆ โดยใชร้ถขดุ Dragline ทาํการขดุดนิกองไวข้า้งๆ และทําการเปิดหน้าดนิและขุดและขนแร่ทลีะแถบ 

ซึง่จะทําให้ปรมิาณการเปิดหน้าดนิและใช้เน้ือที่การทําเหมอืงน้อยกว่าการทําเหมอืงแบบ Open Pit Mining และ

สามารถลดค่าใชจ้่ายทางดา้นเครื่องจกัรกลสาํหรบัขนดนิเน่ืองจากจะกองไวข้า้งบ่อเหมอืงหรอืแถบ (Strip) แทนทีจ่ะเอา

ไปทิง้ในทีท่ิง้ดนิ และลดค่าใชจ้่ายทางดา้นการฟ้ืนฟูสภาพเหมอืงลงมาก อย่างไรกด็ ีการทําเหมอืงในลกัษณะน้ี จะต้อง

ทาํในแหล่งแร่ทีม่ขีนาดใหญ่และมคีวามต่อเน่ือง 

(3) การทาํเหมืองเปิดตามแบบเครือ่งเจาะ (Auger Mining) เป็นวธิกีารขดุเจาะเพื่อเอาแร่บรเิวณผนังบ่อ

ดา้นทีล่าดชนัสงู (Highwall) หรอืส่วนของแร่ทีอ่ยู่เหนือพืน้ดนิ (Outcrop) ออกมาโดยใชเ้ครื่องเจาะแบบสว่าน (Auger  

Drill)  ทาํการเจาะเขา้ไปในชัน้แร่  ซึง่ตวัสว่านจะนําพาแร่ ทีถู่กเจาะออกมาตามช่องทีเ่จาะเอาไว ้จากนัน้กใ็ชร้ถตกั ตกั

ใส่รถบรรทุกขนไปใช้งาน การทําเหมอืงแบบน้ีไม่มกีารเปิดหน้าดนิ มแีต่เพยีงการขุดเจาะเท่านัน้ ส่วนใหญ่การทํา

เหมอืงโดยวธิน้ีีจะเป็นการทํางานเสรมิ หรอืต่อจากการทําเหมอืงแบบ Open Pit Mining หรอื Open Cast Mining  

โดยมากมกัจะทาํการเจาะในชัน้แร่บางๆ ซึง่ไมส่ามารถขดุคดัแยกจากการทาํเหมอืงโดยวธิอีืน่แลว้ การทาํเหมอืงวธิน้ีีไม่

ค่อยนิยมทาํกนัเน่ืองจากไม่สามารถขดุเจาะใหค้รบแหล่งแร่ทัง้หมด   

การทาํเหมอืงแบบเหมืองใต้ดิน (Underground Mining)  

การทาํเหมอืงแร่ใตด้นิค่อนขา้งอนัตราย เน่ืองจากในชัน้ของแร่จะมกีารสะสมตวัของก๊าซทีไ่วต่อการตดิไฟ เช่น  

ก๊าซมเีทน เมื่อทําการขุดถ่าน ก๊าซดงักล่าวจะถูกระบายออกมาสะสมในบรเิวณหน้างาน ซึ่งหากเกดิปญัหากบัระบบ

ระบายอากาศของการทาํเหมอืงใตด้นิ อาจทาํก๊าซดงักล่าวลุกตดิไฟได ้อกีทัง้บรเิวณหน้างานของการขุดแร่ จะมฝีุ่นฟุ้ง

กระจาย ถา้ความหนาแน่นของฝุน่สะสมตวัถงึจุดทีเ่หมาะสมกบัอุณหภูมแิละความดนัของอากาศในบรเิวณหน้างาน จะ
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สามารถทาํใหเ้กดิการระเบดิอย่างรุนแรงขึน้ได ้อย่างไรกด็ ีการทําเหมอืงดงักล่าวอาจจาํเป็นในกรณีทีแ่ร่อยู่ลกึจากผวิ

ดินมากทําให้ไม่สามารถทําเหมืองเปิดได้ เพราะต้องขุดเปิดดินและหินออกจํานวนมากก่อนที่จะถึงชัน้แร่ ทําให้

อตัราสว่นระหว่างดนิต่อแร่ (Stripping Ratio) ทีจ่ะตอ้งขดุออกสงูมาก สง่ผลใหค่้าใชจ้า่ยในการขดุขนดนิและแร่แพงกว่า

ราคาแร่ทีจ่ะขายได ้ดงันัน้จงึจาํเป็นตอ้งเลอืกวธิกีารทาํเหมอืงใตด้นิเพื่อลดค่าใชจ้่ายของการเปิดหน้าดนิ หรอืในกรณีที่

แหล่งแร่อยู่ใกลแ้หล่งชุมชนหรอือยู่ใกลบ้รเิวณทีม่กีารอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มทีค่่อนขา้งเขม้งวด ทําใหก้ารทําเหมอืงเปิดไม่

สามารถควบคุมมลภาวะทีเ่กดิจากการทําเหมอืงให้อยู่ในเกณฑม์าตรฐานซึง่กาํหนดไวค่้อนขา้งสงูได ้หรอือาจจะต้อง

เสยีค่าใชจ้่ายจาํนวนมากกว่าการทาํเหมอืงแบบใตด้นิในการควบคุมมลภาวะ อย่างไรกด็ ีการทําเหมอืงประเภทใต้ดนิน้ี

มขีอ้จํากดัในเรื่องความลกึของชัน้แร่ ทีต่้องอยู่ในระดบัทีล่กึพอสมควร และความลาดเอยีงของแนวชัน้แร่ ทีค่วรอยู่ใน

แนวระนาบและไม่ชนัมาก 

ในปจัจุบนั เหมอืงทีบ่รษิทัฯ ใหบ้รกิารดําเนินงานจะเป็นการทําเหมอืงถ่านหนิแบบบ่อเปิด (Open Pit Mining) 

โดยกระบวนการดําเนินการทําเหมอืงแบบบ่อเปิดนัน้ จะอธบิายโดยละเอยีดในสว่นถดัไป อย่างไรกด็ ีหากในอนาคต 

ลูกค้าของบริษัทฯ มีความต้องการบริการการทําเหมืองแบบใต้ดิน เพราะคุ้มกับค่าใช้จ่ายในการลงทุนและการ

ดาํเนินงาน บรษิทัฯ กจ็ะเขา้ไปเสนอบรกิารในการทําเหมอืงแบบเหมอืงใต้ดนิดว้ยเช่นกนั โดยการนําความเชีย่วชาญ

และเทคโนโลยใีนการทาํเหมอืงแบบบ่อเปิดมาประยุกตใ์ช ้

2.3 ขัน้ตอนการทาํเหมือง 

ขัน้ตอนในการใหบ้รกิารทาํเหมอืงของบรษิทัฯ สามารถแบ่งเป็น 2 ช่วงระยะเวลาการดําเนินงานไดแ้ก่ (1) ช่วง

การเตรยีมงาน และ (2) ช่วงดาํเนินงานโดยใชเ้ครื่องจกัรหลกั โดยสามารถสรุปขัน้ตอนการดาํเนินงานไดด้งัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1 ขัน้ตอนการเตรียมงาน (Preparation Work) 

การดาํเนินงานของบรษิทัฯ ในช่วงการเตรยีมงานจะเริม่จาก (1) งานสาํรวจพืน้ทีเ่พื่อรงัวดัพืน้ทีท่ํางานเบือ้งต้น 

และการวางแผนทําเหมอืง (2) งานเคลื่อนยา้ยเครื่องจกัร เครื่องมอืและอุปกรณ์ (3) งานเตรยีมพื้นที ่เช่น ดําเนินการ

ถางปา่ ปรบัพืน้ที ่ทาํทางระบายน้ํา ฯลฯ (4) งานก่อสรา้ง เช่น ถนน สะพานสาํหรบัสายพานขนดนิ (Waste Conveyor 

Bridge) สะพานสําหรบัรถบรรทุกสบิล้อขา้มท่อคอนกรตี (Main Diversion Box Culvert) ฯลฯ (5) งานติดตัง้และ

การทาํเหมอืงแบบบอ่เปิด 
(Open Pit Mining) 

ช่วงการเตรียมงาน 
(Preparation Work) 

ช่วงดาํเนินงานโดยใช้เครือ่งจกัรหลกั 

(Main Equipment Period) 

- สาํรวจ, วางแผน และรงัวดัเบือ้งตน้ 
- เตรยีมพืน้ที ่
- ตดิตัง้เครื่องจกัรและระบบต่างๆ 
- ทดลองใชเ้ครื่องจกัรหลกั 

- เจาะและวางระเบดิ 

- ขดุและขนดนิ 

- ลาํเลยีงผ่านระบบสายพาน 

- โปรยดนิดว้ยเครื่อโปรย (Spreader) 
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ประกอบเครื่องมอื อุปกรณ์ ระบบไฟฟ้า 22 กโิลโวลต์ (KV) ระบบการกําจดัฝุ่น เช่น สถานีสบูน้ําและชุดหวัฉีดน้ํา และ

ระบบโม่สายพานลาํเลยีงดนิและเครื่องโปรย (6) งานทดลองการขดุขนดนิเพือ่เตรยีมความพรอ้มสาํหรบังานในช่วงการ

ใชเ้ครือ่งจกัรหลกั 

เครื่องจกัรกลทีใ่ชใ้นช่วงการเตรยีมงาน ไดแ้ก่ รถขุดแบคโฮ (Backhoe) รถบรรทุกเททา้ยสบิลอ้ รถแทรกเตอร ์

รถเกรด รถบด รถน้ํา ฯลฯ เครื่องจกัรเหล่าน้ีสว่นใหญ่จะนํามาใชเ้ป็นการเฉพาะในช่วงการเตรยีมงานตามทีก่ําหนด จะ

มบีางสว่นเท่านัน้ทีเ่หลอืไวเ้พื่อจะนําไปใชเ้ป็นเครื่องจกัรสนบัสนุนในรายการอื่นๆ  

สาํหรบัรายละเอยีดของงานในชว่งเวลาเตรยีมงานมดีงัน้ี 

(1) งานสาํรวจพืน้ท่ีเพื่อรงัวดัพืน้ท่ีทาํงานเบือ้งต้น จะเริม่ดาํเนินการทนัทดีว้ยการตรวจสอบหมดุเขตและ

แนวเขต พรอ้มทัง้ตรวจสอบระดบัดนิเดมิร่วมกบัเจา้หน้าทีร่งัวดัของลูกคา้ ใหแ้ลว้เสรจ็ก่อนเริม่งานขุด

และขนดนิ เพื่อนํามาใชใ้นการออกแบบแผนการทาํงานเหมอืง 

(2) งานเคลื่อนย้ายเครื่องจกัร เครื่องมือและอุปกรณ์ จะเริม่ดําเนินการทนัทหีลงัจากทีไ่ดร้บัการยนืยนั

ให้ดําเนินการโดยลูกค้า โดยจะนําเครื่องจักรกลที่เคยใช้งานมาแล้ว และผ่านการดูแลรักษาอย่าง

สมํ่าเสมอ มาตรวจคุณภาพและปรับปรุงสภาพ (Reconditioning) เครื่องจักรหลัก เช่น บุ้งกีห๋มุน 

(Bucket Wheel) เครื่องโม่ (Crusher) ระบบสายพานลําเลียง (Belt Conveyor) เครื่องโปรยดิน 

(Spreader) รถขุด (Excavator) รถบรรทุก ฯลฯ จนสามารถใชง้านไดด้กีบัสภาพงานของเหมอืงและใช้

งานไดต้ลอดอายุโครงการทีไ่ดร้บัว่าจา้ง 

(3) งานเตรียมพืน้ท่ี เช่น งานถางปา่ งานระบายน้ําออกจากพืน้ทีท่าํงาน งานปรบัพืน้ทีแ่ละไถเกลีย่บรเิวณ

ทีจ่ะทําการขุดขนดนิและบรเิวณทีท่ิง้ดนิ และงานปรบัพืน้ที ่เพื่อเตรยีมความพรอ้มสาํหรบังานก่อสรา้ง

และตดิตัง้ระบบสายพาน 

(4) งานก่อสรา้ง  

- งานก่อสรา้งระบบระบายน้ํา เพื่อควบคุมปรมิาณน้ําและบงัคบัน้ําในบรเิวณดงักล่าวใหไ้หลไป

ตามทศิทางทีก่ําหนดโดยอาจมกีารปรบัแต่งเพิม่เตมิจากแบบที่กําหนดตามสภาพที่เกดิขึน้จรงิ

ในขณะปฎิบตัิงานเพื่อใหก้ารระบายน้ําได้ผลเต็มที่ อย่างไรก็ตามบรษิัทฯ ต้องเสนอให้ลูกค้า 

พจิารณาเหน็ชอบก่อนการดาํเนินการเสมอ ทัง้น้ีงานก่อสรา้งทีเ่กีย่วขอ้งมรีายละเอยีดดงัน้ี 

- ระบบระบายน้ําบรเิวณบ่อเหมอืงและบรเิวณบ่อรอบเหมอืง ประกอบดว้ย งานก่อสรา้ง

ร่องระบายน้ํา บ่อพกัน้ํา (Sump) Drop Structure ทอ่ระบายน้ําลอดระบบสายพานและ

ลอดถนน และทางลาด (Ramp)  

- ระบบระบายน้ําบนทีท่ิ้งดนิ ประกอบดว้ย งานก่อสรา้งร่องระบายน้ํา Drop Structure 

และท่อระบายน้ํา  

- งานก่อสรา้งสะพาน สาํหรบัรถบรรทุกดนิของงานเตรยีมการจะดําเนินการก่อสรา้ง และสาํหรบั

สายพานขนดนิ 

- งานก่อสรา้งท่อคอนกรีต (Box Culvert) ซึง่บรษิทัฯ ตอ้งสรา้งในตําแหน่งทีถ่นนหรอืทางวิง่ตดั

ผ่านกบัสายพานงานดนิของผูร้บัจา้ง โดยจะตอ้งใหส้ายพานงานดนิลอดทางวิง่ของถนน ทัง้น้ี ท่อ

คอนกรตี (Box Culvert) ดงักล่าว จะต้องสามารถรบัน้ําหนักของรถบรรทุกขนาดไม่ตํ่ากว่า 21 

ตนั และใหม้คีวามกวา้งของผวิถนนไม่น้อยกว่า 15 เมตร 
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- งานก่อสรา้งถนนและทางว่ิง โดยบรษิทัฯ ตอ้งดาํเนินการก่อสรา้งตาม Typical Cross Section 

คอืใหม้คีวามกวา้งของผวิถนนประมาณ 4 เท่าของความกวา้งรถบรรทุก และตอ้งมไีหล่ถนนกวา้ง

ขา้งละไม่น้อยกว่า 0.25 เท่าของความกวา้งตวัรถบรรทุก ในส่วนของความลาดเอยีงของถนน 

(Gradation) นัน้ ใหม้คีวามชนัไดไ้มเ่กนิรอ้ยละ 8 และถนนสายหลกันัน้ตอ้งปดูว้ยวสัดุกนัลื่น เช่น 

หนิคลุก ดนิลูกรงั หรอืดนิเชลไหม้ไฟ เป็นต้น โดยการสร้างถนนและทางวิง่ สามารถแบ่งออก

ตามอายุการใชง้านได ้2 ประเภท ดงัน้ี 

- แบบถาวร (Permanent Road) คอืถนนทีต่อ้งใชต้ลอดอายุสญัญา ไดแ้ก่ ถนนรอบบ่อ

เหมอืง ถนนตามผนงับ่อเหมอืง ถนนตามผนงัของทีท่ิง้ดนิ และถนนจากบ่อเหมอืงไปยงั

ทีท่ิง้ดนิ การก่อสรา้งถนนแบบถาวรตอ้งดาํเนินการตามแปลนทีก่าํหนดโดยเคร่งครดั 

- แบบชัว่คราว (Temporary Road) คอืถนนที่ทําขึ้นเพื่อใช้งานในระยะเวลาสัน้ๆ 

ประมาณ 2 ถงึ 3 ปี แล้วเปลี่ยนแนวถนนใหม่เพื่อให้เหมาะกบังานในช่วงนัน้ๆ การ

ก่อสรา้งถนนแบบชัว่คราวขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัฯ โดยต้องดําเนินการก่อสรา้ง

และบาํรุงรกัษาถนนเอง 

- งานก่อสรา้งส่ิงอาํนวยความสะดวก เช่น บา้นพกั สาํนกังาน โรงเกบ็วตัถุระเบดิ โรงเกบ็พสัดุ 

โรงซ่อมเครื่องจกัรกล ตลอดจนสิง่อาํนวยความสะดวกอืน่ๆ  

(5) งานติดตัง้และประกอบเครือ่งมือ อปุกรณ์ และระบบต่างๆ มรีายละเอยีดดงัน้ี 

- งานตดิตัง้เครื่องโม่ดนิ 

- งานตดิตัง้ระบบสายพานลาํเลยีงดนิ 

- งานตดิตัง้เครื่องโปรยดนิ 

- งานติดตัง้ระบบการกําจดัฝุ่นในเครื่องโม่และระบบสายพานดนิแบบเปียก (Wet Collector) ซึ่ง

เป็นวิธกีารใช้ละอองน้ําเกาะกบัละอองฝุ่นเพื่อให้อนุภาคฝุ่นมน้ํีาหนักมากขึน้ โดยได้รบัความ

เหน็ชอบจากลูกค้าก่อนดําเนินการติดตัง้และใช้ระบบสายพานขนดนิตามสญัญา ทัง้น้ีบรษิัทฯ 

ตอ้งทาํการควบคุมไม่ใหค้่าความทบึแสงเกนิกว่าทีเ่กณฑท์ีล่กูคา้กาํหนด  

2.3.2 การดาํเนินงานในช่วงการใช้เครือ่งจกัรหลกั (Main Equipment Period) 

2.3.2.1 รายละเอียดการเจาะและใช้วตัถรุะเบิด 

การเจาะและใชว้ตัถุระเบดิช่วยในการเปิดหน้าดนิเพื่อทาํลายโครงสรา้งชัน้ดนิใหม้สีภาพแตกตวัและเป็นการช่วย

ให้เครื่องจักรกลสามารถทํางานได้ง่ายขึ้น อีกทัง้ยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการขุด และยืดอายุใช้งานของ

เครื่องจกัรกลใหม้ากขึน้ อย่างไรกด็ ีการระเบดิดงักล่าวจําเป็นต้องควบคุมแรงสัน่สะเทอืนจากจุดวดัทีก่ําหนดไว ้ไม่ให้

เกนิค่ามาตรฐานตามขอ้ตกลงทีไ่ดท้าํระหว่างบรษิทัฯ และลูกคา้ ซึง่โดยปกตจิะอยู่ทีป่ระมาณ 2 ถงึ 3 มลิลเิมตรต่อ

วนิาท ี
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2.3.2.2 รายละเอียดการขดุและขนดิน 

งานขดุขนดนิจะเริม่ตัง้แต่ช่วงระยะเวลาการเตรยีมงาน ซึง่ในชว่งเวลาดงักล่าวจะมกีารขดุขนดนิ (Overburden) 

เพื่อทาํแนวสายพานสาํหรบัขนดนิและถนนตามแผน หลงัจากนัน้จะเป็นช่วงใชเ้ครื่องจกัรหลกัซึง่สามารถแบง่เป็น 2 

ระบบดงัน้ี 

- ระบบก่ึงต่อเน่ือง (Semi-continuous Mining System) (“ระบบ A”)  จะมกีารเจาะและใชว้ตัถุระเบดิ

เพื่อทําให้ดินแตกตัวแล้วใช้รถขุดบุ้งกีเ๋สย (Front Shovel) เพื่อขุดดินและใช้รถบรรทุกเทท้าย (Rear 

Dump Truck) เพื่อขนไปยงัเครื่องโม่ดนิ เพื่อทําใหด้นิมขีนาดทีเ่หมาะสม ดนิดงักล่าวจะถูกส่งต่อไปยงัที่

ทิง้ดนิโดยสายพานลาํเลยีง และเครื่องโปรยดนิเพื่อใหไ้ดร้ปูแบบตามทีก่าํหนด 

 

- ระบบต่อเน่ือง (Continuous Mining System) (“ระบบ B”) เป็นระบบทีใ่ช้รถขุดบุง้กีห๋มุน (Bucket 

Wheel Excavator) ซึง่ทํางานแบบต่อเน่ืองเพื่อขุดดนิลงระบบสายพานซึง่จะขนดนิไปยงัทีท่ิง้ดนิและใช้

เครื่องโปรยดนิโปรยดนิเพื่อให้ได้รูปแบบตามที่กําหนด  ระบบ B เป็นระบบที่สามารถขุดดินได้อย่าง

ต่อเน่ืองในปรมิาณทีม่ากกว่าระบบ A แต่มขีอ้เสยี คอืมคีวามคล่องตวัในการทํางานตํ่าและใชเ้วลาในการ

ซ่อมบาํรุงมาก 
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ทัง้น้ี ก่อนทีจ่ะดาํเนินการขดุและขนดนิทัง้ 2 ระบบ บรษิทัฯ จาํเป็นตอ้งศกึษาสภาพทางธรณีวทิยาอย่างละเอยีด 

และระหว่างดาํเนินการขดุและขนดนิ บรษิทัฯ ตอ้งเจาะสาํรวจหาขอ้มลูของชัน้ถ่านเพิม่เตมิ เพื่อวางแผนการขุดและขน

ซึง่สามารถแบ่งออกเป็น 2 กรณี 

(1) กรณีดินไม่ได้แทรกตวัในชัน้ถ่าน จะใชว้ธิกีารขุดโดยทําการเจาะระเบดิก่อนเพื่อยดือายุการใช้งาน

และเพิม่ประสทิธภิาพของเครื่องจกัร เมื่อทําการระเบดิแลว้จะทําการปรบัพืน้ทีห่น้างานใหอ้ยู่ในระนาบ

เดยีวกนัเพื่อใหเ้ครือ่งจกัรทาํงานอย่างมปีระสทิธภิาพ 

(2) กรณีดินแทรกตวัในชัน้ถ่าน จะใชเ้ครื่องจกัรช่วย อาท ิรถแบคโฮ (Backhoe) รถแทรคเตอร ์ในการ

แยกชัน้ถ่านออกจากดนิ การเลอืกใชว้ธิีการขุดในกรณีดงักล่าวขึน้อยู่กบัลกัษณะของการวางตวัและ

ความหนาของชัน้ดนิและชัน้ถ่าน 

2.3.2.3 รายละเอียดของการท้ิงดิน 

บรษิทัฯ จะดาํเนินการทิง้ดนิระหว่างการดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามแบบทีก่ําหนดไวอ้ย่างเคร่งครดั โดยถ้าหากมี

การเปลีย่นแปลง บรษิทัฯ ตอ้งเสนอรายละเอยีดของการทิง้ดนิและตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากลูกคา้เป็นลายลกัษณ์อกัษรก่อน

จงึดาํเนินการได ้การทิง้ดนิมรีายละเอยีดดงัน้ี 

(1) งานไถเกล่ียและปรบัแต่งท่ีท้ิงดิน หลงัจากการทิง้ดนิโดยเครื่องโปรยดนิ บรษิทัฯ จะทําการบดอดักอง

ดนิโดยใชร้ถแทรคเตอรต์ีนตะขาบไถเกลีย่ปรบัระดบัเพื่อควบคุมทศิทางการไหลของน้ําในบรเิวณทีท่ิ้ง

ดนิ สาํหรบัขอบเขตสดุทา้ยของผนงัทีท่ิง้ดนิ จะใชร้ถแทรกเตอรแ์ละรถแบคโฮ (Backhoe) ปรบัแต่งและ

ทาํการขดุร่องระบายน้ําในสว่นทีเ่ป็นคนัดนิ เพื่อบงัคบัน้ําใหไ้หลตามทศิทางทีก่าํหนด 
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(2) การท้ิงดินในระยะ 5 เมตรสุดท้ายของ Side Slope จะดาํเนินการคดัเลอืกดนิประเภทหน้าดนิ (Top 

Soil) หรอืดนิเหนียวสแีดง (Red Bed) หรอืดนิประเภทอื่นๆ ทีส่ามารถใชป้ระโยชน์เพื่อการอยู่อาศยัและ

เกษตรกรรมมาทิง้ดนิและจะดาํเนินการปรบัแต่งพืน้ทีใ่หไ้ดร้ปูแบบตามทีก่าํหนด 

(3) การท้ิงดินในชัน้สุดท้าย ในสว่นทีท่ิง้ดนิ จะพจิารณาความเหมาะสมในการถมดนิบรเิวณดงักล่าว โดย

ดาํเนินการตดัต่อสายพานเพื่อโปรยดนิใหช้ดิชอกเขา หรอืดําเนินการดว้ยวธิอีื่นๆ เพื่อใหส้ามารถขนดนิ

ไปถมในช่องว่างทีเ่กดิขึน้ใหไ้ดต้ามแบบและขอ้กาํหนดของลกูคา้  

(4) การท้ิงดินในบริเวณบ่อเหมือง (Inside Dump) จะทาํการทิง้ดนิโดยการขดุขนในพืน้ทีท่ีก่าํหนดไวแ้ละ

นําไปถมกลบัในบ่อเหมอืงในบรเิวณทีล่กูคา้กาํหนดไว ้

2.3.2.4 รายละเอียดของการป้องกนัและกาํจดัฝุ่ น 

บรษิัทฯ จะดําเนินการป้องกนัและกําจดัฝุ่นซึ่งเกดิจากเครื่องจกัรและอุปกรณ์ในการเจาะระเบดิ ขุดขน ย่อย

ขนาด และระบบสายพาน ในบรเิวณทีบ่รษิทัฯ รบัผดิชอบตลอดอายุสญัญา งานป้องกนัและกาํจดัฝุ่น สามารถแบ่งตาม

ประเภทของงานได ้3 ประเภทดงัน้ี 

(1) งานเพ่ิมความช้ืนหน้างาน บรษิทัฯ จะดําเนินการเพิม่ความชืน้หน้างานโดยการฉีดพรมน้ําโดยตรงสู่

งานดนิและงานถ่านเพื่อควบคุมเรื่องฝุน่หน้างานใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย 

(2) งานกาํจดัฝุ่ นบนทางว่ิง บรษิทัฯ จะดาํเนินการฉีดพรมน้ําลงสู่งานดนิและงานถ่านในบรเิวณบ่อเหมอืง

ตลอดระยะเวลาทาํงาน เพื่อลดฝุน่ทีฟุ้่งกระจายในขณะทาํงาน 

(3) งานกําจดัฝุ่ นในระบบสายพาน บริษัทฯ จะดําเนินการกําจดัฝุ่นละอองแบบเปียกซึ่งเป็นวิธกีารใช้

ละอองน้ําเกาะกบัละอองฝุน่เพื่อใหอ้นุภาคของฝุน่มน้ํีาหนกัมากขึน้เพื่อใหอ้นุภาคฝุน่ตกลงสูพ่ืน้ดนิใหเ้รว็

ทีส่ดุและมผีลกระทบต่อคุณสมบตัขิองดนิและถ่านทีข่ดุน้อยทีส่ดุ 

2.4 โครงการปัจจบุนั 

ปจัจุบนับรษิทัฯ ดาํเนินโครงการใน 2 ลกัษณะดว้ยกนั ได้แก่ (1) โครงการที่มกีจิการร่วมค้าเป็นคู่สญัญากบั

ลูกค้า และ (2) โครงการทีบ่รษิัทฯ เป็นคู่สญัญาโดยตรง โดยโครงการที่มกีจิการร่วมค้าเป็นคู่สญัญากบัลูกค้า 

ไดแ้ก่ โครงการเหมอืงแม่เมาะ โครงการ 7 ทีด่ําเนินการโดยกจิการร่วมคา้ ITD-SQ สาํหรบัโครงการทีบ่รษิทัฯ 

เป็นคู่สญัญาโดยตรง ไดแ้ก่ โครงการเหมอืงหงสา ประเทศลาว ซึง่เขา้ทาํสญัญากบับรษิทั หงสาเพาเวอร ์จํากดั 

และ โครงการเหมืองแม่เมาะ โครงการ 8 ซึ่งทําสัญญากับ กฟผ. และบริษัทฯ เริ่มดําเนินงานในเดือน

พฤศจกิายน 2558  

 

2.4.1. โครงการท่ีให้กิจการรว่มค้าเป็นคู่สญัญากบัลูกค้า 

 บรษิทัฯ ทําสญัญากบั กฟผ. เพื่อเขา้ดําเนินงานในโครงการเหมอืงแม่เมาะ โครงการ 7 (“สญัญาจา้งเหมาหลกั

โครงการ 7”) ผ่านการลงทุนในกจิการร่วมคา้ ITD-SQ ซึง่เป็นกจิการร่วมคา้ทีบ่รษิทัฯ ร่วมลงทุนกบั ITD โดยโครงการ 

7 โดยมกีารแบ่งการดาํเนินงานอย่างชดัเจน ซึง่โครงการ 7 เริม่ดําเนินงานในเดอืนตุลาคม 2551 (ดูรายละเอยีดภายใต้

หวัขอ้ 1.1. รายละเอยีดของโครงการ) 

 อย่างไรกด็ ีเพื่อความชดัเจนในการแบ่งปรมิาณงานระหว่างบรษิทัฯ และ ITD ในปี 2555 บรษิัทฯ ไดเ้ขา้ทํา

สญัญาจา้งเหมาช่วงกบั ITD-SQ เพื่อใหบ้รษิทัฯ เขา้ดาํเนินงานในโครงการ 7 (“สญัญาจา้งเหมาช่วง”) ซึง่ในสญัญาจา้ง

เหมาช่วงดงักล่าว จะมกีารกาํหนดปรมิาณดนิและถ่านหนิจากปรมิาณทีเ่หลอืก่อนการเขา้ทําสญัญาจา้งเหมาช่วง ทัง้น้ี 

บรษิัทฯ ต้องรบัผดิชอบค่าจ่ายที่เกดิขึน้จากการดําเนินงานตามที่ระบุในสญัญา และสาํหรบัอตัราค่าจ้างต่อหน่วยจะ

กําหนดโดยแบ่งตามลกัษณะของดนิ และประเภทของเครื่องจกัรที่ใช้ขุด-ขน อย่างไรก็ดี เน่ืองจากกิจการร่วมค้ามี
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ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานส่วนกลาง อตัราค่าจ้างที่กําหนดในสญัญาจ้างเหมาช่วงจะตํ่ากว่าอตัราที่ กฟผ. กําหนด

ใหก้บักจิการร่วมคา้ (ดรูายละเอยีดดา้นล่างภายใตห้วัขอ้ 1.2. การดาํเนินงานของ บรษิทัฯ ในแต่ละโครงการ) 

 นอกจากน้ี เน่ืองจากพืน้ทีข่องโครงการ 7 และโครงการ 7/1 (ซึง่บรษิทัฯ ไดด้าํเนินการในสว่นของบรษิทัฯ ที่

เกีย่วขอ้งกบัโครงการ 7/1 แลว้เสรจ็ในเดอืนมถุินายน 2559) อยู่ในบรเิวณใกลเ้คยีงกนั และในเดอืนสงิหาคม 2555 

กฟผ. มคีวามประสงคท์ีจ่ะใหโ้ครงการ 7/1 เสรจ็เรว็ขึน้ จงึมกีารรวมงานระหว่างโครงการ 7 และโครงการ 7/1 (“การ

รวมงานระหว่างโครงการ 7 และโครงการ 7/1”) ทาํให ้ITD-SQ และ SQ-ITD ไดป้รบัเปลีย่นแผนการทาํงาน และเขา้ทาํ

สญัญาระหว่างกจิการร่วมคา้ทัง้สองโดย ITD-SQ รบัจา้งเหมาช่วงจาก SQ-ITD ในระหว่างเดอืนกนัยายน 2555 ถงึ

เดอืนกนัยายน 2558 และ SQ-ITD รบัจา้งเหมาชว่งจาก ITD-SQ หลงัจากจบโครงการ 7/1 ถงึเดอืนมถุินายน 2559 (ดู

รายละเอยีดดา้นล่างภายใตห้วัขอ้ 1.3. การรวมงานระหว่างโครงการ 7 และโครงการ 7/1) 

 สาํหรบัการดาํเนินงานของกจิการร่วมคา้ กจิการร่วมคา้จะลงทนุในสนิทรพัย ์ และใหบ้รษิทัฯ และ ITD ใช้

เครื่องจกัรดงักล่าวในการดาํเนินงาน โดยเครื่องจกัรทีก่จิการร่วมคา้ใชใ้นการดาํเนินงาน สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 

ประเภท ไดแ้ก่ (1) เครื่องจกัรทีบ่รษิทัฯ ขายเขา้มาหรอืทาํสญัญาเช่าทางการเงนิ (2) เครื่องจกัรที ่ ITD ขายเขา้มาหรอื

ทาํสญัญาเช่าทางการเงนิ และ (3) เครื่องจกัรทีก่จิการร่วมคา้ซือ้ดว้ยเงนิสว่นกลาง ทัง้น้ีเมื่อจบโครงการแลว้เครื่องจกัร

แต่ละชนิดจะไดร้บัการจดัสรรใหก้บับรษิทัฯ และ ITD ตามแนวทางทีไ่ดต้กลงกนัไว ้(ดรูายละเอยีดดา้นล่างภายใตห้วัขอ้ 

1.4. แนวทางการแบ่งทรพัยส์นิของกจิการร่วมคา้เมือ่สิ้นสดุโครงการ) 

 

แผนผงัโครงสรา้งสญัญาของโครงการท่ีดาํเนินการโดยกิจการรว่มค้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. รายละเอียดโครงการ 

โครงการเหมืองแม่เมาะ โครงการ 7 (“โครงการ 7”) 

เมื่อวนัที ่25 มกราคม 2551 บรษิทัฯ ไดล้งนามในสญัญากจิการร่วมคา้กบั ITD ในสดัสว่นการร่วมลงทุนของ

กจิการร่วมคา้ทีร่อ้ยละ 50 เท่ากนั โดยมกีารแบ่งการดาํเนินงานอย่างชดัเจน และก่อตัง้กจิการร่วมคา้ดงักล่าวภายใต้ชื่อ 

กจิการร่วมคา้ ITD-SQ เพื่อดําเนินการในฐานะกจิการร่วมคา้โดยจะร่วมมอืกนัทํางานขุด-ขน ดนิและลกิไนต์ ทีเ่หมอืง

แม่เมาะ อาํเภอแม่เมาะ จงัหวดัลาํปาง ณ วนัที ่22 ตุลาคม 2551 ทีก่จิการร่วมคา้ไดล้งนามกบั กฟผ.  

สาํหรบัสนิทรพัยท์ีใ่ชใ้นโครงการ 7 บรษิทัฯ และ ITD นําเขา้มาใน ITD-SQ โดยบรษิทัฯ นําเครื่องจกัรเขา้มาใน

ลกัษณะสญัญาเช่าทางการเงนิ ในขณะที ่ITD ขายเครื่องจกัรเขา้มาใน ITD-SQ  

สาํหรบังานภายใตส้ญัญาว่าจา้งงาน ITD-SQ ตกลงรบัจา้งเหมาขดุและขนดนิ งานขดุคดัแยกและขนถ่านลกิไนต ์

รวมทัง้งานขดุทาํระบบระบายน้ําในเหมอืงและบนทีท่ิง้ดนิ และบรเิวณทีใ่ชง้านระหว่างบ่อเหมอืงและทีท่ิง้ดนิ งานวางท่อ

กิจการรว่มค้า SQ-ITD กิจการรว่มค้า ITD-SQ 

กฟผ. 

บริษทัฯ 

สญัญาจา้งเหมาหลกั โครงการ 7 

สญัญาจา้งเหมาช่วง 

สญัญาจา้งเหมาหลกั โครงการ 7/1 

สญัญาจา้งเหมาช่วง 

การรวมงานระหว่างโครงการ 

7 และโครงการ 7/1 
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ระบายน้ํา งานก่อสรา้งท่อคอนกรตี (Box Culvert) ฯลฯ เริม่ตน้สญัญา ณ วนัที ่22 ตุลาคม 2551 และสิน้สดุสญัญาวนัที ่

30 เมษายน 2563 รวมระยะเวลาประมาณ 12 ปี โดยงานทัง้ 3 รายการมรีายละเอยีดดงัน้ี  

(1) งานขดุและขนดินปริมาณสะสมประมาณ 365.0 ล้าน ลูกบาศกเ์มตร แน่น ซึง่ส่วนใหญ่เป็นดนิ

เชล คอืดนิทีไ่ม่แขง็จนเกนิไป และสามารถขุดไดง้่าย ซึง่ลกัษณะดนิอาจมหีนิแทรกอยู่และบางส่วนอาจมหีน้าดนิ (Top 

Soil) ดนิเหนียวสแีดง (Red Bed) และดนิซึง่แทรกอยู่ระหว่างชัน้ถ่าน  

(หน่วย: ลา้น ลบ.ม. แน่น) 
ปรมิาณงานทาํจรงิ

ในแต่ละปี 

ปรมิาณงานทาํจรงิ

สะสม 

ปรมิาณงานสะสม

ตามแผนการ

ทาํงาน/1 

รอ้ยละของปรมิาณ

งานสะสมตาม

แผนการทาํงานต่อ

ปรมิาณงานทาํจรงิ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2551 1.57 1.57 1.20 130.83 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2552 10.44 12.01 12.86 93.39 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2553 46.08 58.09 57.55 100.94 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2554 35.40 93.46 90.56 103.20 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555  28.70 122.19 122.19 100.00 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 22.81 145.00 150.00 96.64 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 27.00 172.00 178.28 96.48 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 38.24 210.24 220.99 95.14 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 35.95 246.19 263.71 93.36 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 - - 298.10   - 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 - - 335.02 - 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 - - 358.14 - 

ณ วนัที ่30 เมษายน 2563 - - 365.00 - 

หมายเหต ุ 1/ ปรมิาณงานทีท่าํจรงิสะสมทีต่ํ่ากว่าแผนการทาํงานสะสม เน่ืองจากในปี 2555 เริม่มกีารรวมงานระหว่าง

โครงการ 7 และ โครงการ 7/1 (ดรูายละเอยีดภายใตห้วัขอ้ การรวมงานระหว่างโครงการ 7 และโครงการ 7/1)  

 

จากทีก่ล่าวมาขา้งต้น เมื่อ 31 ธนัวาคม 2559 พบว่า ITD-SQ มปีรมิาณงานขุดขนดนิสะสมทีเ่สรจ็สมบูรณ์

แลว้จํานวน 246.19 ลา้นลบ.ม. แน่น หรอืคดิเป็นร้อยละ 93.36 ของปรมิาณงานขุดขนดนิสะสมทัง้หมด โดยปรมิาณ

งานขดุขนดนิสะสมทีเ่หลอืจาํนวนทัง้หมด 118.81 ลา้น ลบ.ม. แน่นหรอืคดิเป็นรอ้ยละ 32.55 ของปรมิาณงานขดุขนดนิ

สะสมทัง้หมด ITD-SQ มหีน้าทีท่ีต่อ้งทาํงานใหแ้ลว้เสรจ็โดยสมบรูณ์ภายในวนัที ่30 เมษายน 2563 

(2) งานขุดคดัแยกและขนถ่านลิกไนต์ปริมาณประมาณ 50 ล้านตนั โดยลกัษณะของถ่านหิน

ลกิไนตท์ีจ่ะตอ้งทาํการขดุคดัแยกและขนจะอยู่ปะปนกบัชัน้ดนิ โดยจะมดีนิแทรกอยู่ระหวา่งชัน้ถ่าน ซึง่ถ่านหนิดงักล่าว

จะถูกขนไปเททีเ่ครื่องโม่ถ่านที ่กฟผ. จดัเตรยีมไวใ้ห ้หรอืถูกเทบรเิวณใกลเ้คยีงเครื่องโม่ถ่านที ่กฟผ. กาํหนดให ้

เมื่อวนัที ่31 ธนัวาคม 2559 พบว่า ITD-SQ มปีรมิาณงานคดัแยกและขนถ่านลกิไนต์สะสมทีเ่สรจ็สมบูรณ์แลว้

จาํนวน 36.17ลา้นตนั หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 72.34 ของปรมิาณงานคดัแยกและขนถ่านลกิไนต์สะสมทัง้หมด โดยปรมิาณ
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งานคดัแยกและขนถ่านลกิไนตท์ีเ่หลอืจาํนวนทัง้หมด 13.83ลา้นตนัหรอืคดิเป็นรอ้ยละ 27.66 ของปรมิาณงานคดัแยก

และขนถ่านลกิไนตส์ะสมทัง้หมด ITD-SQ มหีน้าทีท่ีต่อ้งทาํงานใหแ้ลว้เสรจ็โดยสมบรูณ์ภายในวนัที ่30 เมษายน 2563 

(3) งานขนดินส่วนท่ี กฟผ. ดาํเนินการ ปริมาณประมาณ 40.0 ล้าน ลบ.ม. แน่น ซึง่ลกัษณะดนิที่

ต้องขนประกอบด้วยดินที่แทรกอยู่ในชัน้ถ่าน (Parting) ดินระหว่างชัน้ถ่าน (Interburden) และดินใต้ชัน้ถ่าน 

Underburden เป็นสว่นใหญ่ โดย ITD-SQ จะเป็นผูจ้ดัหาและตดิตัง้เครื่องโม่ และระบบสายพานทีจ่ะใชท้ํางานน้ี ณ จุด

ที ่กฟผ. กาํหนดใหโ้ดยใชร้ะบบเครื่องโม่ ระบบสายพาน และ เครื่องโปรยดนิ ขนดนิดงักล่าวออกจากบรเิวณบ่อเหมอืง  

เมื่อวนัที ่31 ธนัวาคม 2559 พบว่า ITD-SQ มปีรมิาณงานขนดนิสะสมทีเ่สรจ็สมบูรณ์แลว้จํานวน 22.19 ลา้น 

ลบ.ม. แน่น หรือคิดเป็นร้อยละ 55.48 ของปริมาณงานขนดินสะสมทัง้หมด โดยปริมาณงานขนดินที่เหลือจํานวน

ทัง้หมด 17.81 ลา้น ลบ.ม. แน่น หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 44.52 ของปรมิาณงานขนดนิสะสมทัง้หมด ITD-SQ มหีน้าทีท่ีต่อ้ง

ทาํงานใหแ้ลว้เสรจ็โดยสมบรูณ์ภายในวนัที ่30 เมษายน 2563 

 

1.2. การดาํเนินงานของบริษทัฯ ในแต่ละโครงการ 

 ในช่วงตน้โครงการ 7 กจิการร่วมคา้ ITD-SQ เป็นผูด้าํเนินงานในโครงการ โดยแบ่งภาระค่าใชจ้่ายระหว่างผูร่้วม

คา้แต่ละฝ่ายเท่าๆกนั อย่างไรกด็ ีเมื่อดําเนินงานในโครงการไดร้ะยะหน่ึง การดําเนินงานของผูร่้วมคา้ทัง้สองมคีวาม

เหลื่อมลํ้ากนั จงึมกีารทาํสญัญาระหว่างกจิการร่วมคา้กบัผูร่้วมคา้ เพื่อใหม้กีารแบ่งรายไดต้ามการทํางานทีเ่กดิขึน้จรงิ 

โดยทีแ่ต่ละบรษิทัแบ่งภาระค่าใชจ้า่ยตามทีต่นไดใ้ชจ้รงิ ทาํใหบ้รษิทัฯ สามารถบรหิารค่าใชจ้่าย เช่น ค่าแรง ค่าวสัดุ ค่า

ไฟฟ้า ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพมากขึน้ 

  

(1) ปรมิาณงานทีก่าํหนดในสญัญาจา้งเหมาช่วง  

ปรมิาณที่ได้กําหนดในสญัญาเบือ้งต้น เป็นการกําหนดจากปรมิาณงานทีเ่หลอืก่อนการเขา้ทําสญัญา ซึ่งจะ

อา้งองิจากการแบ่งพืน้ทีก่ารทาํงานระหว่างบรษิทัฯ และ ITD และการประมาณปรมิาณถ่านหนิทีอ่ยู่ในบรเิวณนัน้ๆ ดว้ย 

อย่างไรกด็ ีแมม้กีารกาํหนดปรมิาณงานเบือ้งตน้ในสญัญาจา้งเหมาช่วงแลว้ แต่ปรมิาณงานทีบ่รษิทัฯ รบัจา้งเหมาช่วง

จากกจิการร่วมคา้ โดยเฉพาะงานรายการที ่2 ซึง่เป็นงานขดุขนถ่านหนิ และ งานรายการที ่3 ซึง่เป็นงานขนดนิในส่วน

ที ่กฟผ. ขดุในโครงการ 7 สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามลกัษณะหน้างานจรงิ ทัง้น้ี การเปลีย่นปรมิาณงานจะไม่กระทบ

มลูค่างานไม่มากนัก โดย ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 มูลค่างานเปลี่ยนแปลงจากมูลค่าที่ตกลงไว้ในสญัญาคดิเป็น

ประมาณรอ้ยละ 2.8 ของมลูค่าสญัญา ณ วนัทีเ่ขา้ทําสญัญา  มูลค่างานทีล่ดลงสอดคลอ้งกบัต้นทุนของเครื่องจกัรทีใ่ช้

ทาํงานใหเ้หมาะสมกบัพืน้ทีห่น้างาน 

(2) อตัราค่าจา้งทีก่าํหนดในสญัญาจา้งเหมาช่วง  

สาํหรบัสญัญาจ้างเหมาช่วงนัน้ จะมกีารกําหนดอตัราค่าจ้างเป็นอตัราค่าจา้งต่อหน่วยปรมิาณขุดขนดนิโดย

จําแนกตามความแตกต่างตามเครื่องจกัรที่ใช้ ประเภทของดิน หรือความยากง่ายในการทํางาน โดยบริษัทฯ จะ

รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานขุดขนซึ่งรวมถึง ค่าใช้จ่ายการบํารุงรกัษาเครื่องจักรที่บริษัทฯ ใช้ในการ

ดาํเนินงาน ค่าใชจ้่ายในการปฏบิตังิาน เช่น ค่าน้ํามนั ค่าวตัถุระเบดิ ค่าแรง และค่าใชจ้่ายอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง โดยอตัรา

ค่าจา้งของการรบัเหมาช่วงทีบ่รษิทัฯ ไดร้บั จะตํ่ากว่าอตัราค่าจ้างจากสญัญาจา้งเหมาหลกัทีก่จิการร่วมคา้ได้รบัจาก 

กฟผ. เน่ืองจากจะมกีารกนัเอาสว่นต่างไปใชเ้ป็นค่าดาํเนินงานของกจิการร่วมคา้เอง โดยเป็นค่าใชจ้่ายสว่นกลาง 

รายละเอยีดของสญัญาจา้งเหมาช่วงระหว่างกจิการร่วมคา้กบับรษิทัฯ มดีงัต่อไปน้ี  
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(1) สญัญาจ้างเหมาช่วงระหว่าง ITD-SQ กบับริษทัฯ (โครงการ 7) 

 ITD-SQ เขา้ทําสญัญาดงักล่าวกบับรษิทัฯ ในวนัที ่26 มนีาคม 2555 โดยจะมผีลตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2555 

จนถงึวนัสิน้สดุโครงการ โดยมรีายละเอยีดงานดงัต่อไปน้ี 

รายการท่ี 1: งานจ้างขดุและขนดินปริมาณประมาณ 133.7 ล้าน ลบ.ม. แน่น ใชท้ัง้ระบบ A และ B (ดรูายละเอยีด

ในสว่นของการขดุและขนดนิ)  ซึง่ปรมิาณงานในสญัญาเป็นการกาํหนดมาจากปรมิาณงานรายการที ่1 คงเหลอืทัง้หมด

ของ ITD-SQ ณ วนัที ่31 มกราคม 2555 ปรมิาณประมาณ 267 ลา้น ลบ.ม. แน่น 

 หลงัจากการเขา้ทาํสญัญาจา้งเหมาชว่ง บรษิทัฯ มผีลการดาํเนินงานรายการที ่1 ดงัตารางดา้นล่าง 

(หน่วย: ลา้น ลบ.ม. แน่น) 
ปรมิาณงานทาํจรงิ

ในแต่ละปี 

ปรมิาณงานทาํจรงิ

สะสม 

ปรมิาณงานสะสม

ตามแผนการ

ทาํงาน 

รอ้ยละของปรมิาณ

งานสะสมตาม

แผนการทาํงานต่อ

ปรมิาณงานทาํจรงิ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555  14.9 14.9 14.3 104.2 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 16.3 31.2 28.8 108.3 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 15.8 47.0 44.6 105.4 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 23.0 70.0 65.0 107.7 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 21.5 91.5 89.2 102.6 

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559  งานรายการที ่1 มปีรมิาณงานคงเหลอืตามสญัญาทัง้หมด 42.19 ลา้น ลบ.ม. แน่น 

โดยคดิเป็นมูลค่างานคงเหลอืทัง้หมด 1,099 ลา้นบาท (หมายเหตุ:  ตวัเลขตามตารางขา้งต้นเป็นวธิกีารคํานวณจาก

ปรมิาณคงเหลอืจากสญัญาจา้งเหมาช่วงเท่านัน้ไม่รวมมลูค่างานสว่นกลาง) 

รายการท่ี 2: งานขดุคดัแยกและขนถ่านลิกไนตป์ริมาณตามสญัญาประมาณ 21.8 ล้านตนั (ปรมิาณทีต่กลงกนั

ตามลกัษณะงานจรงิ ณ เดอืนมนีาคม 2559 ประมาณ 16.8 ลา้นตนั) 

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 งานรายการที ่2 มปีรมิาณงานทีท่าํแลว้สะสมทัง้หมด 14  ลา้นตนั และคงเหลอื

ทัง้หมด 2.8 ลา้นตนั โดยคดิเป็นมลูค่างานคงเหลอืทัง้หมด 92.4  ลา้นบาท 

รายการท่ี 3: งานขนดินส่วนท่ี กฟผ. ดาํเนินการ ออกจากบ่อเหมืองปริมาณตามสญัญาประมาณ 3.1 ล้าน ลบ.

ม. แน่น (ปรมิาณทีต่กลงกนัตามลกัษณะงานจรงิ ณ เดอืนมนีาคม 2559 ประมาณ 8.3 ลา้น ลบ.ม. แน่น) โดยบรษิทัฯ 

ดาํเนินงานรายการน้ีเสรจ็สิน้แลว้ในปี 2558 

 

1.3. การรวมงานระหว่างโครงการ 7 และโครงการ 7/1 

 ในวนัที่ 29 สงิหาคม 2555 กฟผ. มหีนังสอืแจ้งความประสงค์ที่จะรวมปรมิาณงานของโครงการ 7 และ

โครงการ 7/1 เน่ืองจาก กฟผ. ต้องการใหโ้ครงการ 7/1 เสรจ็สิน้ก่อนเวลาทีก่ําหนด จงึขอความร่วมมอืจากกจิการร่วม

คา้ ITD-SQ และ SQ-ITD ในการรวมงาน โดยภายหลงัจากการประชุมของคณะกรรมการกจิการร่วมคา้ทัง้สองแลว้ ได้

ขอ้สรุปสาํหรบัแนวทางการดําเนินงานเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความต้องการของ กฟผ. โดยการรวมงานดงักล่าวสามารถ

แบ่งออกเป็น 2 ช่วงดงัน้ี 

(1) ITD-SQ นําเครือ่งจกัรท่ีใช้ในโครงการ 7 มาทาํงานในโครงการ 7/1 
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SQ-ITD จา้งเหมาช่วง ITD-SQ ใหไ้ปทํางานพืน้ทีข่องโครงการ 7/1 โดยเขา้ทําสญัญาจา้งเหมาช่วง ซึง่มผีล

ตัง้แต่วนัที ่1 กนัยายน 2555 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2556 สาํหรบัปรมิาณงานขุดและขนดนิทัง้หมด 15.8 ลา้น 

ลบ.ม. แน่น การเขา้ทาํสญัญาดงักล่าว ทาํให ้ITD-SQ จาํเป็นตอ้งสง่งานของโครงการ 7 ให ้กฟผ. ในปรมิาณ

ทีน้่อยลง เน่ืองจากตอ้งนํากาํลงัการผลติแบ่งใหก้ารทาํงานในพืน้ทีโ่ครงการ 7/1 อย่างไรกด็ ีกฟผ. เขา้ใจดถีงึ

เหตุของการสง่งานในปรมิาณทีต่ํ่ากว่าแผนการทาํงาน  

(2) SQ-ITD นําเครือ่งจกัรท่ีใช้ในโครงการ 7/1 มาทาํงานในโครงการ 7 หลงัจบโครงการ 7/1 แล้ว 

ITD-SQ จา้งเหมาช่วง SQ-ITD ใหไ้ปทํางานพืน้ทีข่องโครงการ 7 โดยเขา้ทําสญัญาจา้งเหมาช่วง ซึง่มผีล

ตัง้แต่วนัที ่1 กรกฎาคม 2558 ถงึวนัที ่15 ตุลาคม 2559 สาํหรบัปรมิาณงานขุดและขนดนิทัง้หมด 15.8 ลา้น 

ลบ.ม. แน่น 

1.4. แนวทางการแบ่งทรพัยสิ์นของกิจการรว่มค้าเมื่อส้ินสุดโครงการ 

เน่ืองจากในการลงทุนและดําเนินงานโครงการ 7 และโครงการ 7/1 บรษิทัฯ เขา้ร่วมลงทุนในลกัษณะกจิการ

ร่วมคา้กบั ITD โดยมกีารแบ่งการดาํเนินงานอย่างชดัเจน ซึง่ในช่วงเริม่ตน้โครงการ ผูร่้วมคา้ทัง้สองไดนํ้าสนิทรพัยเ์พื่อ

ใชใ้นการดาํเนินงานบางสว่นของตนเองเขา้มาในกจิการร่วมคา้และมกีารลงทุนซือ้สนิทรพัยเ์พิม่เตมิร่วมกนัอกีส่วนหน่ึง 

โดยเมื่อสิน้สดุโครงการ ทัง้บรษิทัฯ และ ITD ในฐานะผูร่้วมคา้ จะประเมนิมลูค่าสนิทรพัยท์ีเ่หลอื ณ สิน้โครงการและนํา

สนิทรัพย์ที่ตนได้นํามาลงทุนในกิจการร่วมค้าในช่วงเริ่มโครงการกลับไป และสําหรับสินทรัพย์อื่นๆ ที่ใช้ในการ

ดาํเนินงาน ทีม่มีูลค่าคงเหลอืและสามารถนําไปใชต่้อได ้บรษิทัฯ และ ITD จะแบ่งในสดัส่วนทีเ่ท่ากนั ซึง่แนวทางการ

แบ่งทรพัยส์นิเมื่อสิน้สดุโครงการจะเป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นสญัญากจิการร่วมคา้ 

โดยสรุป แนวทางการแบ่งทรพัยส์นิเมื่อสิน้สดุโครงการ จะเป็นไปตามตารางดา้นล่าง 

 โครงการ 7 โครงการ 7/1 

สินทรพัยท่ี์ผูร้ว่มค้าขายเข้ากิจการ

รว่มค้า 

ITD จะซื้อกลบัในส่วนของตนเองที่

ราคา 1 บาท ตามทีร่ะบุไวใ้นสญัญา

บรหิารกจิการร่วมคา้ 

บริษัทฯ  ไม่ ได้ขายสินทรัพย์ เข้า

กจิการร่วมค้าสําหรบัโครงการน้ี แต่

จะมเีฉพาะรายการใหเ้ช่า 

ผู้ดูแลทรัพย์สินใดๆ จะสามารถซื้อ

ทรพัย์สนิ ณ สิน้สุดโครงการได้ ด้วย

ราคาที่มีการประเมินมูลค่าสนิทรพัย์

ใหม่โดยบรษิทัจากภายนอก  

สินทรพัยท่ี์ผู้ร่วมค้าให้กิจการร่วม

ค้าเช่าตามสญัญาเช่าการเงิน 

บริษัทฯ และ ITD จะได้รับคืน

สินทรัพย์ในส่วนที่ตนเองให้เช่าแก่

กจิการร่วมคา้ เมื่อสิน้สดุสญัญาเช่า 

 

สินทรพัยส่์วนกลาง จะมีการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ ณ 

สิ้นสุดโครงการและแบ่งครึ่งเท่ากัน

ระหว่างบรษิทัฯ และ ITD 

จะมกีารประเมนิมูลค่าสนิทรพัยใ์หม่ 

ณ สิ้นสุดโครงการโดยบริษัทจาก

ภ า ย น อ ก  จ า ก นั ้น ทํ า ก า ร แ บ่ ง

ทรพัย์สนิให้มีมูลค่าเท่ากันก่อนขาย

ใหบ้รษิทัฯและITD  

2.4.2. โครงการท่ีบริษทัฯ เป็นคู่สญัญาโดยตรง 

ก. โครงการขดุ-ขนดิน เหมืองหงสา สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว 

ปจัจุบนับรษิทัฯ ได้เริม่ดาํเนินการ งานขุด ขนดนิ และถ่านให้บรษิัท หงสาเพาเวอร ์จํากดั  (“HPC”) เมื่อวนัที ่

22 มถุินายน 2558  
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โดย HPC ไดร้บัสมัปทานในการพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้น โดยใชถ่้านหนิลกิไนต์เป็นเชือ้เพลงิ ณ 

ตอนเหนือของสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว ขนาดกําลงัการผลติประมาณ 1,878 เมกะวตัต์ โดยจะจําหน่าย

ไฟฟ้าใหแ้ก่การไฟฟ้าฝา่ยผลติแหง่ประเทศไทย ตามสญัญาซือ้ขายกระแสไฟฟ้า ทีไ่ดล้งนามไปเมื่อเดอืนเมษายน 2553 

และบางส่วนให้แก่สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว ทัง้น้ี HPC ถือหุ้นโดยบรษิัท บ้านปู เพาเวอร์ จํากดั 

(มหาชน) (“BPP”) บรษิทั ผลติไฟฟ้าราชบุรโีฮลดิ้ง จํากดั (มหาชน) (“RATCH”) และ บรษิัท Lao Holding State 

Enterprise (“LHSE”) ซึง่เป็นรฐัวสิาหกจิของรฐับาลสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว ในสดัส่วนรอ้ยละ 40 รอ้ย

ละ 40 และรอ้ยละ 20 ตามลาํดบั 

ในสว่นของบรษิทัฯ ไดล้งนามในสญัญาจา้งเหมาขุด-ขนดนิและถ่าน สาํหรบัโครงการเหมอืงหงสา กบั HPC ใน

วนัที ่23 มกราคม 2557 โดยบรษิทัฯ รบัจา้งเหมาขดุและขนดนิและถ่านลกิไนต์ รวมทัง้งานขุดทําระบบระบายน้ํา งาน

ก่อสร้างท่อคอนกรตี (Box Culvert) และสิง่อํานวยความสะดวกอื่นที่จําเป็น ฯลฯ มูลค่าโครงการทัง้หมดประมาณ 

11,743 ล้านบาท และมูลค่าการลงทุนทัง้หมดประมาณ 1,800 ล้านบาท โดยบรษิัทฯ ใช้เงินลงทุนจากเงนิกู้ยมืจาก

สถาบนัการเงนิ และการเพิม่ทุนของบรษิทัฯ โครงการดงักล่าวไดเ้ริม่ต้นดําเนินงานเมื่อวนัที ่ 22 มถุินายน 2558 และ

สิน้สดุโครงการวนัที ่31 ธนัวาคม 2569 รวมระยะเวลาประมาณ 12 ปี โดยมรีายละเอยีดของงานดงัน้ี  

(1) งานจ้างขดุและขนดินปริมาณประมาณ 207 ล้าน ลบ.ม. แน่น  

(หน่วย: ลา้น ลบ.ม. แน่น) 
ปรมิาณงานทาํจรงิ

ในแต่ละปี 

ปรมิาณงานทาํจรงิ

สะสม 

ปรมิาณงานสะสม

ตามแผนการ

ทาํงาน 

รอ้ยละของปรมิาณ

งานสะสมตาม

แผนการทาํงานต่อ

ปรมิาณงานทาํจรงิ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558  6.06 6.06 5.93 102.20 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 14.51 20.57 20.45 100.58 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 บรษิทัฯ ไดด้าํเนินการขดุขนดนิสะสมแลว้เสรจ็ 20.57ลา้น ลบ.ม. แน่น หรอืคดิเป็น

รอ้ยละ 9.9 ของปรมิาณขดุขนดนิตามสญัญาทัง้หมด  

(2) งานขดุคดัแยกและขนถ่านลิกไนตป์ริมาณประมาณ 82.5 ล้านตนั (เริม่ดําเนินงานในเดอืนมกราคม 

2559) อย่างไรก็ดี ปริมาณการขุดคดัแยกและขนถ่านลิกไนต์ในแต่ละปี จะขึ้นอยู่กับความต้องการใช้ถ่านหินของ

โรงไฟฟ้าหงสา ซึง่อาจจะไม่ตรงกบัทีร่ะบุไวใ้นสญัญาจา้ง 

(หน่วย: ลา้น ลบ.ม. แน่น) 
ปรมิาณงานทาํจรงิ

ในแต่ละปี 

ปรมิาณงานทาํจรงิ

สะสม 

ปรมิาณงานสะสม

ตามแผนการ

ทาํงาน 

รอ้ยละของปรมิาณ

งานสะสมตาม

แผนการทาํงานต่อ

ปรมิาณงานทาํจรงิ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 2.93 2.93 2.93 100.32 

 

 

 

ข. โครงการเหมืองแม่เมาะ โครงการ 8 (“โครงการ 8”) 

บรษิทัฯ ไดล้งนามในสญัญาจา้งเหมาขดุ-ขนดนิและถ่าน สาํหรบัโครงการเหมอืงแม่เมาะ โครงการ 8 กบั กฟผ. ใน

วนัที ่26 สงิหาคม 2558 มมีูลค่าโครงการทัง้หมดประมาณ 22,871 ลา้นบาท และมมีูลค่าการลงทุนทัง้หมดประมาณ 
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7,200 ล้านบาท โดยบรษิัทฯ ตกลงรบัจ้างเหมาขุดและขนดนิและถ่านลกิไนต์ รวมถึงงานทําระบบระบายน้ําในบ่อ

เหมอืงและบนทีท่ิง้ดนิ และบรเิวณทีใ่ชง้านระหว่างบ่อเหมอืงและทีท่ิง้ดนิงานวางท่อระบายน้ํา งานก่อสรา้งท่อคอนกรตี 

โดยสญัญาของโครงการ 8 จะเริม่ต้นในเดอืนมกราคม 2559 ถึงเดอืนธนัวาคม 2568 รวมระยะเวลาประมาณ 10 ปี 

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้เจรจากับ กฟผ. เพื่อขอเริ่มงานก่อนเวลาในสญัญา โดยบริษัทฯ ได้เริ่มงานจริงในเดือน

พฤศจกิายน 2558 ทัง้น้ี งานในโครงการ 8 มรีายละเอยีดงานดงัน้ี 

รายการท่ี 1  งานจ้างขดุและขนดินปริมาณประมาณ 375 ล้าน ลบ.ม.แน่น 

(หน่วย: ลา้น ลบ.ม. แน่น) 
ปรมิาณงานทาํจรงิ

ในแต่ละปี 

ปรมิาณงานทาํจรงิ

สะสม 

ปรมิาณงานสะสม

ตามแผนการ

ทาํงาน 

รอ้ยละของปรมิาณ

งานสะสมตาม

แผนการทาํงานต่อ

ปรมิาณงานทาํจรงิ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558  1.38 1.38 -* 138.0 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 8.21 9.59 8.0 119.88 

* แผนการทาํงานตามสญัญาจะเริม่ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2559 จงึยงัไม่มปีรมิาณงานตามแผนการทาํงานในปี 2558 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 บรษิทัฯ ไดด้ําเนินการขุดขนดนิสะสมแลว้เสรจ็ 9.59 ลา้น ลบ.ม. แน่น หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 

2.6  ของปรมิาณขดุขนดนิตามสญัญาทัง้หมด  

รายการท่ี 2  งานจ้างขดุคดัแยกและขนถ่านลิกไนตป์ริมาณประมาณ 31 ล้านตนั  

งานรายการน้ีจะเริม่ดาํเนินการในปี 2561 
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  ทัง้น้ี รายไดท้ีบ่รษิทัฯ ไดร้บัจากการดาํเนินงานในโครงการ 7 ประกอบดว้ย รายไดจ้ากการรบัจา้งเหมาช่วงจากกจิการร่วมคา้ตามทีร่ะบุในสญัญา (รายละเอยีดในหวัขอ้ “การ

ดาํเนินงานของบรษิทัฯ ในแต่ละโครงการ) และรายไดท้ีไ่ดร้บัจากการดําเนินงานของกจิการร่วมคา้ โดยแบ่งตามสดัส่วนของบรษิทัฯ ซึง่ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 บรษิทัฯ คาดว่าจะมี

ปรมิาณการทํางานคงเหลอืและมรีายได้จากการดําเนินงานในโครงการทีเ่ป็นสดัส่วนของบรษิัทฯ ตามตารางดา้นล่าง (หมายเหตุ:  การคํานวณปรมิาณงานคงเหลอืในส่วนของบรษิัทฯ 

สาํหรบัโครงการ 7 นัน้ อา้งองิจากปรมิาณงานในส่วนทีบ่รษิทัฯ ดําเนินงานจรงิ บวกกบัปรมิาณงานทีด่ําเนินงานโดยกจิการร่วมคา้ ซึง่แบ่งตามสดัส่วนของปรมิาณงานในส่วนทีบ่รษิทัฯ 

ดาํเนินงานจรงิ) 

  

โครงการ ลกัษณะงาน 

ปริมาณงานคงเหลือในส่วนของบริษทัฯ1 มูลค่าคงเหลือในส่วนของบริษทัฯ1 

หมายเหต ุณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 2558 

ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2559 

ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 2558 

ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2559 

โครงการเหมอืงแม่เมาะโครงการ 7 

(ตุลาคม 2551 ถงึ เมษายน 2563) 

งานที ่1 ขดุขนดนิ 64.5  ลา้น ลบ.ม.แน่น 42.7 ลา้น ลบ.ม.แน่น 3,100 ลา้นบาท 1,981 ลา้นบาท 
ดาํเนินการผ่าน

กจิการร่วมคา้ 

ITD-SQ 

งานที ่2 ขดุขนถ่านหนิ 6.8 ลา้นตนั 5.0 ลา้นตนั 346 ลา้นบาท 243 ลา้นบาท 

งานที ่3 งานขนดนิ 

(ในสว่นของ กฟผ.) 
-  115 ลา้นบาท2 99 ลา้นบาท2 

โครงการเหมอืงหงสา ประเทศลาว  

(มถุินายน 2558 ถงึ ธนัวาคม 2569) 

งานที ่1 ขดุขนดนิ 201.0 ลา้น ลบ.ม.แน่น 186.5 ลา้น ลบ.ม.แน่น 8,233 ลา้นบาท 7,624 ลา้นบาท ดาํเนินการโดย

บรษิทัฯ เอง งานที ่2 ขดุขนถ่านหนิ 82.5 ลา้นตนั 79.6 ลา้นตนั 3,262 ลา้นบาท 3,140 ลา้นบาท 

โครงการเหมอืงแม่เมาะ โครงการ 8 

(ดาํเนินการจรงิ พฤศจกิายน 2558 

ถงึ ธนัวาคม 2568) 

งานที ่1 ขดุขนดนิ 373.6 ลา้น ลบ.ม.แน่น 365.4 ลา้น ลบ.ม.แน่น 21,495 ลา้นบาท 20,598  ลา้นบาท 
ดาํเนินการโดย

บรษิทัฯ เอง งานที ่2 ขดุขนถ่านหนิ  31.0 ลา้นตนั 31.0 ลา้นตนั 1,230 ลา้นบาท 1,230 ลา้นบาท 

1/  ปรมิาณและมลูค่าคงเหลอืตามสญัญาจา้งเหมาหลกัโครงการเหมอืงแม่เมาะ โครงการ 7 ภายใตก้ารดาํเนินงานในสดัสว่นของบรษิทัฯ(รวมปรมิาณและมลูค่างานสว่นกลาง) 

2/  บรษิทัฯ มมีลูค่าคงเหลอืสาํหรบังานที ่3 งานขนดนิ (ในสว่นของ กฟผ.) ของโครงการเหมอืงแม่เมาะโครงการ 7 ถงึแมว้่าจะไม่มปีรมิาณคงเหลอื เน่ืองจากบรษิทัฯ รบัรูร้ายไดข้องงาน

 สว่นน้ี ตามทีไ่ดร้บัสว่นแบง่รายไดต้ามสดัสว่นงานกบัผูร่้วมคา้ ITD ในการขนดนิ กฟผ. ถงึแมว้า่ในบางช่วงเวลาการขนดนิสว่นใหญ่จะอยูท่ีส่ายพานของผูร่้วมคา้ ITD กต็าม
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2.5. การตลาดและการแข่งขนั 

2.5.1. กลยุทธก์ารแข่งขนัของบริษทัฯ 

ในการกําหนดกลยุทธ์การแข่งขนัและนโยบายการดําเนินธุรกจิ บรษิัทฯ ได้กําหนดกลยุทธ์การแข่งขนัและ

นโยบายการดาํเนินธุรกจิหลกัของบรษิทัฯ ดงัน้ี 

1. ประสบการณ์ในการทํางานของผูบ้รหิาร งานให้บรกิารด้านการขุดและขนถ่านหนินัน้ เป็นงานที่ต้องใช้

ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการทํางานเป็นอย่างมาก ผู้บริหารหลายท่านของบริษัทฯ มี

ประสบการณ์ในการทํางานดา้นวศิวกรรม มคีวามรู ้ความสามารถ และความเขา้ใจงานเป็นอย่างด ีทําให้

การดาํเนินงานสามารถพฒันาไปไดอ้ย่างต่อเน่ือง 

นอกจากน้ี ด้วยประสบการณ์การทํางานอนัยาวนานในพืน้ที่การทํางานในเหมอืงแม่เมาะ ทําใหผู้้บรหิาร

ตลอดจนพนักงานทุกระดบัของบรษิทัฯ มคีวามสมัพนัธ์อนัใกล้ชดิกบัผู้ว่าจา้งทําใหก้ารประสานงาน และ

ช่วยเหลอืเกือ้กลูระหว่างกนัเพื่อใหง้านโดยรวมบรรลุผลสาํเรจ็เป็นไปไดอ้ย่างราบรื่น 

2. ผลงานโครงการเป็นทีย่อมรบั บรษิัทฯ ได้เป็นผู้รบัเหมาในโครงการของ กฟผ. ตัง้แต่ปี 2526 และได้รบั

ความไว้วางใจจาก กฟผ. ในการทําเหมอืงถ่านหนิมาโดยตลอด และขณะน้ี บริษัทฯ กําลงัทําเหมอืงใน

โครงการ 7 และโครงการ 8 ซึง่นอกจากงานในประเทศแลว้ บรษิทัฯ ยงัไดเ้ขา้ทําสญัญากบัโครงการหงสา 

ซึง่เป็นโรงไฟฟ้าพลงังานถ่านหนิขนาด 1,878 เมกะวตัต ์ถอืวา่เป็นโรงไฟฟ้าพลงังานถ่านหนิขนาดใหญ่อกี

แห่งในแถบเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้

3. ความพรอ้มของเครื่องจกัรและอุปกรณ์ เน่ืองจากงานใหบ้รกิารขุดเหมอืง เป็นงานทีต่้องพึง่พาเครื่องจกัร

และอุปกรณ์มาก ทัง้เครื่องจกัรหลกั เช่น รถขดุบุง้กีห๋มุน รถขดุและบรรทุก ระบบสายพาน เครื่องโม่ เครื่อง

โปรยดนิ และเครื่องจกัรช่วย เช่น รถแทรคเตอร์ รถเกรด รถบรรทุก รถเครน ซึ่งบรษิัทฯ มเีครื่องจกัรที่

หลากหลายและมคีวามสมัพนัธท์ีด่กีบัผูผ้ลติเครื่องจกัร ทาํใหม้คีวามพรอ้มทีจ่ะเขา้ไปประมลูและดาํเนินงาน

ในเหมอืงอื่นๆ ในอนาคต นอกจากน้ีบรษิทัฯ ยงัมเีทคโนโลยใีนการทาํเหมอืงแร่ทีก่า้วหน้า เช่น เทคโนโลยี

เซนเซอรเ์ลเซอร ์3 มติ ิ(3D Lasor Sensors) ซึง่เป็นซอฟต์แวรท์ีต่ดิตามการทํางานของเครื่องจกัร และ

เทคโนโลย ีAutoSonde ซึง่เป็นเทคโนโลยซีึง่ช่วยใหก้ารเจาะหลุมเพื่อจุดระเบดิง่ายขึน้ ทําใหก้ารทํางาน

เป็นไปไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพมากขึน้และปลอดภยัยิง่ขึน้ 

ทัง้น้ี ความพรอ้มของเครื่องจกัรและอุปกรณ์ของบรษิทัฯ ยงัเกดิจากความมปีระสทิธภิาพของงานซ่อมบาํรุง   

ทัง้จากบุคลากรของบรษิัทฯ เองที่มทีมีงานดูแลรกัษาและซ่อมบํารุงที่มปีระสบการณ์มากกว่าร้อยละ 30 

ของพนกังานทัง้หมด โดยแบ่งหน้าทีค่วามรบัผดิชอบในกลุ่มเครื่องจกัรทีช่ดัเจน อกีทัง้ยงั outsource งาน

ซ่อมบํารุงบางส่วนที่ต้องการความเร่งด่วนและมีลักษณะงานเฉพาะให้กับบริษัทภายนอกที่มีความ

เชีย่วชาญเพื่อลดตน้ทุนและไดง้านทนัต่อความตอ้งการ 

4. บุคลากรทีม่คีวามเชีย่วชาญในการดาํเนินงาน บุคลากรนับเป็นองคป์ระกอบหน่ึงทีส่าํคญัในการดําเนินงาน

ของบรษิทัฯ บรษิทัฯ มบีุคลากรที่มปีระสบการณ์และความชํานาญการทัง้ในดา้นวศิวกรรมการออกแบบ 

และการใชแ้ละประกอบเครื่องจกัร และในปจัจุบนั บรษิทัฯ ยงัไดว้างแนวทางการดูแลพนักงานของบรษิทัฯ 

ในระดบัปฏบิตักิารและระดบักลางใหม้คีวามรูค้วามเชีย่วชาญ เพื่อใหไ้ล่ทนักบัพนักงานระดบัสงูทีม่คีวามรู้

และประสบการณ์ทําใหก้ารทํางานเป็นไปไดอ้ย่างต่อเน่ืองตัง้แต่การวางแผน ไปถงึการดําเนินงานจรงิ ซึง่

หากเครื่องจกัรชํารุด บุคลากรของบรษิัทฯ ก็สามารถเข้าไปซ่อมแซมได้ทนัท่วงที ลดความล่าช้าที่อาจ

เกดิขึน้ได ้และทาํใหบ้รษิทัฯ ไม่สง่งานล่าชา้  

นอกจากน้ี พนักงานของบรษิัทฯ ยงัมคีวามคล่องตวัในการโยกย้ายไปปฏบิตัิงานชัว่คราวและประจํายงั

โครงการใหม่ๆ เช่น โครงการเหมอืงหงสา ซึง่ในเบือ้งตน้ตอ้งการบุคลากรในตําแหน่งหลกั ไปเป็นผูบุ้กเบกิ
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วางรากฐานและสอนงานใหก้บัพนักงานทีร่บัจากทอ้งถิน่ ซึง่ยงัขาดความรูแ้ละประสบการณ์ โดยบรษิทัฯ 

สามารถเคลื่อนยา้ยบุคลากรจากโครงการเหมอืงแม่เมาะไปยงัโครงการหงสาไดอ้ย่างราบรื่น ไม่มผีลต่อการ

ทาํงานในโครงการเดมิแต่อย่างใด  

นอกจากการส่งเสริมด้านความรู้และความเชี่ยวชาญแล้ว บริษัทฯ ยงัให้ความสําคญักบัการดูแลความ

เป็นอยู่ของพนักงานโดยเฉพาะในระดบัปฏบิตักิารซึง่ทําใหพ้นักงานมกีําลงัใจในการปฏบิตังิานและพรอ้ม

จะร่วมปฏบิตังิานกบับรษิทัฯ อย่างเตม็ใจและต่อเน่ือง โดยบรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้รีะบบสวสัดกิารพืน้ฐานไดแ้ก่ 

การจดัสรรทีด่นิเพื่อใชเ้ป็นทีพ่กัอาศยัถาวร การจดัระบบสวสัดกิารรกัษาพยาบาลและการประกนัสุขภาพ

และอุบตัิเหตุ รวมถึงการจดัการแรงงานสมัพนัธ์เพื่อรบัทราบความต้องการของพนักงานและตอบสนอง

อย่างสมเหตุสมผล 

2.5.2. กลุ่มลูกค้า 

กลุ่มลกูคา้ของบรษิทัฯ จะเป็นกลุ่มลกูคา้ในอุตสาหกรรมไฟฟ้า ซึง่เปิดประมลูราคาจา้งใหผู้ป้ระกอบการดา้นการ

ทาํเหมอืงเขา้ร่วมการประมลู ทัง้น้ีกลุ่มลกูคา้ของบรษิทัฯ สามารถแบ่งออกเป็นบรษิทัทัง้ในและต่างประเทศดงัน้ี 

ลูกค้าในประเทศ  

ลกูคา้หลกัในประเทศของบรษิทัฯ คอื กฟผ. โดยบรษิทัฯ เป็นผูร้บัเหมาในการขุดขนดนิและถ่านหนิทีเ่หมอืงแม่

เมาะ อําเภอแม่เมาะ จงัหวดัลําปาง ซึง่เป็นโครงการของ กฟผ. ทัง้น้ีเหมอืงแม่เมาะเป็นเหมอืงถ่านหนิทีม่ขีนาดใหญ่

ทีส่ดุในประเทศไทย มปีรมิาณสะสมของถ่านหนิประมาณ 1,130 ลา้นตนั โดยถ่านหนิดงักล่าวจะถูกลาํเลยีงเพื่อสง่ต่อให้

โรงไฟฟ้าถ่านหนิแม่เมาะ ซึง่ดาํเนินการโดย กฟผ. 

เหมอืงแม่เมาะไดร้บัการพฒันาในปี 2512 โดย กฟผ. เพื่อใช้ในการผลติกระแสไฟฟ้า โดยโรงไฟฟ้าแม่เมาะ

ก่อตัง้ขึน้ในปี 2515 โดยการดาํเนินการก่อสรา้งมรีายละเอยีดดงัน้ี 

เคร่ืองท่ี 
กาํลงัการผลิตติดตัง้  

(เมกะวตัต)์ 
เร่ิมก่อสร้าง (พ.ศ.) นําเข้าใช้งาน (พ.ศ.) 

1 75 2518 2521 

2 75 2518 2522 

3 75 2518 2524 

4 150 2524 2527 

5 150 2524 2527 

6 150 2525 2528 

7 150 2525 2528 

8 300 2528 2532 

9 300 2530 2533 

10 300 2532 2534 

11 300 2532 2535 

12 300 2534 2538 

13 300 2534 2538 

ทีม่า: แผนกประชาสมัพนัธโ์รงไฟฟ้าแม่เมาะ 

อย่างไรกด็ ีปจัจุบนั โรงไฟฟ้าแม่เมาะเหลอืเพยีงเครื่องผลติไฟฟ้าเครื่องที ่4 ถงึเครื่องที ่13 ทีย่งัใชง้านอยู่ ล่าสดุ 

โครงการขยายกําลงัผลติโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที ่4 -7 จ.ลําปาง ไดม้กีารจดัทํารายงานการศกึษา

ผลกระทบสิง่แวดลอ้มและสุขภาพ (EHIA) ใหม่ เน่ืองจากผลการประกวดราคาไดโ้รงไฟฟ้าขนาดกําลงัผลติ 655 เมกะ
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วตัต ์ซึง่สงูกว่า 600 เมกะวตัตใ์นการจดัทาํรายงาน EHIA ครัง้แรก เน่ืองจากเป็นเครื่องทีม่ปีระสทิธภิาพและเป็นมติรต่อ

สิง่แวดล้อมดขีึน้ และอยู่ภายใต้งบประมาณเดมิ อย่างไรกต็าม กําลงัผลติติดตัง้ที่เปลี่ยนแปลงดงักล่าว จะต้องมกีาร

จดัทาํรายงาน EHIA ใหม่ดว้ย 

         สาํหรบัโครงการขยายกาํลงัผลติโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที ่4-7 มคี่าควบคุมการระบาย

มลสารทีป่ากปล่องโรงไฟฟ้าทีด่กีว่าเกณฑม์าตรฐาน โดยการปล่อยก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์(SO2) 236 มลิลกิรมัต่อ

ลกูบาศกเ์มตร จากค่ามาตรฐาน 471 มลิลกิรมัต่อลูกบาศกเ์มตร ก๊าซออกไซดข์องไนโตรเจน (NOx) 169 มลิลกิรมัต่อ

ลกูบาศกเ์มตร จากค่ามาตรฐาน 376 มลิลกิรมัต่อลูกบาศกเ์มตร และฝุ่นละออง 30 มลิลกิรมัต่อลูกบาศกเ์มตร จากค่า

มาตรฐาน 80 มิลลิกรมัต่อลูกบาศก์เมตร จะเห็นได้ว่าโครงการฯ ใหม่มกีารควบคุมการระบายมลสารอยู่ในเกณฑ์

มาตรฐาน ไม่กระทบต่อสิง่แวดลอ้มและสขุภาพประชาชน และดกีว่าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ 4 -7 เดมิ   

 อน่ึง การจดัเวทรีบัฟงัความคดิเหน็เพื่อกาํหนดขอบเขตและแนวทางการประเมนิผลกระทบและสุขภาพ (ค.1) 

ไดม้กีาํหนดจดัขึน้แลว้ในวนัที ่26 พฤศจกิายน 2559 ทีผ่่านมา ทีว่ทิยาลยัเทคโนโลยแีละการจดัการ กฟผ.แม่เมาะ จ.

ลําปาง และไดม้ปีระชาชนจํานวนหน่ึงรวมตวักนัชุมนุมอภปิรายในประเดน็ความกงัวลเรื่องผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้ม 

กฟผ. จึงเลื่อนการรบัฟงัความคิดเหน็ออกไปก่อนเพื่อทําความเข้าใจกบัชุมชน และประชาสมัพนัธ์การดําเนินการ

ดงักล่าวอกีครัง้ โดย กฟผ. จะเชญิกลุ่มผูนํ้าชุมชนทุกกลุ่มมาหารอืกนัถงึแนวทางการจดัรบัฟงัความคดิเหน็ครัง้ต่อไป 

โดยโรงไฟฟ้าแม่เมาะ สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าไปยงัจงัหวดัต่างๆในภาคเหนือตอนบนและตอนล่าง เชื่อมต่อไป

ยงัภาคกลางจนถงึกรุงเทพมหานคร และเชื่อมโยงกบัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือดว้ย คดิเป็นประมาณรอ้ยละ 20 ของ

กาํลงัการผลติทัง้หมดในประเทศ  

กฟผ. ไดด้าํเนินการจา้งผูร้บัเหมาทีม่คีวามพรอ้มทัง้ดา้น เครื่องจกัร อุปกรณ์ต่างๆ รวมถงึประสบการณ์ ความรู้

ความสามารถ โดยผ่านการประมลูงานเป็นโครงการตามปรมิาณและช่วงเวลาการขุด ตัง้แต่ปี 2526 โดย กฟผ. ไดเ้ปิด

ประมลูราคาจา้งเป็นสญัญาๆ โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 

โครงการ รายละเอียดของงาน ผูช้นะการประกวดราคา ระยะเวลา 

1 • ขดุขนดนิ 90.0 ลา้น ลบ.ม. แน่น บรษิทั สหกลเอนยเินียร ์จาํกดั 2526-33 

2 
• ขดุขนดนิ 244.50 ลา้น ลบ.ม. แน่น 

• ขดุคดัแยกและขนถ่านหนิ 25 ลา้นตนั 

• ขนดนิ 43.50 ลา้น ลบ.ม.แน่น 

บรษิทั สหกลเอนยเินียร ์จาํกดั 2532-41 

3 
• ขดุขนดนิ 337.0 ลา้น ลบ.ม. แน่น 

• ขดุคดัแยกและขนถ่านหนิ 46.0 ลา้นตนั 

• ขนดนิ 46.0 ลา้น ลบ.ม.แน่น 

บรษิทับา้นป ูจาํกดั 2535-44 

4 
• ขดุขนดนิ 331 ลา้น ลบ.ม. แน่น 

• ขดุคดัแยกและขนถ่านหนิ 55 ลา้นตนั 

• ขนดนิ 2.5 ลา้น ลบ.ม.แน่น 

บรษิทัเชยีงใหมค่อนสตรคัชัน่ จาํกดั 2539-51 

5 
• ขดุขนดนิ 255.0 ลา้น ลบ.ม. แน่น 

• ขดุคดัแยกและขนถ่านหนิ 38.0 ลา้นตนั 

• ขนดนิ 47.0 ลา้น ลบ.ม.แน่น 

บรษิทัอติาเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนท ์

จาํกดั (มหาชน) 
2543-52 

6 
• ขดุขนดนิ 240.0 ลา้น ลบ.ม. แน่น 

• ขดุคดัแยกและขนถ่านหนิ 45.0 ลา้นตนั 

• ขนดนิ 15.0 ลา้น ลบ.ม. แน่น 

กจิการร่วมคา้ บรษิทั เนาวรตัน์

พฒันาการ จาํกดั (มหาชน) และ 

บรษิทัสระบุรถ่ีานหนิ จาํกดั 

2553-61 

7 

• ขดุขนดนิ 365.0 ลา้น ลบ.ม. แน่น 

• ขดุขนถ่านหนิ 50.0 ลา้นตนั 

• ขดุดนิ (กฟผ. เป็นผูด้าํเนินการขดุ) 40.0 ลา้น ลบ.

ม. แน่น 

กจิการร่วมคา้ ITD – SQ 2551-62 
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โครงการ รายละเอียดของงาน ผูช้นะการประกวดราคา ระยะเวลา 

7/1 • ขดุขนดนิ 80 ลา้น ลบ.ม. แน่น กจิการร่วมคา้ SQ – ITD  2554-58 

8 
• ขดุขนดนิ 375 ลา้น ลบ.ม. แน่น 

• ขดุคดัแยกและขนถ่านหนิ 31 ลา้นตนั 
บรษิทัฯ 2559-68 

ปจัจุบนั กจิการร่วมคา้ ITD-SQ และบรษิทัฯ เป็นผูร้บัเหมาช่วงใหก้บัโครงการ 7 และ 8 ตามลําดบั ทัง้น้ี

บรษิทัฯ มคีวามตัง้ใจทีจ่ะเขา้ร่วมประมลูโครงการอื่นๆ ในเหมอืงแม่เมาะซึง่จะมกีารเปิดประมลูในอนาคต  

 

แผนผงัเหมืองแม่เมาะ 

 

 

 

ลูกค้าต่างประเทศ  

ปจัจุบนั บรษิทัฯ ไดเ้ขา้ลงนามในสญัญาว่าจา้งขดุขนดนิและถ่านหนิในโครงการเหมอืงหงสา แขวงไซยะบุร ี

สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว เป็นระยะเวลาประมาณ 12 ปี ซึ่งเหมอืงหงสามปีรมิาณถ่านหนิสํารองใน

โครงการทัง้หมดประมาณ 577.4 ล้านตัน นับเป็นเหมืองถ่านหินที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศลาว โดยโครงการ

ดงักล่าวเป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานความรอ้นทีใ่ชถ่้านหนิเป็นเชือ้เพลงิขนาด 1,878 เมกะวตัต ์ 
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แผนผงัโครงการเหมืองหงสา 

 

โครงการหงสาดาํเนินการโดย บรษิทั หงสาเพาเวอร ์จาํกดั (“HPC”) ซึง่เป็นการร่วมทุนระหวา่ง บรษิทั บา้น

ป ูเพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน) (“BPP”) บรษิทั ผลติไฟฟ้าราชบุรโีฮลดิง้ จาํกดั (มหาชน) (“RATCH”) และ รฐัวสิาหกจิถอื

หุน้ลาว (Laos Holding State Enterprise) (“LHSE”) ในสดัส่วนการถอืหุ้นร้อยละ 40  ร้อยละ 40 และรอ้ยละ 20 

ตามลาํดบั  

HPC ไดร้บัสมัปทานโรงไฟฟ้าเป็นระยะเวลา 25 ปี โดยดําเนินการก่อสรา้งตัง้แต่ปี 2554 ถงึ 2559 เพื่อส่ง

ไฟฟ้าใหก้บั กฟผ. จํานวน 1,473 เมกะวตัต์ และบรษิทั ไฟฟ้า-ลาว จํากดัจาํนวน 100 เมกะวตัต์ และนําไปใชภ้ายใน

โครงการอกี 75 เมกะวตัต ์ทัง้น้ีโครงการหงสามแีผนขดุและขนถ่านหนิ 14.3 ลา้นตนัต่อปี โดยบรษิทัฯ และบรษิทั อติา

เลยีนไทย หงสา จาํกดั ไดร้บัสญัญาว่าจา้งในการขดุขนดนิและถ่านหนิในโครงการ รายละเอยีดของโรงไฟฟ้าหงสาและ

งานขดุขนดนิและถ่านหนิ มดีงัน้ี 

รายละเอียดโรงไฟฟ้าหงสา 

เคร่ืองท่ี 
กาํลงัการผลิตติดตัง้  

(เมกะวตัต)์ 

กาํลงัการผลิตสทุธิ 

(เมกะวตัต)์ 
กาํหนดจ่ายไฟฟ้า (พ.ศ.) 

1 626 551 ม.ิย. 2558 

2 626 551 พ.ย. 2558 

3 626 551 ม.ีค. 2559 

รวม 1,878 1,653  

ทีม่า: คณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาต ิ 

รายละเอียดงานขดุขนดินท่ีเก่ียวขอ้ง 

รายละเอียดของงาน ผูร้บัผิดชอบ 
มลูค่างาน 

(ล้านบาท) 
ระยะเวลา 

• ขดุขนดิน 207.0 ล้าน ลบ.ม. แน่น 

• ขดุขนถ่านหิน 82.5 ล้านตนั 
บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 11,742.71 12 ปี (2558-69) 
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2.5.3. ผลงานในอดีต 

โครงการในอดีต 

บริษทั โครงการ คู่สญัญา (ผูว้่าจ้าง) รายการ สถานะ 

สดัส่วน

การลงทุน 

(ร้อยละ) 

วนัเร่ิมสญัญา 
วนัส้ินสดุ

สญัญา 

มลูค่างาน 

(ล้านบาท) 

SE แมเ่มาะโครงการ 1 กฟผ. 1) ขดุขนดนิ 90 ลา้น ลบ.ม. แน่น 

2) ขดุขนดนิ 22 ลา้น ลบ.ม. แน่น (เพิม่เตมิ) 

3) ขดุและแยกถ่านชัน้ J 1.5 ลา้น ลบ.ม. แน่น 

(เพิม่เตมิ) 

จบแลว้ 100   2526  2533 3,543.51 

 

SE แมเ่มาะโครงการ 2 กฟผ. 1) ขดุขนดนิ 244.5 ลา้น ลบ.ม. แน่น  

2) ขดุขนถ่าน 25 ลา้นตนั 

3) ขนดนิ 43.5 ลา้น ลบ.ม. แน่น 

4) งานเปลีย่นแปลงทีด่นิและขดุขนดนิ 75.0 ลา้น ลบ.

ม. แน่น (เพิม่เตมิ) 

จบแลว้ 100  2532  2542 9,865.21 

SE ก่อสรา้งทางหมายเลข 

35 สายธนบุร-ีปากท่อ 

ตอนดาวคะนอง 

กรมทางหลวง ก่อสรา้งทางหมายเลข 35 สายธนบุร-ีปากท่อ ตอน

ดาวคะนอง 

จบแลว้ 100 2539 2543 1,501.30 

SE งานโครงการย่อย แม่

เมาะ  

กฟผ. 1) ขดุขนดนิ 8 ลา้น ลบ.ม. แน่น (เพิม่เตมิ) 

2) ขดุขนถ่าน 2 ลา้นตนั 

3) ขนดนิ 1 ลา้น ลบ.ม. แน่น 

จบแลว้ 100  2541  2542 283.61 

SE งานโครงการย่อย แม่

เมาะ 

กฟผ. 1) ขดุขนดนิ 5.7 ลา้นลบม. แน่น  

2) ขนดนิ 1.5 ลา้นลบม. แน่น 

จบแลว้ 100 2543  2543 176.90 

SE งานตดิตัง้และ

ดาํเนินการระบบ

สายพาน-คลองท่าด่าน 

CCVK Joint Venture งานตดิตัง้และดาํเนินการระบบสายพาน-คลองท่าด่าน จบแลว้ 100 2543 2547 91.40 

SQ ขดุ ขน ยา้ย หน้าดนิ 

เหมอืงแมเ่มาะ(สญัญาที่

5) 

ITD ขดุ ขน ยา้ย หน้าดนิ 5.1 ลา้น ลบ.ม. แน่น จบแลว้ 100 ก.ค. 2544 พ.ค. 2545 190.4 
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บริษทั โครงการ คู่สญัญา (ผูว้่าจ้าง) รายการ สถานะ 

สดัส่วน

การลงทุน 

(ร้อยละ) 

วนัเร่ิมสญัญา 
วนัส้ินสดุ

สญัญา 

มลูค่างาน 

(ล้านบาท) 

SQ บดย่อยดนิ และขดุถ่าน 
เหมอืงแมเ่มาะ(สญัญาที่

5) 

ITD บดย่อยดนิ11.1ลา้น ลบ.ม. แน่น และขดุถ่าน 4.1ลา้นตนั จบแลว้ 100 ธ.ค. 2545 ม.ีค.48 114.5 

SQ ขดุ ขน ยา้ย หน้าดนิ 

เหมอืงแมเ่มาะ(สญัญาที่

4) 

เชยีงใหมค่อนสตรคัชัน่ 

(บจก.) 

ขดุ ขน ยา้ย หน้าดนิ จบแลว้ 100 ก.พ. 2545 เม.ย. 2549 504.00 

SQ ตดิตัง้ระบบสายพาน 

คลองท่าด่าน 

กจิการร่วมคา้ CCVK ตดิตัง้ระบบสายพาน คลองท่าด่าน จบแลว้ 100 ม.ีค. 2545 ก.พ. 2547 68.74 

SQ จา้งเหมาบดย่อยขนาด

ดนิ 

ITD จา้งเหมาบดย่อยขนาดดนิโดยเครือ่งโมแ่ละขดุถ่าน จบแลว้ 100 ก.พ. 2547 ม.ิย. 2547 24.64 

SQ จา้งเหมาขดุถ่าน ITD จา้งเหมาขดุถ่านดว้ยรถขดุไฟฟ้า DEMAG จบแลว้ 100 ก.ค. 2547 ม.ิย. 2548 11.25 

SQ จา้งเหมาบดย่อยขนาด

ดนิ 

ITD จา้งเหมาบดย่อยขนาดดนิโดยเครือ่งโม ่ จบแลว้ 100 ต.ค. 2547 ม.ิย. 2548 14.85 

SQ จา้งเหมาขดุถ่าน ITD จา้งเหมาขดุถ่านดว้ยรถไฟฟ้า DEMAG จบแลว้ 100 ก.ค. 2548 ม.ิย. 2549 11.25 

ASQ-SQ ขดุขนดนิ 80 ลา้น ลบ.

ม. แน่น 

กฟผ. ขดุขนดนิ 80 ลา้น ลบ.ม. แน่น จบแลว้ 50 ต.ค. 2550 ก.พ. 2553 2,820.25 

SQ-ITD โครงการ 7/1 ของ

เหมอืงถ่านหนิแมเ่มาะ 

กฟผ. ขดุและขนดนิปรมิาณ 80.0 ลา้น ลบ.ม. แน่น จบแลว้ 50 ส.ค. 2554 ก.ย. 2558 5,273.0 

หมายเหตุ 

- บรษิทั สหกลเอนยเินียร ์จาํกดั (“SE”) การดาํเนินงานในโครงการของ SE ในตารางขา้งตน้ โดยส่วนใหญ่เป็นการดาํเนินงานจากทมีงานกลุ่มเดยีวกนักบั SQ 

- บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จาํกดั (มหาชน) (“SQ”) 

- กจิการร่วมคา้ เอ.เอส.แอสโซชเิอท เอนยเินียริง่ (1964) จาํกดั และ บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จาํกดั (มหาชน) (“ASQ-SQ”) 
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โครงการปัจจบุนั 

บริษทั โครงการ คู่สญัญา (ผูว้่าจ้าง) รายการ สถานะ 

สดัส่วนการ

ลงทุน 

(ร้อยละ) 
วนัเร่ิมสญัญา 

วนัส้ินสดุ

สญัญา 

จาํนวน

เงิน (ล้าน

บาท) 

ITD-SQ โครงการ 7 ของ

เหมอืงถ่านหนิแม่

เมาะ 

กฟผ. 1) ขดุและขนดนิปรมิาณ 365.0 ลา้น ลบ.ม. แน่น 

2) ขดุคดัแยกและขนถ่านหนิปรมิาณ 50.0 ลา้นตนั 

3) งานขนดนิปรมิาณประมาณ 40.0 ลา้น ลบ.ม. แน่น 

ดาํเนินการ 50 ต.ค. 2551 เม.ย. 2563 21,906.0 

SQ โครงการในเหมอืง

หงสา 

บจก. หงสาเพาเวอร ์ 1) ขดุและขนดนิปรมิาณ 207.0 ลา้น ลบ.ม. แน่น 

2) ขดุคดัแยกและขนถ่านหนิปรมิาณ 82.5 ลา้นตนั 

ดาํเนินการ 100 ม.ค. 2557 ม.ค. 2569 11,742.71 

SQ โครงการ 8 ของ

เหมอืงถ่านหนิแม่

เมาะ 

กฟผ. 1) ขดุและขนดนิปรมิาณ 375.0 ลา้น ลบ.ม. แน่น 

2) ขดุคดัแยกและขนถ่านหนิปรมิาณ 31.0 ลา้นตนั 

ดาํเนินการ 100 พ.ย. 2558 2568 22,871.00 

หมายเหตุ 

- บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จาํกดั (มหาชน) (“SQ”) 

- กจิการร่วมคา้ไอทดี ี– เอสควิ (“ITD-SQ”) 

- กจิการร่วมคา้เอสควิ – ไอทดี ี(“SQ-ITD”) 
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2.5.4. แนวโน้มภาวะอตุสาหกรรมและสภาพการแข่งขนั 

สถานการณ์ถ่านหินในประเทศไทย 

ถ่านหินสามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภทได้แก่  ลิกไนต์ ซับบิทูมินัส บิทูมินัส และแอนทราไซต์ โดยมี

รายละเอยีดดงัน้ี 

1. ลิกไนต์ (Lignite) เป็นถ่านหนิที่มสีน้ํีาตาลผวิด้าน (Brown Coal) มซีากพชืหลงเหลอือยู่เลก็น้อย มี

คารบ์อนรอ้ยละ 60 ถงึ 75 มอีอกซเิจนค่อนขา้งสงู มคี่าความชืน้สงูถงึรอ้ยละ 30 ถงึ 70 ทําใหเ้มื่อตดิไฟมคีวนัและเถ้า

ถ่านมาก อย่างไรกด็ ีนิยมใชเ้ป็นถ่านหนิทีใ่ชเ้ป็นเชือ้เพลงิสาํหรบัผลติกระแสไฟฟ้า  

2. ซบับิทูมินัส (Subbituminous) เป็นถ่านหนิทีใ่ชเ้วลาในการเกดินานกว่าลกิไนต ์มสีน้ํีาตาลถงึสดีาํ ผวิมี

ทัง้ด้านและเป็นมนั มคี่าความชืน้ประมาณรอ้ยละ 25 ถงึ 30 และมคีารบ์อนสงูกว่าถ่านหนิลกิไนต์ เป็นเชื้อเพลงิที่มี

คุณภาพเหมาะสมในการผลติกระแสไฟฟ้าและงานอุตสาหกรรม 

3. บิทูมินัส (Bituminous) เป็นถ่านหนิเน้ือแน่น ใชเ้วลาในการเกดินานกว่าซบับทิมูนิัส มลีกัษณะแขง็ มนั

วาว มสีน้ํีาตาลถงึสดีาํสนิท ใชเ้ป็นเชือ้เพลงิเพื่อการถลุงโลหะ และเป็นวตัถุดบิเพื่อเปลีย่นเป็นเชือ้เพลงิอื่น 

4. แอนทราไซต ์(Anthracite)  เป็นถ่านหนิทีใ่ชเ้วลาในการเกดินานทีสุ่ด มสีดีาํเงาและมนัวาวมาก มรีอย

แตกเวา้แบบกน้หอย มปีรมิาณคารบ์อนประมาณรอ้ยละ 90 ถงึ 98 และมคี่าความชืน้ตํ่าทีป่ระมาณรอ้ยละ 2 ถงึ 5 แมม้ี

ค่าความรอ้นสงูแต่ตดิไฟยาก เมื่อตดิไฟจะใหเ้ปลวไฟสน้ํีาเงนิ ไม่มคีวนั และใชเ้วลาเผาไหมน้าน ทําใหส้่วนใหญ่ใชเ้ป็น

เชือ้เพลงิในอุตสาหกรรมต่าง ๆ 

ตารางสรปุคณุสมบติัของถ่านหินแต่ละประเภท 

ชนิด ค่าความรอ้น ค่าความช้ืน 

1. ลกิไนต ์ ตํ่า – ปานกลาง สงู 

2. ซบับทิมูนิสั ปานกลาง – สงู ปานกลาง 

3. บทิมูนิสั สงู ตํ่า 

4. แอนทราไซต ์ สงู ตํ่า 

สําหรบัถ่านหินซบับทิูมินัส บทิูมินัส และแอนทราไซต์กําเนิดในยุคคาร์นิบอฟอรสั (Carboniferous) มีอายุ

ประมาณ 345 ลา้นปี เป็นถ่านหนิทีม่คุีณภาพสงู โดยมแีหล่งถ่านหนิเหล่าน้ีอยู่ในทวปียุโรปและอเมรกิาเป็นส่วนใหญ่ 

สาํหรบัถ่านหนิในประเทศไทยทีพ่บแลว้สว่นมากเป็นถ่านหนิลกิไนตแ์ละบทิมูนิสั จะมเีพยีงสว่นน้อยทีเ่ป็นแอนทราไซต ์

และมกัจะพบในหนิยุคเทอเทยีรี ่(Tertiary) มอีายุประมาณ 60 ถงึ 70 ลา้นปี สว่นใหญ่เกดิในทะเลสาบ บรเิวณทีพ่บถ่าน

หนิในประเทศไทยมหีลายแห่ง อาท ิอาํเภอแม่เมาะ จงัหวดัลาํปาง อาํเภอลี ้จงัหวดัลาํพนู และจงัหวดักระบี ่เป็นตน้  



บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1)         2 - 27 

 

สถานการณ์ถ่านหินในประเทศไทย 

ในปี 2557 การผลติถ่านหนิในประเทศมาจาก 2 แหล่งคอื (1) เหมอืงของ กฟผ. ซึง่ประกอบดว้ยเหมอืงแม่

เมาะ จงัหวดัลาํปาง และเหมอืงกระบี ่จงัหวดักระบี ่โดยเหมอืงกระบีไ่ดห้ยุดการผลติแลว้ตัง้แต่ปี 2551 และ (2) เหมอืง

ของบรษิทัเอกชน  

 
 

ทีม่า: รายงานสถติพิลงังานของประเทศไทย ปี 2558 โดยสาํนกันโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลงังาน 

ในปี 2557 ประเทศไทยมกีารผลติถ่านหนิทัง้สิน้ประมาณ 18 ลา้นตนัมาจากเหมอืงแม่เมาะประมาณ 17.1 ลา้น

ตนัคดิเป็นรอ้ยละ 94 ของการผลติถ่านหนิทัง้หมดในประเทศ และมาจากเหมอืงของบรษิทัเอกชนประมาณ 0.8 ลา้นตนั

คดิเป็นรอ้ยละ 6 ของการผลติถ่านหนิทัง้หมดในประเทศ 

แหล่งถ่านหินในประเทศไทย 

 แหล่งถ่านหนิทีใ่นประเทศไทยพบกระจายอยู่ทัว่ทุกภาคของประเทศ แต่ส่วนใหญ่จะอยู่ในภาคเหนือ โดยถ่าน

หนิทีพ่บเกอืบทัง้หมดคอื ลกิไนต ์ในปจัจุบนัถ่านหนิถอืเป็นแร่ทีส่าํคญัทีสุ่ดของไทย โดยในปี 2553 ไทยมผีลผลติถ่าน

หิน 18.4 ล้านตัน มูลค่าประมาณ 17,663 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 31 ของมูลค่าผลผลิตแร่ทัง้หมดของไทย 

ประเทศไทยมคีวามตอ้งการใชถ่้านหนิมากกว่าผลผลติถ่านหนิในประเทศ ประกอบกบัถ่านหนิทีผ่ลติไดใ้นประเทศส่วน

ใหญ่เป็นถ่านหนิประเภทลกิไนต์ซึ่งมค่ีาความร้อนตํ่าทําให้ไม่สอดคล้องกบัความต้องการใช้ถ่านหนิภายในประเทศ

โดยเฉพาะอย่างยิง่จากภาคอุตสาหกรรมซึง่ต้องการใชถ่้านหนิทีม่ค่ีาความรอ้นสงูและมมีลภาวะตํ่าจงึต้องมกีารนําเขา้

ถ่านหินจากต่างประเทศ ทัง้น้ี ในปี 2553 ประเทศไทยนําเข้าถ่านหินประมาณ 17 ล้านตัน ส่วนใหญ่เป็นถ่านหิน

ประเภทซบับทิมูนิสัและบทิมูนิสั สาํหรบัใชเ้ป็นเชือ้เพลงิในอุตสาหกรรมปนูซเีมนต ์อุตสาหกรรมผลติกระแสไฟฟ้า และ

อุตสาหกรรมที่ใช้พลงังานความร้อนผลติไอน้ําในกระบวนการผลติ เช่น อุตสาหกรรมกระดาษ อุตสาหกรรมอาหาร 

อุตสาหกรรมสิง่ทอ เป็นตน้ 

 จากขอ้มูล ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2552 จากกรมเชือ้เพลงิธรรมชาติ กระทรวงพลงังานพบว่า ประเทศไทยมี

ปรมิาณสาํรองถ่านหนิรวมทัง้สิน้ 1,354 ลา้นตนั (ทีม่า: BP Public Limited Company ประเทศสหราชอาณาจกัร 2553)  

มสีดัส่วนปรมิาณสาํรองต่อการผลติ (Reserve to production ratio หรอื R/P ratio) ถงึ 72 ปี ซึง่สงูกว่าก๊าซธรรมชาติ

และน้ํามนัซึง่ม ีR/P ratio เพยีง 12 และ 4 ปีตามลําดบั ทัง้น้ี ในปี 2553 ประเทศไทยมเีหมอืงแร่ถ่านหนิลกิไนต์ทีเ่ปิด
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ดาํเนินการจํานวน 9 เหมอืง ใน 3 จงัหวดั ไดแ้ก่ ลําปาง ลําพูน และตาก มกีารจา้งงานประมาณ 2,000 คน มผีลผลติ

ถ่านหนิประมาณ 18.4 ล้านตนั คดิเป็นมูลค่าประมาณ 17,663 ลา้นบาท โดยผลผลติส่วนใหญ่มาจากเหมอืงแม่เมาะ

ของการไฟฟ้าฝา่ยผลติแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ทีจ่งัหวดัลาํปาง ซึง่มคี่าความรอ้นตัง้แต่ 1,000 ถงึ 3,000  กโิลแคลลอ

รี่ต่อกิโลกรัม แต่จะถูกนํามาผสมเพื่อให้ได้ค่าความร้อนประมาณ 2,400 กโิลแคลลอรี่ต่อกิโลกรมั ก่อนป้อนเขา้สู่

โรงไฟฟ้าแม่เมาะ มค่ีาความชืน้ประมาณรอ้ยละ 30 ขีเ้ถ้าประมาณรอ้ยละ 22 และกํามะถนัประมาณรอ้ยละ 2.8 (จาก

การสอบถามผูป้ระกอบการ) 

 ทัง้น้ี ผลผลติถ่านหนิของไทยมแีนวโน้มเพิม่ขึน้ในชว่งปี 2546-2548 และมแีนวโน้มลดลงจากระดบัประมาณ 21 

ลา้นตนัในปี 2548 มาอยู่ทีร่ะดบัประมาณ 18 ลา้นตนัในปี 2553  

 

ปริมาณสาํรองถ่านหินในแอ่งท่ียงัคงมีการผลิตอยูใ่นปี 2549 

 
สถานท่ี ปริมาณสาํรอง (ล้านตนั) 

ช่ือแอ่ง อาํเภอ จงัหวดั ผลิตแล้ว คงเหลือ 

1. บ่อหลวง ฮอด เชยีงใหม ่ 1.39 n.a. 

2. แม่ทาน สบปราบ ลาํปาง 30.07 5.78 

3. แม่เมาะ แม่เมาะ ลาํปาง 273.74 1,130.88 

4. แม่ตบี งาว ลาํปาง 0.91 n.a 

5. ลี ้ ลี ้ ลาํพนู 39.24 n.a. 

6. เชยีงม่วน เชยีงม่วน พะเยา 3.96 n.a. 

7. กระบี ่ เมอืง กระบี ่ 8.62 111.38 

จากตารางขา้งตน้ ประเทศไทยมแีหล่งถ่านหนิทีย่งัมกีารผลติอยู่จาํนวน 7 แห่งโดยรอ้ยละ 80 เป็นปรมิาณ

สาํรองของเหมอืงแม่เมาะและรอ้ยละ 8 เป็นปรมิาณสาํรองจากเหมอืงกระบี ่  
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ปริมาณสาํรองถ่านหินในแอ่งท่ียุติการผลิต 

  สถานท่ี ปริมาณสาํรอง (ล้านตนั) 

ช่ือแอ่ง อาํเภอ จงัหวดั ผลิตไปแล้ว คงเหลือ 

1. นาฮ่อง แมแ่จม่ เชยีงใหม ่ 2.48 n.a. 

2. แม่ตื่น แม่ระมาด ตาก 0.32  0.90 

3. แม่ละเมา แม่สอด ตาก 1.21 0.44 

4. หนองหญา้ปลอ้ง หนองหญา้ปลอ้ง เพชรบุร ี 1.20 0.51 

5. กนัตงั กนัตงั ตรงั 0.01 n.a. 

6. นาดว้ง นาดว้ง เลย 0.15 n.a. 

7. นากลาง นากลาง หนองบวัลาํภ ู 0.07 n.a. 

ปริมาณสาํรองถ่านหินในแหล่งท่ียงัไม่ได้มีการผลิต 

  สถานท่ี 
ปริมาณสาํรอง (ล้านตนั) 

ช่ือแอ่ง อาํเภอ จงัหวดั 

1. เวยีงแหง เวยีงแหง เชยีงใหม ่ 93.02 

2. ฝาง ฝาง เชยีงใหม ่ 1.12 

3. สนัปา่ตอง สนัปา่ตอง เชยีงใหม ่ 0.50 

4. บ่อสล ี ฮอด เชยีงใหม ่ 0.43 

5. ปาย ปาย แมฮ่่องสอน 0.17 

6. วงัเหนือ วงัเหนือ ลาํปาง 22.03 

7. งาว งาว ลาํปาง 48.40 

8. แจห้่ม / เมอืงปาน แจห้่ม ลาํปาง 16.19 

9. แมจ่าง แม่เมาะ , แม่ทะ ลาํปาง 2.01 

10. หา้งฉตัร หา้งฉตัร ลาํปาง 10.32 

11. แม่ทะ แม่ทะ ลาํปาง 22.49 

12. เชยีงม่วน เชยีงม่วน พะเยา 25.28 

13. นาทราย ลี ้ ลาํพนู 1.31 

14. แม่ระมาด แม่ระมาด ตาก 37.54 

15. แม่ละเมา แม่สอด ตาก 15.58 

16. พบพระ พบพระ ตาก 7.040 

17. อุม้ผาง / ปะละทะ อุม้ผาง ตาก 19.24 

18. แพร่ 
สงูเม่น เด่นชยั 

รอ้งกวาง สอง 
แพร่ 1.61 

19. บงึสามพนั บงึสามพนั เพชรบรูณ์ 6.85 

20. วเิชยีรบุร ี วเิชยีรบุร ี เพชรบรูณ์ 1.65 

21. หนองหญา้ปลอ้ง หนองหญา้ปลอ้ง เพชรบุร ี 4.45 

22. หนองพลบั หวัหนิ ประจวบครีขีนัธ ์ 10.52 
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  สถานท่ี 
ปริมาณสาํรอง (ล้านตนั) 

ช่ือแอ่ง อาํเภอ จงัหวดั 

23. สนิปุน ทุ่งใหญ่ นครศรธีรรมราช 91.06 

24. เคยีนซา เคยีนซา สรุาษฎรธ์านี 15.41 

25. สะบา้ยอ้ย สะบา้ยอ้ย สงขลา 349.86 

26. กนัตงั กนัตงั ตรงั 3.42 

27. แมใ่จ แมใ่จ พะเยา 1.845 

28. แมแ่จม่ แมแ่จม่ เชยีงใหม ่ 16.04 

29. พาน พาน เชยีงราย 10.00 

30. เสรมิงาม เสรมิงาม ลาํปาง 6.19 

 ทีม่า: กรมเชือ้เพลงิธรรมชาต ิกระทรวงพลงังาน (ขอ้มลู ณ ปี 2549) 

โครงการขดุ ขน ดินและถ่านหินในเหมืองแม่เมาะ 

  สาํหรบัเหมอืงแม่เมาะนัน้ ถอืว่าเป็นแหล่งผลติถ่านหนิทีส่าํคญัทีสุ่ดในประเทศไทย ซึง่เป็นโครงการของการ

ไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยคาดว่ายงัคงมปีรมิาณถ่านหนิทีส่ามารถขุดไดอ้กีประมาณ 300 ลา้นตนั 

โดยจะถูกนําไปใชใ้นโรงไฟฟ้าแม่เมาะ บรษิทัฯ ในฐานะผูใ้หบ้รกิารดา้นงานเหมอืงอย่างครบวงจรไดร้บัการว่าจา้งให้

เปิดหน้าเหมอืงโดยการขุด ขน ดนิและถ่านของเหมอืงดงักล่าวในโครงการเหมอืงแม่เมาะ โครงการ 1 โครงการ 2 

โครงการ 7 โครงการ 7/1 และโครงการ 8 

 โดยในปจัจุบนั ทาง กฟผ. มแีผนงานก่อสรา้งโรงไฟฟ้าทดแทนเครื่องปจัจุบนับางส่วน เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพ

ในการผลติไฟฟ้า และมแีผนที่จะขยายระยะเวลาการเดนิเครื่องโรงไฟฟ้าแม่เมาะออกไปจนถึงประมาณปี 2590 โดย

คาดว่า กฟผ. จะเปิดประมลูจดัจา้งผูร้บัเหมาในโครงการแม่เมาะ ซึง่มรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 

โครงการที ่9 เป็นโครงการของเหมอืงแม่เมาะ ซึง่คาดว่า กฟผ. จะเปิดใหผู้ส้นใจเขา้ร่วมประมลูโครงการในปี 2560 

ในงานจา้งขุดและขนดนิปรมิาณประมาณ 400 ลา้น ลบ.ม. แน่น โดยมมีูลค่าโครงการประมาณ 30,000 ลา้นบาท และ

เริม่ดาํเนินงานปี 2562 ถงึปี 2573 

โครงการที ่10 เป็นโครงการของเหมอืงแม่เมาะ ซึง่คาดว่า กฟผ. จะเปิดใหผู้้สนใจเขา้ร่วมประมูลโครงการในปี 

2567 ในงานจา้งขดุและขนดนิปรมิาณประมาณ 460 ลา้น ลบ.ม. แน่น โดยมมีลูค่าโครงการประมาณ 35,000 ลา้นบาท 

และเริม่ดาํเนินงานปี 2569 ถงึปี  2580 

โครงการที ่11 เป็นโครงการของเหมอืงแม่เมาะ ซึง่คาดว่า กฟผ. จะเปิดใหผู้้สนใจเขา้ร่วมประมูลโครงการในปี 

2570 ในงานจา้งขดุและขนดนิปรมิาณประมาณ 460 ลา้น ลบ.ม. แน่น โดยมมีลูค่าโครงการประมาณ 40,000 ลา้นบาท 

และเริม่ดาํเนินงานปี 2572 ถงึปี 2588 

ซึง่ปจัจุบนับรษิัทฯ เป็นผู้รบัเหมาช่วงให้กบัโครงการ 7 และ 8 และบรษิทัฯ มคีวามตัง้ใจที่จะเขา้ร่วมประมูล

โครงการอื่นๆ ในอนาคตของเหมอืงแม่เมาะอกีดว้ย 

สถานการณ์ถ่านหินในต่างประเทศ 

 นอกจากแหล่งถ่านหนิในประเทศไทยแลว้ บรษิทัฯ มนีโยบายทีจ่ะดาํเนินงานในเหมอืงต่างประเทศ โดยเฉพาะ

ประเทศในกลุ่ม CLMV (กมัพชูา ลาว เมยีนมาร ์และเวยีดนาม) อกีดว้ย ซึง่ในปจัจุบนั บรษิทัฯ ไดท้าํสญัญากบับรษิทั 

หงสาเพาเวอร ์จาํกดั เพื่อดาํเนินงานในเหมอืงหงสา ประเทศลาว (ดรูายละเอยีดในหวัขอ้ โครงการปจัจบุนั) 

จากการศกึษาเบือ้งตน้ พบว่าประเทศในกลุ่ม CLMV และประเทศในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้มปีรมิาณถ่านหนิ

สาํรองอยู่พอสมควร และยงัมแีนวโน้มทีจ่ะนําถ่านหนิสาํรองดงักล่าวมาใชอ้กีดว้ย 
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1. ประเทศเมียนมาร ์

เมยีนมารเ์ป็นประเทศทีม่ทีรพัยากรอุดมสมบรูณ์ และมศีกัยภาพในการผลติไฟฟ้าอย่างมาก โดยเฉพาะพลงัน้ํา 

ถ่านหนิ และก๊าซธรรมชาต ิโดยมกีารสาํรวจแหล่งพลงังานมากขึน้ นับตัง้แต่ปลายปี 2531 หลงัจากทีร่ฐับาลของเมยีน

มารเ์ปลีย่นแปลงนโยบายการบรหิารประเทศ จากระบบการวางแผนจากสว่นกลาง เป็นระบบเศรษฐกจิแบบเสรมีากขึน้ 

โดยดําเนินมาตรการสนับสนุนด้านการค้าเสรี และเปิดโอกาสให้ต่างประเทศ เข้ามาลงทุน เพื่อส่งเสรมิการส่งออก

เพิม่ขึน้ ไดม้ผีลต่อการขยายตวัทางเศรษฐกจิใหเ้พิม่ขึน้อย่างรวดเรว็ โดยเฉพาะการพฒันาโครงการผลติพลงังานไฟฟ้า

ในเมยีนมาร์ ทัง้ในแง่การตอบสนองต่อความต้องการใช้พลงังานภายในประเทศและการส่งออกไฟฟ้าไปยงัประเทศ

เพื่อนบา้น 

ทัง้น้ี Asian Development Bank (หรอื “ADB”) ไดป้ระเมนิว่าเมยีนมารม์ปีรมิาณถ่านหนิสาํรองรวมทัง้สิน้ประมาณ 

200 ถงึ230 ล้านตนั ซึง่ส่วนใหญ่เป็นถ่านหนิประเภทซบับทิูมนิัส และอยู่บรเิวณพื้นทีท่างตอนเหนือของประเทศ ใน

ปจัจุบนั ในเมยีนมาร ์มกีารเหมอืงอยู่ 2 แห่งดว้ยกนั ไดแ้ก่ เหมอืงถ่านหนิคาเลวา (Kalewa) ซึง่มกีําลงัการผลติรวมทัง้

สิน้ ประมาณ 12,900 ตนัต่อปี และเหมอืงถ่านหนินามมา (Namma) ขนาดกําลงัการผลติประมาณ 25,810 ตนัต่อปี 

อย่างไรกด็เีหมอืงคาเลวา เป็นแหล่งถ่านหนิทีร่ฐับาลของเมยีนมารพ์จิารณาว่ามศีกัยภาพเพยีงพอทีจ่ะพฒันาเพื่อสรา้ง

โรงไฟฟ้าขนาด 200 เมกะวตัตไ์ด ้ในอนาคต 

ทีม่า : Siam Intelligence 

2. ประเทศเวียดนาม  

ถ่านหนิในประเทศเวยีดนามสามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ตามลําดบัของการแปรสภาพจากซากพชืพนัธไ์ม้

กลายเป็นถ่านหนิ ไดแ้ก่ (1) ถ่านแอนทราไซต์  (2) ถ่านบทิูมนิัส (3) ถ่านลกิไนต์ และ (4) ถ่านพตี ซึง่ถ่านหนิแต่ละ

ชนิดจะมลีกัษณะ การใชง้านปรมิาณสาํรอง และพืน้ทีท่ีพ่บแตกต่างกนัออกไป ดงัน้ี 

- ถ่านแอนทราไซต ์ พบมากบรเิวณตะวนัออกของบัก๊โบะ (Bac Bo) ซึง่รวมถงึแอ่งเบ๋าได๋ (Bao Dai) และฮา

ลอง (Hon Gai) โดยม ีแหล่งถ่านหนิทีพ่สิจูน์ไดข้องทัง้ 82 เหมอืง มากกว่า 2 พนัลา้นตนั 

- ถ่านบิทูมินัส พบมากในบรเิวณจงัหวดัไทเหวยีน (Thai Nguyen) นิงหบ์นิห ์(Nunh Binh) เซลิลา (Son La) 

และไลเจา (Lai Chau) โดยม ีแหล่งถ่านหนิทีพ่สิจูน์ไดข้องทัง้ 37 เหมอืง มากกว่า 20 ลา้นตนั 

- ถ่านลิกไนต์ โดยมีปริมาณสํารองที่พิสูจน์ได้มากกว่า 100 ล้านตัน ยกเว้นแหล่งที่ฮานอย (Ha Noi 

depression) ซึง่จากการเจาะสาํรวจปิโตรเลยีมพบว่าแหล่งน้ีจะมปีรมิาณสาํรอง ใหญ่ทีส่ดุในประเทศเวยีดนาม 

ซึง่อาจมมีากถงึ 250 ลา้นตนั 

- ถ่านพีต ปจัจุบนัมกีารใชง้านในอุตสาหกรรมและการทาํปุ๋ ย 

ในปจัจุบนั พลงังานไฟฟ้าของเวยีดนามมาจากน้ํามนัรอ้ยละ 50  มาจากพลงังานน้ํารอ้ยละ 20  มาจากถ่านหนิ

รอ้ยละ 18 และส่วนทีเ่หลอืมาจากก๊าซธรรมชาต ิซึง่เวยีดนามผลติก๊าซธรรมชาตสิาํหรบัใชภ้ายในประเทศเท่านัน้และ

นําไปใชเ้ป็นเชือ้เพลงิสาํหรบัการผลติกระแสไฟฟ้าเป็นหลกั นอกเหนือไปจากน้ํามนัและก๊าซธรรมชาตแิลว้ เวยีดนามยงั

มแีหล่งพลงังานธรรมชาตอิืน่ เช่น ถ่านหนิแอนทราไซทซ์ึง่มปีรมิาณสาํรอง 165 ลา้นตนั โดยเวยีดนามไดเ้พิม่กําลงัการ

ผลติจนทาํใหส้ามารถสง่ออกถ่านหนิได ้

เวยีดนามวางแผนสรา้งโรงไฟฟ้าทีใ่ชเ้ชือ้เพลงิจากถ่านหนิอกี 8 แห่งดว้ยกาํลงัผลติตดิตัง้ประมาณ 2,900 เมกะ

วตัต ์ซึง่จะทาํใหก้ารผลติไฟฟ้าจากถ่านหนิเป็นรอ้ยละ 25 ของการผลติกระแสไฟฟ้าทัง้หมด โดยรฐับาลคาดว่าปรมิาณ
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การใชก้ระแสไฟฟ้าของประเทศจะพุ่งไปถงึระดบั 20,000  เมกะวตัต ์โดยถ่านหนิยงัคงเป็นแหล่งพลงังานหลกัอกีแหล่ง

หน่ึงทีใ่ชผ้ลติกระแสไฟฟ้าในเวยีดนาม 

ทีม่า : Siam Intelligence 

3. ประเทศลาว 

อา้งองิจากรายงานของกรมทรพัยากรและแร่ธาตุ (Department of Geology and Minerals) ของประเทศลาว 

เกีย่วกบัการสาํรวจแหล่งถ่านหนิโดยนักธรณีวทิยาชาวฝรัง่เศส พบว่าในประเทศลาวยงัมแีหล่งแร่อยู่มาก เช่นในพืน้ที่

จงัหวดั เวยีงจนัทน์ สาระวนั หงสา และยงัคงมแีหล่งแร่อกีหลายแหล่งทีย่งัไม่ไดร้บัการสาํรวจ แผนภาพดา้นล่างแสดง

ตําแหน่งของแหล่งถ่านหนิและเหมอืงถ่านหนิในประเทศลาว 

 

ทีม่า: The Exploration and Investment in Lao PDR , Department of Geology and Mines  

โครงการขดุ ขน ดินและถ่านหินในเหมืองหงสา 

เหมอืงหงสา เป็นแหล่งถ่านหนิทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุในประเทศลาว มปีรมิาณถ่านหนิสาํรองทัง้หมดประมาณ 577.4 

ลา้นตนั และมโีรงไฟฟ้าหงสาขนาด 1,878 เมกะวตัต์ ดําเนินการโดยบรษิทั หงสาเพาเวอร์ จํากดั (“HPC”) ซึ่งได้รบั

สมัปทานจากรฐับาลลาวในการพฒันา ก่อสรา้ง และบรหิารจดัการโรงไฟฟ้าหงสาตลอดอายุสมัปทาน 25 ปี ซึง่ HPC 

ไดม้กีารวางแผนการใชถ่้านหนิประกอบกบัแผนในการจา้งผูร้บัเหมาในการขุดขนดนิและถ่านหนิสาํหรบัช่วงระยะเวลา

สมัปทาน โดยมแีผนในการว่าจา้งผูร้บัเหมาขดุขนดนิและถ่านหนิจาํนวนทัง้หมด 10 สญัญา คอื สญัญา A ถงึ สญัญา J 

ซึง่แบ่งแต่ละสญัญาตามแต่ละช่วงโครงการ โดย 

- สญัญา A และ B เป็นสญัญาทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเปิดหน้าดนิ โดยสญัญา A จาํนวน 31 ลา้น ลบ.ม. แน่น ระหว่างปี 

2554 ถงึ 2558 และ สญัญา B จาํนวน 54 ลา้น ลบ.ม. แน่น ระหว่างปี 2555 ถงึ 2560 ในช่วงแรกของโครงการหง

สา 
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- สญัญา C เป็นสญัญาจา้งขุดขนดนิและถ่านหนิ มจีํานวนดนิ 383 ลา้น ลบ.ม. แน่น ระหว่างปี 2558 ถงึ 2572 มี

ระยะเวลาสญัญา 15 ปี 

- สญัญา D เป็นสญัญาจ้างขุดขนดนิและถ่านหนิจํานวนดนิ 207 ล้าน ลบ.ม. แน่น และถ่านหนิ 82.5 ล้านตนั 

ระหว่างปี 2558 ถึง 2569 ซึ่งปจัจุบนั บรษิัทฯ ได้รบัจา้งเหมาในสญัญาน้ีกบับรษิัท หงสาเพาเวอร์ จํากดั มี

ระยะเวลาตามสญัญา 12 ปี 

- สญัญา E และ F เป็นสญัญาจา้งงานขดุและขนดนิปรมิาณประมาณ 88 ลา้น ลบ.ม. แน่น 

 

โครงการในอนาคตของเหมืองหงสา 

- สญัญา G เป็นสญัญาจา้งงานขุดและขนดนิปรมิาณประมาณ 190 ลา้น ลบ.ม. แน่น ซึง่คาดว่าจะเปิดให้

ผูส้นใจเขา้ร่วมประมลูโครงการในปี พ.ศ. 2562 

- สญัญา H เป็นสญัญาจา้งงานขุดและขนดนิปรมิาณประมาณ 213 ลา้น ลบ.ม. แน่น ซึง่คาดว่าจะเปิดให้

ผูส้นใจเขา้ร่วมประมลูโครงการในปี พ.ศ. 2568 

-  

นอกจากงานขดุและขนดนิที ่HPC มแีผนในการจดัจา้ง โรงไฟฟ้าหงสา มแีผนในการใชถ่้านหนิเพื่อการผลติ

กระแสไฟฟ้าตัง้แต่ปี 2570 ถงึปี 2584 ประมาณ 205 ลา้นตนั หรอืคดิเป็นปีละประมาณ 14 ลา้นตนั 

 

แหล่งถ่านหินในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

 

ทีม่า: กระทรวงพลงังาน ประเทศไทย 
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2.5.5. ความต้องการถ่านหินเพื่อสนับสนุนความต้องการพลงังานไฟฟ้าของประเทศตามแผนพฒันากาํลงั

ผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (Thailand Power Development Plan) พ.ศ. 2558 - 2579 (PDP2015) 

หลงัจากมนีโยบายของรฐับาลใหม่เมื่อชว่งปลายปี 2557 คณะอนุกรรมการพยากรณ์และจดัทาํแผนพฒันากาํลงั

ผลติไฟฟ้าของประเทศจงึไดม้กีารพจิารณาจดัทาํแผนพฒันากาํลงัผลติไฟฟ้าของประเทศไทยชดุใหม่เน่ืองจากแนวโน้ม

การขยายตวัทางเศรษฐกจิของไทยทีป่รบัตวั และแผนการลงทนุในโครงสรา้งพืน้ฐาน ตามนโยบายรฐับาล รวมทัง้การ

เตรยีมการเขา้สูป่ระชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (ASEAN ECONOMIC COMMUNITY: AEC) ในปี 2558 ซึง่จะสง่ผลต่อ

การใชไ้ฟฟ้าของประเทศไทยโดยรวม ดงันัน้ จงึมกีารจดัทาํแผน PDP2015 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการใชไ้ฟฟ้า

ทีจ่ะเกดิขึน้ กระทรวงพลงังานจงึไดว้างกรอบแผนบรูณาการพลงังานแห่งชาต ิ โดยจดัทาํเป็น 5 แผนหลกั ไดแ้ก่ (1) 

แผนพฒันากาํลงัผลติไฟฟ้าของประเทศไทย (Thailand Power Development Plan: PDP) (2) แผนอนุรกัษ์พลงังาน

(Energy Efficiency Development Plan: EEDP) (3) แผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลอืก (Alternative 

Energy Development Plan: AEDP) (4) แผนการจดัหาก๊าซธรรมชาตขิองไทย และ (5) แผนบรหิารจดัการน้ํามนั

เชือ้เพลงิ ทัง้น้ี การจดัทาํแผนบรูณาการพลงังานแหง่ชาต ิและแผนพฒันากาํลงัผลติไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558 

– 2579 (แผน PDP2015) จะใหค้วามสาํคญัในประเดน็ดงัน้ี  

• ดา้นความมัน่คงทางพลงังาน (Security): ตอ้งตอบสนองปรมิาณความตอ้งการไฟฟ้า เพื่อรองรบั

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิโดยจะสอดคลอ้งกบัอตัราการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ อตัรา

เพิม่ของประชากร และอตัราการขยายตวัของเขตเมอืง รวมถงึการกระจายสดัสว่นเชือ้เพลงิ (Fuel 

Diversification) ทีใ่ชผ้ลติไฟฟ้าใหม้คีวามเหมาะสม  

• ดา้นเศรษฐกจิ (Economy): ตอ้งคาํนึงถงึตน้ทุนการผลติไฟฟ้าทีเ่หมาะสม ประชาชนและภาคธุรกจิ

ยอมรบัได ้ และไม่เป็นอุปสรรคต่อการพฒันาทางเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศในระยะยาว การใช้

ไฟฟ้าอย่างมปีระสทิธภิาพในภาคเศรษฐกจิต่างๆ เพื่อชะลอการสรา้งโรงไฟฟ้าและลดการนําเขา้

พลงังานจากต่างประเทศ 

• ดา้นสิง่แวดลอ้ม (Ecology): ตอ้งลดผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้ม โดยลดก๊าซคารบ์อนไดออกไซดต่์อ

หน่วยการผลติไฟฟ้าจากการปลดปล่อยของโรงไฟฟ้า 

แผน PDP2015 ไดเ้น้นการเสรมิความมัน่คงระบบไฟฟ้า ดว้ยการกระจายเชือ้เพลงิในการผลติไฟฟ้า การลดการ

พึง่พาก๊าซธรรมชาต ิ การเพิม่สดัสว่นการผลติไฟฟ้าจากถ่านหนิเทคโนโลยสีะอาด การจดัหาไฟฟ้าจากต่างประเทศ

เพิม่ขึน้ การเพิม่สดัสว่นการผลติไฟฟ้าจากพลงังานหมุนวยีน รวมทัง้การพฒันาระบบสง่ไฟฟ้า ระบบจาํหน่ายไฟฟ้า 

เพื่อรองรบัการพฒันาพลงังานทดแทน และการเขา้สูป่ระชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (AEC) โดยจากนโยบายดงักล่าวได้

กาํหนดกรอบประมาณการสดัสว่นการใชเ้ชือ้เพลงิของแผน PDP2015 ในปี 2579 ดงัน้ี 

 

ประเภทเชือ้เพลงิ ณ ปี 2557 ประมาณ

รอ้ยละ 

ณ ปี 2569 ประมาณ

รอ้ยละ 

ณ ปี 2579 ประมาณ

รอ้ยละ 

ซือ้ไฟฟ้าพลงัน้ําต่างประเทศ 7 10 – 15 15 – 20 

ถ่านหนิเทคโนโลยสีะอาด (รวมลกิไนต)์ 20 20 – 25 20 – 25 

พลงังานหมุนเวยีน (รวมพลงัน้ํา) 8 10 – 20 15 - 20 

ก๊าซธรรมชาต ิ 64 45 – 50 30 – 40 

นิวเคลยีร ์ - - 0 – 5 
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ประเภทเชือ้เพลงิ ณ ปี 2557 ประมาณ

รอ้ยละ 

ณ ปี 2569 ประมาณ

รอ้ยละ 

ณ ปี 2579 ประมาณ

รอ้ยละ 

ดเีซล/น้ํามนัเตา 1 - - 

ทีม่า: แผน PDP2015 

เมื่อสิน้แผน PDP 2015 ในปลายปี พ.ศ. 2579 ประเทศไทยจะมกีาํลงัผลติไฟฟ้ารวมสทุธ ิ70,335 เมกะวตัต ์

โดยประกอบดว้ยกาํลงัผลติไฟฟ้าในปจัจุบนั ณ สิน้ปี 2557 เทา่กบั 37,612 เมกะวตัต ์ โดยมกีาํลงัผลติของโรงไฟฟ้า

ใหม่รวม 57,459 เมกะวตัต ์มกีารปลดกาํลงัผลติโรงไฟฟ้าเก่าทีห่มดอาย ุในช่วงปี พ.ศ. 2558 - 2579 จาํนวน 24,736 

เมกะวตัต ์โดยกาํลงัผลติไฟฟ้าใหม่ ในชว่งปี พ.ศ. 2558 - 2579 เท่ากบั 57,459 เมกะวตัต ์แยกตามประเภทโรงไฟฟ้า 

ดงัน้ี 

 

โรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวยีน (รวมทีจ่ะผลติในประเทศและทีซ่ือ้จากต่างประเทศ) 21,648 เมกะวตัต ์

โรงไฟฟ้าพลงัน้ําแบบสบูกลบั 2,101 เมกะวตัต ์

โรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรชัน่ 4,119 เมกะวตัต ์

โรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นร่วม 17,478 เมกะวตัต ์

โรงไฟฟ้าถ่านหนิ/ลกิไนต ์ 7,390 เมกะวตัต ์

โรงไฟฟ้านิวเคลยีร ์ 2,000 เมกะวตัต ์

โรงไฟฟ้ากงัหนัแก๊ส 1,250 เมกะวตัต ์

ซือ้ไฟฟ้าต่างประเทศ (จากโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้น) 1,473 เมกะวตัต ์

รวม 57,459 เมกะวตัต ์

ทีม่า: แผน PDP2015 

จากแผน PDP 2015 ขา้งตน้จะเหน็ว่า ประเทศไทยยงัคงมคีวามตอ้งการถ่านหนิ ในการผลติไฟฟ้าเพื่อสนบัสนุนความ

มัน่คงดา้นพลงังานไฟฟ้าของประเทศในอนาคต 
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2.5.6. คู่แข่งขนัท่ีสาํคญั 

ธุรกจิการใหบ้รกิารทาํเหมอืงแร่นัน้มผีูแ้ขง่ขนัน้อยราย เน่ืองจากเป็นธุรกจิทีต่้องลงทุนในเครื่องจกัรเป็นจํานวน

มาก อกีทัง้ผูใ้หบ้รกิารจาํเป็นต้องมคีวามรูค้วามสามารถ ประสบการณ์ และการบรหิารจดัการทีด่ ีปจัจุบนัคู่แข่งสาํคญั

ของบริษัทคือ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จํากัด (มหาชน) (“ITD”) บริษัท เนาวรตัน์พฒันาการ จํากัด 

(มหาชน) (“NWR”) และ บรษิทั สระบุรถ่ีานหนิ จาํกดั  

จากทีก่ล่าวมาขา้งต้น ITD เขา้ร่วมในสญัญากจิการร่วมคา้กบับรษิทัฯ ทัง้กจิการร่วมคา้ไอทดี-ี เอสควิ ภายใต้

สญัญาโครงการ 7 และกจิการร่วมคา้เอสควิ-ไอทดี ีภายใต้สญัญาโครงการ 7/1 ในการดําเนินงานจา้งขุดและขนดนิ ที่

เหมอืงแม่เมาะ อาํเภอแม่เมาะ จงัหวดัลําปาง ใหก้บัการ กฟผ. และในอนาคตถอืว่า ยงัคงเป็นคู่แข่งทีส่าํคญั เน่ืองจาก

เป็น ITD มเีทคโนโลยแีละประสบการณ์ของแรงงานใกลเ้คยีงกบับรษิทัฯ มาก รายละเอยีดของผูเ้ขา้ประมูลงานของ

โครงการเหมอืงถ่านหนิแม่เมาะตัง้แต่อดตีถงึปจัจุบนั มดีงัน้ี 

 

โครงการ ผูเ้ข้าร่วมการประมูลท่ีผา่นการคดัเลือกด้านเทคนิค ผูช้นะการประกวดราคา 

1 

บจก.เชยีงใหมเ่อเซยี 

บจก.วจิติรภณัฑ ์

บจก.สหกลเอนยเินียร ์

บรษิทัสหกลเอนยเินียร ์จาํกดั 

2 

บจก.สหกลเอนยเินียร ์

บจก.เหมอืงบา้นป ู

บจก.วจิติรภณัฑ ์

บรษิทัสหกลเอนยเินียร ์จาํกดั 

3 

บจก.เหมอืงบา้นป ู

บจก.อติาเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต ์

บจก.นามประเสรฐิ 

บรษิทั เหมอืงบา้นป ูจาํกดั 

4 

บจก.เชยีงใหม ่คอนสตรคัชัน่ 

บจก.สหกลเอนยเินียร ์

บมจ.อติาเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต ์

บรษิทัเชยีงใหม ่คอนสตรคัชัน่ จาํกดั 

5 

บมจ.อติาเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต ์

กจิการร่วมคา้ บจก. สหกลเอนยเินียรแ์ละบจก.เหมอืงบา้นป ู 

บจก.วจิติรภณัฑ ์

บรษิทั อติาเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต์ จาํกดั 

(มหาชน) 

6 

กจิการร่วมคา้ บมจ.เนาวรตัน์ฯและบจก.สระบุรถ่ีานหนิ 

บจก.สหกลอคิวปิเมนท ์

บมจ.ช.การช่าง 

กจิการร่วมคา้ บรษิทัเนาวรตัน์พฒันาการ จาํกดั 

(มหาชน) และบรษิทัสระบุรถ่ีานหนิ จาํกดั 

“โครงการ 80 

ล้านลูกบาศก์

เมตรแน่น” 

กจิการร่วมคา้ บรษิทั เอ.เอส.แอสโซซเิอท เอนยเินียริง่ 

(1964) และบรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จาํกดั 

กจิการร่วมคา้ บรษิทั เอ.เอส.แอสโซซเิอท เอนยิ

เนียริง่ (1964) และบรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จาํกดั 

7 

บจก.เชยีงใหมค่อนสตคัชัน่ 

กจิการร่วมคา้ บมจ. อติาเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต์ และ 

บจก.สหกลอคิวปิเมนท ์

บมจ.ช.การช่าง 

กจิการร่วมคา้ บรษิทั อติาเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต์ 

จาํกดั (มหาชน) และ บรษิทัสหกลอคิวปิเมนท ์

จาํกดั 

7/1 

 

กจิการร่วมคา้ บจก. สหกลอคิวปิเมนท ์และบมจ. อติาเลยีน

ไทย ดเีวล๊อปเมนต์   

กจิการร่วมคา้ บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จาํกดั และ

บรษิทั อติาเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต์ จาํกดั 

(มหาชน) 

8 

บมจ. สหกลอคิวปิเมนท ์ 

บมจ. อติาเลยีนไทย ดเีวลอ๊ปเมนต์  

บมจ. ช.การช่าง  

บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 
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อย่างไรกด็ ีบรษิทัฯ อาจมคีวามไดเ้ปรยีบคู่แข่งสาํคญัในไทยของบรษิทัฯ ในการประมูลงานโครงการเหมอืงแม่

เมาะ และเหมอืงหงสาในอนาคต เน่ืองจากมคีวามพรอ้มทัง้ทางด้านบุคลากรและเครื่องจกัรใหญ่ โดยเฉพาะบุคลากร

และเครื่องจกัรใหญ่ทีม่อียู่ทีห่น้างานอยู่แลว้  

สาํหรบัการดาํเนินงานของบรษิทัฯ ในต่างประเทศ บรษิทัฯ เริม่มนีโยบายทีจ่ะขยายการลงทุนไปยงัต่างประเทศ 

ในแถบประเทศใกลเ้คยีง และกําลงัดําเนินงานอยู่ในประเทศลาว เน่ืองจากมทีรพัยากรทีเ่อือ้อํานวยในการดําเนินงาน

และขยายการลงทุนของบรษิทัฯ ทาํใหบ้รษิทัฯ มคีู่แขง่ขนัในระดบันานาชาตทิีต่้องใหค้วามสาํคญัเพิม่ขึน้ดว้ย อกีทัง้ คู่

แขง่ขนัในระดบันานาชาตนิัน้ มศีกัยภาพในการดาํเนินงานค่อนขา้งสงู มเีทคโนโลยแีละประสบการณ์ในการดําเนินงาน

ค่อนขา้งมาก  เช่น จนี ยุโรป ออสเตรเลยี เกาหล ี ฯลฯ 
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2.6. การจดัหาผลิตภณัฑห์รอืบริการ 

ขัน้ตอนการรบังานของบริษทัฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตดิตามประกาศการประกวดราคาจา้งของหน่วยงานที่

เกีย่วขอ้ง และศกึษาขอ้มลูเบือ้งตน้ก่อนซือ้เอกสาร  

ซือ้เอกสารประกวดราคาจา้ง 

วเิคราะหค์ุณสมบตัดิา้นเทคนิคและราคาทีจ่ะเสนอ 

ยื่นซองเอกสารประกวดราคาจา้ง 

ตดิตามผลการประกวดราคาจา้ง 

ลงนามในหนงัสอืตอบสนองรบัราคาและยื่นหลกัประกนั 

ลงนามในสญัญาจา้งงาน 

ดาํเนินงานตามสญัญาจา้งงาน 

ตรวจสอบงาน 

สง่มอบงาน 
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สญัญาโดยทัว่ไปจะเป็นสญัญาแบบจา้งเหมาจ่าย และจะมรีาคาต่อหน่วยทีแ่น่นอน โดยสญัญาบางฉบบัอาจมกีาร

ระบุสตูรการปรบัราคาต่อหน่วยไวใ้นสญัญาเพื่อรองรบัการเปลีย่นแปลงของปจัจยับางประการ ทีอ่าจกระทบต้นทุนของ

บรษิทัฯ ได ้เช่น อตัราค่าแรง หรอือตัราแลกเปลีย่น ในกรณีทีบ่รษิทัฯ เขา้ทาํสญัญาในสกุลเงนิต่างประเทศ 

อย่างไรกด็ี แม้จะมกีารปรบัราคาต่อหน่วย บริษัทฯ อาจต้องรบัภาระบางส่วนที่เกิดขึน้จากต้นทุนที่เพิม่ขึน้ใน

อนาคต การประเมนิต้นทุน จงึเป็นเรื่องที่สาํคญัเป็นอย่างยิง่ โดยบรษิทัฯ จะประเมนิต้นทุนอย่างละเอยีดก่อนการยื่น

ประมลูราคา โดยอาศยัประสบการณ์และความเชีย่วชาญในการใหบ้รกิารทาํเหมอืงของบรษิทัฯ   

การประเมนิตน้ทุนในการดาํเนินงานในแต่ละโครงการ สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 

1. การวางแผนการทาํงานในเชงิเทคนิค ซึง่การวางแผนดงักล่าวจะทาํใหบ้รษิทัฯ สามารถกาํหนดกรอบเวลา และ

ความเป็นไปไดข้องโครงการ 

2. การประเมนิตน้ทุน ซึง่เป็นการวเิคราะหจ์ากแผนการทาํงานทีบ่รษิทัฯ ไดว้างไว ้โดยต้นทุนหลกัในการทํางาน

ของบรษิทัฯ ประกอบดว้ย เครื่องจกัรและอุปกรณ์ วตัถุดบิ และตน้ทุนแรงงาน 

โดยหลงัจากบรษิทัฯ ไดป้ระเมนิแผนการและประมานการณ์ต้นทุนแลว้ บรษิทัฯ คํานวณราคาเพื่อนําไปใชใ้นการ

ยื่นประมลูต่อไป 

เงินทุนหมุนเวียนของบริษทัฯ 

ในการใหบ้รกิารทาํเหมอืงของบรษิทัฯ โดยทัว่ไปจะเป็นการประมูลราคาจา้งใหก้บัผูว้่าจา้ง ซึง่บรษิทัฯ จะต้องยื่น

หลกัประกนัการประกวดราคา (Bid Bond) พร้อมกบัใบเสนอราคา เพื่อรบัประกนัว่าหากบรษิัทฯ ได้รบัพจิารณา

คดัเลอืกใหเ้ป็นผูร้บัจา้งโครงการแลว้ บรษิทัฯ จะทําสญัญากบัเจา้ของโครงการเพื่อเริม่งานตามทีก่ําหนดจรงิ โดยผูว้่า

จา้งจะคนืหลกัประกนัซองใหแ้ก่บรษิทัฯ หากบรษิทัฯ ไดล้งนามในสญัญาว่าจา้ง และไดว้างหนังสอืหลกัประกนัสญัญา 

(Performance Bond) ไวก้บัผูว้่าจา้ง ในอตัรารอ้ยละ 10 ถงึรอ้ยละ 15 ของมูลค่างาน ขึน้อยู่กบัอตัราทีผู่ว้่าจา้งกําหนด 

เพื่อเป็นหลกัประกนัว่าผูร้บัจา้งจะปฏบิตัติามสญัญาดงักล่าวจนโครงการเสรจ็สิน้ 

 ระหว่างการดําเนินงาน บรษิทัฯ จะไดร้บัเงนิค่าจ้างตามปรมิาณทีท่ําได้จรงิ เมื่อมกีารตรวจรบังานในแต่ละงวด

ตามทีก่าํหนดไวใ้นสญัญาว่าจา้ง หากบรษิทัฯ สามารถทํางานไดป้รมิาณไม่ตํ่ากว่าเป้าหมายการทํางานทีก่ําหนดไวใ้น

สญัญาว่าจา้ง และจะได ้ทัง้น้ีผูว้่าจา้งอาจกาํหนดค่าจา้งสงูสดุทีส่ามารถจ่ายไดใ้นแต่ละงวดไวใ้นสญัญาว่าจา้ง 

นอกจากน้ี  บรษิทัฯ อาจขอรบัเงนิล่วงหน้าจากผูว้่าจา้ง (Advance Payment) เพื่อนําไปใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีน

สาํหรบัการดําเนินโครงการ อาทิ การจดัซื้อเครื่องจกัร อุปกรณ์ และวสัดุการขุด – ขน และค่าใช้จ่ายอื่นๆสําหรบั

โครงการ ทัง้น้ีบรษิทัฯ จะต้องวางหลกัประกนัการรบัเงนิล่วงหน้า (Advance Payment Bond) โดยบรษิทัฯ จะไดร้บั

หลกัประกนัดงักล่าวคนืเมื่อผูว้่าจา้งไดห้กัเงนิออกจากเงนิค่าจา้งทีไ่ดจ้ากการดาํเนินงานจรงิในแต่ละงวดเรยีบรอ้ยแลว้ 

 หลงัจากโครงการเสรจ็สิน้และมกีารตรวจรบัมอบงานเรยีบรอ้ยแลว้ ผูว้่าจา้งจะคนืหนังสอืหลกัประกนัสญัญา โดย

ไม่มดีอกเบีย้ 



บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1)         2 - 40 

 

แรงงาน 

แรงงานหรอืพนกังานของบรษิทัฯ สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทดงัน้ี 

1. พนักงานประจํา ไดแ้ก่ พนักงานทีต่้องปฏบิตัิงานสมํ่าเสมอและต่อเน่ืองตลอดไปจนกว่าจะจบโครงการ ซึ่งได้แก่ระดบัผูบ้รหิาร วศิวกร พนักงานธุรการ พนักงานบญัช ีพนักงานขบั

เครื่องจกัรกล 

2. ลกูจา้งชัว่คราว ไดแ้ก่ แรงงานทีป่ฏบิตังิานเป็นครัง้คราว ไม่มงีานประจาํต่อเน่ือง รวมถงึงานเฉพาะกจิ เป็นตน้ 

ทัง้น้ีอตัราค่าจา้งแรงงานจะเป็นไปตามทีก่าํหนดในกฎหมายแรงงาน โดยโครงสรา้งของแรงงานในแต่ละโครงการจะเป็นดงัต่อไปน้ี 

โครงการแม่เมาะ 

โครงการหงสา

ผูอ้ํานวยการโครงการแมเ่มาะ 

ผูจ้ดัการโครงการแมเ่มาะ 

ฝา่ยปฏบิตักิารเหมอืง ฝา่ยซ่อมบาํรุงไฟฟ้า ฝา่ยวศิวกรรม ฝา่ยซ่อมบาํรุงเครือ่งกล ฝา่ยบรหิารงานธุรการ ฝา่ยปฏบิตักิารสายพาน 

ผูอ้ํานวยการโครงการหงสา 

ผูจ้ดัการโครงการหงสา 

ฝา่ยวศิวกรรม ฝา่ยซ่อมบาํรุง ฝา่ยบรหิารงานธุรการและ 

Compliance 
ฝา่ยปฏบิตักิาร 
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โครงสรา้งพนักงาน 

 ในปจัจุบนั พนักงานทัง้หมดของบรษิัทฯ เป็นพนักงานประจํา โดยจะแบ่งออกเป็นพนักงานที่ไดร้บัค่าจ้างเป็น

รายวนัทัง้หมด  313 คน และพนักงานทีไ่ดร้บัค่าจา้งเป็นรายเดอืนทัง้หมด 782 คน โดยบรษิทัฯ จะกาํหนดเวลาการ

ทํางานเป็นกะ แบ่งเป็น 2 กะ กะละ 9 ชัว่โมง และเป็นช่วงล่วงเวลา (Overtime) วนัละ 4 ชัว่โมง ทัง้หมด 6 วนัต่อ

สปัดาห ์

 พนกังานของบรษิทัฯ สามารถแบ่งออกตามพืน้ทีก่ารทาํงาน ไดแ้ก่ สาขาสาํนกังานทีก่รุงเทพฯ สาขาโครงการแม่

เมาะ และสาขาโครงการหงสา โดยบรษิทัฯ จะต้องจา้งแรงงานหรอืพนักงานทอ้งถิน่ในโครงการต่างๆ ตามที่ผูว้่าจา้ง

กาํหนด 

1. โครงสรา้งพนกังาน ณ สาํนกังานทีก่รุงเทพฯ 

สายงาน 
จาํนวนบุคลากร (คน) 

31 ธนัวาคม 2557 31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2559 

- ฝา่ย สาํนกังานผูบ้รหิาร 9 10 11 

- ฝา่ย วจิยั พฒันา นวตักรรมและ

วศิวกรรม 
4 5 4 

- ฝา่ย จดัหาพสัดุ 7 7 7 

- ฝา่ย บรหิารคลงัพสัดุ 2 2 3 

- ฝา่ย สารสนเทศ 3 3 3 

- ฝา่ยบญัช-ีการเงนิ 13 14 14 

- ฝา่ยตรวจสอบภายใน 2 2 1 

- ฝา่ยพฒันาองคก์รและบุคลากร 3 3 3 

- ฝา่ยบรหิารงบประมาณและ

จดัหาเงนิทุน 
7 7 6 

- ฝา่ยบรหิารงานธุรการ 21 21 20 

- ฝา่ยพฒันาธุรกจิ - - 3 

รวม 71 74 75 
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2. โครงสรา้งพนกังาน ณ โครงการแม่เมาะ 

 การกําหนดเวลาการทํางานจะทํางานแบ่งเป็น 2 กะ กะละ 9 ชัว่โมง เป็นล่วงเวลา (Overtime) วนัละ 4 ชัว่โมง 

ทาํงานสปัดาหล์ะ 6 วนัโดยมวีนัหยุด 1 วนั ทัง้น้ีอตัรากาํลงัแรงงานเมื่อทํางานเตม็ทีจ่ะมปีระมาณ 808 คน (ไม่นับรวม

ผูร้บัเหมาช่วง) โดยจะจา้งแรงงานทอ้งถิน่ในพืน้ทีอ่าํเภอแม่เมาะ จงัหวดัลาํปาง ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 50 โดยแบ่งตามสาย

งานไดด้งัน้ี 

 

สายงาน 
จาํนวนบุคลากร (คน) 

31 ธนัวาคม 2557 31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2559 

- ฝา่ยบรหิาร 4 4 4 

- ทีป่รกึษา 3 3 2 

- ฝา่ยปฏบิตักิารสายพาน 141 141 136 

- ฝา่ยซ่อมบาํรุงไฟฟ้า 63 64 60 

- ฝา่ยซ่อมบาํรุงเครื่องกล 201 199 200 

- ฝา่ยควบคมุตน้ทุน 3 3 2 

- ฝา่ยปฏบิตักิารเหมอืง 318 332 319 

- ฝา่ยวศิวกรรม - - 1 

- ฝา่ยธุรการแคมป์ 6 6 6 

- ฝา่ยบรหิารงานธุรการ 18 18 19 

- ฝา่ยพฒันาองคก์รและบุคลากร 2 2 2 

- ฝา่ยสารสนเทศ 3 3 2 

- ฝา่ยซพัพลายเชน 39 38 40 

- ฝายตรวจสอบภายใน - 1 - 

- ฝา่ยบรหิารค่าจา้ง 2 2 2 

- ฝา่ยบญัช-ีการเงนิ 9 10 9 

- ฝา่ยความปลอดภยัวชิาชพี 2 2 4 

รวม 814 829 808 
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3. โครงสรา้งพนกังาน ณ โครงการหงสา 

 

สายงาน 
จาํนวนบุคลากร (คน) 

31 ธนัวาคม 2557 31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2559 

- ฝา่ยบรหิาร - 1 1 

- ฝา่ยปฏบิตักิารเหมอืง - 100 137 

- ฝา่ยซ่อมบาํรุง - 24 36 

- ฝา่ยวศิวกรรม - 5 8 

- ฝา่ยบญัชแีละการเงนิ - 1 1 

- ฝา่ยจดัหาพสัดุ - 1 2 

- ฝา่ยบรหิารคลงัพสัดุ - 6 11 

- ฝา่ยบรหิารงานธุรการ และอื่นๆ - 7 16 

รวม - 145 212 

นอกจากน้ีบรษิัทฯ ยงัมรีะบบการพฒันาสายอาชพี (Career Path) และระบบสบืทอดตําแหน่ง (Succession 

Nominee) เพื่อวางแผนพฒันาความสามารถของบุคลากรในกลุ่มงานต่างๆ เพื่อจะเตรยีมความพรอ้มในการปฏบิตังิาน

ในตําแหน่งที่สูงขึน้ในสายงาน โดยระบบน้ีจะทําให้บรษิัทฯ สามารถพฒันาบุคลากรได้ และลดความเสีย่งในการไม่

สามารถหาแรงงานหรอืพนกังานมาทดแทนในสายงานต่างๆได ้
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เครือ่งจกัร 

เครือ่งจกัรหลกั  

บรษิทัฯ ใชเ้ครื่องจกัรหลกัในการเขา้ดําเนินงานในพืน้ทีห่ลงัจากมกีารเตรยีมพื้นทีห่น้างานเรยีบร้อยแล้ว โดย

เครื่องจกัรหลกัจะทําหน้าที่ขุดและขนดนิ และถ่านหนิ เช่น Bucket Wheel Excavator (รถขุดบุ้งกีห๋มุน) รถขุด 

(Shovel) และสายพาน โดยบรษิทัฯ สามารถซือ้หรอืเช่าซือ้เครื่องจกัรดงักล่าวจากผูผ้ลติทีม่คีวามเชีย่วชาญเฉพาะดา้น

ในการผลติเครื่องจกัรในการทาํเหมอืง อาท ิHitachi Komatsu  

นอกจากน้ี การจดัซือ้เครื่องจกัรจากผูผ้ลติแลว้ บรษิทัฯ ยงัมโีครงการทีจ่ะพฒันาและดดัแปลงเครื่องจกัรดงักล่าว 

เพื่อใหเ้หมาะสมกบัการทาํงานในหน้างานจรงิอกีดว้ย (ดรูายละเอยีดทีห่วัขอ้การวจิยัและพฒันาเครื่องจกัรของบรษิทัฯ) 

เครือ่งจกัรช่วย  

บรษิทัฯ ใชเ้ครื่องจกัรช่วยในช่วงต้นโครงการ โดยเครื่องจกัรดงักล่าวจะดําเนินงานในการปรบัสภาพหน้างาน

สาํหรบัการเขา้ดาํเนินการขดุขนดนิและถ่านหนิ โดยใชเ้ครื่องจกัรหลกัในขัน้ต่อไป นอกจากน้ี บรษิทัฯ ยงัใชเ้ครื่องจกัร

ช่วยดงักล่าวในการขนดนิและถ่านหนิเลก็น้อยระหว่างการดาํเนินโครงการอกีดว้ย ซึง่เครื่องจกัรช่วยทีบ่รษิทัฯ ใช ้ไดแ้ก่ 

รถแทรคเตอร ์รถเกรด รถบรรทุก รถเครน เป็นตน้ 

บรษิทัฯ สามารถซื้อหรอืเช่าซื้อเครื่องจกัรดงักล่าวจากผู้ผลติที่มคีวามเชีย่วชาญเฉพาะด้านในอุตสาหกรรม

ก่อสรา้ง อาท ิKomatsu หรอื Caterpillar (CAT) เป็นตน้ 

กาํลงัการผลิตของเครือ่งจกัร 

กาํลงัการผลติและการดาํเนินงานของเครื่องจกัรของบรษิทัฯ นัน้ เพยีงพอสาํหรบัการดาํเนินงานใหเ้สรจ็สิน้

ภายในกรอบเวลาทีบ่รษิทัฯ หรอืกจิการร่วมคา้ ไดต้กลงไวก้บั กฟผ. โดยตารางดา้นล่างจะแสดงรายละเอยีดของ

เครื่องจกัรในแต่ละโครงการพรอ้มกบักาํลงัการผลติ และรอบการซ่อมแซมของเครื่องจกัรแต่ละประเภท 

เครือ่งจกัร จาํนวน กาํลงัการผลิตทัง้หมด 

(ล้าน ลบ.ม. แน่น/ ปี) 

รอบการซ่อมแซม 

(ชัว่โมงการทาํงาน) 

โครงการ 7  

งานขดุ    

1) Bucket Wheel Excavator 2 12.50 3,000 ชัว่โมง 

2) Electric Hydraulic 

Excavator 

5 15.00 3,000 ชัว่โมง 

งานขน    

1) Truck 14 12.00 250 ชัว่โมง 

2) Crusher 2 12.00 1,000 ชัว่โมง 

3) Conveyor 1 19.00 5,000 ชัว่โมง 

4) Spreader 1 17.00 3,000 ชัว่โมง 

โครงการหงสา 

งานขดุ    

1) Electric Hydraulic 

Excavator 

6 18.00 3,000 ชัว่โมง 

งานขน    
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เครือ่งจกัร จาํนวน กาํลงัการผลิตทัง้หมด 

(ล้าน ลบ.ม. แน่น/ ปี) 

รอบการซ่อมแซม 

(ชัว่โมงการทาํงาน) 

1) Truck 22 22.00 250 ชัว่โมง 

2) Crusher 1 6.00 1,000 ชัว่โมง 

โครงการ 8 

งานขดุ    

1) Bucket Wheel Excavator 1 7.35 3,000 ชัว่โมง 

2) Electric Hydraulic 

Excavator 

12 37.65 3,000 ชัว่โมง 

งานขน    

1) Truck 40 37.65 250 ชัว่โมง 

2) Crusher 4 37.65 1,000 ชัว่โมง 

3) Conveyor 1 45.00 5,000 ชัว่โมง 

4) Spreader 1 45.00 3,000 ชัว่โมง 

 

การวิจยัและพฒันาเครือ่งจกัรของบริษทัฯ 

1) Bucket Wheel Excavator 

ในช่วงปี 2526 การผลติไฟฟ้าไม่เพยีงพอต่อความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าทีเ่พิม่สงูขึน้ กฟผ. จงึเริม่เปิดเหมอืงถ่านหนิ

ขึน้ ที่เหมอืงแม่เมาะ จงัหวดัลําปาง และได้เปิดการประมูลเพื่อจ้างเหมาผู้ให้บรกิารด้านการทําเหมือง ในโครงการ

เหมอืงแม่เมาะ โครงการที ่1 ซึง่เริม่ตัง้แต่ปี 2526 ถงึปี 2534 และบรษิทัฯ ชนะการประมลูดงักล่าว 

จากสภาวะการทาํงานขณะนัน้ ผูบ้รหิารและทมีงานวศิวกรไดพ้จิารณาเหน็ว่า ควรจะจดัหาเครื่องจกัรเขา้มาใช้

งานเพื่อทํางานให้ได้ผลผลิตตามแผนงานของ กฟผ. และลดต้นทุนการผลิตของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงได้ศึกษาหา

เครื่องจกัรและเทคโนโลยใีหม่เขา้มาใชง้าน ในเบือ้งต้นพบว่า รถขุดบุง้กีห๋มุนมวีธิกีารใชง้านทีน่่าสนใจในพืน้ทีท่ีค่ลา้ย

กบัหน้างานของเหมอืงแม่เมาะ บรษิัทฯ จงึเริม่ศกึษาการทํางานของรถขุดบุ้งกีห๋มุน เพื่อพฒันานํามาใช้ในโครงการ

ต่อๆไปในอนาคต  

ในปี 2531 ผูบ้รหิารและวศิวกรไดไ้ปดูงานที่บรษิัท Krupp ประเทศเยอรมนี  และต่อมาบรษิทัฯ ไดม้โีอกาส

ศกึษาดูการทํางานของรถขุดบุง้กีห๋มุน ของบรษิทั Orenstein & Kuppel รุ่น S800 ทีเ่หมอืงบูกติ อาซมั (Bukitasam) 

ประเทศอนิโดนีเซยี การทํางานของรถขุดบุง้กีห๋มุน รุ่น S800 เป็นทีพ่อใจของผูบ้รหิารมาก ผูบ้รหิารจงึไดต้ดัสนิใจลง

นามสญัญาร่วมกบั บรษิทั Orenstein & Koppel ประเทศเยอรมนี เพื่อปรบัปรุงประสทิธภิาพของรถขุดบุง้กีห๋มุน รุ่น 

S800 ให้มคีวามเหมาะสมกบัลกัษณะพืน้ทีท่ํางานของประเทศไทย โดยใชต้้นแบบจากรุ่น S800 และทําสญัญาซื้อ

ลขิสทิธิส์รา้งในประเทศไทย จํานวน 6 ชุดโดยใช้ผูเ้ชีย่วชาญจากประเทศเยอรมนี ออสเตรยี และวศิวกรบรษิทัฯ และ 

คณะอาจารย ์จากสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี(บางมด)  ร่วม

ดาํเนินการและควบคุมการก่อสรา้ง เครื่องจกัรตวัแรกไดเ้ริม่ใชง้านในปี 2534 และยงัใชอ้ยู่มาจนถึงปจัจุบนั โดยในปี 

2535 บรษิทัฯ เริม่ใชง้านเครื่องจกัรตวัที ่2 และ 3 ทัง้น้ีกล่าวไดว้่าภายใต้การวจิยัและพฒันาของบรษิทัฯ สาํหรบัรถขุด

บุง้กีห๋มุน ไดม้กีารปรบัปรุงจากตน้แบบ S800 ดงัน้ี 
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1. รถขดุบุง้กีห๋มุน (Bucket Wheel Compact) แบบคอยาว โดยสามารถขดุไดท้ัง้แบบใชต้วัรถเดนิ (Terrace cut) และแบบ

อยู่กบัที ่(Drop cut)  

2. Wheel Body ทาํแบบเปลีย่นเฉพาะฟนั 

3. โซ่ตนีตะขาบ (Crawler) เป็นเหลก็ Austenitic Manganese ไม่ใช้ Bush ซึง่จะมปีญัหาเรื่องหลุดออกจากทีเ่ชื่อมต่อ 

(Link) 

การปรบัปรุงพฒันาดงักล่าวไดเ้พิม่ประสทิธภิาพเครื่องจกัรใหเ้หมาะสมกบัสภาพหน้างานเหมอืงแม่เมาะ เน่ืองจาก 

1. สามารถทาํงานต่อเน่ือง (Continuous Mining) วนัละ 18 ชัว่โมง โดยจะหยุดทําการซ่อมบํารุงเป็นเวลา 4 ถงึ 6 ชัว่โมง

ต่อวนั หรอืเมื่อมกีารเตรยีมงานหน้างานใหม่  

2. ในกรณีฝนตก หากสายพานไม่มปีญัหาในการเริม่ระบบ เครื่องจกัรจะสามารถทํางานไดต่้อเน่ือง โดยไม่ต้องเตรยีมทาง

วิง่รถบรรทุกหลงัฝนตกเหมอืนระบบรถขดุ (Shovel)  

3. ผลผลติทีไ่ดจ้ะไดต่้อเน่ืองตามแผนทีว่างไวส้มํ่าเสมอ 

 รถขุดบุง้กีห๋มุน ทัง้ 3 ตวั ไดม้โีอกาสแสดงศกัยภาพในงานโครงการเหมอืงแม่เมาะมาอย่างต่อเน่ือง และถอืเป็น

เครื่องจกัรกลหลกัของบรษิทัฯ ที่สรา้งความแตกต่างกบัคู่แข่งขนัได้อย่างชดัเจน ในดา้นความสามารถในการทํางาน 

การลดตน้ทุนการผลติ และบรรลุเป้าหมายตามกําหนดเวลา ทําใหส้ามารถสรา้งความเชื่อมัน่กบัผูว้่าจา้ง คอื กฟผ. ได้

เป็นอย่างมาก สาํหรบัโครงการที ่8 บรษิทัจะใชร้ถขดุบุง้กีห๋มุนทีบ่รษิทัฯ ไดพ้ฒันาน้ี เป็นหน่ึงในเครื่องจกัรหลกัทีจ่ะเขา้

ประจาํการในสว่นงานดงักล่าวดว้ยเช่นกนั 

รถขดุบุ้งก๋ีหมุนท่ีบริษทัดาํเนินการวิจยัและพฒันา 

    

2) งานซ่อมระบบสายพานและโรงซ่อมสายพาน 

นอกจากระบบการขดุทีม่ปีระสทิธภิาพสงูของรถขุดบุง้กีห๋มุน (Bucket Wheel Excavator) ทีไ่ดก้ล่าวไวใ้นขอ้ (1) 

ระบบการขนหรอืการลาํเลยีงดนิและถ่านหนิ ถอืว่าเป็นส่วนงานทีม่คีวามสาํคญัเช่นเดยีวกนั ดงันัน้เครื่องจกัรทีท่ํางาน

ตอ้งมกีารปรบัปรุงและพฒันา ใหส้อดคลอ้งกบัระบบงานขดุทีจ่ะสามารถดาํเนินการไดอ้ยา่งต่อเน่ืองตลอดเวลา  

ระบบลําเลยีงดนิและถ่านหนิ ซึง่ประกอบดว้ย ขาตัง้สายพาน (Table Belt) สายพาน (Belt) เครื่องยนต์ (Motor) 

ชุดเฟืองทด (Gear Box) ลูกกลิ้ง (Pulley) ลูกกลิ้งรองรบัสายพาน (Loading) ยุ้งใส่ดิน (Hopper) ระบบสเปรย์น้ํา 

(Water Spray System) และอื่นๆ ผู้บริหารและทมีงานจึงมีความเหน็ว่าระบบขนดินจะต้องมีการปรบัปรุงให้มี

ประสทิธภิาพการทาํงานใหส้อดคลอ้งและเหมาะสมกบัพืน้ทีส่ภาพหน้างานของโครงการเหมอืงแม่เมาะ ในโครงการที ่1 

บรษิทัฯ ได้พฒันาระบบการตดัต่อสายพานโดยการใชแ้ผ่นทําความร้อนไฟฟ้า ประกบซ่อมแบบเดยีวกบัการซ่อมต่อ
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สายพานของโรงงานในต่างประเทศ การวจิยัและพฒันาครัง้นัน้ ทําใหท้มีงานวศิวกรมองเหน็ถงึปญัหา อนัเน่ืองมาจาก

สายพานทีบ่ดิ และรบัแรงไดไ้ม่สมํ่าเสมอ  

ต่อมาในโครงการที ่2 บรษิทัฯ ไดส้ง่ทมีวศิวกรไปศกึษาดงูานทีบ่รษิทั Rema Tip Top และบรษิทั Nilos GmbH & 

Co. ประเทศเยอรมนี ซึง่เป็นบรษิทัทีด่าํเนินการใหค้าํปรกึษาและรบัจา้งซ่อมสายพานทัว่โลก การดงูานครัง้นัน้ บรษิทัฯ 

ไดเ้หน็วธิกีารทาํงานและบรหิารงาน โดยใชเ้ทคโนโลยทีีท่นัสมยัทาํใหส้ามารถเพิม่ประสทิธภิาพ ลดต้นทุนและสามารถ

ยดือายุการใช้งานสายพานได้ ผู้บรหิารจึงได้อนุมตัิสร้างโรงซ่อมสายพานขึน้และได้นํารูปแบบวธีกีารที่ได้ศกึษามา

ปรบัปรุงและพฒันาเป็นวธิกีารซ่อม โดยใชร้ะบบทาํความรอ้น ซึง่ใชน้ํ้ามนัรอ้นทีอุ่ณหภูมปิระมาณ 150 องศาเซลเซยีส 

ไหลผ่านแผ่นทาํความรอ้น  

นอกจากนัน้บรษิทัฯ ไดศ้กึษาพฒันาการซ่อมในสว่นของรอยแตกของสายพานทีม่คีวามยาว โดยสามารถซ่อมครัง้

ละ 5.5 เมตรเฉลี่ยวนัละ 30 เมตร ทําให้สามารถลดต้นทุนการซ่อมบํารุง การจ้างที่ปรึกษาจากต่างประเทศ และ

สายพานมอีายุการใชง้านยาวนานขึน้รอ้ยละ 30 ของอายุการใชง้านมาตรฐาน ส่วนยางสายพานเมื่อบรษิทัฯ มโีรงซ่อม

และเทคโนโลยีของตัวเองแล้วการเลือกใช้ยางสายพานที่ผลิตได้ในประเทศก็ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการนําเข้าจาก

ต่างประเทศ ลดตน้ทุนการจดัเกบ็สนิคา้ไดอ้ย่างมาก  

จากประสบการณ์มากกว่า 30 ปี สามารถกล่าวไดว้่าบรษิทัฯ เป็นผูช้าํนาญการซ่อมระบบสายพานและเป็นจุดแขง็

ทีบ่รษิทัสามารถต่อยอดพฒันาโครงการต่อไป โดยจะพฒันาทางดา้นแรงงานคนเพื่อรองรบัการขยายงานบรกิารออกไป

ภายนอกบรษิัทฯ ในดา้นการรบัดูแลและซ่อมบํารุงสายพาน โดยที่ผ่านมา บรษิัทฯ รบัเป็นผู้บรหิารจดัการดูแลซ่อม

บํารุงแนวสายพานโครงการที่ 7/1 มรีายได้ประมาณ 80 ล้านบาทต่อปี ระยะความยาวระบบสายพานประมาณ 10 

กโิลเมตรสามารถทาํงานต่อเน่ืองปีละไม่ตํ่ากว่า 5,000 ชัว่โมง ตลอดอายุสญัญา 4 ปี 
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(1)  Bucket Wheel Excavator (2) Shovel Excavator (รถขดุ) (3)   รถบรรทุก 98 ตนั 

 

(4) Conveyor (สายพาน) (5) Crusher (เครื่องบดดนิ) (6) Spreader (เครื่องโปรยดนิ)
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หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกบัการดาํเนินงานของบริษทัฯ  

1. กรมอตุสาหกรรมพืน้ฐานและเหมืองแร ่

กรมอุตสาหกรรมพืน้ฐานและเหมอืงแร่ สงักดักระทรวงอุตสาหกรรม มหีน้าทีค่วามรบัผดิชอบหลกัในการขอ

ใบอนุญาตและกํากบัดูแลการประกอบกจิการอุตสาหกรรมแร่ และโลหการ เน่ืองจากบรษิทัฯ มแีนวทางทีจ่ะ

สาํรวจและพฒันาแหล่งแร่ของบรษิัทฯ เอง บรษิทัฯ จงึต้องติดต่อกบักรมอุตสาหกรรมพืน้ฐานและเหมอืงแร่ 

เพื่อขออนุญาตในการทาํการสาํรวจ และขอใบอนุญาตประทานบตัร ซึง่เป็นใบอนุญาตเพื่อการทําเหมอืงแร่ใน

พืน้ทีน่ัน้ๆ  

2. สาํนักงานวิเคราะหผ์ลกระทบส่ิงแวดล้อม (“EIA”) 

เน่ืองจากตามนโยบายและแผนการดําเนินงานของ กฟผ. ระบุให ้“ผูร้บัจา้งต้องปฏบิตัติามมาตรการป้องกนั

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม ตามรายงานการ

วเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (EIA)” ถึงแม้ว่าบรษิทัฯ จะไม่ได้มคีวามจําเป็นต้องทํารายงานการวเิคราะห์

ผลกระทบสิง่แวดลอ้มเพื่อเสนอ EIA แต่บรษิทัฯ ในฐานะผูร้บัจา้งจาก กฟผ. ในการดาํเนินงานทาํเหมอืงแร่ จงึ

ตอ้งปฎบิตัติามเกณฑม์าตรฐานที ่กฟผ. ไดก้าํหนดไว ้เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัมาตรการทีไ่ดจ้ดัทาํใหก้บั EIA 

การดแูลรกัษาส่ิงแวดล้อมและชีวอนามยั 

 การดําเนินงานของบรษิัทฯ อยู่ภายใต้พระราชบญัญตัิส่งเสริมคุณภาพสิง่แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และ 

กฎหมายเกี่ยวกบัการอนุรกัษ์สิง่แวดล้อม พ.ศ. 2535 ซึ่งบริษัทฯ อาจมีหน้าที่ที่จะต้องควบคุมมลภาวะในบริเวณ

โครงการเหมอืงถ่านหนิ เพื่อให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัตามกฎหมายที่กําหนด และขอ้บงัคบัตามสญัญาทีบ่รษิทัฯ หรอื

กจิการร่วมคา้ ไดเ้ขา้ทาํกบั กฟผ. 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ มมีาตรการทีจ่ะลดมลภาวะทางสิง่แวดลอ้มในบรเิวณโครงการทีบ่รษิทัฯ ดําเนินงาน โดยบรษิทัฯ 

ดําเนินการและควบคุมใหม้กีารปฏบิตัติามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดูแลรกัษาสิง่แวดลอ้มอย่างเคร่งครดั รวมถงึได้

ตดิตัง้ระบบหวัฉีดน้ําให้แก่ระบบสายพานลําเลยีง การจดัฝงูรถบรรทุกวิง่ราดน้ําและสเปรย์น้ําตลอดทัว่บรเิวณพื้นที่

ปฏบิตังิาน เพื่อลดปรมิาณฝุน่ละอองทีเ่กดิจากการปฏบิตังิาน และดําเนินการควบคุมระดบัเสยีงรบกวนของเครื่องจกัร

และการระเบดิหน้าดนิ ไม่ใหร้บกวนผูอ้ยู่อาศยัในชุมชน นอกจากน้ี บรษิทัฯ ยงัตระหนักถงึการควบคุมมลพษิทางน้ํา 

โดยไดต้ดิตัง้ระบบบาํบดัน้ําเสยีตามมาตรฐานของ กฟผ. เพื่อลดการก่อมลพษิใหน้้อยลงทีส่ดุเท่าทีจ่ะเป็นไปได ้
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3 ปัจจยัความเส่ียง 

จากลกัษณะธุรกจิของบรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จาํกดั (มหาชน) ปจัจยัความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้ หรอืผลกระทบที่

อาจจะมต่ีอผลดาํเนินงานในอนาคตมดีงัน้ี 

3.1. ความเส่ียงในการประกอบธรุกิจ 

3.1.1. ความเส่ียงจากการดาํเนินงานรว่มกบัคู่สญัญากิจการรว่มค้า 

บรษิทัฯ ไดด้าํเนินการใหบ้รกิารขดุและขนดนิและถ่านหนิแก่ กฟผ. ในโครงการเหมอืงแม่เมาะโครงการ 7 และ

โครงการ 7/1 ผ่านกจิการร่วมคา้ไอทดี-ีเอสควิ และ เอสควิ-ไอทดี ีตามลาํดบั ซึง่เป็นกจิการร่วมคา้ระหว่างบรษิทัฯ และ 

ITD โดยตามสญัญากจิการร่วมคา้ หากกจิการร่วมคา้ผดิสญัญากบั กฟผ. คู่สญัญาจะต้องรบัผดิอย่างลูกหน้ีร่วม ดงันัน้ 

หากบริษัทฯ มีความขดัแย้งใดๆ  ในระหว่างการดําเนินงานร่วมกบั ITD หรือคู่สญัญากจิการร่วมค้าไม่สามารถ

ปฏบิตังิานในสว่นของตนไดต้ามปรมิาณและระยะเวลาทีก่ําหนดไว ้อนัอาจทําใหก้จิการร่วมคา้ไอทดี-ีเอสควิ และ/หรอื 

เอสควิ-ไอทดี ีไม่สามารถส่งมอบงานให้แก่ กฟผ. ไดต้ามทีก่ําหนด จะสง่ผลใหเ้กดิการผดิสญัญาโครงการ 7 และ 7/1 

(แลว้แต่กรณี) กบัทาง กฟผ. ซึง่บรษิทัฯ และ ITD จะตอ้งร่วมกนัรบัผดิต่อ กฟผ. จากการผดิสญัญาดงักล่าว 

อย่างไรกด็ ีในกรณีทีก่จิการร่วมคา้ผดิสญัญากบั กฟผ. แมว้่าบรษิทัฯ มหีน้าทีจ่ะต้องรบัผดิร่วมกบั ITD อย่าง

ลกูหน้ีร่วม แต่บรษิทัฯ สามารถเรยีกรอ้งให ้ITD ชดใชค่้าเสยีหายทีเ่กดิขึน้กบับรษิทัฯ ได ้หากความเสยีหายนัน้เกดิขึน้

จากการกระทาํ หรอืละเวน้การกระทําโดยจงใจหรอืโดยความประมาทเลนิเล่ออย่างรา้ยแรงของ ITD และ/หรอืตวัแทน

ของ ITD ตามทีร่ะบุไวใ้นสญัญากจิการร่วมคา้ 

นอกจากน้ี ภายใตส้ญัญากจิการร่วมคา้ทัง้สองฉบบั หากปรากฏวา่เกดิความขดัแยง้กนัระหวา่งบรษิทัฯ และ ITD 

ในการดาํเนินงานร่วมกนัจนไม่สามารถตดัสนิเรื่องสาํคญัต่างๆ ของกจิการร่วมคา้ได ้รวมถงึในกรณีที ่หากบรษิทัฯ และ 

ITD ไม่สามารถหาขอ้สรุปเรื่องบญัชสีุดทา้ยของกจิการร่วมคา้ซึง่เป็นบญัชแีสดงสถานะทางการเงนิของกจิการร่วมคา้

เมื่อทาํงานตามโครงการเสรจ็สมบรูณ์ได ้คู่สญัญากจิการร่วมคา้ทัง้สองฝา่ยจะต้องเสนอเรื่องดงักล่าวใหค้นกลางซึง่เป็น

บุคคลทีคู่่สญัญาทัง้สองฝา่ยกาํหนดเป็นผูช้ีข้าดในเรื่องนัน้ๆ เพื่อใหก้จิการร่วมคา้สามารถดาํเนินการไดต่้อไป 

ทัง้น้ี ในการดาํเนินงานในอดตี บรษิทัฯ ไม่เคยมขีอ้พพิาทหรอืขอ้ขดัแยง้ในการดําเนินงานกจิการร่วมคา้ไอทดี-ี

เอสควิ และ/หรอื เอสควิ-ไอทดี ีกบั ITD แต่อย่างใด 

3.1.2. ความเส่ียงจากการไม่ได้รบัเลือกในการประมูลโครงการใหม่ในโครงการเหมืองแม่เมาะ 

ในปจัจุบนั บรษิัทฯ ให้บรกิารขุดขนดนิและถ่านใหก้บั กฟผ. ผ่านกจิการร่วมคา้ระหว่างบรษิทัฯ และ ITD ใน

นามกจิการร่วมคา้ไอทดี-ีเอสควิ และเอสควิ-ไอทดี ีในโครงการเหมอืงแม่เมาะ โครงการ 7 โครงการ 7/1 ตามลาํดบั และ

โครงการ 8 ซึง่ดําเนินการโดยบรษิัทฯ เพยีงรายเดยีว โดยสญัญาใหบ้รกิารดงักล่าวของโครงการ 7/1 สิน้สุดแลว้ใน

เดอืนกนัยายน 2558 และสญัญาของโครงการ 7 จะสิน้สุดลงในปี 2563 สาํหรบัสญัญาของโครงการ 8 เริม่ในปี 2559 

(อย่างไรกด็ ีบรษิัทฯ ได้เจรจาขอเริ่มดําเนินงานก่อนตัง้แต่เดือนพฤศจกิายน 2558) และสิน้สุดในปี 2568  ดงันัน้  

บรษิทัฯ มคีวามเสีย่งหากไม่สามารถหาโครงการอื่นมาทดแทนได ้หรอืไม่สามารถประมลูโครงการในอนาคตของเหมอืง

แม่เมาะได ้

อย่างไรกด็ ีตามแผนพฒันาโครงการเหมอืงแม่เมาะ กฟผ. มแีผนดาํเนินโครงการเหมอืงแม่เมาะจํานวนทัง้หมด 

11 โครงการหลกั โดยในปจัจุบนั กฟผ. ได้ดําเนินการแลว้ทัง้หมด 8 โครงการหลกั สําหรบัโครงการ 9 โครงการ 10 
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และโครงการ 11 จะเปิดใหผู้ส้นใจเขา้ร่วมประมูลโครงการในปี 2560 ปี 2567 และปี 2570 ตามลําดบั ระยะเวลาแต่ละ

โครงการประมาณ 10 ปี บริษัทฯ มีความพร้อมในการดําเนินงานที่เหมืองแม่เมาะในระยะยาว เน่ืองจากมคีวาม

เชีย่วชาญในการทาํเหมอืงถ่านหนิ จากประสบการณ์การทาํเหมอืงถ่านหนิทีย่าวนานกว่า 30 ปี มคีวามชํานาญในพืน้ที่

ของเหมอืงแม่เมาะและการทํางานกบั กฟผ.อย่างด ีนอกจากน้ี บรษิทัฯ มคีวามพรอ้มทัง้บุคลากรทีม่คีวามเชีย่วชาญ

และเครื่องจกัรทีใ่ชเ้ทคโนโลยทีีท่นัสมยัและเหมาะสมกบัลกัษณะงาน 

3.1.3. ความเส่ียงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่หรอืน้อยราย 

บรษิทัฯ ประกอบธุรกจิผูใ้หบ้รกิารและผูด้ําเนินงานดา้นการทําเหมอืงแร่ ซึง่เป็นธุรกจิทีม่กีลุ่มลูกคา้ในประเทศ

จํานวนจํากดั โดยในปี 2557 บรษิทัฯ ใหบ้รกิารดงักล่าวแก่ กฟผ. เพยีงรายเดยีวผ่านกจิการร่วมคา้ ไอทดี ี– เอสควิ 

และเอสควิ – ไอทดี ีในโครงการ 7 และ 7/1 ของเหมอืงแม่เมาะตามลาํดบั และดาํเนินการโดยบรษิทัฯ เองในโครงการที ่

8  โดยบรษิทัฯ มรีายไดจ้ากโครงการทีใ่หบ้รกิารแก่ กฟผ. ทัง้โครงการ 7 และโครงการ 8 ในปี 2559 จํานวน 2,134.7 

ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 73.8 ของรายไดร้วม  

อย่างไรกด็ ีบรษิทัฯ มแีผนลดการพึง่พงิลูกคา้รายใหญ่โดยการเขา้ร่วมประมูลงานใหบ้รกิารทําเหมอืงเปิดถ่าน

หนิกบักลุ่มลกูคา้รายอื่นทัง้ภายในและภายนอกประเทศ โดยในปี 2557 บรษิทัฯ ไดช้นะการประมลูงานบรกิารขดุขนดนิ 

ณ เหมอืงหงสา สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว (“ประเทศลาว”) ซึง่เริม่ดําเนินงานตัง้แต่วนัที ่22 มถุินายน 

2558 ใหก้บั บรษิทั หงสาเพาเวอร ์จาํกดั โดยโครงการดงักล่าวมมีูลค่าประมาณ 11,743 ลา้นบาท นอกจากน้ี บรษิทัฯ 

ยงัคงดาํเนินการลดการพึ่งพงิลูกคา้รายใหญ่เพื่อสรา้งความมัน่คงและยัง่ยนืให้กบัผู้ถอืหุน้ต่อไป โดยมแีผนการขยาย

ธุรกิจในการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลงังานทางเลือกในอนาคต ซึ่งปจัจุบนั อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ของ

โครงการพลงังานลม เป็นตน้ 

3.1.4. ความเส่ียงจากการผนัผวนของต้นทุนการผลิตท่ีสาํคญั  

สญัญารบัจา้งทัง้หมดของบรษิทัฯ จะเป็นในลกัษณะทีม่กีารกาํหนดราคาต่อหน่วยทีแ่น่นอน หากตน้ทุนการผลติ

สงูกว่าทีป่ระมาณการไว ้บรษิทัฯ ต้องรบัความเสีย่งจากกําไรลดลงหรอือาจขาดทุน ซึง่อาจเป็นผลจาก (1) สภาพหน้า

งานการผลติไม่เป็นไปตามทีค่าดการณ์ไว ้เช่น ชัน้หนิหนากว่าทีป่ระเมนิไว ้ทําให้ต้องใชว้ตัถุระเบดิมากขึน้ หรอื (2) 

ราคาวตัถุดบิทีเ่พิม่สงูขืน้ เช่น น้ํามนั ซึง่เครื่องจกัรบางส่วนใชน้ํ้ามนัในการดําเนินงาน โดยคดิเป็นประมาณรอ้ยละ 15 

ของตน้ทุนทางตรงทัง้หมด 

ทัง้น้ีสญัญาบางฉบบัมขีอ้กาํหนดเกีย่วกบัสตูรทีใ่ชใ้นการปรบัราคา เพื่อรองรบัความผนัผวนของราคาตน้ทุนการ

ผลติ แต่สตูรดงักล่าวอาจไม่ครอบคลุมราคาทีเ่พิม่สงูขึน้ทัง้หมด ทําใหบ้รษิทัฯ ยงัต้องรบัภาระจากค่าใชจ้่ายทีเ่พิม่ขึน้

บางสว่น 

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีการควบคุมต้นทุนการผลิต โดยจัดทําแผนวิเคราะห์และสรุปต้นทุนต่อหน่วยที่เป็น

มาตรฐาน ซึง่ไดต้กลงกนัระหว่างฝา่ยควบคุมงบประมาณ และฝา่ยปฏบิตักิารในบรเิวณหน้างาน และบรหิารความเสีย่ง

ของราคาน้ํามนั โดยการเฝ้าติดตามราคาน้ํามนัรวมถึงสญัญาซื้อขายน้ํามนัล่วงหน้า ส่วนด้านต้นทุนซ่อมบํารุงและ

ตน้ทุนวตัถุระเบดิ บรษิทัฯ ไดจ้ดัทาํโปรแกรมระบบงบประมาณและบรหิารแผนงานซ่อมบํารุงอย่างใกลช้ดิ เพื่อยดือายุ

เครื่องจกัรทําให้ใช้งานได้นานขึน้ และบรหิารความเสีย่งด้านอตัราแลกเปลีย่นในส่วนของค่าซ่อมบํารุงทีแ่ปรผนัตาม

เงนิตราต่างประเทศ 

3.1.5. ความเส่ียงจากปริมาณการดาํเนินงานขดุและขนดินและถ่านหินตํา่กว่าเป้าหมายการทาํงานท่ีวางไว้ 
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ก่อนการเริ่มดําเนินการจริง บริษัทฯจะทําการวางแผนการดําเนินงานเป็นรายเดอืน และวางเป้าหมายเป็น

ปรมิาณดนิหรอืถ่านหนิทีจ่ะสามารถขดุหรอืขนได ้และมขีอ้ตกลงทีท่าํร่วมกบักจิการร่วมคา้เกีย่วกบัปรมิาณดนิและถ่าน

หนิทีขุ่ดและขนในแต่ละเดอืนให้กบั กฟผ. อย่างไรกด็ ีการดําเนินงานอาจไม่เป็นไปตามแผน จากการประมาณการ

เป้าหมายทีผ่ดิพลาด ซึง่อาจเป็นผลจากสภาพเครื่องจกัรทีม่อีายุการใชง้านมาก การควบคุมการผลติ ณ หน้างาน หรอื

ปจัจยัภายนอกอื่นๆ ทีไ่ม่สามารถควบคุมได ้เช่น สภาพอากาศ 

ทัง้น้ี หากบรษิทัฯ ไม่สามารถดาํเนินงานใหเ้สรจ็ตามกาํหนดเวลาในสญัญา บรษิทัฯ จะตอ้งชดใชค่้าเสยีหายจาก

การผดิสญัญา ซึ่งปกติอยู่ที่อตัราร้อยละ 0.1 ของมูลค่างานที่คงค้างอยู่ นับจากวนัที่สิน้สุดสญัญาจนถึงวนัที่บรษิัทฯ 

ทาํงานเสรจ็ หรอืแกไ้ขงานใหส้มบรูณ์ 

อย่างไรกด็ ีบรษิทัฯ มมีาตรการในการลดความคลาดเคลื่อนระหว่างปรมิาณงานจรงิและปรมิาณงานตามแผน 

โดยวเิคราะหค์วามสามารถในการผลติจรงิของเครื่องจกัรใหส้อดคลอ้งกบัหน้างานจรงิ และวางแผนการดําเนินงานที่

หน้างานอย่างรอบคอบ นอกจากน้ีบรษิทัฯ ไดว้างแผนตามระบบการดาํเนินงานโดยทมีวศิวกรและผูป้ฏบิตังิานทีม่คีวาม

ชาํนาญ และมกีารติดตามผลการปฏบิตังิานเป็นรายวนั ซึง่สามารถทําให้เหน็ถึงปญัหาการดําเนินงานทีเ่กดิขึน้และมี

การแกไ้ขไดท้นัท่วงทแีละอย่างเป็นระบบ 

อย่างไรกด็ ีในการดําเนินงานในอดตีของบรษิทัฯ บรษิทัฯ ไม่เคยทํางานล่าชา้กว่าแผนอย่างมนีัยสาํคญัและไม่

เคยถูกปรบัจากการดาํเนินงานทีล่่าชา้ 

3.1.6. ความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาถ่านหิน 

ราคาถ่านหินเป็นปจัจยัสําคญัในการดําเนินการธุรกจิเหมอืงถ่านหิน ซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อบรษิัทที่

ใหบ้รกิารขดุขนดนิและถ่านหนิในกรณีทีเ่หมอืงถ่านหนิไม่ได ้supply ถ่านหนิไปยงัโรงไฟฟ้าบรเิวณปากเหมอืงในแหล่ง

เดยีวกนั กล่าวคอื หากราคาถ่านหินตํ่าอาจส่งผลให้ผู้ได้รบัสมัปทานในการดําเนินธุรกจิเหมืองหยุดการดําเนินการ

ชัว่คราวจนกว่าราคาถ่านหนิจะปรบัสงูขึน้จนการดาํเนินการดงักล่าวคุม้ค่า ซึง่เหตุการณ์ดงักล่าวจะส่งผลใหผู้ใ้หบ้รกิาร

ช่วงตอ้งหยุดการใหบ้รกิารดว้ย 

ดงันัน้ หากบรษิัทฯ ต้องการจะขยายธุรกิจจากผู้ให้บรกิารเป็นผู้ได้รบัสมัปทานเหมือง บรษิัทฯ จะเผชญิกบั

ความเสีย่งด้านความผนัผวนของราคาถ่านหนิ ซึ่งในปจัจุบนั บรษิัทฯ ไม่ไดเ้ป็นผู้ได้รบัสมัปทานเหมอืงถ่านหนิ แต่

บรษิัทฯ อยู่ระหว่างศกึษาและสํารวจแหล่งถ่านหนิทัง้ภายในและภายนอกประเทศเพื่อจะพฒันาการประกอบกจิการ

เหมอืงถ่านหนิต่อไปในอนาคต 

อย่างไรกต็าม ทีผ่่านมาบรษิัทฯ ได้ดําเนินการใหบ้รกิารแก่ กฟผ. เป็นหลกัผ่านกจิการร่วมคา้ระหว่างบรษิทัฯ 

และ ITD ดงันัน้ ความผนัผวนของราคาถ่านหินจะไม่ส่งผลต่อการประกอบธุรกจิของบรษิัทฯ ในปจัจุบนั เน่ืองจาก 

กฟผ. ต้องดําเนินการจดัหาถ่านหนิเพื่อผลติไฟฟ้าอย่างต่อเน่ือง สําหรบัโรงไฟฟ้าถ่านหนิแม่เมาะซึง่มกีําลงัการผลติ

ปจัจุบนัอยู่ทีป่ระมาณ 2,400 เมกะวตัต์ ซึง่การผลติไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลงังานถ่านหนิแม่เมาะคดิเป็นร้อยละ 22.5 

ของการผลติไฟฟ้าทัง้หมดในประเทศไทยในเดอืนกนัยายนของปี 2559  ซึง่ถอืเป็นสดัส่วนในการผลติไฟฟ้าทีส่าํคญั

ของการผลติไฟฟ้าทัง้หมดในประเทศไทย  
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สดัส่วนการใช้เช้ือเพลิงผลิตพลงังานไฟฟ้าในระบบของ กฟผ. ปี 2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: กองสารสนเทศ ฝ่ายสือ่สารองค์การ กฟผ. 

  

จํานวน (ล้านกิโลวัตต์ชั�วโมง) ร้อยละ

ก๊าซธรรมชาติ 104,831.95 66.38              

ถ่านหิน 35,767.42 22.65              

พลังนํ�า 12,222.74 7.74                

นํ�ามันเตา 750.46 0.48                

นํ�ามันดีเซล 210.58 0.13                

พลังงานทดแทน 4,045.68 2.56                

ซื�อต่างประเทศ 101.95 0.06                

รวม 157,930.78 100.00              

สะสมเดือนมกราคม-ตุุลาคม 2559
ประเภทเชื�อเพลิง
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3.1.7. ความเส่ียงจากการจดัหาเครือ่งจกัรและแรงงานให้เพียงพอและเตม็ประสิทธิภาพ 

การใหบ้รกิารขดุขนดนิและถ่านหนิจาํเป็นตอ้งอาศยัเครื่องจกัรและแรงงานในการดาํเนินการ ซึง่ความพรอ้มและ

ความสมบรูณ์ของเครื่องจกัรและแรงงานเป็นส่วนสาํคญัในการใหบ้รกิารทีม่คุีณภาพและต่อเน่ือง หากเครื่องจกัร และ/

หรอื แรงงานไม่เพยีงพอต่อการให้บรกิาร รวมถึงอาจไม่สามารถจดัหาหรอืพฒันาบุคลากรที่มคีวามเชี่ยวชาญและ

ประสบการณ์ขึน้มาในสายงานได้ทนั ทําให้เกดิช่องว่างระหว่างพนักงานระดบัหวัหน้างานและลูกน้อง บรษิัทฯ จะมี

ความเสีย่งในการสง่มอบงานตามทีส่ญัญาจดัจา้งกาํหนดล่าชา้ โดยอาจตอ้งเสยีค่าปรบัในกรณีดงักล่าว 

อย่างไรกด็ ีบรษิัทฯ ได้ตระหนักถึงความเสีย่งดงักล่าว จงึได้วางแผนการซ่อมบํารุงเครื่องจกัรและการจดัหา

บุคลากรทีม่คีวามเชีย่วชาญใหส้อดคลอ้งกบัแผนการขุดขนดนิและถ่านหนิ ตลอดจนการปรบัเปลีย่นแผนการดงักล่าว

อย่างสมํ่าเสมอใหเ้หมาะสมกบัเหตุการณ์เฉพาะหน้าและการดําเนินงานจรงิเพื่อใหบ้รษิัทฯ สามารถประมาณการและ

ควบคุมปรมิาณการสง่มอบใหเ้ป็นไปตามทีส่ญัญาจดัจา้งกาํหนด 

3.1.8. ความเส่ียงจากกรณีถ่านหินถกูทดแทนด้วยพลงังานอ่ืน 

จากสภาวะการผลติไฟฟ้าของโลกที่มแีนวโน้มในการใช้พลงังานทางเลอืกมากขึน้ เช่น พลงังานแสงอาทติย ์

พลงังานน้ํา หรอืพลงังานลม โดยในประเทศไทย กระทรวงพลงังานไดว้างแผนพฒันากําลงัการผลติไฟฟ้าของประเทศ

ไทยปี 2558 ถงึปี 2579 (“PDP 2015”) โดยมุ่งเน้นทีจ่ะเพิม่สดัส่วนการผลติไฟฟ้าจากพลงังานทางเลอืกมากขึน้ จาก

รอ้ยละ 8 ในปี 2557 ถงึรอ้ยละ 15 ถงึ 20 ของสดัสว่นการใชเ้ชือ้เพลงิทัง้หมด ในปี 2579 

ในแผนพฒันาการผลติไฟฟ้าของประเทศไทย ฉบบัปี 2558 ถงึปี 2579 ไดร้ะบุแผนในการเพิม่สดัส่วนพลงังาน

จากถ่านหนิลกิไนต์เช่นกนั โดยเพิม่จากรอ้ยละ 20 ในปี 2557 เป็น รอ้ยละ 20 ถงึ 25 ของสดัส่วนการใชเ้ชือ้เพลงิ

ทัง้หมด ในปี 2579 ซึง่ ณ ปจัจุบนั ประเทศไทยมกีารใชพ้ลงังานจากถ่านหนิในสดัสว่นทีต่ํ่าเมื่อเปรยีบเทยีบกบัประเทศ

เพื่อนบา้น เช่น มาเลเซยี อนิโดนีเซยี และฟิลปิปินส ์ทีค่าดว่าจะมอีตัราการใชพ้ลงังานถ่านหนิในปี 2558 รอ้ยละ 42 

รอ้ยละ 59 และรอ้ยละ 47 ตามลาํดบั นอกจากน้ี กาํลงัการผลติไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าถ่านหนิคาดว่าจะเพิม่ขึน้ (1) 4,365 

เมกะวตัต ์ในปี 2558 ถงึปี 2568 จากโครงการทีไ่ดร้บัสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าแลว้ และ (2) 3,000 เมกะวตัต์ จากโครงการ

ทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ในปี 2569 ถงึปี 2579  

ในปจัจุบนั ถ่านหนิเป็นแหล่งเชือ้เพลงิทีนํ่ามาผลติไฟฟ้าทีม่ตี้นทุนการผลติตํ่าทีสุ่ดรองลงมาจากพลงังานน้ําที่

นําเขา้จากต่างประเทศและพลงังานนิวเคลยีร ์(ประมาณ 2.67 บาทต่อกโิลวตัต)์ 

ประเภทโรงไฟฟ้า ต้นทุน/หน่วยไฟฟ้า (บาทต่อกิโลวตัต)์ 

พลงังานน้ํา (ต่างประเทศ) 2.41 

นิวเคลยีร ์ 2.54 

ถ่านหนิ 2.67 

ความรอ้นร่วม 3.09 

ความรอ้น 5.57 

กงัหนัแก๊ส 10.02 

ทีม่า : กระทรวงพลงังาน เมษายน 2558 
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ทัง้น้ี บรษิัทฯ ไดต้ิดตามข่าวสารเกีย่วกบัแหล่งพลงังานทดแทนประเภทอื่นที่อาจมตี้นทุนการผลติไฟฟ้าที่ตํ่า

กว่าถ่านหนิ เช่น ก๊าซธรรมชาตจิากชัน้ดนิดาน (Shale Gas) แต่การนําเชือ้เพลงิดงักล่าวมาดําเนินการในเชงิพาณิชย์

อาจตอ้งมกีารพฒันาเทคโนโลยเีพื่อใหต้น้ทุนการผลติไฟฟ้ามตีน้ทนุทีต่ํ่าลงและคุม้ค่าในการลงทุนในเชงิพาณิชยต่์อไป 

บรษิทัฯ มแีผนการขยายธุรกจิเพิม่เตมิจากธุรกจิใหบ้รกิารเกีย่วกบัเหมอืงเปิดไปสู่ธุรกจิทางดา้นพลงังาน เช่น 

พลงังานทดแทน เป็นต้น โดยปจัจุบนั บรษิทัฯ อยู่ระหว่างการศกึษาความเป็นไปไดข้องโครงการที่เกี่ยวกบัพลงังาน

ทดแทนเพื่อลดความพึง่พงิธุรกจิใหบ้รกิารเกีย่วกบัเหมอืงเพยีงอย่างเดยีว 

3.1.9. ความเส่ียงจากการดาํเนินงานในโครงการหงสาซ่ึงรวมถึงผลกระทบจากการดาํเนินงานของโรงไฟฟ้า

หงสา 

เน่ืองจากการดําเนินงานในโครงการเหมืองหงสา อาจมลีกัษณะแตกต่างจากเหมอืงถ่านหินในประเทศไทย 

บรษิัทฯ จงึมคีวามเสีย่งจากการดําเนินงานต่างประเทศ ซึ่งอาจขาดประสบการณ์และมปีจัจยัที่ไม่ไดค้าดการณ์ซึ่งมี

ผลกระทบต่อแผนงานและงบประมาณ นอกจากน้ี เน่ืองจากในเงื่อนไขสญัญาการทําเหมอืงถ่านหนิในโครงการเหมอืง

หงสา ระบุใหบ้รษิทัฯ ต้องจา้งแรงงานทอ้งถิน่อตัรารอ้ยละ 50 ถงึ 100  ของแรงงานระดบัปฏบิตักิารในโครงการ ซึง่มี

ความเสีย่งทีจ่ะไม่เป็นไปตามแผนเน่ืองจากจาํนวนแรงงานในพืน้ทีจ่าํกดั และมคีวามตอ้งการแรงงานจากโครงการอื่นสงู 

ทาํใหค่้าจา้งแรงงานอาจสงูตามไปดว้ย สง่ผลใหง้บประมาณเกนิกว่าทีป่ระมาณการไวเ้บือ้งตน้ 

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงดงักล่าว และได้วางแผนการทํางานเบื้องต้น โดย บริษัทฯ ได้

วางแผนศกึษาหน้างานก่อนปฏบิตัิงานจรงิ พร้อมทัง้ใช้เครื่องจกัรทีท่นัสมยัและบุคลากรทีม่ปีระสบการณ์และมคีวาม

เชีย่วชาญ และไดว้างแผนงบประมาณเพื่อทาํงานจรงิทัง้ในระยะสัน้ (1 ปี) และระยะยาว (3-4 ปี) ในสว่นแรงงาน บรษิทั

ฯ ไดข้อคาํปรกึษากบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งในประเทศไทยและประเทศลาว และบรษิทัฯ ยงัรวมกลุ่มผูป้ระกอบการเพื่อ

เป็นศนูยก์ลางดแูลจดัการแรงงานในพืน้ทีร่่วมกนั เช่น แลกเปลีย่นขอ้มลู กฎเกณฑด์า้นแรงงานในประเทศลาว เป็นตน้ 

เน่ืองจากเหมอืงถ่านหนิในโครงการหงสานัน้ มวีตัถุประสงคห์ลกัเพื่อใชเ้ป็นเชือ้เพลงิสาํหรบัการดําเนินงานของ

โรงไฟฟ้าหงสา ซึง่ส่งผลใหบ้รษิัทฯ อาจได้รบัผลกระทบจากการดําเนินงานของโรงไฟฟ้าหงสาได ้เน่ืองจากโครงการ 

หงสาเพิ่งเริ่มต้นประมาณกลางปี 2558 จึงอาจมีการดําเนินงานไม่ราบรื่นในช่วงต้น โดยคาดว่าภายหลังจากการ

ปรบัปรุงระบบเพื่อใหโ้รงไฟฟ้าสามารถดาํเนินงานไดเ้ตม็กาํลงัการผลติ บรษิทัฯ จะสามารถจะดาํเนินการขุดขนถ่านหนิ

ได้ตามเป้าหมายต่อไปในอนาคต อย่างไรกด็ ีบริษทัฯ มีแนวทางเพื่อรองรบัในกรณีที่การดําเนินงานไม่เป็นไปตาม

แผนงาน โดยบรษิทัฯไดเ้ขา้เจรจากบั HPC เพื่อแกไ้ขปญัหาและเพื่อไม่ทําใหบ้รษิทัฯไดร้บัผลกระทบอย่างมนีัยสาํคญั

จากการดาํเนินงานทีไ่ม่เป็นไปตามแผนงาน อกีทัง้ยงัไดม้กีารเจรจากบั HPC เพื่อปรบัแกแ้ผนการขุดขนใหเ้ป็นไปตาม

ปรมิาณงานทีท่าํไดจ้รงิ ซึง่ผลจากการเจรจาขา้งตน้ ทาํใหบ้รษิทัฯ สามารถดาํเนินงานขดุขนดนิไดต้ามแผนงานใหมเ่พื่อ

ลดผลกระทบต่อบรษิทัฯ   
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3.1.10. ความเส่ียงเรือ่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

ตามนโยบายและแผนการดาํเนินงานเกีย่วกบัธุรกจิเหมอืงของ กฟผ. ระบุให ้“ผูร้บัจา้งต้องปฏบิตัติามมาตรการ

ป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม ตามรายงานการวเิคราะห์

ผลกระทบสิง่แวดล้อม (EIA) รวมถึงเงื่อนไขหรอืขอ้กําหนดที่ส่วนราชการกําหนดหรอืกําหนดเพิม่เติม เช่น เงื่อนไข

หนงัสอืแนบทา้ยอนุญาต เงื่อนไขในการออกประทานบตัร และมาตรการป้องกนัตามแผนผงัโครงการทําเหมอืงแร่ เป็น

ต้น”  ดงันัน้ ในสญัญาจดัจา้งการขุดขนดนิ และ/หรอื ถ่านหนิผ่านกจิการร่วมคา้ ไอทดี ี– เอสควิ และเอสควิ – ไอทดี ี

และสญัญาจดัจา้งทีบ่รษิทัฯ เขา้ทําโดยตรงกบั กฟผ. สาํหรบัโครงการ 7 โครงการ 7/1 และโครงการ 8 ตามลําดบั ได้

กาํหนดใหบ้รษิทัฯ ตอ้งปฏบิตัติามเกณฑม์าตรฐานสิง่แวดลอ้มที ่กฟผ. กําหนดดว้ย เช่น การฉีดพรมน้ําทีห่น้างานดนิ

ก่อนการขดุในช่วงแลง้ การตดิตัง้ระบบฉีดพรมน้ําหน้าระบบเครื่องโม่ เครื่องตกัและสายพาน เพื่อรกัษาคุณภาพอากาศ 

ขอ้กาํหนดในการเจาะรรูะเบดิเพื่อไม่ใหเ้กดิการสัน่สะเทอืนทีเ่กนิค่ามาตรฐาน และการจดัทํากองดนิใหอ้ยู่ในสภาพทีล่ด

การพงัทลายของดนิและลดการปนเป้ือนสูแ่หล่งน้ํา เป็นตน้ 

บริษัทฯ ได้ดําเนินการตามมาตรฐานที่ กฟผ. กําหนดอย่างเคร่งครดัและมกีารตรวจสอบค่ามาตรฐานอย่าง

สมํ่าเสมอ นอกจากน้ี การดําเนินงานของบรษิัทฯ จะเกีย่วขอ้งกบัการเปิดหน้าดนิ ขุดขนดนิและถ่านหนิเท่านัน้ โดย

ไม่ไดเ้กีย่วขอ้งกบักระบวนการหลกัของการผลติไฟฟ้า เช่น กระบวนการเผาไหม ้กระบวนการกําจดัซากเชือ้เพลงิ เป็น

ต้น นอกจากน้ี พื้นที่ดําเนินงานของบริษัทฯ ถูกจดัสรรให้เปิดพื้นที่เปิดกว้างและห่างไกลจากแหล่งชุมชน ดงันัน้    

บรษิทัฯ จงึมคีวามเสีย่งน้อยมากทัง้ในเรื่องผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มและผลกระทบต่อชุมชนรอบขา้ง 

นอกจากน้ี บรษิทัฯ ยงัเขา้ร่วมกบั กฟผ. ในโครงการเพื่อชุมชนในบรเิวณรอบเหมอืงแม่เมาะอย่างสมํ่าเสมอเพื่อ

สือ่สาร ทาํความเขา้ใจ และสรา้งความสมัพนัธท์ีด่กีบัชุมชน 

3.1.11. ความเส่ียงในการจดัหาบุคลากรท่ีมีประสบการณ์และทกัษะเฉพาะทาง 

การใหบ้รกิารขดุขนดนิและถ่านหนิจําเป็นต้องอาศยับุคลากรทีม่ทีกัษะเฉพาะทางในการใชเ้ครื่องจกัร ซึง่ความ

พรอ้มและทกัษะของบุคลากรเป็นส่วนสําคญัในการใหบ้รกิารทีม่คุีณภาพและต่อเน่ือง หากแรงงานไม่เพยีงพอต่อการ

ใหบ้รกิาร รวมถงึอาจไม่สามารถจดัหาหรอืพฒันาบุคลากรทีม่คีวามเชีย่วชาญและประสบการณ์ขึน้มาในสายงานไดท้นั 

ทาํใหเ้กดิช่องว่างระหว่างพนกังานระดบัหวัหน้างานและลกูน้อง บรษิทัฯ จะมคีวามเสีย่งในการสง่มอบงานตามทีส่ญัญา

จดัจา้งกาํหนดล่าชา้ โดยอาจตอ้งเสยีค่าปรบัในกรณีดงักล่าว 

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงดงักล่าว บริษัทฯ จึงได้วางแผนการจดัหาบุคลากรที่มีความ

เชีย่วชาญใหส้อดคลอ้งกบัแผนการขุดขนดนิและถ่านหนิ ตลอดจนการปรบัเปลี่ยนแผนการดงักล่าวอย่างสมํ่าเสมอให้

เหมาะสมกบัเหตุการณ์เฉพาะหน้าและการดาํเนินงานจรงิเพื่อใหบ้รษิทัฯ สามารถประมาณการและควบคุมปรมิาณการ

สง่มอบใหเ้ป็นไปตามทีส่ญัญาจดัจา้งกาํหนด นอกจากน้ี ในดา้นการวางแผนพฒันาบุคลากรและแรงงาน บรษิทัฯ ยงัมี

การนําระบบจดัแผน Career Path หรอืการพฒันาสายอาชพีใหก้บับุคลากรของบรษิทัฯ โดยปจัจุบนัเน้นเฉพาะสายงาน

ที่มีความสําคัญเป็นหลกั เพื่อให้เห็นการเติบโตในสายอาชีพของพนักงานระหว่างทํางาน และระบบ Succession 

Nominee เพื่อวางแผนพฒันาขดีความสามารถของบุคลากรในกลุ่มงานทีส่าํคญั เพื่อเตรยีมความพรอ้มทีจ่ะปฏบิตังิาน

ในตําแหน่งงานทีส่งูขึน้ หรอืรองรบัตําแหน่งงานทดแทนต่อไป 

 

3.2. ความเส่ียงด้านการเงิน 

3.2.1. ความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนต่างประเทศ 
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ในปจัจุบนั บรษิทัฯ มแีหล่งรายไดจ้ากภายนอกประเทศจากการขุดและขนดนิและถ่านหนิในเหมอืงหงสา โดย

บรษิทัฯ คาดว่าจะมรีายไดจ้ากภายนอกประเทศมากขึน้ จากโครงการเหมอืงหงสา และโครงการอื่นๆ ในอนาคต 

เน่ืองจากรายไดท้ีบ่รษิทัฯ ไดร้บัจากการดําเนินงานในต่างประเทศบางส่วนนัน้ อา้งองิกบัค่าเงนิบาท ส่งผลให้

รายไดข้องบรษิทัฯ มคีวามผนัผวนตามอตัราแลกเปลีย่น กล่าวคอืรายไดส้กุลบาทของบรษิทัฯ จะลดลงหากค่าเงนิบาท

แขง็ค่าขึน้ และรายไดส้กุลบาทจะเพิม่มากขึน้หากค่าเงนิบาทอ่อนค่าลง ในขณะทีต่้นทุนในการดําเนินงานของบรษิทัฯ 

อยู่ในรปูสกุลเงนิบาท ทาํใหก้าํไรของบรษิทัฯ มคีวามเสีย่งทีจ่ะไดร้บัผลกระทบจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่น  

เพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของค่าเงินบาท บริษัทฯ จึงได้ดําเนินการบริหารความเสี่ยงจากอัตรา

แลกเปลีย่นดงักล่าวตามวธิ ีNatural Hedge โดยการจดัการรายไดแ้ละค่าใช้จ่ายใหอ้ยู่ในรูปเงนิสกุลเดยีวกนั อกีทัง้ 

บรษิัทฯ ไดเ้ขา้ทําการบรหิารความเสีย่งจากอตัราแลกเปลี่ยนบนรายได้ส่วนหน่ึงในอนาคตของบรษิัทฯ ดว้ยธุรกรรม

ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากบัธนาคารพาณิชย์แห่งหน่ึงในประเทศ เพื่อบริหารจดัการความเสี่ยงจากอตัรา

แลกเปลีย่นและรองรบักบัค่าใชจ้่ายทีเ่ป็นสกุลเงนิบาทอกีสว่นหน่ึง 

3.2.2. ความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบี้ย 

บรษิทัฯ มคีวามเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ เน่ืองจากภาระดอกเบีย้จากเงนิกูร้ะยะยาวของบรษิทัเพื่อใชใ้นการลงทุน 

และดอกเบีย้จากสญัญาเช่าซือ้เครื่องจกัร เป็นอตัราดอกเบีย้ลอยตวัที ่โดยองิกบั Minimum Loan Rate (MLR) ซึง่จะ

แปรไปตามดอกเบีย้นโยบาย ซึง่กําหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ทัง้น้ี ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 บรษิัทฯ มี

หน้ีสนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ทัง้หมดประมาณ 2,874 ลา้นบาท (รวมเจา้หน้ีสญัญาเช่าทางการเงนิ) 

อย่างไรกด็ ีบรษิทัฯ และคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งไดต้ดิตามแนวโน้มของอตัราดอกเบีย้ในตลาดโลกและ

ในประเทศไทยอย่างใกลช้ดิ รวมถงึการศกึษาการใชเ้ครื่องมอืทางการเงนิเพื่อสรา้งทางเลอืกในการจดัหาแหล่งเงนิทุน 

และการบรหิารโครงสรา้งหน้ีใหเ้หมาะสม เช่น Interest rate swap ซึง่ใชใ้นการลดผลกระทบจากความผนัผวนของ

อตัราดอกเบีย้ใหส้อดคลอ้งต่อแนวโน้มของสถานการณ์  

3.2.3. ความเส่ียงด้านสภาพคล่องของบริษทัฯ 

บรษิทัฯ ดาํเนินธุรกจิในลกัษณะโครงการ ทีต่้องใชเ้งนิกูจ้ากธนาคารพาณิชย ์(Project Finance) ทําใหบ้รษิทัฯ 

มสีภาพคล่องค่อนขา้งตํ่าตลอดมา แต่ในปี 2559 สิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 อตัราส่วนสภาพคล่องของบรษิทัฯ 

เพิม่ขึน้เป็น 1.30 เท่า สาเหตุหลกัมาจากการเพิม่ทุนภายในปี   

 

อตัราส่วนสภาพคล่อง 

 

หน่วย 

งบการเงินรวม 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

อตัราสว่นสภาพคล่อง เท่า 0.41 0.64 1.30 

อตัราสว่นสภาพคล่องหมนุเรว็ เท่า 0.26 0.48 1.01 

 

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ยงัคงมีมีมาตรการรองรบัหากบริษัทฯ ขาดสภาพคล่อง อาทิ (1) การเร่งและปรบัปรุง

ประสทิธภิาพการทํางาน ซึง่คาดว่าในปี 2559 จะมกีระแสเงนิสดรบัที่ดขี ึน้จากทัง้โครงการ 8 และโครงการหงสา (2) 

การทาํ Leasing ของเครื่องจกัรทีม่อียูใ่นปจัจุบนั (3) การเจรจากบัเจา้หน้ีการคา้ ในกรณีทีบ่รษิทัฯ ซือ้สนิคา้หรอืจดัจา้ง

ทาํงานใหม่ บรษิทัฯ จะจดัเงื่อนไขการชาํระเงนิทีเ่หมาะสม และ (4) การบรหิารและเจรจาระยะเวลาการชาํระเงนิสาํหรบั

การจดัหาเครื่องจกัรที่มมีูลค่าเงนิลงทุนสูง เป็นต้น นอกจากน้ี บริษัทฯ ยงัได้มีมาตรการบริหารจดัการต้นทุนและ

วางแผนค่าใชจ้่ายและการดาํเนินงานดงัทีก่ล่าวไวแ้ลว้ขา้งตน้ 
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3.2.4. ความเส่ียงจากการผิดเง่ือนไขสญัญาเงินกู้ 

เน่ืองจากในสญัญาเงนิกูท้ีบ่รษิทัฯ ไดต้กลงกบัธนาคารพาณิชยส์าํหรบัโครงการทีบ่รษิทัฯ ดําเนินงาน มกีารระบุ

เงื่อนไขสญัญาว่าด้วยการดํารงอัตราส่วนทางการเงิน เช่น อัตราส่วนหน้ีสินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุน อัตราส่วน

ความสามารถในการชําระหน้ี เป็นต้น บรษิัทฯ จงึมคีวามเสีย่งที่อาจผดิเงื่อนไขในการดํารงอตัราส่วนทางการเงนิได ้

หากบรษิทัฯ มสีดัสว่นหน้ีสนิทีม่ภีาระดอกเบีย้เกนิกวา่ทุนหรอืกาํไรน้อยเกนิกว่าภาระหน้ีในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง โดยที่

ผ่านมา ในปี 2557 สาํหรบัโครงการแม่เมาะ 7 เน่ืองจากกจิการร่วมคา้ใชม้าตรฐานบญัชใีหม่ในการจดัทาํงบการเงนิ ทํา

ใหเ้กดิค่าใชจ้่ายทางบญัชมีากขึน้จากการตดัจาํหน่ายรายไดค้า้งรบั ส่งผลใหอ้ตัราส่วนทางการเงนิในงบการเงนิตํ่ากว่า

อตัราส่วนทีธ่นาคารกําหนดไว ้ซึง่กําหนดใหก้จิการร่วมคา้ ITD-SQ ต้องดํารงอตัราส่วน DSCR ใหอ้ยู่ในอตัราไม่น้อย

กว่า 1.15 เท่า ทุกขณะ จงึทําใหม้กีารจดัประเภทเงนิกูย้มืดงักล่าวในปี 2557 จากเงนิกูย้มืระยะยาวเป็นเงนิกูย้มืระยะ

สัน้ อย่างไรกด็ ีในไตรมาสแรกของปี 2558 บรษิทัฯ ไดเ้จรจากบัธนาคารพาณิชยถ์งึเหตุแห่งความจําเป็นในการละเมดิ

เงื่อนไขสญัญาน้ีซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนมาตรฐานการจดัทํางบการเงิน และได้รบัจดหมายยกเลิกเงื่อนไขการดํารง

อตัราสว่นทางการเงนิจากธนาคาร ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึไดจ้ดัประเภทเงนิกูย้มืดงักล่าวเป็นเงนิกูย้มืระยะยาวตามเงื่อนไข

ปกตใินสญัญาเงนิกูย้มื และมกีารชาํระคนืเงนิกูย้มืระยะยาวตามแผน ทัง้น้ี ในการบรหิารจดัการเรื่องการดาํรงอตัราส่วน

ทางการเงนิตามสญัญาเงนิกู ้บรษิทัฯ สามารถเจรจากบัธนาคารในเรื่องการดํารงอตัราส่วนทางการเงนิและขอผ่อนผนั

ไดใ้นกรณีหากมคีวามจาํเป็นทีอ่าจทาํใหผ้ดิเงื่อนไข และมมีาตรการทีจ่ะจดัการโครงสรา้งเงนิทุนของบรษิทัฯเหมาะสม 

อตัราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน 

รายการ 

 

 

หน่วย 

งบการเงินรวม 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

อตัราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน      

อตัราสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (D/E Ratio) เท่า 6.07 5.07 1.67 

อตัราสว่นหน้ีสนิ ทีม่ภีาระดอกเบีย้ ต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ เท่า 3.72 3.00 1.12 

อตัราสว่นความสามารถในการชําระหน้ี เท่า 0.80 0.86 3.27 

อตัราสว่นความสามารถในการจา่ยดอกเบีย้ เท่า 12.49 13.32 4.86 

อตัราสว่นความสามารถชําระภาระผกูพนั เท่า 0.93 0.34 0.42 

 

นอกจากน้ี บรษิทัฯ ยงัมเีงนิกูร้ะยะยาวกบัธนาคารพาณิชยอ์กีแห่งสาํหรบัการดําเนินงานในโครงการแม่เมาะ 8

และหงสา ซึง่ธนาคารไดก้ําหนดใหบ้รษิทัฯ ดํารงอตัราส่วน Debt Service Coverage Ratio (DSCR) ไวใ้นอตัราไม่ตํ่า

กว่า 1.2:1 ดํารงอตัราส่วนหน้ีสนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ต่อกําไรก่อนค่าใชจ้่ายดอกเบีย้ ภาษี ค่าเสื่อมราคาและตดัจําหน่าย 

(EBITDA) ไว้ในอตัราไม่เกนิ 4:1 และดํารงอตัราส่วนหน้ีสนิที่มภีาระดอกเบี้ยต่อทุนไวใ้นอตัราส่วนไม่เกนิ 2:1   ซึ่ง

ปจัจุบนัหลงัจากทีบ่รษิทัไดร้บัเงนิเพิม่ทุนอนัผลมาจากการจําหน่ายหุ้นสามญัผ่านตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย

ส่งผลใดอ้ตัราส่วนความสามารถในการชําระหน้ีเพิม่สงูขึน้จากปี 2558 และปี 2559 เท่ากบั 0.86 เท่า และ 3.27 เท่า 

ตามลาํดบั 
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3.2.5. ความเส่ียงในการพึ่งพิงการสนับสนุนทางการเงินจากกรรมการ 

บรษิทัฯ มกีารกูย้มืจากกรรมการ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559  เป็นจํานวนเงนิรวมทัง้สิน้ 59.0 ลา้นบาท ซึง่คดิ

เป็นรอ้ยละ 1.57 ของหน้ีสนิรวมของบรษิัทฯ ซึง่ไม่มนีัยสาํคญัทีก่ระทบก่อสถานะทางการเงนิของกจิการ อย่างไรกด็ ี

บรษิทัฯ จะชาํระคนืเงนิกูย้มืกรรมการทัง้จาํนวนใหแ้ลว้เสรจ็ภายในปี 2560 

นอกเหนือจากเงนิกู้ยมืกรรมการขา้งต้น บรษิัทฯ มเีงนิกู้ยมืบางรายการซึ่งได้รบัการคํ้าประกนัโดยกรรมการ 

อย่างไรกด็ ีบรษิทัฯ ได้เจรจากบัสถาบนัการเงนิเพื่อขอพิจารณาปลดเงื่อนไขการคํ้าประกนัโดยบุคคล โดยในเดอืน 

มกราคม 2560 ทางธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึงทีใ่หเ้งนิกูย้มืแก่บรษิทัฯ และไดร้บัการคํ้าประกนัโดยกรรมการไดม้หีนงัสอื

ยกเลกิภาระคํ้าประกนัแก่กรรมการทีไ่ดล้งนามคํ้าประกนัดงักล่าว 

ทัง้น้ี ภายหลงัจากทีบ่รษิทัฯ เป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย การพึง่พงิการสนบัสนุน

ทางการเงนิจากกรรมการจะน้อยลงอย่างมนียัสาํคญั เน่ืองจากบรษิทัฯ สามารถระดมทุนจากตลาดเงนิและตลาดทุนได้

ดว้ยตนเองในอนาคต 

 

3.3. ความเส่ียงอ่ืนๆ 

3.3.1. ความเส่ียงแก่ผูถื้อหุ้นรายย่อยจากการท่ีบริษทัฯ มีผูถื้อหุ้นรายใหญ่มากกว่ารอ้ยละ 25 

ในปจัจุบนั ผูถ้ือหุน้ของบรษิัทฯ ประกอบด้วย กลุ่มครอบครวัศริสิรรพแ์ละกลุ่มครอบครวัอารกุีล โดยมสีดัส่วน

การถือหุ้นประมาณร้อยละ 28และร้อยละ 18 ตามลําดบั ดงันัน้ ผู้ถอืหุ้นรายย่อยอาจมีความเสี่ยงในการถูกควบคุม

คะแนนเสยีงแบบเบด็เสรจ็ในการประชุมผูถ้อืหุน้โดยผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ซึง่จะสง่ผลกระทบกบัมตพิเิศษ ทีต่อ้งการคะแนน

เสยีงไม่น้อยกว่ากึง่หน่ึงหรอืรอ้ยละ 75 ของผูท้ีเ่ขา้ร่วมประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง (ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้รายใหญ่สามารถ

ร่วมประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง) 

อย่างไรกด็ ีกลุ่มครอบครวัศริสิรรพ์และกลุ่มครอบครวัอารกุีลมคีวามสมัพนัธ์ที่ดอีย่างยาวนานและเป็นผู้ร่วม

จัดตัง้บริษัท นอกจากน้ีกลุ่มครอบครัวทัง้สองมีการดําเนินงานอย่างมืออาชีพและเพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น 

(Shareholder) และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี (Stakeholder) เป็นหลกั 

นอกจากน้ี การทาํรายการระหว่างกนักบัผูถ้อืหุน้ใหญ่ กรรมการ ผูบ้รหิาร และผูม้สี่วนเกีย่วขอ้งกบับรษิทัฯ จะ

ไดร้บัการควบคุมดว้ยนโยบายการกาํกบัดแูลกจิการ (Corporate Governance) และคณะกรรมการตรวจสอบ ก่อนเขา้ที่

ประชุมผูถ้อืหุน้ โดยผูถ้อืหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้รหิารและผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งกบับรษิทัฯ จะไม่สามารถลงคะแนนเสยีง

สาํหรบัมตดิงักล่าวได ้หากเป็นผูม้สีว่นไดเ้สยีกบัรายการนัน้ๆ  

3.3.2 ความเส่ียงในการลดลงของราคาหุ้นจากการใช้สิทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ 

แก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานด้วยราคาใช้สิทธิท่ีตํา่กว่าการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชน 

เน่ืองด้วย บรษิัทฯ ได้มมีตอิอกใบสําคญัแสดงสทิธทิี่จะซื้อหุ้นสามญัของบรษิัทฯ แก่กรรมการ ผู้บรหิาร และ

พนกังานของบรษิทัฯ (“ใบสาํคญัแสดงสทิธฯิ”) ตามมตทิีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2559 ของบรษิทัฯ เมื่อวนัที ่15 

กรกฎาคม 2559 จาํนวนทัง้หมด 20 ลา้นหน่วย หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 1.74 ของทุนชาํระแลว้ภายหลงัการเสนอขายหุน้ใน

ครัง้น้ีและภายหลงัการใช้สทิธติามใบสําคญัแสดงสทิธ ิหากมกีารของซื้อหุ้นในการเสนอขายแก่ประชาชนทัว่ไปเต็ม

จาํนวน และมกีารใชส้ทิธติามใบสาํคญัแสดงสทิธเิตม็จาํนวน โดยใบสาํคญัแสดงสทิธดิงักล่าวมอีายุ 5 ปี และมสีทิธทิีจ่ะ

ซือ้หุน้สามญัของบรษิทัฯ ได ้1 หุน้ต่อ 1 หน่วย ทีร่าคาใชส้ทิธ ิ1.00 บาทต่อหุน้ (เวน้แต่จะมกีารปรบัราคาการใชส้ทิธิ

ตามเงื่อนไขการปรบัสทิธ)ิ ซึง่ตํ่ากว่าราคาหุน้ทีเ่สนอขายต่อประชาชน ดงันัน้ ผูล้งทุนทัว่ไปจงึอาจมคีวามเสีย่งจากการ
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ลดลงของราคาหุ้นภายหลงัจากที่หุน้ซึง่กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานของบรษิทัฯ ไดร้บัจากการใช้สทิธใิบสาํคญั

แสดงสทิธฯิ ทีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทัฯ ดงักล่าว เขา้ซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์  

อย่างไรกด็ ีผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธฯิ จะสามารถใชส้ทิธไิดใ้นวนัที ่30 มถุินายน และวนัที ่30 ธนัวาคมของแต่

ละปี และบรษิทัฯ ไดว้นักาํหนดการใชส้ทิธคิรัง้แรก ดงัน้ี 

1. รอ้ยละ 50 ของใบสาํคญัแสดงสทิธฯิ ทัง้หมด จะสามารถใชส้ทิธไิดค้รัง้แรกในวนัที ่30 ธนัวาคม 2560 

2. ใบสาํคญัแสดงสทิธฯิ สว่นทีเ่หลอื จะสามารถใชส้ทิธไิดค้รัง้แรกในวนัที ่30 ธนัวาคม 2561 

ทัง้น้ี ในสว่นของใบสาํคญัแสดงสทิธฯิ จาํนวน 2 ลา้นหน่วย ซึง่ไดม้อบหมายใหพ้นกังานของบรษิทัฯ 3 รายเป็น

ผูร้บัช่วงซือ้หลกัทรพัย ์เน่ืองจากบรษิทัฯ มคีวามประสงคท์ีจ่ะสาํรองใบสาํคญัแสดงสทิธฯิ จาํนวนดงักล่าว เพื่อจะจดัสรร

ใหแ้ก่ผูท้ีจ่ะเขา้มาดาํรงตําแหน่งผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัฯ และมสีทิธไิดร้บัใบสาํคญัแสดงสทิธฯิ ในอนาคต ภายใน

ระยะเวลา 2 ปีจากวนัทีหุ่น้ของบรษิทัฯ เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ในกรณีทีม่กีารจดัสรรใหผู้บ้รหิารระดบัสงู

ของบรษิทัฯ และมสีทิธไิดร้บัใบสําคญัแสดงสทิธฯิ ดงักล่าวในอนาคต ทัง้น้ี หากบรษิัทฯ ไม่สามารถจดัสรรใบสาํคญั

แสดงสทิธฯิ ดงักล่าวไดค้รบ 2 ลา้นหน่วย ภายในระยะเวลา 2 ปีนับจากวนัทีหุ่น้ของบรษิทัฯ เขา้จดทะเบยีนในตลาด

หลกัทรพัยฯ์ บรษิทัฯ จะดาํเนินการยกเลกิใบสาํคญัแสดงสทิธฯิ จาํนวนทีเ่หลอืทัง้หมด 

 บรษิทัฯ มกีารจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธฯิ จํานวน 18 ลา้นหน่วยใหแ้ก่กรรมการและพนักงานของบรษิทัฯ เมื่อ

วนัที่ 12 ตุลาคม 2559 ส่งผลให้ บรษิัทฯ มภีาระในการทยอยรบัรู้ค่าใช้จ่ายจากโครงการ ESOP ซึ่งแสดงรวมใน

ค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัพนักงานในงบกําไร(ขาดทุน)รวมประมาณ  33.9 ลา้นบาท นับตัง้แต่วนัที ่12 ตุลาคม 2559 ซึง่เป็น

วนัทีก่รรมการและพนักงานแต่ละท่านไดร้บัทราบถงึจํานวนใบสาํคญัแสดงสทิธฯิ ทีจ่ะไดร้บั จนกระทัง่ถงึวนัสุดทา้ยที่

สามารถใชส้ทิธติามใบสาํคญัแสดงสทิธฯิ ได ้ทัง้น้ีค่าใชจ้่ายจากโครงการ ESOP ดงักล่าว วดัมูลค่าโดยอา้งองิกบัราคา

เสนอขายหุ้นสามญัของบรษิัทฯ ต่อประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรกที่ราคาเสนอขายเท่ากบั 3.20 บาท อย่างไรกต็าม 

สาํหรบัใบสาํคญัแสดงสทิธฯิ สว่นทีเ่หลอือกี 2 ลา้นหน่วยซึง่รอจดัสรรใหก้บัผูท้ีจ่ะเขา้มาดาํรงตําแหน่งผูบ้รหิารระดบัสงู

ของบรษิัทฯ บรษิทัฯ อาจต้องมกีารรบัรู้ค่าใช้จ่ายโครงการ ESOP ในอนาคตกรณีที่ได้ทําการจดัสรรใบแสดงสทิธิฯ

ดงักล่าว โดยค่าใชจ้่ายจากการจ่ายดว้ยหุน้เป็นเกณฑส์ว่นน้ี จะวดัมลูค่าอา้งองิกบัราคาตลาดของหุน้สามญัของบรษิทัฯ 

ในขณะนัน้ ซึ่งอาจทําให้บรษิัทฯ เกดิภาระค่าใชจ้่ายจากการจ่ายโดยใช้หุน้เป็นเกณฑ์ในมูลค่าที่เพิม่สูงขึน้ เน่ืองจาก

มลูค่าใบสาํคญัแสดงสทิธฯิ อาจปรบัตวัสงูขึน้ตามมลูค่าหุน้ทีอ่าจเพิม่สงูขึน้ ณ วนัจดัสรรใหพ้นกังานดงักล่าวในอนาคต 
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4 สินทรพัยท่ี์ใช้ในการประกอบธรุกิจ 

4.1. ทรพัยสิ์นถาวรหลกั 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมทีรพัยส์นิทีใ่ชเ้ป็นหลกัประกนัในการประกอบธุรกจิ หลงัหกัค่าเสือ่ม

ราคาสะสมทีป่รากฏในงบแสดงฐานะทางการเงนิรวมของบรษิทัฯ รวมทัง้หมดเท่ากบั 3,641.4 ลา้นบาท โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 

ประเภททรพัยสิ์น สถานท่ีตัง้ 
วตัถปุระสงค์

การถือครอง 

ลกัษณะ

กรรมสิทธ์ิ 

มลูค่าตาม

บญัชี(สทุธิ) 
ภาระผกูพนั* 

1 ทดีนิ   

โฉนดเลขที ่60240  2 ไร ่0 

งาน 35 

ตารางวา 

ทีต่ ัง้47/10 ซอยอมรพนัธ ์4 ถนน

วภิาวดรีงัสติ แขวงลาดยาว เขต

จตุจกัร กรงุเทพมหานคร 

ทีต่ ัง้สํานกังาน บรษิทัฯ เป็น

เจา้ของ 

33.4 ลา้นบาท ใชเ้ป็นหลกัประกนัใน

วงเงนิกูย้มืและวงเงนิ

สนิเชื่ออื่นกบัธนาคารไทย

พาณิชย ์ (มลูค่าวงเงนิรวม 

2,875 ลา้นบาท) 

โฉนดเลขที ่135854 0 ไร ่1 

งาน 78 

ตารางวา 

ทีต่ ัง้ 191/18 หมูท่ี ่8 ตําบลพชิยั 

อาํเภอเมอืง จงัหวดัลําปาง 

พืน้ทีร่อพฒันา

เพื่อจดัสรรเป็น

สวสัดกิาร

พนกังานใน

อนาคต 

 

บรษิทัฯ เป็น

เจา้ของ 

0.2 ลา้นบาท 

ไมม่ ี

โฉนดเลขที ่135843  1 ไร ่3 

งาน 99 

ตารางวา 

ตําบลพชิยั อาํเภอเมอืงลําปาง  

จงัหวดัลําปาง 

1.5 ลา้นบาท 

โฉนดเลขที ่135915  0 ไร ่2 

งาน 49 

ตารางวา 

ตําบลพชิยั อาํเภอเมอืงลําปาง  

จงัหวดัลําปาง 

0.4 ลา้นบาท 

โฉนดเลขที ่32359  3 ไร ่0 

งาน 41 

ตารางวา 

ตําบลพชิยั อาํเภอเมอืงลําปาง  

จงัหวดัลําปาง 

1.9 ลา้นบาท 

โฉนดเลขที ่135845  1 ไร ่0 

งาน 3 

ตารางวา 

ตําบลพชิยั อาํเภอเมอืงลําปาง  

จงัหวดัลําปาง 

0.6 ลา้นบาท 

โฉนดเลขที ่135846  0 ไร ่3 

งาน 71 

ตารางวา 

ตําบลพชิยั อาํเภอเมอืงลําปาง  

จงัหวดัลําปาง 

0.5 ลา้นบาท 

รวมท่ีดิน 38.5 ล้านบาท  

2 อาคาร   

 -อาคารสํานกังานสงู 7 ชัน้ 47/10 ซอยอมรพนัธ ์4 ถนนวภิาวดี

รงัสติ แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร 

กรงุเทพมหานคร 

 

ทีต่ ัง้โครงการ บรษิทัฯ เป็น

เจา้ของ 

109.6 ลา้นบาท ใชเ้ป็นหลกัประกนัใน

วงเงนิกูย้มืและวงเงนิ

สนิเชื่ออื่นกบัธนาคารไทย

พาณิชย ์(มลูคา่วงเงนิรวม 

2,875 ลา้นบาท) 

-คลงัเกบ็พสัดุน้ํามนั,เรอืแถว

พนกังาน,บา้นพกัวศิวกร,บา้นพกั

รบัรอง,โรงเกบ็น้ํามนัหล่อลื่น,ตูค้อน

เทนเนอร,์สํานกังานเคลื่อนที ่

การไฟฟ้าฝา่ยผลติแหง่ประเทศไทย 

ประทานบตัรเลขที ่20148/15918 

ตําบลแมเ่มาะ อาํเภอแมเ่มาะ 

จงัหวดัลําปาง 

ทีต่ ัง้โครงการ เป็นเจา้ของ ไมม่ ี

-บา้นพกัพนกังาน,อาคารสาํนกังาน

สนาม,อาคาร(Main Work Shop),

ลานเกบ็น้ํามนั,บา้นพกัวศิวกร,

อาคารเกบ็สนิคา้,โรงซ่อมบํารงุ, 

การไฟฟ้าฝา่ยผลติแหง่ประเทศไทย 

ประทานบตัรเลขที ่20148/15918 

ตําบลแมเ่มาะ อาํเภอแมเ่มาะ 

จงัหวดัลําปาง 

 

ทีต่ ัง้โครงการ ITD-SQ JV 

เป็นเจา้ของ 

ไมม่ ี
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ประเภททรพัยสิ์น สถานท่ีตัง้ 
วตัถปุระสงค์

การถือครอง 

ลกัษณะ

กรรมสิทธ์ิ 

มลูค่าตาม

บญัชี(สทุธิ) 
ภาระผกูพนั* 

-ตูค้อนเทนเนอร(์สํานกังานเคลื่อนที)่ 

,บา้นพกัพนกังานทอ้งถิน่,บา้นพกั

พนกังานคนไทย,บา้นพกัวศิวกร,

สํานกังานโครงการ 

Hongsa Contract D at LAOS. 

No.6 Unit. Ban Han Hongsa 

District, Xayaboury Province. 

ทีต่ ัง้โครงการ บรษิทัฯ เป็น

เจา้ของ 

ไมม่ ี

3 เครื่องจกัรและอปุกรณ์   

 -เครื่องจกัรหลกั,เครื่องจกัรชว่ย,และ

เครื่องมอืต่างๆ สาํหรบัการ

ดําเนินงานภายในโครงการ 

การไฟฟ้าฝา่ยผลติแหง่ประเทศไทย 

ประทานบตัรเลขที ่20148/15918 

ตําบลแมเ่มาะ อาํเภอแมเ่มาะ 

จงัหวดัลําปาง 

ใชด้ําเนินงาน

ภายใน

โครงการ 

บรษิทัฯ เป็น

เจา้ของ 

 

2,952.9 ลา้นบาท บางส่วนใชเ้ป็นหลกัประกนั

วงเงนิกูแ้ละวงเงนิสนิเชื่อ

อื่นของธนาคารกรงุไทย 

(มลูคา่วงเงนิรวม 8,630 

ลา้นบาท) สําหรบัโครงการ

แมเ่มาะ 

-เครื่องจกัรหลกั,เครื่องจกัรชว่ย,และ

เครื่องมอืต่างๆ สาํหรบัการ

ดําเนินงานภายในโครงการ 

การไฟฟ้าฝา่ยผลติแหง่ประเทศไทย 

ประทานบตัรเลขที ่20148/15918 

ตําบลแมเ่มาะ อาํเภอแมเ่มาะ 

จงัหวดัลําปาง 

ใชด้ําเนินงาน

ภายใน

โครงการ 

ITD-SQ JV 

เป็นเจา้ของ 

-เครื่องจกัรหลกั,เครื่องจกัรชว่ย,และ

เครื่องมอืต่างๆ สาํหรบัการ

ดําเนินงานภายในโครงการ 

Hongsa Contract D at LAOS. 

No.6 Unit. Ban Han Hongsa 

District, Xayaboury Province. 

ใชด้ําเนินงาน

ภายใน

โครงการ 

บรษิทัฯ เป็น

เจา้ของ 

บางส่วนใชเ้ป็นหลกัประกนั

วงเงนิกูแ้ละวงเงนิสนิเชื่อ

อื่นของธนาคารไทย

พาณิชย ์(มลูคา่วงเงนิรวม 

7,903 ลา้นบาท) สําหรบั

โครงการหงสา 

4 แคม้ป์  บรษิทัฯ เป็น

เจา้ของ 

12.4 ลา้นบาท ไมม่ ี

5 เครื่องตกแต่ง  บรษิทัฯ เป็น

เจา้ของ 

4.3 ลา้นบาท ไมม่ ี

6 อปุกรณ์สํานกังาน  บรษิทัฯ เป็น

เจา้ของ 

4.7 ลา้นบาท ไมม่ ี

7 ยานพาหนะ  บรษิทัฯ เป็น

เจา้ของ/เชา่ซือ้ 

8.9 ลา้นบาท ไมม่ ี

8 สนิทรพัยร์ะหว่างทาํ  บรษิทัฯ เป็น

เจา้ของ 

474.3 ลา้นบาท ไมม่ ี

9 อะไหล่ทีใ่ชด้ําเนินงาน  บรษิทัฯ เป็น

เจา้ของ 

35.7 ลา้นบาท ไมม่ ี

รวมสินทรพัยถ์าวรหลกั 3,641.4 ล้าน

บาท 

 

สนิทรพัยข์องบรษิทัฯ มอีายุการใชง้านเฉลีย่ดงัต่อไปน้ี 

สินทรพัย ์ อายกุารใช้งาน 

อาคาร 10 – 20 ปี และตามอายุโครงการ 

แคม้ป์ 5 ปี 

เครือ่งจกัรและอุปกรณ์ 5 – 10 ปี และตามอายุโครงการ 

เครือ่งตกแต่ง 5 ปี 

อุปกรณ์สาํนกังาน 5 ปี 

ยานพาหนะ 4 – 5 ปี 
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โดยสนิทรพัยท์ีเ่ป็นเครื่องจกัรและอุปกรณ์ทีบ่รษิทัฯ ใชใ้นการดาํเนินการในโครงการเหมอืงแม่เมาะจะประกอบดว้ย

สนิทรพัยท์ีบ่รษิทัฯ จดัซือ้ใหมแ่ละสนิทรพัยเ์ดมิของบรษิทัฯ ทีนํ่ามาซ่อมแซมฟ้ืนฟูสภาพเครื่องจกัรเพื่อกลบัมาใชใ้หม่ ทาํให้

สามารถนํามาใชไ้ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพในโครงการและเพิม่อายกุารใชง้านใหใ้กลเ้คยีงกบัเครื่องจกัรใหม่ (Recondition) 

4.2 สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พื่อขาย 

 

กจิการร่วมคา้เอสควิ-ไอทดี ี ไดใ้หบ้รกิารขดุและขนดนิ กบัการไฟฟ้าฝา่ยผลติแหง่ประเทศไทยและกจิการร่วมคา้ไอทดี-ีเอส

ควิ แลว้เสรจ็ในระหว่างเดอืนมถุินายน 2558 และกนัยายน 2559 ตามลาํดบั ปจัจุบนัการดาํเนินงานของกจิการร่วมคา้ เอสควิ-ไอที

ด ี เป็นเรื่องของการเรยีกเกบ็หน้ีจากลกูคา้ การจ่ายชาํระหน้ีและการตกลงร่วมกนัระหว่างผูร่้วมการงานในการดาํเนินการตามแผน

เพื่อหาผูซ้ือ้สนิทรพัยซ์ึง่ผูบ้รหิารคาดว่าการขายจะเสรจ็สมบรูณ์ภายใน 1 ปี 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนทีถ่อืไวเ้พื่อขายเป็นเครื่องจกัรและอุปกรณ์จาํนวน 167.6 ลา้นบาท (สทุธิ

จากขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสนิทรพัยจ์าํนวน 26 ลา้นบาท) ซึง่อยู่ระหว่างการหาผูส้นใจทีจ่ะเขา้มาทาํการซือ้ทรพัยส์นิดงักล่าว 

โดยคาดว่าจะแลว้เสรจ็ภายในปี 2560 

 

ประเภททรพัยสิ์น สถานท่ีตัง้ 
วตัถปุระสงค์

การถือครอง 

ลกัษณะ

กรรมสิทธ์ิ 

มลูค่าตามบญัชี

(สทุธิ) 
ภาระผกูพนั* 

1 สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนทีถ่อืไวเ้พือ่ขาย 

- เครือ่งจกัรหลกั, เครือ่งจกัรย่อยและ

อุปกรณ์ในการดาํเนินงานภายใน

โครงการ 

การไฟฟ้าฝา่ยผลติแห่ง

ประเทศไทย ประทานบตัร

เลขที ่20148/15918 ตําบล

แมเ่มาะ อําเภอแมเ่มาะ 

จงัหวดัลาํปาง 

- เป็นเจา้ของ 167.3 ลา้นบาท บางส่วนใชเ้ป็น

หลกัประกนัใน

การกูย้มืเงนิจาก

ธนาคารไทย

พาณชิย(์จาํนวน 

1,400 ลา้นบาท) 

อย่างไรกด็ ี

เนื่องจากโครงการ

แมเ่มาะ 7/1 แลว้

เสรจ็ในเดอืน

กนัยายน 2558  

โดยบรษิทัฯ อยู่ใน

ระหว่างการ

ดาํเนินการเพือ่

ปลดทรพัยส์นิ

ดงักล่าวจากการ

เป็นหลกัประกนั 

 

4.3 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนท่ีสาํคญัในการประกอบธรุกิจของบริษทั 

 ปจัจบุนับรษิทั มสีนิทรพัยท์ีไ่ม่มตีวัตนทีส่าํคญัในการประกอบธุรกจิของบรษิทั คอืโปรแกรมคอมพวิเตอร ์ซึง่แสดงราคา

ทุนสทุธจิากตดัจาํหน่ายสะสม โดยค่าตดัจาํหน่ายคาํนวณโดยวธิเีสน้ตรงตลอดอายุการใชง้าน 
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ประเภททรพัยสิ์น สถานท่ีตัง้ 
วตัถปุระสงค์

การถือครอง 

ลกัษณะ

กรรมสิทธ์ิ 

มลูค่าตามบญัชี

(สทุธิ) 
ภาระผกูพนั* 

1 สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 

-โปรแกรมคอมพวิเตอร ์

ทีต่ ัง้ 47/10 ซอยอมรพนัธ ์4

ถนนวภิาวดรีงัสติ แขวง

ลาดยาว เขตจตุจกัร 

กรุงเทพมหานคร 

เพือ่ใชบ้นัทกึ

และบรหิาร

ขอ้มลูการ

จดัทาํบญัช ี

เป็นเจา้ของ 0.5 ลา้นบาท ไมม่ ี

 

4.4 ประกนัภยัของสินทรพัยท่ี์ใช้ในการประกอบธรุกิจ 

 

กรมธรรมประกนัภยัของกลุ่มบรษิทัฯ เป็นประเภทกรมธรรมป์ระกนัความเสีย่งทรพัยส์นิ และกรรมธรรมป์ระกนัอคัคภียั ซึง่

ครอบคลุมถงึความสญูเสยีหรอืความเสยีหายต่อสงัหารมิทรพัยแ์ละอสงัหารมิทรพัยอ์นัเกดิจากอคัคภียัและอุบตัเิหตุต่าง ๆ 

(Property Damage) โดยรวมความเสยีหายต่อเครื่องจกัร (Machinery Breakdown) รวมทัง้แผน่ดนิไหวและน้ําทว่ม 

กลุ่มบรษิทัฯ มจีาํนวนเงนิเอาประกนัตามตารางกรมธรรมด์งักล่าว ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559  ทัง้หมด 4,219.5 ลา้นบาท 

โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี  

บริษทั รายละเอียดทรพัยสิ์นเอาประกนั/ประเภทประกนั ผูร้บัผลประโยชน์ วงเงินประกนั 

บรษิทัฯ 

 

อาคารสาํนกังานในโครงการเหมอืงถ่านหนิ 

อาคารสาํนกังานใหญ่ 

เครือ่งจกัรกลหลกั เครือ่งจกัรช่วยและทรพัยส์นิอืน่ๆ 

บรษิทัฯ 

ธนาคารไทยพาณชิย ์

บรษิทัฯ 

1.4 ลา้นบาท 

70.0 ลา้นบาท 

1,428.7 ลา้นบาท 

SQ-ITD JV เครือ่งจกัรกลหลกั เครือ่งจกัรช่วยและทรพัยส์นิอืน่ๆ ธนาคารไทยพาณชิย ์ 450.9 ลา้นบาท 

ITD-SQ JV เครือ่งจกัรกลหลกั เครือ่งจกัรช่วยและทรพัยส์นิอืน่ๆ ธนาคารกรุงไทย 2,268.5 ลา้นบาท 

 

4.5 นโยบายการลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัรว่ม และกิจการรว่มค้าในอนาคต 

บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จาํกดั (มหาชน) มนีโยบายการลงทุนและบรหิารงานในบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม โดยจะลงทุนใน

ธุรกจิทีม่คีวามเกีย่วเน่ือง ใกลเ้คยีง หรอืก่อใหเ้กดิประโยชน์และสนบัสนุนการดาํเนินธุรกจิของบรษิทั เพื่อเสรมิสรา้งความมัน่คง 

และผลการดาํเนินงานของบรษิทั  

นอกจากน้ี ในการกาํกบัดแูลการดาํเนินงานของบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมนัน้ บรษิทัจะสง่ตวัแทนของบรษิทัซึง่มคุีณสมบตัิ

และประสบการณ์ทีเ่หมาะสมกบัธุรกจิทีบ่รษิทัเขา้ลงทุนเขา้เป็นกรรมการในบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมของบรษิทัดงักล่าว โดย

ตวัแทนดงักล่าวอาจเป็นประธานกรรมการ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร กรรมการ ผูบ้รหิารระดบัสงู หรอืบุคคลใด ๆ ของบรษิทัที่

ปราศจากผลประโยชน์ขดัแยง้กบัธุรกจิของบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมเหล่านัน้ ทัง้น้ี เพื่อใหบ้รษิทัสามารถควบคุมดแูลกจิการ และ

การดาํเนินงานของบรษิทัย่อยไดเ้สมอืนเป็นหน่วยงานหน่ึงของบรษิทั และ/หรอืสามารถตรวจสอบดแูลการดาํเนินกจิการของ

บรษิทัร่วมไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ บรษิทัจงึกาํหนดใหต้วัแทนของบรษิทัจะตอ้งบรหิารจดัการธุรกจิของบรษิทัย่อย และ/หรอืบรษิทั

ร่วม (แลว้แต่กรณี) ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบและกฎเกณฑซ์ึง่กาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบั และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดาํเนินธุรกจิของ

บรษิทัย่อย และ/หรอืบรษิทัร่วมนัน้ ๆ นอกจากน้ี การสง่ตวัแทนเพื่อเป็นกรรมการในบรษิทัยอ่ยและบรษิทัร่วมดงักล่าวใหเ้ป็นไป

ตามสดัสว่นการถอืหุน้ของบรษิทั และ/หรอืขอ้ตกลงระหว่างผูถ้อืหุน้ในบรษิทัย่อยหรอืบรษิทัร่วมดงักล่าว 

ทัง้น้ี บรษิทัจะตดิตามผลประกอบการและผลการดาํเนินงานของบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมอย่างใกลช้ดิ รวมถงึกาํกบัใหม้ี

การจดัเกบ็ขอ้มลูและบนัทกึบญัชขีองบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมใหบ้รษิทัตรวจสอบ 
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5 ข้อพิพาททางกฎหมาย 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ.2559 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมไิดม้ขีอ้พพิาททางกฎหมายที่ยงัไม่สิน้สุด ซึ่งอาจมี

ผลกระทบต่อสนิทรพัยข์องบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย ทีม่จีาํนวนสงูกว่ารอ้ยละ 5 ของสว่นของผูถ้อืหุน้ และไม่มขีอ้พพิาท

ทีม่ผีลกระทบต่อการดาํเนินธุรกจิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยอย่างมนียัสาํคญั 



บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1)         6 - 1  

6 ข้อมูลสาํคญัอ่ืนๆ 

สญัญาท่ีเก่ียวขอ้งกบัธรุกิจของบริษทัฯ 

บรษิัทฯ มสีญัญาทีส่ําคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประกอบธุรกจิของบรษิัทฯ โดยจดัแบ่งออกตามโครงการต่างๆ ที่

บรษิทัฯ ไดด้าํเนินงานอยู่ในปจัจุบนัจาํนวน 4 โครงการ ดงัน้ี  

6.1 โครงการรบัจ้างเหมาขดุดินและถ่านกบั กฟผ. (โครงการ 7) 

ภายใตโ้ครงการรบัเหมาขดุดนิและถ่าน (โครงการ 7) บรษิทัฯ ไดเ้ขา้ทาํสญัญาทีเ่กีย่วขอ้งจาํนวน 4 ฉบบั อนัมี

ความสาํคญัสรุปไดด้งัน้ี 

6.1.1 สญัญาจ้างเหมาขดุ-ขนดินและถ่าน กบั กฟผ. สาํหรบัโครงการ 7 

กจิการร่วมค้าไอทดี-ีเอสควิ ซึง่เป็นกจิการร่วมคา้ระหว่างบรษิทัฯ และ บรษิทั อติาเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต ์

จาํกดั (มหาชน) (“ITD”)  (สามารถดรูายละเอยีดเพิม่เตมิในหวัขอ้ 8.1.2) ไดเ้ขา้ทําสญัญาจา้งเหมาขุด-ขนดนิและถ่านที่

เหมอืงแม่เมาะ อําเภอแม่เมาะ จงัหวดัลําปาง กบัการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) เมื่อวนัที ่22 ตุลาคม 

2551 โดยกจิการร่วมคา้ไอทดี-ีเอสควิตกลงรบัจา้งเหมาจาก กฟผ. ในการดําเนินงานขุดและขนดนิ รวมถงึการคดัแยก

และขนถ่านลกิไนตท์ีบ่รเิวณเหมอืงแม่เมาะ อาํเภอแม่เมาะ จงัหวดัลําปาง เป็นระยะเวลาประมาณ 12 ปี โดยในสญัญา

จะกาํหนดอตัราค่าจา้ง (บาทต่อ ลบ.ม. แน่น หรอืบาทต่อตนั) ทีก่จิการร่วมคา้จะไดร้บัในแต่ละปีไวแ้ลว้ 

ภายใต้ขอ้ตกลงตามสญัญาจ้างเหมาขุด-ขนดนิและถ่านสําหรบัโครงการ 7 น้ี  กิจการร่วมค้าไอทดี-ีเอสควิมี

หน้าทีจ่ะตอ้งดาํเนินงานใหแ้ก่ กฟผ. ทัง้หมดจาํนวน 3 รายการ ไดแ้ก่ 

รายการที ่1 ขดุและขนดนิปรมิาณประมาณ 365 ลา้น ลบ.ม. แน่น 

รายการที ่2 ขดุคดัแยกและขนถ่านลกิไนตป์รมิาณประมาณ 50 ลา้นตนั และ 

รายการที ่3 ขนดนิออกจากบ่อเหมอืงโดยใชร้ะบบเครื่องโม่ (Crusher) ระบบสายพาน (Belt Conveyor) 

และ เครื่องโปรยดนิ (Spreader) ปรมิาณประมาณ 40 ลา้น ลบ.ม. แน่น 

โดยกจิการร่วมคา้ไอทดี-ีเอสควิมหีน้าทีต่้องดําเนินงานใหม้ผีลงานแลว้เสรจ็ตามปรมิาณและกรอบระยะเวลาที่

กาํหนดไวใ้นแต่ละปี และจะตอ้งดาํเนินการใหแ้ลว้เสรจ็โดยสมบรูณ์ภายในวนัที ่30 เมษายน 2563 ทัง้น้ี กฟผ. ตกลงจะ

จ่ายค่าจา้งใหแ้ก่กจิการร่วมคา้ไอทดี-ีเอสควิรวมเป็นเงนิจํานวนประมาณ 21,891 ลา้นบาทสาํหรบัการดําเนินงานทัง้ 3 

รายการดงักล่าว 

ซึง่ต่อมา ไดม้กีารแกไ้ขสญัญา อนัเน่ืองมาจากการปรบัอตัราค่าจา้งขัน้ตํ่าจากอตัราวนัละ 230 บาท เป็นวนัละ 

300 บาท โดยการแกไ้ขสญัญาน้ีเป็นผลใหว้งเงนิสญัญาปรบัเพิม่ขึน้เป็น 21,906 ลา้นบาท 

นอกจากน้ีสญัญาได้ระบุถึงผลของการผิดสญัญาหากกิจการร่วมค้าไม่สามารถทํางานให้แล้วเสร็จภายใน

ระยะเวลาทีก่าํหนด หรอืทาํงานไม่ถูกตอ้ง กฟผ. จะปรบักจิการร่วมคา้ในอตัรารอ้ยละ 0.10 ของราคางานทีย่งัคงคา้งอยู่ 

นบัตัง้แต่วนัครบกาํหนดสญัญา จนถงึวนัทีก่จิการร่วมคา้ดาํเนินงานทัง้หมดแลว้เสรจ็ หรอืแกไ้ขเสรจ็โดยสมบรูณ์ 

6.1.2 สญัญากิจการรว่มค้าไอทีดี-เอสคิว กบั ITD สาํหรบัโครงการ 7 

บรษิทัฯ เขา้ทาํสญัญากจิการร่วมคา้ กบั ITD ฉบบัลงวนัที ่25 มกราคม 2551 (รวมทัง้ทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) 

(“สญัญากิจการร่วมค้าสาํหรบัโครงการ 7”) ซึ่งวตัถุประสงค์ในการก่อตัง้กิจการร่วมค้าไอทดี-ีเอสควิตามสญัญา

กจิการร่วมคา้สาํหรบัโครงการ 7 น้ีกเ็พื่อร่วมกนัปฏบิตัแิละดาํเนินงานตามทีก่าํหนดไวภ้ายใตส้ญัญาจา้งเหมาขดุ-ขนดนิ

และถ่านสาํหรบัโครงการ 7 โดยบรษิทัฯ มสีดัสว่นในการเป็นหุน้สว่นอยู่รอ้ยละ 50 ของการลงทุนทัง้หมด  
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ภายใต้สญัญากจิการร่วมค้าสําหรบัโครงการ 7 บรษิทัฯ และ ITD ตกลงแบ่งหน้าที่ขอบเขตงานและส่วนแบ่ง

ค่าจ้างในการดําเนินงานที่รบัผดิชอบภายใต้สญัญาจ้างเหมาขุด-ขนดินและถ่านสําหรบัโครงการ 7 ฝ่ายละครึ่ง โดย

คู่สญัญาตกลงใหก้จิการร่วมคา้ไอทดี-ีเอสควิว่าจา้งบรษิทัฯ และ ITDเป็นผูร้บัเหมาช่วงในการดาํเนินงานดงักล่าว 

บรษิทัฯ และ ITDตกลงว่าทัง้สองฝา่ยจะตอ้งร่วมกนัหรอืแทนกนัรบัผดิต่อ กฟผ. ในความเสยีหายใดๆ ทีเ่กดิขึน้

ภายใตส้ญัญาจา้งเหมาขดุ-ขนดนิและถ่านสาํหรบัโครงการ 7  

สญัญาฉบบัน้ีอาจสิน้สดุลงเมื่อสญัญาจา้งเหมาขดุ-ขนดนิและถ่านสาํหรบัโครงการ 7 สิน้สุดลงไม่ว่าทัง้ในกรณีที่

กจิการร่วมคา้ไดท้าํงานตามสญัญาจา้งเหมาขุด-ขนดนิและถ่านสาํหรบัโครงการ 7 เสรจ็สมบูรณ์แลว้หรอื มกีารยกเลกิ

สญัญาจา้งเหมาขุด-ขนดนิและถ่านสาํหรบัโครงการ 7 ดงักล่าว และเมื่อสญัญาสิน้สุดลง บรษิทัฯ และ ITD จะร่วมกนั

จดัทําบญัชีสุดท้ายของกิจการร่วมค้า ซึ่งจะแสดงฐานะทางการเงินของกจิการร่วมค้า ทัง้ที่เกี่ยวกบับุคคลภายนอก 

เจา้หน้ี และระหว่างคู่สญัญาเอง 

นอกจากน้ีบรษิทัฯ และ ITD ไดต้กลงกนัเกีย่วกบัแนวทางการแบ่งสนิทรพัยห์ลงัจากการจดัทําบญัชสีุดทา้ยของ

กจิการร่วมคา้ โดยสาํหรบัสนิทรพัยท์ีบ่รษิทัฯ ใหก้จิการร่วมคา้เช่าตามสญัญาเช่าการเงนิ บรษิทัฯ จะไดร้บัคนื ณ วนั

สิน้สดุสญัญา และสาํหรบัสนิทรพัยส์ว่นกลาง จะมกีารประเมนิมลูค่าสนิทรพัย ์ณ วนัสิน้สุดโครงการและแบ่งครึง่เท่ากนั

ระหว่างบรษิทัฯ และ ITD 

6.1.3 สญัญาจ้างเหมาช่วงขดุ-ขนดินและถ่าน กบักิจการรว่มค้าไอทีดี-เอสคิวสาํหรบัโครงการ 7 

บรษิทัฯ ไดเ้ขา้ทาํสญัญาจา้งเหมาขดุ-ขนดนิและถ่าน โครงการเหมอืงแม่เมาะสญัญา 7 กบักจิการร่วมคา้ไอทดี-ี

เอสควิ 2 ฉบบั โดยฉบบัที ่1 ลงนามเมื่อวนัที ่26 มนีาคม 2555 และฉบบัที ่2 ลงนามเมื่อวนัที ่31 ธนัวาคม 2555 เพื่อ

รบัจา้งเหมาช่วงในการดําเนินการปฏบิตัิงานขุด-ขนดนิและถ่านทีเ่หมอืงแม่เมาะเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคต์ามสญัญา

จา้งเหมาขดุ-ขนดนิและถ่านสาํหรบัโครงการ 7 ทีก่จิการร่วมคา้ไอทดี-ีเอสควิ ไดเ้ขา้ทาํกบั กฟผ. (สามารถดรูายละเอยีด

เพิม่เตมิในหวัขอ้ 8.1.1)  โดยอตัราค่าจา้งในการดําเนินงาน (บาทต่อ ลบ.ม. แน่น หรอืบาทต่อตนั) จะขึน้อยู่กบัความ

ยากในการขุดดินหรือถ่านหินแต่ละประเภท และลกัษณะเครื่องจักรที่ใช้ในการขุด-ขนดินและถ่านหินดังกล่าว 

รายละเอยีดของสญัญามดีงัน้ี 

1. สญัญาฉบบัที ่1 มผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2555 และสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2555 โดยบรษิทัฯ มี

หน้าทีจ่ะตอ้งดาํเนินงานใหแ้ก่กจิการร่วมคา้ไอทดี-ีเอสควิทัง้หมดจาํนวน 2 รายการ ไดแ้ก่ 

รายการที ่1 ขดุและขนดนิปรมิาณประมาณ 16.064 ลา้น ลบ.ม. แน่น 

รายการที ่2 ขดุคดัแยกและขนถ่านลกิไนตป์รมิาณประมาณ 2.178 ลา้นตนั 

2. สญัญาฉบบัที ่2 มผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2556 และสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 โดยบรษิทัฯ มี

หน้าทีจ่ะตอ้งดาํเนินงานใหแ้ก่กจิการร่วมคา้ไอทดี-ีเอสควิทัง้หมดจาํนวน 3 รายการ ไดแ้ก่ 

รายการที ่1 ขดุและขนดนิปรมิาณประมาณ 117.643 ลา้น ลบ.ม. แน่น 

รายการที ่2 ขดุคดัแยกและขนถ่านลกิไนตป์รมิาณประมาณ 19.602 ลา้นตนั 

รายการที ่3 ขนดนิออกจากบ่อเหมอืงปรมิาณประมาณ 3.134 ลา้น ลบ.ม. แน่น 

โดยบรษิทัฯ จะไดร้บัค่าจา้งจากสญัญาฉบบัที ่1 มลูค่ารวมจาํนวนประมาณ 568 ลา้นบาท และจากสญัญาฉบบัที ่

2 มูลค่ารวมประมาณ 3,653 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ทัง้น้ี จํานวนค่าจ้างดงักล่าวเป็นเพียงจํานวน

โดยประมาณเท่านัน้ บรษิทัฯ จะไดร้บัค่าจา้งทีแ่ทจ้รงิตามปรมิาณงานทีบ่รษิทัฯ ไดท้ําเสรจ็จรงิซึง่อาจจะมากหรอืน้อย

กว่าจาํนวนน้ีกไ็ด ้ อกีทัง้ กจิการร่วมคา้ไอทดี-ีเอสควิมสีทิธใินการหกัเงนิค่าจา้งของบรษิทัฯ หากกจิการร่วมคา้ไอทดี-ี

เอสควิจะตอ้งจ่ายค่าปรบัใหก้บั กฟผ. อนัเน่ืองมาจากสาเหตุซึง่ไดม้กีารพสิจูน์แลว้ว่าเกดิจากความบกพร่องของบรษิทัฯ  

สญัญาฉบบัน้ีจะสิน้สดุลงเมือ่ครบกาํหนดอายขุองสญัญาหรอืเมื่อมกีารยกเลกิสญัญาจา้งเหมาขดุ-ขนดนิและถ่าน 

กบั กฟผ. สาํหรบัโครงการ 7 ทัง้น้ี ในกรณีทีส่ญัญาฉบบัน้ีสิน้สุดเมื่อครบกําหนดอายุของสญัญาและปรากฏว่าบรษิทัฯ 

ทาํงานไม่แลว้เสรจ็หรอืทํางานไม่ถูกต้องตามกําหนด บรษิทัฯ จะต้องชําระค่าปรบัใหแ้ก่กจิการร่วมคา้ไอทดี-ีเอสควิใน
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อตัรารอ้ยละ 0.10 ของงานทีย่งัคงคา้งอยู่นับแต่วนัทีส่ ิน้สุดสญัญาจนถงึวนัทีบ่รษิทัฯ ทํางานแลว้เสรจ็หรอืแกไ้ขงานให้

สมบรูณ์ 

6.1.4 สญัญาเงินกู้ระหว่างกิจการรว่มค้าไอทีดี-เอสคิว และธนาคารพาณิชย ์

วนัทีท่าํสญัญา:  27 ธนัวาคม 2553 

ผูกู้:้   กจิการร่วมคา้ ITD-SQ 

วตัถุประสงค:์  สาํหรบัใชใ้นโครงการแม่เมาะ สญัญาที ่7 

วงเงนิกูร้ะยะยาว:  ไม่เกนิ 1,800 ลา้นบาท 

ระยะเวลาเบกิถอนเงนิกู:้ 3 เดอืนนบัจากวนัทาํสญัญา (27 ธนัวาคม 2553) 

อตัราดอกเบีย้:  MLR – รอ้ยละ 0.75 

การชาํระหน้ี:  ชาํระคนืเงนิตน้จาํนวน 81 งวด งวดละ 1 เดอืน 

งวดที ่
อตัรารอ้ยละของรายไดค่้างวดงานทีผู่กู้จ้ะตอ้ง

ชาํระคนืในแต่ละงวด 

จาํนวนเงนิขัน้ตํ่าทีผู่กู้จ้ะตอ้งชาํระคนืในแต่ละ

งวด 

1-9 รอ้ยละ 12.00 20,600,000 บาท 

10-45 รอ้ยละ 13.70 22,100,000 บาท 

46-69 รอ้ยละ 14.60 24,000,000 บาท 

70-80 รอ้ยละ 10.20 20,200,000 บาท 

81 ชาํระเงนิตน้ทีเ่หลอืทัง้หมด ชาํระเงนิตน้ทีเ่หลอืทัง้หมด 

หลกัประกนั: 

1. การสลกัหลงักรมธรรมป์ระกนัภยั 

2. สญัญาจาํนองเครื่องจกัรหลกั 

3. สญัญาจาํนําเครื่องจกัร อุปกรณ์ และยานพาหนะ 

4. สญัญาคํ้าประกนั 

5. สญัญาโอนสทิธริบัเงนิภายใตส้ญัญาจา้งเหมา 

6. สญัญาโอนกรรมสทิธิใ์นเครื่องจกัร อุปกรณ์ และยานพาหนะ แบบมเีงื่อนไข 

7. สญัญาโอนสทิธใินบญัชเีงนิฝาก 

8. สญัญาโอนสทิธใินบญัชผีูกู้แ้บบมเีงื่อนไข 

เงื่อนไขสาํคญัอื่นๆ: 

1. ผูกู้้จะต้องดํารงอตัราส่วน DSCR ไว้ในอตัราไม่ตํ่ากว่า 1.15:1 อย่างไรกด็ ีธนาคารพาณิชย์ได้ยกเลกิ

เงื่อนไขขอ้น้ี ในวนัที ่25 มนีาคม 2558 

6.2 สญัญาจ้างเหมาช่วงระหวา่งกิจการรว่มค้าเอสคิว – ไอทีดี และกิจการรว่มค้าไอทีดี – เอสคิว 

เน่ืองจาก กฟผ. ไดม้จีดหมายแจง้กจิการร่วมคา้เอสควิ – ไอทดี ีและกจิการร่วมคา้ไอทดี ี – เอสควิ เกีย่วกบั

ความประสงคท์ีจ่ะรวมงานในพืน้ทีข่องโครงการ 7 และโครงการ 7/1 เมื่อวนัที ่29 สงิหาคม 2555 ทัง้น้ีคณะกรรมการ

ของกจิการร่วมคา้ทัง้สอง ไดม้กีารทาํสญัญาจา้งเหมาช่วงระหว่างกจิการร่วมคา้ไอทดี-ีเอสควิ และกจิการร่วมคา้เอสควิ-

ไอทดี ีโดยแบ่งเป็น 2 ช่วงดงัต่อไปน้ี  
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1. ในช่วงเดอืนกนัยายน 2555 ถงึเดอืนกนัยายน 2558 กจิการร่วมคา้ไอทดี ี– เอสควิจะรบัจา้งกจิการร่วมคา้

เอสควิ – ไอทดี ีในการดาํเนินงานในพืน้ทีโ่ครงการ 7/1 (เสรจ็สิน้แลว้) 

2. ในช่วงเดอืนตุลาคม 2558 ถงึเดอืนมถุินายน 2559 กจิการร่วมคา้เอสควิ – ไอทดี ีรบัจา้งจากกจิการร่วมคา้

ไอทดี ี– เอสควิ ในการดําเนินงานในพืน้ทีข่องโครงการ 7 โดยเป็นงานขุดดนิปรมิาณประมาณ 12.7 ลา้น 

ลบ.ม. แน่น มลูค่าสญัญาประมาณ 572.18 ลา้นบาท (เสรจ็สิน้แลว้) 

6.3 โครงการให้บริการทาํเหมืองแร ่กบั บริษทั หงสา เพาเวอร ์จาํกดั 

บริษัทฯ มสีญัญาที่เกี่ยวข้องกบัโครงการให้บรกิารทําเหมืองแร่ กบั บรษิัท หงสาเพาเวอร์ จํากดั (“HPC”) 

จาํนวน 2 ฉบบั ซึง่สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

6.3.1 สญัญาให้บริการทาํเหมอืงแร ่กบั HPC 

บรษิทัฯ ไดเ้ขา้ทาํสญัญาใหบ้รกิารทาํเหมอืงแร่กบั HPC เมื่อวนัที ่23 มกราคม 2557 โดยบรษิทัฯ ตกลงรบัจา้ง

เหมาจาก HPC ในการดําเนินงานขุดและขนดิน รวมถึงการขุดคดัแยกและขนถ่านลิกไนต์ที่บริเวณโรงไฟฟ้าที่ใช้

พลงังานความรอ้นจากถ่านหนิหงสา เมอืงหงสา แขวงไชยบุร ีสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว 

ภายใต้ขอ้ตกลงตามสญัญาให้บรกิารทําเหมอืงแร่น้ี  บรษิัทฯ มหีน้าที่จะต้องดําเนินงานให้แก่ HPC ทัง้หมด

จาํนวน 2 รายการ ไดแ้ก่ 

รายการที ่1 ขดุและขนดนิปรมิาณประมาณ 207.0 ลา้น ลบ.ม. แน่น และ 

รายการที ่2 ขดุคดัแยกและขนถ่านลกิไนตป์รมิาณประมาณ 82.5 ลา้นตนั                            

โดยบรษิทัฯ มหีน้าทีต่อ้งดาํเนินงานใหม้ผีลงานแลว้เสรจ็ตามปรมิาณและกรอบระยะเวลาทีก่ําหนดไวใ้นสญัญา 

และงานตามรายการที ่1 และรายการที ่2 จะต้องแลว้เสรจ็ทัง้หมดภายในวนัที ่31 ธนัวาคม 2569 ทัง้น้ี HPC ตกลงจะ

จ่ายค่าบรกิารใหแ้ก่บรษิทัฯ รวมเป็นเงนิจาํนวน 11,743 ลา้นบาทสาํหรบัการดาํเนินงานทัง้ 2 รายการ  สญัญาฉบบัน้ีมี

ผลใชบ้งัคบัจนถงึเวลาทีบ่รษิทัฯ ไดป้ฏบิตังิานตามรายการที ่1 และรายการที ่2 เสรจ็สมบรูณ์เวน้แต่คู่สญัญาฝา่ยใดฝา่ย

หน่ึงจะบอกเลกิตามเงื่อนไขทีก่าํหนดไวใ้นสญัญาหากคู่สญัญาอกีฝ่ายไม่ปฏบิตัติามขอ้สญัญาทีก่ําหนดไวแ้ละไม่แกไ้ข

ภายในระยะเวลาทีก่าํหนด 

6.3.2 สญัญาเงินกู้ระหว่างบริษทัฯ กบัธนาคารพาณิชย ์

วนัทีท่าํสญัญา:  19 ธนัวาคม 2557 

ผูกู้:้   บรษิทัฯ 

วตัถุประสงค:์  สาํหรบัใชใ้นโครงการหงสา ประเทศลาว 

วงเงนิกูร้ะยะยาว:  ไม่เกนิ 1,400 ลา้นบาท  

ระยะเวลาเบกิถอนเงนิกู:้ ภายในเดอืนมถุินายน 2559 ซึง่ปจัจุบนัมกีารเบกิใชค้รบทัง้จาํนวน 

อตัราดอกเบีย้:  MLR – รอ้ยละ 1.0 

การชาํระหน้ี:  ชาํระทุกเดอืนในอตัราดงัตารางดา้นล่าง 

 

 อตัรารอ้ยละของรายไดค่้างวดงานทีผู่กู้จ้ะตอ้งชาํระคนืในแต่ละงวด 

มกราคม 2560 – ธนัวาคม 2564 รอ้ยละ 23.50 

มกราคม 2565 เป็นตน้ไป รอ้ยละ 40.00 

หลกัประกนั: 

1. จาํนําสทิธกิารรบัฝากเงนิ 

2. จาํนองเครื่องจกัรพรอ้มอุปกรณ์ในโครงการหงสา ประเทศลาว 
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3. จาํนองทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกูสรา้ง 

4. โอนสทิธกิารรบัเงนิค่างานของโครงการหงสา ประเทศลาว 

5. คํ้าประกนัโดยกรรมการของบรษิทัฯ คอื คุณศาศวตั ศริสิรรพ ์(ปจัจุบนัทางธนาคารพาณิชยไ์ดอ้อกหนังสอื

ยกเลกิภาระคํ้าประกนั เมื่อเดอืนมกราคม 2560) 

 

เงื่อนไขสาํคญัอื่นๆ: 

1. ผูกู้จ้ะตอ้งดาํรงอตัราสว่น DSCR ไวใ้นอตัราไม่ตํ่ากว่า 1.2:1 

2. ผูกู้จ้ะตอ้งดาํรงอตัราสว่นหน้ีสนิทีม่ภีาระดอกเบีย้จ่ายต่อ EBITDA ไวใ้นอตัราไม่เกนิ 4:1 

3. ผูกู้จ้ะตอ้งดาํรงอตัราสว่นหน้ีสนิทีม่ภีาระดอกเบีย้จ่ายต่อทุน ไวใ้นอตัราไม่เกนิ 2:1 

ทัง้น้ี ธนาคารได้ยนิยอมผ่อนผนัการดํารงอตัราส่วนอตัราส่วนหน้ีสนิที่มภีาระดอกเบี้ยจ่ายต่อ EBITDA และ 

หน้ีสนิทีม่ภีาระดอกเบีย้จ่ายต่อทุนสาํหรบังบการเงนิไตรมาสที ่3 ปี 2559 โดยอตัราส่วนทางการเงนิขา้งต้น จะ

เริม่คาํนวณในไตรมาสที ่4 ปี 2559 

 

นอกเหนือจากวงเงนิดงักล่าวขา้งต้นนัน้ บรษิทัฯ ยงัมวีงเงนิรวม 4,484 ลา้นบาทเพื่อป้องกนัความเสีย่งจาก

อตัราแลกเปลี่ยน ตลอดจนวงเงนิขนาดเลก็อื่นๆ อาท ิวงเงนิระยะสัน้เพื่อใช้เป็นเงนิทุนหมุนเวยีน หนังสอืคํ้า

ประกนัการปฏบิตัิงานตามสญัญา (Performance Bond) และหนังสอืคํ้าประกนัเงนิรบัล่วงหน้า (Advanced 

Bond) เป็นตน้ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงการดงักล่าว  

 

6.4 โครงการรบัจ้างเหมาขดุ-ขนดินและถ่านกบั กฟผ. (โครงการ 8) 

6.4.1 สญัญาจ้างเหมาขดุ-ขนดิน กบั กฟผ. สาํหรบัโครงการ 8 

บรษิทัฯ ไดเ้ขา้ทาํสญัญาใหบ้รกิารขดุ-ขนดนิและถ่านทีเ่หมอืงแม่เมาะ อําเภอแม่เมาะ จงัหวดัลําปาง กบั กฟผ. 

เมื่อวนัที ่26 สงิหาคม 2558 โดยบรษิทัฯ ตกลงรบัจา้งเหมาจาก กฟผ. ในการดาํเนินงานขุดและขนดนิ รวมถงึการคดั

แยกและขนถ่านลกิไนตท์ีบ่รเิวณเหมอืงแมเ่มาะ อาํเภอแม่เมาะ จงัหวดัลาํปาง เป็นระยะเวลาประมาณ 10 ปี 

ภายใต้ข้อตกลงตามสัญญาจ้างเหมาขุด-ขนดินและถ่านสําหรับโครงการ 8 น้ี  บริษัทฯ มีหน้าที่จะต้อง

ดาํเนินงานใหแ้ก่ กฟผ. ทัง้หมดจาํนวน 2 รายการ ไดแ้ก่ 

รายการที ่1 ขดุและขนดนิปรมิาณประมาณ 375 ลา้น ลบ.ม. แน่น 

รายการที ่2 ขดุคดัแยกและขนถ่านลกิไนตป์รมิาณประมาณ 31 ลา้นตนั  

โดยบรษิัทฯ มหีน้าที่ต้องดําเนินงานให้มผีลงานแลว้เสรจ็ตามปรมิาณและกรอบระยะเวลาทีก่ําหนดไว้ในแต่ละปี และ

จะตอ้งดาํเนินการใหแ้ลว้เสรจ็โดยสมบรูณ์ภายในวนัที ่31 ธนัวาคม 2568  ทัง้น้ี กฟผ. ตกลงจะจ่ายค่าจา้งใหแ้ก่บรษิทัฯ

รวมเป็นเงนิจาํนวนประมาณ 22,871 ลา้นบาทสาํหรบัการดาํเนินงานทัง้ 2 รายการดงักล่าว 

6.4.2 สญัญาเงินกู้ระหว่างบริษทัฯ กบัธนาคารพาณิชย ์

วนัทีท่าํสญัญา:  16 ธนัวาคม 2558 

ผูกู้:้   บรษิทัฯ 

วตัถุประสงค:์  สาํหรบัใชใ้นโครงการแม่เมาะ สญัญาที ่8 

วงเงนิกูร้ะยะยาว:  ไม่เกนิ 5,065 ลา้นบาท  

ระยะเวลาเบกิถอนเงนิกู:้ ภายในเดอืนธนัวาคม 2561 ซึง่ปจัจุบนัยงัไม่ไดม้กีารเบกิใช ้

อตัราดอกเบีย้:  MLR – รอ้ยละ 1.0 
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การชาํระหน้ี:  ชาํระทัง้หมด 84 งวด งวดละ 1 เดอืน 

งวดที ่ อตัรารอ้ยละของรายไดค่้างวดงานทีผู่กู้จ้ะตอ้งชาํระคนืในแต่ละงวด 

1-12 (ปี 2561) รอ้ยละ 22 

13-48  รอ้ยละ 30 

48-60 รอ้ยละ 20 

61-83 รอ้ยละ 30 

84 (ปี 2567) ชาํระเงนิตน้ของวงเงนิกูร้ะยะยาวสว่นทีเ่หลอืทัง้หมด 

หลกัประกนั: 

1. จาํนองเครื่องจกัรของโครงการทีเ่ป็นกรรมสทิธิข์องบรษิทัฯ 

2. โอนสทิธกิารรบัเงนิค่างาน ค่าตอบแทน หรอืผลประโยชน์ใดๆทีบ่รษิทัฯ ไดร้บัจากโครงการ 8  

3. จดัทาํสญัญาประกนัภยัเครื่องจกัรและอุปกรณ์โดยบรษิทัฯ เป็นผูเ้สยีเบืย้ประกนัภยั และกําหนดใหผู้ใ้หกู้้

เป็นผูไ้ดร้บัประโยชน์ 

4. คํ้าประกนัโดยกรรมการของบรษิทัฯ คอื คุณศาศวตั ศริสิรรพ ์(ปจัจบุนัทางธนาคารพาณิชยไ์ดอ้อกหนงัสอื

ยกเลกิภาระคํ้าประกนั เมื่อเดอืนมกราคม 2560) 

เงื่อนไขสาํคญัอื่นๆ: 

1. ผูกู้จ้ะตอ้งดาํรงอตัราสว่น DSCR ไวใ้นอตัราไม่ตํ่ากว่า 1.2:1 

2. ผูกู้จ้ะตอ้งดาํรงอตัราสว่นหน้ีสนิทีม่ภีาระดอกเบีย้จ่ายต่อ EBITDA ไวใ้นอตัราไม่เกนิ 4:1 

3. ผูกู้จ้ะตอ้งดาํรงอตัราสว่นหน้ีสนิทีม่ภีาระดอกเบีย้จ่ายต่อทุน ไวใ้นอตัราไม่เกนิ 2:1 

ทัง้น้ี  ธนาคารได้ยนิยอมผ่อนผนัการดํารงอตัราส่วนอตัราส่วนหน้ีสนิทีม่ภีาระดอกเบี้ยจ่ายต่อ EBITDA และ 

หน้ีสนิทีม่ภีาระดอกเบีย้จ่ายต่อทุนสาํหรบังบการเงนิไตรมาสที ่3 ปี 2559 โดยอตัราสว่นทางการเงนิขา้งต้น จะ

เริม่คาํนวณในไตรมาสที ่4 ปี 2559 

นอกเหนือจากวงเงนิดงักล่าวขา้งต้นนัน้ บรษิทัฯ ยงัมวีงเงนิรวม 4,000 ลา้นบาทเพื่อป้องกนัความเสีย่งจาก

อตัราแลกเปลี่ยน ตลอดจนวงเงนิขนาดเลก็อื่นๆ อาท ิวงเงนิระยะสัน้เพื่อใช้เป็นเงนิทุนหมุนเวยีน หนังสอืคํ้า

ประกนัการปฏบิตัิงานตามสญัญา (Performance Bond) และหนังสอืคํ้าประกนัเงนิรบัล่วงหน้า (Advanced 

Bond) เป็นตน้ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงการดงักล่าว 
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7 ข้อมูลหลกัทรพัยแ์ละผูถื้อหุ้น 

7.1 จาํนวนทุนจดทะเบียนและทุนชาํระแล้ว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 

(1) จาํนวนทุนทีจ่ดทะเบยีนและทุนชาํระแลว้ 

ชื่อภาษาไทย 

ชื่อภาษาองักฤษ 

ชื่อย่อ 

ทุนจดทะเบยีน 

ทุนทีอ่อกและเรยีกชาํระแลว้ 

จาํนวนหุน้ 

ราคาพาร ์
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SAHAKOL EQUIPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED. 

SQ 

1,150,000,000 บาท 

1,130,000,000 บาท 

1,150,000,000 หุน้ 

1.00 บาท  

(2) หลกัทรพัยอ์ื่นๆ 

ชื่อภาษาไทย 

 

 

ชื่อภาษาองักฤษ   

 

 

 

ชื่อย่อ  

จาํนวนหุน้ใบสาํคญัแสดงสทิธทิีอ่อก 

จาํนวนหุน้สามญัทีก่นัไว ้

อตัราสว่นการใชส้ทิธ ิ  

ราคาทีใ่ชส้ทิธ ิ

วนัทีอ่อกใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ 

วนัหมดอาย ุ

  

ใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์

จาํกดั (มหาชน) ทีอ่อกและเสนอขายใหแ้ก่กรรมการและพนกังาน

ของบรษิทัฯ ครัง้ที ่1 

Warrant to Purchase the Ordinary Shares of Sahakol 

Equipment Public Company Limited (the"Company") issued 

and offered to Directors and the Employees of the Company 

No.1 

SQ-WA 

20,000,000 หุน้ 

20,000,000 หุน้ 

1:1 

1.00 บาท 

12 ตุลาคม 2559 

11 ตุลาคม 2564 

  

7.2 ผูถื้อหุ้น 

7.2.1 รายชื่อผูถ้อืหุน้ใหญ่ 

รายชื่อกลุ่มผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ ณ วนัที ่15 กุมภาพนัธ ์พ.ศ.2560 สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

ลาํดบั ผูถ้อืหุน้ จาํนวนหุน้ 
สดัสว่น

(รอ้ยละ) 
    

1 ครอบครวัศริสิรรพแ์ละบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง 323,550,700 28.13 

 บรษิทั เอสวพีเีค จาํกดั 1 228,750,000 19.89 

 นายสจุนิต ์ศริสิรรพ ์ 23,800,100 2.07 

 นางอภญิญา ศริสิรรพ ์ 29,000,100 2.52 

 นายศาศวตั ศริสิรรพ ์ 10,000,100 0.87 

 นายวทิวสั ศริสิรรพ ์ 10,000,100 0.87 

 นายภวตั ศริสิรรพ ์ 10,000,100 0.87 

 นายกวติม ์ศริสิรรพ ์ 10,000,100 0.87 

 นางสาวศจ ีศริสิรรพ์ ์ 2,000,100 0.17 
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ลาํดบั ผูถ้อืหุน้ จาํนวนหุน้ 
สดัสว่น

(รอ้ยละ) 
    

2 ครอบครวัอารกุีลและบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง 210,000,000 18.26 

  นางฆรณี อารกุีล 49,000,000 4.26 

  นายสชุาต ิอารกุีล 85,000,000 7.39 

  นางองัสรุสัมิ ์อารกุีล 76,000,000 6.61 

3 ม.ร.ว. ปรดียิาธร เทวกุล 70,000,000 6.09 

4 นายวนัชยั พนัธุว์เิชยีร 44,792,000 3.90 

5 นายภาคย ์ศรสีตัยากุล 25,000,000 2.17 

6 นายนพพนัธป์ เมอืงโคตร 25,000,000 2.17 

7 นายศริพิงษ์ รุ่งโรจน์กติยิศ 20,500,000 1.78 

8 CHASE NOMINEES LIMITED 17,814,200 1.55 

9 นายเหลอืพร ปุณณกนัต ์ 14,500,100 1.26 

10 กองทุนเปิด ไทยพาณิชยห์ุน้ระยะยาวปนัผล 70/30 12,954,000 1.13 

11 นายธนพล หวงัธรีะประเสรฐิ 12,700,000 1.10 

12 นางวนัทนีย ์เพชรโลหะกุล 12,160,000 1.06 

13 บรษิทั ไทยเอน็วดีอีาร ์จาํกดั 10,032,201 0.87 

14 นายศรทัธา หงษ์วศิษิฐกุล 9,290,000 0.81 

15 นายณรฐั จวิาลยั 8,980,000 0.78 

16 นางธติมิา หวงัธรีะประเสรฐิ 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 นายธวชั เพชรโลหะกุล 6,615,400 0.58 

20 นางสาวทพิรตัน์ สาครสขุศรฤีกษ์ 6,300,000 0.55 

 21 ประชาชนทัว่ไป 277,811,399 24.15 

 22 กรรมการและพนกังานอื่นของบรษิทัฯ2 20,000,000  1.74 

รวม 1,150,000,000 100.00 

หมายเหตุ : 1 บรษิทั เอสวพีเีค จาํกดั ประกอบธุรกจิโดยการถอืหุน้ในบรษิทัอื่น (Holding Company) ของครอบครวัศริสิรรพ ์โดยใน

ปจัจุบนั ถอืหุน้ในบรษิทัฯ อยู่เพยีงบรษิทัเดยีว และจะไมไ่ปถอืหุน้ในบรษิทัอื่นทีม่ลีกัษณะธุรกจิเหมอืนกบับรษิทัฯ และมผีู้

ถอืหุน้เป็นบุคคลในครอบครวัศริสิรรพ ์ตามรายละเอยีดดงันี้  

ผูถ้อืหุน้ จาํนวน (หุน้) รอ้ยละ 

นายศาศวตั ศริสิรรพ ์ 611,250 25.00 

นายวทิวสั ศริสิรรพ ์ 611,250 25.00 

นายภวตั ศริสิรรพ ์ 611,250 25.00 

นายกวติม ์ศริสิรรพ ์ 611,250 25.00 

 

2 ทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2559 เมือ่วนัที ่15 กรกฎาคม 2559 ไดม้มีตอินุมตัใิหอ้อกและเสนอขายใบสาํคญัแสดง

สทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัของบรษิทัฯ (“ใบสาํคญัแสดงสทิธฯิ”) ใหแ้ก่กรรมการและพนกังานของบรษิทัฯ จาํนวน 20,000,000 

หน่วย เพือ่เป็นขวญัและกาํลงัใจ สรา้งแรงจงูใจ และรกัษาบุคลากร อนัจะสง่ผลดต่ีอการดาํเนินงานของบรษิทัฯ ในอนาคต 

โดยมรีาคาเสนอขายหน่วยละ 0 บาท และใบสาํคญัแสดงสทิธฯิ 1 หน่วย มสีทิธซิื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนของ  บรษิทัฯ ได ้1 

หุน้ ทีร่าคาหุน้ละ 1.00 บาท เท่ากบัมลูค่าทีต่ราไว ้ เวน้แต่กรณมีกีารปรบัอตัราการใชส้ทิธแิละราคาการใชส้ทิธติาม
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เงือ่นไขทีร่ะบุในขอ้กาํหนดสทิธขิองใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ โดยเมือ่วนัที ่ 12 ตุลาคม 2559 บรษิทัฯ ไดม้กีารจดัสรรใบสาํคญั

แสดงสทิธฯิ จาํนวน 18,000,000 หน่วยใหแ้ก่กรรมการและพนกังานของบรษิทัฯ และในส่วนทีเ่หลอืจาํนวน 2,000,000 

หน่วย บรษิทัฯ ไดม้อบหมายใหพ้นกังานของบรษิทัฯ 3 รายเป็นผูร้บัช่วงซือ้หลกัทรพัย ์เนื่องจากบรษิทัฯ มคีวามประสงค์

ทีจ่ะสาํรองใบสาํคญัแสดงสทิธฯิ จาํนวนดงักล่าว เพือ่จะจดัสรรใหแ้ก่ผูท้ ีจ่ะเขา้มาดํารงตําแหน่งผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทั

ฯ และมสีทิธไิดร้บัใบสาํคญัแสดงสทิธฯิ ในอนาคต ภายในระยะเวลา 2 ปีนบัจากวนัทีหุ่น้ของบรษิทัฯ เขา้จดทะเบยีนใน

ตลาดหลกัทรพัยฯ์  ทัง้นี้ หากบรษิทัฯ ไมส่ามารถจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธฯิ ในส่วนดงักล่าวไดค้รบ 2,000,000 หน่วย 

ภายในระยะเวลา 2 ปีนบัจากวนัทีหุ่น้ของบรษิทัฯ เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ บรษิทัฯ จะดาํเนินการยกเลกิ

ใบสาํคญัแสดงสทิธฯิ จาํนวนทีเ่หลอืทัง้หมด นอกจากนี้ แต่ละรายจะไดร้บัการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ ไมเ่กนิรอ้ยละ 5 

ของจาํนวนใบสาํคญัแสดงสทิธฯิ ใหแ้ก่กรรมการและพนกังานของบรษิทัฯ ทัง้หมด 

ทัง้นี้ การจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธฯิ จาํนวน 18,000,000 หน่วย ใหแ้ก่กรรมการและพนกังานเมือ่วนัที ่12 ตุลาคม 2559 

มรีายละเอยีดดงันี้ 

 

รายชือ่ ตําแหน่ง จาํนวนใบสาํคญัแสดง

สทิธฯิ (หน่วย) 

นายสมบรูณ์ มณนีาวา  ประธานกรรมการ/ 

กรรมการอสิระ 

200,000 

นายนพพนัธป์ เมอืงโคตร รองประธานกรรมการ/ประธาน

กรรมการบรหิาร 

101,000 

นายศาศวตั ศริสิรรพ ์ กรรมการ/ กรรมการบรหิาร/ ประธาน

เจา้หน้าทีบ่รหิาร 

236,900 

นายวทิวสั ศริสิรรพ ์ กรรมการ/ กรรมการบรหิาร/ ประธาน

คณะกรรมการ บรหิารความเสีย่ง/ ประธาน

เจา้หน้าทีป่ฏบิตักิาร 

201,900 

นายภวตั ศริสิรรพ ์ กรรมการ/ กรรมการบรหิาร/ ประธาน

เจา้หน้าทีบ่รหิาร Supply Chain 

108,800 

นายกวติม ์ศริสิรรพ ์ กรรมการ/ กรรมการบรหิาร/ 

กรรมการบรหิารความเสีย่ง/ ประธาน

เจา้หน้าทีบ่รหิารการเงนิ 

122,100 

นางวนัเพญ็ โฆษติเรอืงชยั กรรมการ/ กรรมการบรหิาร/ ผูอ้ํานวยการ

อาวุโสฝา่ยบญัชแีละการเงนิ 

113,200 

นายชาล ีรกัษ์สุธ ี กรรมการ 150,000 

นายกติตริฐั ทวลีาภ กรรมการ 150,000 

นายศริชิยั โตวริยิะเวช  กรรมการอสิระ/ ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 

150,000 

นางกิง่เทยีน บางออ้ กรรมการอสิระ/ กรรมการตรวจสอบ 150,000 

นายมงคล เหล่าวรพงศ ์ กรรมการอสิระ/ กรรมการตรวจสอบ 150,000 

นายอวยชยั คลา้ยทบัทมิ ผูอ้ํานวยการโครงการแมเ่มาะ 160,200 

นายวฑิรูย ์ชนิวณชิยั ผูอ้ํานวยการโครงการหงสา 681,100 

ผูบ้รหิารและพนกังานอืน่ๆ ของ

บรษิทัฯ (ผูบ้รหิารทีไ่มเ่ขา้ขา่ยนิยาม

ผูบ้รหิารของสาํนกังาน ก.ล.ต.) 

- 15,324,800 

รวม  18,000,000 

 

 

7.2.2 สญัญาระหว่างผูถ้อืหุน้ 

 – ไม่ม ี–  
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7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

 

7.3.1 นโยบายการจ่ายเงนิปนัผลของบรษิทัฯ 

บรษิทัฯ มนีโยบายจ่ายเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในอตัราไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 40 ของกาํไรสทุธจิากงบเฉพาะกจิการ

ภายหลงัหกัภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล และเงนิสาํรองต่างๆ ทุกประเภทตามทีก่าํหนดไวใ้นกฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ 

อย่างไรกต็าม การจ่ายเงนิปนัผลดงักล่าวอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดข้ึน้อยู่กบัความจาํเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่

คณะกรรมการบรษิทัเหน็สมควร ทัง้น้ี การจ่ายเงนิปนัผลประจาํปีจะตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ เวน้แต่เป็นการ

จ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาล ซึง่คณะกรรมการบรษิทัอาจอนุมตัใิหจ้่ายเงนิปนัผลระหว่างการไดเ้ป็นครัง้คราวเมื่อเหน็ว่าบรษิทั

ฯ มกีาํไรพอทีจ่ะทาํเช่นนัน้ได ้และใหร้ายงานการจ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาลดงักล่าวใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ทราบในคราวถดัไป 

 

7.3.2 นโยบายการจ่ายเงนิปนัผลของบรษิทัย่อย 

ในการพจิารณาจ่ายเงนิปนัผลของบรษิทัย่อยนัน้จะอยู่ภายใตอ้าํนาจการพจิารณาอนุมตัขิองคณะกรรมการบรษิทั

และทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ของบรษิทัย่อยแต่ละบรษิทั โดยบรษิทัยอ่ยมนีโยบายจ่ายเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในอตัราไม่น้อยกว่า

รอ้ยละ 40 ของกาํไรสทุธจิากงบเฉพาะกจิการภายหลงัหกัภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล และเงนิสาํรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่

กาํหนดไวใ้นกฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษิทัย่อยแต่ละบรษิทั อย่างไรกต็าม การจ่ายเงนิปนัผลดงักล่าวอาจมกีาร

เปลีย่นแปลงไดข้ึน้อยู่กบัความจาํเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ตามทีค่ณะกรรมการของบรษิทัย่อยแต่ละบรษิทัเหน็สมควร 
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8. โครงสรา้งการจดัการ 

8.1 โครงสรา้งการจดัการ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 โครงสรา้งการจดัการของบรษิทัฯ ประกอบดว้ยคณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการชุดย่อย รวม 3 ชุด ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง และคณะกรรมการบรหิาร ตามโครงสรา้งการบรหิารงานดงัน้ี  

 
หมายเหตุ: *ตามมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ที ่3/2559 เมือ่วนัที ่15 กรกฎาคม 2559 บรษิทัฯ ไดว้่าจา้งบรษิทั ไอเวลท ์กรุ๊ป จาํกดั เป็นผูต้รวจสอบภายใน โดยคณุอญัชสา สุวรรณธรีวงศ ์เป็นผูร้บัผดิชอบ

ในการตรวจสอบภายใน โดยบรษิทัฯ จะดาํเนินการว่าจา้งบุคคลภายนอกในการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบรษิทัฯ เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 2 ปี โดยในช่วงระยะเวลาดงักล่าว บรษิทัฯ จะดาํเนินการจดัหาและ

พฒันาบุคลากรฝา่ยควบคุมภายในของบรษิทัฯ เพือ่ดําเนินการในการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบรษิทัฯ เองในอนาคต ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัฯ มคีวามเหน็ว่าบรษิทั ไอเวลท์ กรุ๊ป จํากดั มี

ความพรอ้มในการตรวจสอบทีต่รงกบัความตอ้งการของบรษิทัฯ และสามารถใหข้อ้เสนอแนะทีเ่ป็นประโยชน์กบับรษิทัฯ ได ้

คณะกรรมการบริษัท
( Board of Director )

คณะกรรมการบริหาร
( Executive Committee )

ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร
( Chief  Executive Officer )

ฝ่ายจดัหาพัสดุ
(Procruement Dept.) 

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
( Business Development  Dept.

ฝ่ายสารสนเทศ
(Information  Technology 

Dept.)

คณะกรรมการตรวจสอบ
( Audit Committee )

คณะกรรมการความเสี�ยง
(Risk Management Committee)

ผู้ อํานวยการโครงการหงสา
( Project Director-HS)

ฝ่ายบริหารคลังพัสดุ
(Inventory Dept.)

ฝ่ายพัฒนาองค์กรและบคุคลากร
(Organization & Human Resource 

Development Dept.)

ฝ่ายตรวจสอบภายใน
(Internal Audit  Department)

ที�ปรึกษา
( Advisor)

ฝ่ายบริหารงบประมาณและจดัหาเงินทนุ
(Budget Management & Project Funding 

Dept.)

ผู้จดัการโครงการแม่เมาะ
(Project Manager - MM)

ผู้จดัการโครงการหงสา
(Project Manager-HS)

เลขานุการบริษัท
( Company Secretary)

ฝ่ายบริหารงานธุรการ
( Administration Dept.)

ฝ่ายวจิยั พัฒนา นวัตกรรมและ
วิศวกรรม

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

ผู้ อํานวยการโครงการแม่เมาะ
( Project Director-MM)

ฝ่ายซ่อมบาํรุงเครื�องกล
( Mechanical  Maintenance Dept.)

ฝ่ายวิศวกรรม
( Engineering Dept. )

ฝ่ายซ่อมบาํรุงไฟฟ้า
( Electrical  Maintenance Dept.)

ฝ่ายปฏบิตัิการเหมือง
( Mine  Operation Dept.)

ฝ่ายบริหารงานธุรการ
(Administration Dept.)

ฝ่ายซ่อมบาํรุง
( Maintenance Dept. )

ฝ่ายปฎบิตัิการ
(Operaton Dept.)

ฝ่ายบริหารงานธรุการและ Compliance
(Administraion &Compliance Dept.

ฝ่ายวิศวกรรม
( Engineering Dept. )

สํานักผู้บริหาร
( Executive  Office ) 

ฝ่ายปฏบิตัิการสายพาน
( Conveyor Operation Dept.)

ประธานเจ้าหน้าที�ปฏิบัติการ
( Chief Operation Officer )

ประธานเจ้าหน้าที�บริหารการเงิน
( Chief Financial Officer )

ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร Supply Chain
( Chief Supply Chain Officer )

ฝ่ายบญัชีและการเงิน
(Finance & Accounting Dept.)

ผู้ อํานวยการอาวุโสฝ่ายพฒันาธุรกิจ และ
ที�ปรึกษาอาวุโสทางวิชาการ

( Senior  Vice President & Senior 
Technical Advisor) 
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8.1.1 คณะกรรมการบริษทั 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 คณะกรรมการบรษิทัประกอบดว้ยกรรมการจาํนวนทัง้สิน้ 12 ท่าน ดงัน้ี 

รายช่ือ ตาํแหน่ง 

1. นายสมบรูณ์ มณีนาวา ประธานกรรมการ/กรรมการอสิระ 

2. นายนพพนัธป์ เมอืงโคตร รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบรหิาร 

3. นายศริชิยั โตวริยิะเวช กรรมการอสิระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 

4. นางกิง่เทยีน บางออ้ กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ 

5. ดร.มงคล เหล่าวรพงศ ์ กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ 

6. นายศาศวตั ศริสิรรพ ์ กรรมการ/กรรมการบรหิาร 

7. นายวทิวสั ศริสิรรพ ์ กรรมการ/กรรมการบรหิาร/ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

8. นายภวตั ศริสิรรพ ์ กรรมการ/กรรมการบรหิาร 

9. นายกวติม ์ศริสิรรพ ์ กรรมการ/กรรมการบรหิาร/กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

10. นายชาล ีรกัษ์สธุ ี กรรมการ 

11. นายกติตริฐั ทวลีาภ กรรมการ 

12. นางวนัเพญ็ โฆษติเรอืงชยั กรรมการ/กรรมการบรหิาร 

โดยม ีนายสุรพล อ้นสุวรรณ เป็นเลขานุการบริษัท ทัง้น้ี กรรมการลําดบัที่ 5 ได้ผ่านการอบรมหลกัสูตร 

Director Certified Program (DCP) และกรรมการทุกท่านได้ผ่านการอบรมหลกัสูตร Director Accredited Program 

(DAP) จากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) แลว้  

กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับริษทัฯ 

กรรมการผูม้อีาํนาจกระทาํการแทนบรษิทัฯ คอื (1) นายศาศวตั ศริสิรรพ ์นายนพพนัธป์ เมอืงโคตร นายวทิวสั 

ศริสิรรพ์ นายกวติม์ ศริสิรรพ์ สองในสีค่นน้ีลงลายมอืชื่อร่วมกนั และประทบัตราสําคญัของบรษิัทฯ หรอื (2) นาย

ศาศวตั ศริสิรรพ ์หรอื นายนพพนัธป์ เมอืงโคตร หรอื นายวทิวสั ศริสิรรพ ์หรอื นายกวติม ์ศริสิรรพ ์คนใดคนหน่ึง ลง

ลายมอืชื่อร่วมกบั นายภวตั ศริสิรรพ ์หรอื นายชาล ีรกัษ์สธุ ีหรอื นายกติตริฐั ทวลีาภ หรอื นางวนัเพญ็ โฆษิตเรอืงชยั 

รวมเป็นสองคน และประทบัตราสาํคญัของบรษิทัฯ 

องคป์ระกอบคณะกรรมการบริษทั 

องคป์ระกอบของคณะกรรมการบรษิทัมดีงัต่อไปน้ี 

1. คณะกรรมการบรษิทัไม่จาํเป็นตอ้งเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ  

2. คณะกรรมการบริษัทให้มีจํานวนตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกําหนด แต่ต้องมีจํานวนอย่างน้อย 5 คนและ

กรรมการไม่น้อยกว่ากึง่หน่ึงของจาํนวนกรรมการทัง้หมดนัน้ตอ้งมถีิน่ทีอ่ยู่ในราชอาณาจกัร 
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3. คณะกรรมการบรษิทัประกอบดว้ยกรรมการอสิระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทัง้หมด แต่ต้องไม่

น้อยกว่า 3 คน 

ทัง้น้ี ใหค้ณะกรรมการบรษิทัเลอืกกรรมการคนหน่ึงเป็น “ประธานกรรมการบรษิทั” และในกรณีทีค่ณะกรรมการ

บรษิทัเหน็สมควร อาจพจิารณาเลอืกกรรมการอกีคนหน่ึงหรอืหลายคนเป็น “รองประธานกรรมการบรษิทั” กไ็ด ้

วาระการดาํรงตาํแหน่งและการเลือกตัง้กรรมการบริษทั  

1. คณะกรรมการบรษิัทจะมอบหมายใหค้ณะกรรมการบรหิารทําหน้าที่ในการสรรหาและเสนอชื่อบุคคลซึ่งมี

คุณสมบตัิเพื่อดํารงตําแหน่งกรรมการบรษิัท เพื่อนําเสนอชื่อบุคคลดงักล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพจิารณาอนุมตัิ

เลอืกตัง้ต่อไป 

2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตัง้กรรมการบรษิัท แต่ในกรณีที่เป็นการเลอืกตัง้กรรมการแทนตําแหน่ง

กรรมการทีว่่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถงึคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการบรษิทัสามารถเลอืกบุคคลซึง่เสนอชื่อ

โดยคณะกรรมการบรหิาร เขา้ดาํรงตําแหน่งกรรมการได ้ทัง้น้ี บุคคลซึง่เขา้รบัตําแหน่งเป็นกรรมการในกรณีดงักล่าวให้

อยู่ในตําแหน่งเพยีงเท่าวาระทีย่งัเหลอือยู่ของกรรมการซึง่ตนแทน  

3. ในการประชุมผูถ้อืหุน้สามญัประจําปีทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวนหน่ึงในสามของจํานวน

กรรมการทัง้หมด ถา้จาํนวนกรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามสว่นไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจาํนวนใกลท้ีส่ดุกบัส่วนหน่ึงใน

สาม โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตําแหน่งอาจได้รบัเลอืกให้กลบัเขา้มารบัตําแหน่งได้ ทัง้น้ี กรรมการทีจ่ะต้องออกจาก

ตาํแหน่งในปีแรกและปีทีส่องภายหลงัจดทะเบยีนบรษิทันัน้ ใหจ้บัสลากกนั ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไปใหก้รรมการคนทีอ่ยู่ใน

ตําแหน่งนานทีส่ดุเป็นผูอ้อกจากตําแหน่ง 

นอกจากการพน้จากตําแหน่งตามวาระดงักล่าวแลว้ กรรมการบรษิทัอาจพน้จากตําแหน่งเมื่อ 

(ก) เสยีชวีติ 

(ข) ลาออก 

(ค) ขาดคุณสมบตัิการเป็นกรรมการบรษิัท หรอืมลีกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบรษิัทมหาชน

จาํกดัและกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งหรอืมลีกัษณะทีแ่สดงถงึการขาดความเหมาะสมทีจ่ะไดร้บัความไวว้างใจ

ใหบ้รหิารจดัการกจิการทีม่มีหาชนเป็นผูถ้อืหุน้ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

(ง) ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้มมีตใิหพ้น้จากตําแหน่ง 

(จ) ศาลมคีาํสัง่ใหอ้อก 

กรรมการบรษิทัคนใดจะลาออกจากตําแหน่ง ใหย้ืน่ใบลาออกต่อประธานกรรมการบรษิทั 
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8.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ  

ณ วนัที ่วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัฯ ประกอบดว้ยกรรมการทีม่รีายชื่อดงัน้ี 

รายช่ือ ตาํแหน่ง 

1. นายศริชิยั โตวริยิะเวช ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นางกิง่เทยีน บางออ้ กรรมการตรวจสอบ 

3. ดร.มงคล เหล่าวรพงศ ์ กรรมการตรวจสอบ 

โดยกรรมการทัง้ 3 ท่าน เป็นกรรมการทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์ทีเ่พยีงพอทีจ่ะสามารถทําหน้าทีใ่นการสอบ

ทานความน่าเชือ่ถอืของงบการเงนิของบรษิทัฯ ทัง้น้ี นายศริชิยั โตวริยิะเวช มปีระวตักิารทาํงานในสายงานการเงนิและ

การลงทุนมาโดยตลอด และปจัจุบนัดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการฝ่ายการลงทุนและบรหิารความเสี่ยงของบริษัทจด

ทะเบยีนแห่งหน่ึง นางกิง่เทยีน บางออ้ ปจัจุบนัดาํรงตําแหน่งรกัษาการกรรมการผูจ้ดัการ ของสถาบนัการเงนิแห่งหน่ึง 

และ ดร.มงคล  เหล่าวรพงศ์ ปจัจุบนัดํารงตําแหน่งเป็นอาจารย์พเิศษสาขาบญัช ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์และเป็น

กรรมการของบรษิทัจดทะเบยีนอื่นอกี 2 แห่ง และม ีนายอศัวนิ มะลขิาว  เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ  

คณุสมบติัของคณะกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการตรวจสอบตอ้งเป็นกรรมการผูม้คุีณสมบตั ิดงัน้ี 

1. เป็นผู้มีคุณสมบตัิครบถ้วนในการเป็นกรรมการอิสระตามหลกัเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกํากบั

หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ คณะกรรมการกํากบัตลาดทุน และ/หรอืตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยประกาศ

กาํหนด 

2. ไม่เป็นกรรมการทีไ่ด้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัทให้ตดัสนิใจในการดําเนินกจิการของบรษิัทฯ 

บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยลาํดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีาํนาจควบคุมของบรษิทัฯ 

3. ไม่เป็นกรรมการของบรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย หรอืบรษิทัย่อยลาํดบัเดยีวกนัเฉพาะทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน 

4. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทําหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ และมีกรรมการ

ตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน มคีวามรูแ้ละประสบการณ์เพยีงพอทีจ่ะสามารถทาํหน้าทีใ่นการสอบทานความน่าเชื่อถอืของ

งบการเงนิได ้

การแต่งตัง้ และวาระการดาํรงตาํแหน่ง  

คณะกรรมการบรษิทัหรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เป็นผูแ้ต่งตัง้กรรมการอสิระของบรษิทัฯ เป็นกรรมการตรวจสอบ โดย

วาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการตรวจสอบใหเ้ป็นไปตามวาระการดํารงตําแหน่งกรรมการบรษิทั ทัง้น้ี กรรมการ

ตรวจสอบซึง่พน้ตําแหน่งตามวาระอาจไดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการตรวจสอบไดอ้กี 

ในกรณีทีก่รรมการตรวจสอบครบวาระการดาํรงตําแหน่งหรอืไม่อาจดาํรงตําแหน่งจนครบกาํหนดวาระ ซึง่สง่ผล

ให้มีจํานวนกรรมการตรวจสอบตํ่ากว่า 3 คน คณะกรรมการบริษัทหรอืที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรจะแต่งตัง้กรรมการ

ตรวจสอบรายใหม่ใหค้รบถ้วนในทนัทหีรอือย่างชา้ภายใน 3 เดอืนนับจากวนัทีจ่ํานวนกรรมการตรวจสอบไม่ครบถ้วน 

เพื่อใหเ้กดิความต่อเน่ืองในการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ 
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การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการตรวจสอบ ในงวดปีบญัชี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2558 และปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

รายช่ือ ตาํแหน่ง ปี 2558 ปี 2559 

กรรมการ กรรมการ

ตรวจสอบ 

กรรมการ กรรมการ

ตรวจสอบ 

1. นายสมบรูณ์ มณนีาวา ประธานกรรมการ  

และกรรมการอสิระ 
5/8 - 10/10 - 

2. นายศริชิยั โตวริยิะเวช กรรมการอสิระ 5/8 3/3 10/10 7/7 

3. นางกิง่เทยีน บางออ้ กรรมการอสิระ 6/8 3/3 9/10 7/7 

4. นายมงคล เหล่าวรพงศ ์ กรรมการอสิระ 5/8 3/3 9/10 6/7 

5. นายนพพนัธป์ เมอืงโคตร กรรมการ 8/8 - 10/10 - 

6. นายศาศวตั ศริสิรรพ ์ กรรมการ 8/8 - 10/10 - 

7. นายวทิวสั ศริสิรรพ ์ กรรมการ 8/8 - 8/10 - 

8. นายชาล ีรกัษ์สุธ ี กรรมการ 6/8 - 10/10 - 

9. นายกติตริฐั ทวลีาภ กรรมการ 6/8 - 10/10 - 

10. นายภวตั ศริสิรรพ ์ กรรมการ 5/8 - 10/10 - 

11. นายกวติม ์ศริสิรรพ ์ กรรมการ 8/8 - 10/10 - 

12. นางวนัเพญ็ โฆษติเรอืงชยั กรรมการ 8/8 - 10/10 - 

หมายเหตุ กรรมการท่านที ่1, 2, 4 และ 10 ไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ขา้มาดํารงตําแหน่งกรรมการบรษิทั ตามมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการ

ครัง้ที ่3/2558 เมือ่วนัที ่2 มนีาคม 2558 

8.1.3 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

ในการประชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่3/2558 เมื่อวนัที ่2 มนีาคม 2558 ไดม้มีตแิต่งตัง้คณะกรรมการบรหิาร

ความเสีย่ง ประกอบดว้ยบุคคลจาํนวน 6 ท่าน ดงัน้ี 

รายช่ือ ตาํแหน่ง 

1. นายวทิวสั  ศริสิรรพ ์ ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

2. นายกวติม ์ ศริสิรรพ ์ กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

3. นายจตุรพร  บุนยสถติย ์ กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

4. นายพงษธ์รรศ พริยิธนารุจน์ กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

5. นายสรุพล อน้สวุรรณ กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

6. นางสาววนัด ีแซ่เอีย้ว กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
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8.1.4 คณะกรรมการบริหาร 

ในการประชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่3/2558 เมื่อวนัที ่2 มนีาคม 2558 คณะกรรมการบรษิทัมมีตแิต่งตัง้

คณะกรรมการบรหิารจาํนวน 9 ท่าน โดย วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 คณะกรรมการบรหิารของบรษิทัฯ ประกอบดว้ย

กรรมการทีม่รีายชื่อ ดงัน้ี 

โดยม ีนายสรุพล อน้สวุรรณ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบรหิาร 

 

8.1.5 ผูบ้ริหาร 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 รายชื่อผูบ้รหิารของบรษิทัฯ จาํนวน 8 ท่าน มดีงัน้ี 

รายช่ือ ตาํแหน่ง 

1. นายศาศวตั ศริสิรรพ ์ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

2. นายวทิวสั ศริสิรรพ ์ ประธานเจา้หน้าทีป่ฏบิตักิาร 

3. นายภวตั ศริสิรรพ ์ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร Supply Chain 

4. นายกวติม ์ศริสิรรพ ์ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารการเงนิ 

5. นายอวยชยั คลา้ยทบัทมิ ผูอ้าํนวยการโครงการแม่เมาะ 

6. นายวฑิรูย ์ชนิวณิชยั ผูอ้าํนวยการโครงการหงสา 

7. นางวนัเพญ็ โฆษติเรอืงชยั ผูอ้าํนวยการอาวโุสฝา่ยบญัชแีละการเงนิ 

8. นายรุจ  บณัฑุวงศ ์                ผูอ้าํนวยการอาวโุสฝา่ยพฒันาธรุกจิและทีป่รกึษาอาวุโสทางวชิาการ 

 

รายช่ือ ตาํแหน่ง 

1. นายนพพนัธ ์เมอืงโคตร ประธานกรรมการบรหิาร 

2. นายศาศวตั ศริสิรรพ ์ กรรมการบรหิาร 

3. นายวทิวสั ศริสิรรพ ์ กรรมการบรหิาร 

4. นายภวตั ศริสิรรพ ์ กรรมการบรหิาร 

5. นายกวติม ์ศริสิรรพ ์ กรรมการบรหิาร 

6. นางวนัเพญ็ โฆษติเรอืงชยั กรรมการบรหิาร 

7. นายอวยชยั คลา้ยทบัทมิ กรรมการบรหิาร 

8. นายจตุรพร บุนยสถติย ์ กรรมการบรหิาร 

9. นายสรนิทร ์วรรณะล ี กรรมการบรหิาร 



บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1)          8 - 7 

8.1.6 เลขานุการบริษทั  

ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่ 3/2558 เมื่อวนัที ่2 มนีาคม 2558 ไดม้มีตแิต่งตัง้นายสุรพล อน้สุวรรณ

เป็นเลขานุการบรษิทั เพื่อทาํหน้าทีใ่นนามบรษิทัฯ และ/หรอื คณะกรรมการบรษิทั และกําหนดขอบเขตอํานาจ หน้าที่

และความรบัผดิชอบทีส่าํคญั ดงัน้ี 

1. จัดทําและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุม

คณะกรรมการบรษิทั รายงานประจําปีของบรษิทัฯ หนังสอืนัดประชุมผูถ้อืหุน้ รายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ ในนามของ

บรษิทัฯ และ/หรอืคณะกรรมการ 

2. เก็บรกัษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหารในนามของบริษัทฯ และ/หรือ

คณะกรรมการ 

3. ดาํเนินการอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการกํากบัตลาดทุนประกาศกําหนด และจดัส่งสาํเนารายงานการมสี่วนได้

เสยีตามมาตรา 89/14 ซึง่จดัทําโดยกรรมการใหป้ระธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วนั

ทาํการนบัแต่วนัทีบ่รษิทัฯ ไดร้บัรายงานนัน้ในนามของบรษิทั และ/หรอืคณะกรรมการ 

4. ใหค้าํแนะนําเบือ้งตน้เกีย่วกบัขอ้กฎหมาย และระเบยีบขอ้บงัคบัต่าง ๆ ของบรษิทัฯ ทีค่ณะกรรมการบรษิทั

ต้องการทราบและตดิตามใหม้กีารปฏบิตัติามอย่างถูกต้องสมํ่าเสมอ รวมถงึรายงานการเปลีย่นแปลงขอ้กําหนด และ/

หรอืกฎหมายทีม่นียัสาํคญัใหค้ณะกรรมการบรษิทัรบัทราบ 

5. จดัการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบรษิทัให้เป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ 

และขอ้พงึปฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้ง 

6. บนัทกึรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ และการประชุมของคณะกรรมการบรษิทั รวมทัง้ตดิตามใหม้กีารปฏบิตัิ

ตามมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ และทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั 

7. ดแูลใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูและรายงานสารสนเทศในสว่นทีร่บัผดิชอบต่อหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ตามระเบยีบ

และขอ้กาํหนดของหน่วยงานดงักล่าว 

8. ดแูลกจิกรรมของคณะกรรมการบรษิทั และการดําเนินการอื่นใดให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรอื ตามที่

คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด และ/หรอืตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 
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8.2 การกาํหนดอาํนาจอนุมติัวงเงิน 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มกีารกาํหนดอาํนาจอนุมตัวิงเงนิสาํหรบัการดาํเนินงานของบรษิทัฯ ทัง้น้ีคณะกรรมการ

บรษิทัเป็นผู้มอบหมายอํานาจในการอนุมตัิให้กรรมการผู้ไดร้บัมอบหมาย ไดแ้ก่ คณะกรรมการบรหิาร และประธาน

เจา้หน้าทีบ่รหิาร โดยรายการอนุมตัหิลกัของบรษิทัฯ สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

การอนุมติั คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

องคก์รและการบริหาร 

การว่าจา้งทีป่รกึษา/ บรษิทัทีป่รกึษา 

 

> 10 ลา้นบาท/ครัง้ 

 

< 10 ลา้นบาท/ครัง้ 

 

< 5 ลา้นบาท/ครัง้ 

งบประมาณลงทนุ การให้กู้ และกู้ยืม    

อนุมตังิบประมาณรายจา่ยลงทนุเพิม่เตมิ

ระหว่างปี/ โอนยา้ยรายการระหว่างปี 

> 100 ลา้นบาท/ปี < 100 ลา้นบาท/ปี < 50 ลา้นบาท/ปี 

การลงทนุ/การกูย้มื > 100 ลา้นบาท/ปี < 100 ลา้นบาท/ปี < 50 ลา้นบาท/ปี 

บญัชีและการเงิน 

การอนุมตัเิงนิเบกิทดรอง 

   

< 1 ลา้นบาท/ปี 

การปรบัปรงุ/ตดัจาํหน่ายทรพัยส์นิและ

สนิคา้คงคลงั 

> 10 ลา้นบาท/ปี < 10 ลา้นบาท/ปี < 5 ลา้นบาท/ปี 

การขายทรพัยส์นิ > 50 ลา้นบาท/ปี < 50 ลา้นบาท/ปี < 10 ลา้นบาท/ปี 

จดัซ้ือ จดัหา และจดัจ้าง 

พจิารณาอนุมตัจิดัซือ้/จดัจา้ง 

 

> 100 ลา้นบาท/ปี 

 

< 100 ลา้นบาท/ปี 

 

< 50 ลา้นบาท/ปี 

งานประชาสมัพนัธ ์

การอนุมตัคิ่าใชจ้า่ยในการจดักจิกรรม

ประชาสมัพนัธ ์การจดัสมัมนา จดักจิกรรม

สนัทนาการ และจดัชมุชนสมัพนัธ ์

 

> 5 ลา้นบาท/ปี 

 

< 5 ลา้นบาท/ปี 

 

< 1 ลา้นบาท/ปี 

ทัง้น้ี คณะกรรมการบรษิทัฯ มกีารอนุมตังิบประมาณประจาํปีทีเ่กีย่วขอ้งในการดาํเนินงานของบรษิทัฯ ในแต่ละปี 
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8.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร  

8.3.1 ค่าตอบแทนกรรมการ 

(1) ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 

ทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2559 (ครัง้ที ่16) ไดม้มีตอินุมตักิารกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการของบรษิทัฯ 

ประจาํปี 2559 โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 

1.  ค่าตอบแทนกรรมการ  

1.1)  ค่าตอบแทนรายเดอืน ใหจ้่ายทุกเดอืน 

 - ประธานกรรมการ เดอืนละ 40,000 บาท 

 - ประธานกรรมการตรวจสอบ เดอืนละ 25,000 บาท 

 - กรรมการทีไ่ม่ไดเ้ป็นผูบ้รหิาร เดอืนละ         15,000 บาท 

 - กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร เดอืนละ          - บาท 

 1.2) ค่าตอบแทนเป็นค่าเบีย้ประชุม ใหจ้่ายเป็นรายครัง้เฉพาะเมื่อมาเขา้ประชุม 

 - กรรมการทีไ่ม่ใช่ผูบ้รหิาร  ครัง้ละ   15,000 บาท 

 - กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร ครัง้ละ  8,000 บาท 

2.  ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ  

2.1)  ค่าตอบแทนรายเดอืน ใหจ้่ายทุกเดอืน 

 - ประธานกรรมการตรวจสอบ เดอืนละ 25,000 บาท 

 - กรรมการตรวจสอบท่านอื่น เดอืนละ         15,000 บาท 

 2.2) ค่าตอบแทนเป็นค่าเบีย้ประชุม ใหจ้่ายเป็นรายครัง้เฉพาะเมื่อมาเขา้ประชุม 

   - ประธานกรรมการตรวจสอบ ครัง้ละ   - บาท 

   - กรรมการตรวจสอบท่านอื่น ครัง้ละ   - บาท 
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ในปี 2558 และปี 2559 บรษิทัฯ มกีารจ่ายค่าผลตอบแทนใหแ้ก่กรรมการของบรษิทัฯ ตามรายละเอยีด ดงัน้ี 

รายช่ือ 

ปี 2558 ปี 2559 

ค่าตอบแทน 

(บาท) 

ค่าตอบแทน 

(บาท) 

 เงินเดือน เบีย้ประชมุ เงินเดือน เบีย้ประชมุ 

1. นายสมบรูณ์ มณนีาวา 360,000 75,000 480,000 150,000 

2. นายศริชิยั โตวริยิะเวช 225,000 75,000 300,000 150,000 

3. นางกิง่เทยีน บางออ้ 135,000 75,000 180,000 135,000 

4. ดร. มงคล เหล่าวรพงศ์/1 135,000 75,000 180,000 135,000 

5. นายนพพนัธป์ เมอืงโคตร/3 - - - - 

6. นายศาศวตั ศริสิรรพ์/3 - - - - 

7. นายวทิวสั ศริสิรรพ์/3 - - - - 

8. นายชาล ีรกัษ์สุธี/3 135,000 75,000 180,000 150,000 

9. นายกติตริฐั ทวลีาภ/2 135,000 75,000 180,000 150,000 

10. นายภวตั ศริสิรรพ์/3 - - - - 

11. นายกวติม ์ศริสิรรพ์/3 - - - - 

12. นางวนัเพญ็ โฆษติเรอืงชยั/3 - - - - 

หมายเหตุ:  1/ ดร.มงคล เหล่าวรพงศ ์ไดร้บัค่าตอบแทนในฐานะทีป่รกึษาของบรษิทัฯ ในปี  2558 เป็นจํานวนเงนิ  45,000 บาท ก่อน

ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นคณะกรรมการ ตามมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการครัง้ที ่2/2558 เมือ่วนัที ่2 มนีาคม 2558  

2/ นายกติตริฐั ทวลีาภ ไดร้บัค่าตอบแทนในฐานะทีป่รกึษาของบรษิทัฯ ในปี  2558 เป็นจํานวนเงนิ  60,000 บาท ก่อน

ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นคณะกรรมการ ตามมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการครัง้ที ่2/2558 เมือ่วนัที ่2 มนีาคม 2558 

3/ นายนพพนัธป์ เมอืงโคตร นายศาศวตั ศริิสรรพ์ นายวิทวสั ศริสิรรพ์ นายภวตั ศริิสรรพ์ นายกวิตม์ ศิรสิรรพ ์ 

นางวนัเพญ็ โฆษิตเรอืงชยั ไดม้หีนังสอืถึงบรษิัทฯ เพื่อสละสทิธกิารได้รบัค่าตอบแทนเบี้ยประชุมตัง้แต่เดอืนเมษายน 

2558 ถงึสิน้ปี 2559 

(2) ค่าตอบแทนอ่ืน 

นอกจากกองทุนสาํรองเลีย้งชพี บรษิทัฯ มโีครงการจะจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัต่อกรรมการ

และพนักงานของบรษิทัฯ โดยทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2559 เมื่อวนัที ่15 กรกฎาคม 2559 ไดม้มีตอินุมตัใิห้

ออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสทิธทิี่จะซื้อหุ้นสามญัของบริษัทฯ (“ใบสําคญัแสดงสทิธฯิ”) ให้แก่กรรมการและ

พนักงานของบรษิทัฯ จํานวน 20,000,000 หน่วย โดยใบสําคญัแสดงสทิธฯิ ดงักล่าวมอีายุ 5 ปี เพื่อเป็นขวญัและ

กาํลงัใจ สรา้งแรงจงูใจ และรกัษาบุคลากร อนัจะสง่ผลดต่ีอการดาํเนินงานของบรษิทัฯ ในอนาคต โดยมรีาคาเสนอขาย

หน่วยละ 0 บาท และใบสาํคญัแสดงสทิธฯิ 1 หน่วย มสีทิธซิือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ได ้1 หุน้ ทีร่าคาหุน้ละ 

1.00 บาท เท่ากบัมูลค่าที่ตราไว้ เว้นแต่กรณีมกีารปรบัอตัราการใช้สทิธแิละราคาการใช้สทิธติามเงื่อนไขที่ระบุใน

ขอ้กาํหนดสทิธขิองใบสาํคญัแสดงสทิธฯิ (สรุปสาระสาํคญัของการออกและเสนอขาย และขอ้กําหนดสทิธขิองใบสาํคญั

แสดงสทิธฯิ ตามเอกสารแนบ 6) โดยเมื่อวนัที ่12 ตุลาคม 2559 บรษิทัฯ ไดม้กีารจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธฯิ จํานวน 

18,000,000 หน่วยใหแ้ก่กรรมการและพนกังานของบรษิทัฯ และในส่วนทีเ่หลอืจํานวน 2,000,000 หน่วย บรษิทัฯ ได้

มอบหมายให้พนักงานของบรษิัทฯ 3 รายเป็นผู้รบัช่วงซื้อหลกัทรพัย์ เน่ืองจากบรษิัทฯ มคีวามประสงค์ที่จะสํารอง

ใบสาํคญัแสดงสทิธฯิ จาํนวนดงักล่าว เพื่อจะจดัสรรใหแ้ก่ผูท้ีจ่ะเขา้มาดาํรงตําแหน่งผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัฯ และมี
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สทิธไิดร้บัใบสาํคญัแสดงสทิธฯิ ในอนาคต ภายในระยะเวลา 2 ปีนับจากวนัที่หุน้ของบรษิทัฯ เขา้จดทะเบยีนในตลาด

หลกัทรพัย์ฯ ทัง้น้ี หากบรษิัทฯ ไม่สามารถจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธฯิ ในส่วนดงักล่าวได้ครบ 2,000,000 หน่วย 

ภายในระยะเวลา 2 ปีนับจากวนัทีหุ่น้ของบรษิทัฯ เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ บรษิทัฯ จะดําเนินการยกเลกิ

ใบสาํคญัแสดงสทิธฯิ จาํนวนทีเ่หลอืทัง้หมด นอกจากน้ี แต่ละรายจะไดร้บัการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธ ิไม่เกนิรอ้ยละ 

5 ของจํานวนใบสําคญัแสดงสทิธิฯ ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ทัง้หมด โดยรายละเอียดการจดัสรร

ใบสาํคญัแสดงสทิธฯิ ใหแ้ก่กรรมการและพนกังาน โปรดพจิารณาในสว่นที ่2 หวัขอ้ 9 ขอ้มลูหลกัทรพัยแ์ละผูถ้อืหุน้ 

8.3.2 ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 

ค่าตอบแทนแก่ผูบ้รหิารทีท่าํหน้าทีเ่ป็นกรรมการ (ไม่รวมค่าตอบแทนรายเดอืนและเบีย้ประชุมในฐานะกรรมการ 

และผูบ้รหิารของบรษิทัฯ ทีไ่ม่ใช่กรรมการ) สาํหรบังวดปีบญัช ีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2558 และวนัที ่31 ธนัวาคม 

2559 มรีายละเอยีดดงัน้ี 

 ปี 2558 ปี 2559 

จาํนวน (คน) 7 8 

คา่ตอบแทน (ลา้นบาท) 13.87 15.65 

กองทุนสาํรองเลีย้งชพี (ลา้นบาท) 0.24 0.26 

รวมคา่ตอบแทน (ลา้นบาท) 14.11 15.91 
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8.4 บุคลากร 

8.4.1 จาํนวนบุคลากร 

จาํนวนบุคลากรของบรษิทัฯ (ไมร่วมผูบ้รหิารจาํนวน 10 คน) แบง่ตามรายบรษิทั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 

และวนัที ่31 ธนัวาคม 2559 มรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 

 

สายงาน 
จาํนวนบคุลากร (คน) 

31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม  2559 

- ฝา่ยสาํนักงานผูบ้รหิาร 15 17 

- ฝา่ยทีป่รกึษา 3 2 

- ฝา่ยวศิวกรรม 11 13 

- ฝา่ยควบคมุตน้ทุน 3 2 

- ฝา่ยซ่อมบํารงุ (ไฟฟ้า-เครื่องกล) 290 296 

- ฝา่ยปฏบิตักิารเหมอืง 432 456 

- ฝา่ยปฏบิตักิารสายพาน 141 136 

- ฝา่ยความปลอดภยัวชิาชพี 2 4 

- ฝา่ย Supply Chain (จดัหาพสัด ุ/ บรหิารคลงัพสัดุ) 53 63 

- ฝา่ยสารสนเทศ 6 5 

- ฝา่ยบญัช-ีการเงนิ 25 24 

- ฝา่ยตรวจสอบภายใน 3 1 

- ฝา่ยบรหิารค่าจา้ง 2 2 

- ฝา่ยบรหิารงบประมาณและจดัหาเงนิทุน 7 6 

- ฝา่ยพฒันาองคก์รและบุคลากร 5 5 

- ฝา่ยบรหิารธุรการ 52 61 

- ฝา่ยพฒันาธรุกจิ - 3 

รวม 1,050 1,096 

 

8.4.2      ค่าตอบแทนบุคลากร (ไม่รวมผูบ้ริหาร)  

ในปี 2558 สิน้สุด 31 ธนัวาคม 2558 และปี 2559 สิน้สุด 31 ธนัวาคม 2559  บรษิทัฯ จ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่

พนักงาน จํานวน 219.97 ลา้นบาท และ 248.98 ลา้นบาท ตามลําดบั โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปของเงนิเดอืน โบนัส 

ค่าล่วงเวลา เงนิสมทบกองทุนสาํรองเลีย้งชพี และสวสัดกิารอื่นๆ  

8.4.3 ข้อพิพาทด้านแรงงานท่ีสาํคญัในระยะ 3 ปีท่ีผา่นมา 

– ไม่ม ี– 
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8.4.4 นโยบายการพฒันาบุคลากร 

ธุรกจิของบรษิทัฯ เป็นกจิการดา้นงานเหมอืง ซึง่มกีารผสมผสานระหว่างความมปีระสทิธภิาพและเพยีงพอของ

เครื่องจกัรและกําลงัคน โดยการสร้างกําลงัคนเพื่อรองรบังานทีม่ใีนปจัจุบนัและงานที่จะขยายในอนาคต บรษิทัฯ นํา

ลกัษณะเฉพาะของแรงงานในอุตสาหกรรมมาวเิคราะห ์เพื่อวางแนวทางการดแูลแรงงานของบรษิทั โดยเบือ้งต้นพบว่า 

พนกังานระดบัปฏบิตักิารมแีนวโน้มในการยา้ยงานค่อนขา้งสงู  ในขณะเดยีวกนับรษิทัฯ มคีวามต้องการแรงงานทีต่้อง

ใช้ทกัษะเฉพาะด้านสูงเช่นกนั ดงันัน้จงึต้องเร่งสร้างพนักงานจากระดบัปฏบิตัิการและระดบักลางให้มคีวามรู้ความ

เชี่ยวชาญ ใหท้นักบัพนักงานระดบัสูงที่มคีวามรู้และประสบการณ์สงู และเพื่อให้เกดิการทํางานทีต่่อเน่ือง การสร้าง

ความรู้ในการทํางานที่สําคญั คือการเรียนรู้จากการปฏิบตัิงานและถ่ายทอดความเชีย่วชาญและประสบการณ์จาก

หวัหน้างานนัน้เอง และทีส่าํคญัคอื การประสานการทาํงานทีม่ปีระสทิธภิาพระหว่างพนักงานในแต่ละสายงานคอืปจัจยั

ที่จะทําให้บริษัทฯ บรรลุเป้าหมาย ทัง้น้ีบรษิัทฯ ได้กําหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพฒันา

บุคลากรโดยรวมดงัน้ี 

เป้าหมาย(Goal) การพฒันาบุคลากร 

1. มแีผนพฒันาบุคลากรสาํหรบัผูส้บืทอดตําแหน่งงาน (Succession Nominees) 

2. มกีารสํารวจความพงึพอใจของพนักงานต่อองค์กรปีละ 1 ครัง้ เพื่อให้ทราบถงึระดบัความพงึพอใจของ

พนกังานทีม่ต่ีอองคก์รในมติต่ิางๆ 

3. มกีารสร้างสภาพแวดล้อมในการทํางานที่ส่งเสริมให้การทํางานมีประสทิธิภาพ ได้แก่ ระบบการสื่อสาร

ภายในองคก์ร ระบบการตรวจสอบภายใน ระบบการสรรหาบุคลากร ระบบการฝึกอบรม และระบบการประเมนิ 

4. มกีระบวนการสง่เสรมิและสรา้งทศันคต ิคุณธรรมและจรยิธรรมในการทาํงานทีเ่หมาะสม  

กลยุทธ ์(Strategy) การพฒันาบุคลากร 

1. สรา้งความรูค้วามเชีย่วชาญทีต่อ้งสัง่สมและพฒันาต่อเน่ือง โดยจดัใหม้กีารสรา้งระบบผูส้บืทอดตําแหน่งงาน 

โดยเน้นการพฒันาดา้นศกัยภาพบุคลากรทัง้ 3 ด้าน คอืสมรรถนะหลกั สมรรถนะเฉพาะดา้น และสมรรถนะดา้นการ

บรหิารจดัการ 

2. บรษิทัฯ จดัให้มกีารสํารวจความพงึพอใจของพนักงานต่อองค์กรปีละ 1 ครัง้ โดยกําหนดเกณฑ์ในการ

ยอมรบัไวท้ีร่อ้ยละ 70 โดยการสุม่จากจาํนวนพนกังาน เพื่อใหท้ราบถงึระดบัความพงึพอใจของพนักงานทีม่ต่ีอองคก์ร

ในมติิต่างๆ ทัง้น้ีเพื่อนําไปปรบัปรุงการบรหิารงานให้พนักงานมคีวามพงึพอใจและเพิม่ประสทิธภิาพในการทํางาน 

รวมทัง้จะเป็นประโยชน์ต่อองคก์รและพนกังานโดยรวม 

3. สร้างสภาพแวดล้อมการทํางานที่ส่งเสรมิให้การทํางานมปีระสทิธภิาพ โดยเริม่ตัง้แต่กระบวนการสื่อสาร

ขอ้มูลภายในองคก์รเพื่อลดกําแพงกัน้ระหว่างผูบ้รหิารกบัพนักงาน และระหว่างส่วนงานทีต่้องทําหน้าที่ประสานงาน   

เพิม่ความแขง็แกร่งของระบบควบคุมภายใน ดแูลการพฒันาและปฏบิตัเิรื่องการควบคุมภายในองคก์ร ซึง่ครอบคลุมทัง้

การสร้างสภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมนิความเสีย่งกจิกรรมการควบคุม ขอ้มูลและการสื่อสาร รวมทัง้มกีาร

ตดิตามตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) เพื่อใหก้ารบรหิารความเสีย่งมคีวามเหมาะสม

และมปีระสทิธผิล รวมทัง้มรีะบบการสรรหาบุคลากรทีเ่หมาะสม มรีะบบการประเมนิผลการปฏบิตังิานและการบรหิาร

ค่าตอบแทนอยา่งเป็นธรรม มกีารเลื่อนหรอืปรบัตําแหน่งงานโดยพจิารณาจากความรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ใน
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การทาํงาน รวมทัง้อายุงาน เพื่อใหเ้กดิความเป็นธรรม อนัจะสง่ผลใหพ้นกังานเกดิขวญัและกาํลงัใจ อกีทัง้เป็นการสรา้ง

แรงจูงใจในการทํางานใหก้บัพนักงานโดยรวม   ซึ่งบรษิทัฯ ยงัให้ความสาํคญักบัการพฒันาบุคลากรทัง้พนักงานเก่า 

และพนักงานที่เขา้มาปฏบิตัิใหม่ โดยแบ่งเป็นช่วงการพฒันา คอื ช่วงระยะเวลาทดลองงาน ช่วงระหว่างบรรจุเป็น

พนักงานประจํา และช่วงระหว่างเป็นพนักงานของบริษัทฯ โดยมีการจดัทําเป็นTraining Road Map จดัทําเป็น

แผนพฒันาบุคลากรเป็นรายปี รวมทัง้มกีารติดตามและประเมนิผลอย่างเป็นระบบ ตลอดจนมกีารส่งเสรมิและสร้าง

ทศันคต ิคุณธรรมและจรยิธรรมในการทํางานทีเ่หมาะสมใหก้บัพนักงานซึง่พนักงานจะไดร้บัการปลูกฝงัทศันคตทิีด่ ีมี

คุณธรรม จรยิธรรม โดยบรษิทัฯมุ่งมัน่ทีจ่ะประกอบธุรกจิดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ เป็นธรรม มจีรรยาบรรณ และสุดทา้ย

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสาํคญัในการปฏิบตัิต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม อนัเป็นปจัจยัที่จะช่วยเพิม่มูลค่าของ

กจิการและเสรมิสรา้งความสามารถในการแข่งขนัและการเติบโตอย่างยัง่ยนืของบรษิัทฯ ในอนาคต ทัง้น้ีบรษิทัฯ ได้

จดัทํานโยบายการพฒันาบุคลากรอย่างเป็นระบบ เพื่อใช้เป็นแนวทางการดําเนินการและแนวทางปฏบิตัิอย่างเป็น

รปูธรรมต่อไป 
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9 การกาํกบัดแูลกิจการ 

9.1  นโยบายการกาํกบัดแูลกิจการ  

ในการดาํเนินงานทีผ่่านมา คณะกรรมการบรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จํากดั (มหาชน) ไดป้ฏบิตัติามกฎหมาย 

วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั และมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ รวมทัง้ไดย้ดึถอืและปฏบิตัติามหลกัการกาํกบัดแูลกจิการที่

ดขีองบรษิทัจดทะเบยีน (The Principles of Good Corporate Governance of Listed Companies) ตามแนวทางที่

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนด เพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินงานของบรษิทัฯ เพื่อใหเ้กดิประสทิธภิาพใน

การดาํเนินงาน และยงัทําใหเ้กดิความโปร่งใสต่อนักลงทุนอนัจะทําใหเ้กดิความเชื่อมัน่ในการดําเนินธุรกจิของบรษิทัฯ 

ต่อบุคคลภายนอก โดยนโยบายการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทัครอบคลุมหลกัการ 5 หมวด ดงัน้ี  

หมวดท่ี 1 สิทธิของผูถื้อหุ้น (The Rights of Shareholders) 

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสําคัญในสิทธิข ัน้พื้นฐานต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น ทัง้ในฐานะของนักลงทุนใน

หลกัทรพัยแ์ละเจา้ของบรษิทั เช่น สทิธใินการซือ้ ขาย โอน หลกัทรพัย์ทีต่นถอือยู่ สทิธใินการทีจ่ะไดร้บัส่วนแบ่งผล

กําไรจากบรษิัทฯ สทิธิในการได้รบัข้อมูลอย่างเพียงพอ สทิธต่ิาง ๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น สทิธใินการแสดงความ

คดิเหน็ สทิธใินการร่วมตดัสนิใจในเรื่องสาํคญัของบรษิทัฯ เช่น การจดัสรรเงนิปนัผล การแต่งตัง้หรอืถอดถอนกรรมการ 

การแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีการอนุมตัธิุรกรรมทีส่าํคญัและมผีลต่อทศิทางในการดําเนินธุรกจิของบรษิทัฯ รวมถงึการแกไ้ข

หนงัสอืบรคิณหส์นธแิละขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ เป็นตน้ 

บรษิทัฯ มพีนัธกจิในการสง่เสรมิและอาํนวยความสะดวกในการใชส้ทิธขิองผูถ้อืหุน้ ดงัน้ี 

(1) บรษิทัฯ จะจดัสง่หนงัสอืเชญิประชุมพรอ้มทัง้ขอ้มลูประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ ใหผู้ถ้อืหุน้

รบัทราบล่วงหน้าก่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่า 7 วนั หรอืระยะเวลาอื่นใดตามทีก่ฎหมายหรอืกฎระเบยีบที่

เกีย่วขอ้งประกาศกาํหนด โดยในแต่ละวาระการประชุมจะมคีวามเหน็ของคณะกรรมการบรษิทัประกอบ 

รวมทัง้ขอ้มลูประกอบการประชมุทีเ่พยีงพอเพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ไดม้เีวลาในการศกึษาขอ้มลูล่วงหน้าก่อนวนั

ประชุม นอกจากน้ี บรษิทัฯ จะนําขอ้มลูดงักล่าวเผยแพร่ลงในเวบ็ไซตข์องบรษิทัก่อนวนัประชมุผูถ้อืหุน้

ดว้ย 

(2) ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตวัเอง บรษิทัฯ จะเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สามารถมอบ

ฉนัทะใหก้รรมการอสิระหรอืบคุคลอื่นใดเขา้ร่วมประชมุแทนได ้โดยใชห้นงัสอืมอบฉนัทะแบบหน่ึงแบบ

ใดตามทีบ่รษิทัฯ ไดจ้ดัสง่ไปพรอ้มกบัหนงัสอืนดัประชุม 

(3) ในการจดัประชุมผูถ้อืหุน้ บรษิทัฯ จะใชส้ถานทีซ่ึง่สะดวกแก่การเดนิทาง โดยจะแนบแผนทีซ่ึง่แสดง

สถานทีจ่ดัการประชมุผูถ้อืหุน้ไวใ้นหนงัสอืเชญิประชมุ รวมถงึเลอืกวนัเวลาทีเ่หมาะสม และจดัสรรเวลา

ในการประชมุอย่างเพยีงพอ ทัง้น้ี เพื่อใหเ้ป็นไปตามนโยบายทีจ่ะอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของ

บรษิทั 

(4) ก่อนวนัประชุมผูถ้อืหุน้ บรษิทัฯ จะเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สามารถสง่ความเหน็ ขอ้เสนอแนะ หรอืขอ้

ซกัถามไดล่้วงหน้าก่อนวนัประชมุตามหลกัเกณฑท์ีบ่รษิทัฯ กาํหนด โดยบรษิทัฯ จะเผยแพร่หลกัเกณฑ์

ดงักล่าวผ่านทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ 

(5) ในการประชมุผูถ้อืหุน้ บรษิทัฯ จะเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ทุกรายมสีทิธอิย่างเท่าเทยีมกนัในการแสดง

ความคดิเหน็ ขอ้เสนอแนะหรอืตัง้คาํถามในวาระต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งไดอ้ย่างอสิระก่อนการลงมตใินวาระ
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ใด ๆ และจะมกีรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัฯ ทีเ่กีย่วขอ้งเขา้ร่วมในการประชมุผูถ้อืหุน้เพื่อตอบ

คาํถามในทีป่ระชุม  

(6) บรษิทัฯ จะสนบัสนุนใหม้กีารใชบ้ตัรลงคะแนนเสยีงในทุกวาระ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบไดใ้น

การนบัผลการลงคะแนน 

(7) บรษิทัฯ จะจดัใหม้บีุคลากรทีเ่ป็นอสิระทาํหน้าทีช่ว่ยในการตรวจนบัคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ 

(8) ภายหลงัการประชุมผูถ้อืหุน้แลว้เสรจ็ บรษิทัฯ จะจดัทาํรายงานการประชุมทีบ่นัทกึขอ้มลูอย่างถกูตอ้ง

และครบถว้นในสาระสาํคญั รวมทัง้จะมกีารบนัทกึประเดน็ขอ้ซกัถาม ความคดิเหน็ และขอ้เสนอแนะที่

สาํคญัไวใ้นรายงานการประชุม เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้สามารถตรวจสอบได ้นอกจากน้ี บรษิทัฯ จะนําผลการ

ลงคะแนนในแต่ละวาระ รวมทัง้รายงานการประชมุเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ได้

พจิารณา 

(9) บรษิทัฯ จะอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในการไดร้บัเงนิปนัผล โดยบรษิทัฯ จะจ่ายเงนิปนัผลดว้ย

วธิกีารโอนเงนิเขา้บญัชธีนาคาร ทัง้น้ี เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ไดร้บัเงนิปนัผลตรงเวลา และป้องกนัปญัหาเรื่อง

เชค็ชาํรุด สญูหาย หรอืสง่ถงึผูถ้อืหุน้ล่าชา้ 

หมวดท่ี 2 การปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั (The Equal Treatment for Shareholders) 

บรษิทัฯ ไดก้ําหนดใหม้กีารปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้ทุกรายอย่างเท่าเทยีมกนั ไม่ว่าจะเป็นผูถ้อืหุ้นรายใหญ่หรอืผูถ้ือ

หุน้รายย่อย ผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูบ้รหิารหรอืผูถ้อืหุน้ทีม่ไิดเ้ป็นผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้สญัชาตไิทยหรอืต่างดา้ว โดยมรีายละเอยีด

ดงัน้ี 

(1) บรษิทัฯ จะแจง้กาํหนดการประชุมผูถ้อืหุน้ รวมทัง้วาระการประชุมทีเ่กีย่วขอ้งต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทย และเผยแพร่กาํหนดการประชุมดงักล่าวผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ รวมทัง้จะจดัทําและ

เผยแพร่หนงัสอืเชญิประชุมทัง้ฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษบนเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ เช่นกนั 

(2) บรษิทัฯ จะอาํนวยความสะดวกใหผู้ถ้อืหุน้รายย่อยสามารถเสนอชื่อกรรมการหรอืเสนอวาระเพิม่เตมิได้

ก่อนวนัประชุมผูถ้อืหุน้ โดยบรษิทัฯ จะกาํหนดหลกัเกณฑท์ีช่ดัเจนเป็นการล่วงหน้าเกีย่วกบัวธิกีารทีใ่ห้

ผูถ้ือหุ้นรายย่อยจะเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการ รวมทัง้หลกัเกณฑ์เพื่อพจิารณาว่า

บรษิทัฯ จะเพิม่วาระการประชุมทีผู่ถ้อืหุน้รายย่อยเสนอหรอืไม่ 

(3) ในการดําเนินการประชุมผูถ้ือหุน้แต่ละครัง้ บรษิทัฯ จะใหโ้อกาสแก่ผูถ้ือหุน้ทุกรายอย่างเท่าเทยีมกนั 

โดยก่อนเริม่การประชุม ประธานในทีป่ระชุมจะชีแ้จงวธิกีารใชส้ทิธอิอกเสยีง และวธินีบัคะแนนเสยีงของ

ผูถ้อืหุน้ทีต่อ้งลงมตใินแต่ละวาระ และยงัเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉันทะทีเ่ขา้ร่วมประชุมทุก

รายสามารถแสดงความคดิเหน็ ขอ้เสนอแนะ รวมทัง้ซกัถามในแต่ละวาระโดยใช้เวลาอย่างเหมาะสม 

และเพยีงพอ โดยประธานในทีป่ระชุมจะดาํเนินการประชุมตามระเบยีบวาระทีก่ําหนดไว ้รวมทัง้จะมใิห้

ผู้บริหารเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จําเป็น โดยเฉพาะวาระที่มี

ความสาํคญัซึง่ผูถ้อืหุน้ตอ้งใชเ้วลาในการศกึษาขอ้มลูก่อนการตดัสนิใจ 

(4) ในวาระเลอืกตัง้กรรมการ บรษิทัฯ จะสนบัสนุนใหม้กีารเลอืกตัง้เป็นรายคน 

(5) บรษิัทฯ ไดก้ําหนดใหก้รรมการรายงานการมสี่วนได้เสยีในวาระการประชุมใด ๆ อย่างน้อยก่อนการ

พจิารณาในวาระทีเ่กีย่วขอ้งในการประชุมคณะกรรมการบรษิทัและบนัทกึสว่นไดเ้สยีดงักล่าวในรายงาน
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การประชุมคณะกรรมการบรษิทั รวมทัง้หา้มมใิหก้รรมการทีม่สี่วนไดเ้สยีอย่างมนีัยสาํคญัในลกัษณะที่

จะไม่สามารถใหค้วามเหน็ไดอ้ย่างอสิระในวาระทีเ่กีย่วขอ้งมสีว่นร่วมในการประชุมในวาระนัน้ ๆ  

(6) บรษิทัฯ ไดก้าํหนดแนวทางในการเกบ็รกัษาและป้องกนัการนําขอ้มลูภายในของบรษิทัฯ ไปใช ้โดยหา้ม

บุคคลหรอืหน่วยงานทีท่ราบขอ้มูลภายในนําขอ้มูลดงักล่าวไปเปิดเผยต่อหน่วยงานหรอืบุคคลอื่นทีไ่ม่

เกีย่วขอ้ง ในกรณีทีบุ่คคลใดเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวหรอืนําขอ้มลูนัน้ไปใชไ้ม่ว่าเพื่อประโยชน์ของตนเอง

หรอืผูอ้ื่น หรอืกระทาํรายการทีอ่าจเกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ถอืเป็นความผดิอย่างรา้ยแรงและ

จะถูกลงโทษทางวินัย นอกจากน้ี บริษัทฯ ยงัได้กําหนดให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารที่มีหน้าที่

รายงานการถอืครองหลกัทรพัยต์ามกฎหมายมหีน้าทีจ่ดัส่งรายงานดงักล่าวใหแ้ก่เลขานุการบรษิทัเป็น

ประจาํและเปิดเผยในรายงานประจาํปีของบรษิทัฯ 

หมวดท่ี 3 บทบาทของผูมี้ส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders) 

บรษิทัฯ ไดใ้หค้วามสาํคญัต่อสทิธขิองผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผูม้สี่วนไดเ้สยีภายใน ไดแ้ก่ ผูถ้อืหุน้

และพนักงานของบริษัทฯ หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น คู่ค้า ลูกค้า เป็นต้น  โดยบริษัทฯ ตระหนักดีว่าการ

สนบัสนุนและขอ้คดิเหน็จากผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในการดําเนินการและการพฒันาธุรกจิของบรษิทัฯ  

ดงันัน้ บรษิทัฯ จะปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้กาํหนดทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อใหส้ทิธขิองผูม้สี่วนไดเ้สยีดงักล่าวไดร้บัการดูแล

อย่างด ีนอกจากน้ี ในการดําเนินธุรกจิของบรษิัทฯ บรษิัทฯ ไดค้ํานึงถงึสทิธขิองผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกฝ่าย ตามแนวทาง

ดงัต่อไปน้ี  

ผูถื้อหุ้น : บรษิทัฯ จะดาํเนินธุรกจิดว้ยความโปร่งใสและมปีระสทิธภิาพ โดยมุ่งมัน่ทีจ่ะสร้างผลการ

ดาํเนินงานทีด่แีละการเจรญิเตบิโตทีม่ ัน่คง เพื่อให้เกดิประโยชน์สงูสุดแก่ผู้ถอืหุ้นในระยะ

ยาว รวมทัง้ดาํเนินการเปิดเผยขอ้มลูดว้ยความโปร่งใสและเชื่อถอืไดต่้อผูถ้อืหุน้  

พนักงาน : บริษัทฯ จะปฏิบตัิต่อพนักงานทุกรายอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่

เหมาะสม นอกจากน้ี บรษิทัฯ ยงัใหค้วามสาํคญัต่อการพฒันาทกัษะ ความรูค้วามสามารถ

และศกัยภาพของพนกังานอย่างสมํ่าเสมอ เช่น การจดัอบรม การสมัมนา และการฝึกอบรม 

โดยใหโ้อกาสอย่างทัว่ถงึกบัพนักงานทุกคน และพยายามสรา้งแรงจูงใจให้พนักงานที่มี

ความรู้ความสามารถสงูให้คงอยู่กบับรษิทัฯ เพื่อพฒันาองคก์รต่อไป อกีทัง้ยงัไดก้ําหนด

แนวทางในการต่อต้านการทุจริตคอรปัชัน่ รวมทัง้ปลูกฝงัให้พนักงานทุกคนปฏบิตัิตาม

กฎหมายและระเบียบข้อบงัคบัที่เกี่ยวขอ้ง เช่น การห้ามใช้ข้อมูลภายในอย่างเคร่งครดั 

เป็นตน้ 

คู่ค้า : บรษิทัฯ มกีระบวนการในการคดัเลอืกคู่คา้โดยการใหคู้่คา้แข่งขนับนขอ้มูลทีเ่ท่าเทยีมกนั 

และคดัเลอืกคู่คา้ดว้ยความยุตธิรรมภายใต้หลกัเกณฑใ์นการประเมนิและคดัเลอืกคู่คา้ของ

บรษิทั นอกจากน้ี บรษิทัฯ ยงัไดจ้ดัทํารูปแบบสญัญาทีเ่หมาะสมและเป็นธรรมแก่คู่สญัญา

ทุกฝ่าย และจดัให้มรีะบบติดตามเพื่อให้มัน่ใจว่าไดม้กีารปฏบิตัิตามเงื่อนไขของสญัญา

อย่างครบถ้วน และป้องกนัการทุจรติและประพฤติมชิอบในทุกขัน้ตอนของกระบวนการ

จดัหา โดยบรษิทัฯ ซื้อสนิคา้จากคู่คา้ตามเงื่อนไขทางการคา้ ตลอดจนปฏบิตัติามสญัญา

ต่อคู่คา้อย่างเคร่งครดั 

ลูกค้า : บริษัทฯ รบัผดิชอบต่อลูกค้าโดยการรกัษาคุณภาพและมาตรฐานของสนิค้าและบริการ 

รวมถึงการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าให้ครบถ้วนและครอบคลุมให้มากที่สุด 
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เพื่อมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าในระยะยาว นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังให้

บรกิารหลงัการขาย ตลอดจนให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับสนิค้าและบริการของบริษัทฯ

รวมทัง้ยงัจดัใหม้ชี่องทางให้ลูกค้าของบรษิทัฯ สามารถแจง้ปญัหาหรอืการให้บรกิารทีไ่ม่

เหมาะสมเพื่อที่บริษัทฯ จะได้ป้องกัน และแก้ไขปญัหาเกี่ยวกบัสินค้าและบริการของ  

บรษิทัฯ ไดอ้ย่างรวดเรว็ 

เจ้าหน้ี : บรษิทัฯ จะปฏบิตัติามเงือ่นไขต่าง ๆ ตามสญัญาทีม่ต่ีอเจา้หน้ีเป็นสาํคญั รวมทัง้ การชําระ

คนืเงนิตน้ ดอกเบีย้และการดแูลหลกัประกนัต่าง ๆ ภายใตส้ญัญาทีเ่กีย่วขอ้ง 

คู่แข่ง : บรษิัทฯ ประพฤติตามกรอบการแข่งขนัที่ด ีมจีรรยาบรรณและอยู่ในกรอบของกฎหมาย 

รวมทัง้สนบัสนุนและสง่เสรมินโยบายการแขง่ขนัอย่างเสรแีละเป็นธรรม 

สงัคมและส่วนรวม : บรษิทัฯ ใส่ใจและใหค้วามสาํคญัต่อความปลอดภยัต่อสงัคม สิง่แวดลอ้มและคุณภาพชวีติ

ของผู้คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกบัการดําเนินงานของบริษัทฯ และส่งเสริมให้พนักงานของ

บรษิทัฯ มจีติสาํนึกและความรบัผดิชอบต่อสิง่แวดลอ้มและสงัคม รวมทัง้จดัใหม้กีารปฏบิตัิ

ตามกฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งอย่างเคร่งครดั นอกจากน้ี บรษิทัฯ

พยายามเขา้ไปมสีว่นร่วมในกจิกรรมต่าง ๆ ทีเ่ป็นการสรา้งและรกัษาไวซ้ึง่สิง่แวดลอ้มและ

สงัคม 

นอกจากน้ี ผูม้สีว่นไดเ้สยีสามารถสอบถามรายละเอยีด แจง้ขอ้รอ้งเรยีน หรอืเบาะแสการกระทาํผดิทางกฎหมาย ความ

ไม่ถูกต้องของรายงานทางการเงนิ ระบบควบคุมภายในทีบ่กพร่อง หรอืการผดิจรรยาบรรณธุรกจิของบรษิัทฯ ผ่าน

กรรมการอสิระ หรอืกรรมการตรวจสอบของบรษิทัได ้ทัง้น้ี ขอ้มลูรอ้งเรยีนและเบาะแสทีแ่จง้มายงับรษิทัฯ จะถูกเกบ็ไว้

เป็นความลบั โดยกรรมการอสิระหรอืกรรมการตรวจสอบจะดําเนินการสัง่การตรวจสอบขอ้มูลและหาแนวทางแก้ไข 

(หากม)ี และจะรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัต่อไป 

หมวดท่ี 4 การเปิดเผยขอ้มูลและความโปรง่ใส (Disclosure and Transparency) 

(1) คณะกรรมการบรษิทัใหค้วามสาํคญัต่อการเปิดเผยขอ้มูลทีม่คีวามถูกต้อง ครบถ้วน เพยีงพอ โปร่งใส 

และทนัเวลา ทัง้ขอ้มูลทางการเงนิและขอ้มูลทัว่ไป ตลอดจนขอ้มูลอื่นที่มผีลหรืออาจมผีลกระทบต่อ

ราคาหลกัทรพัย์ของบรษิัทฯ ซึ่งล้วนมผีลต่อกระบวนการตดัสนิใจของผูล้งทุนและผู้มสี่วนได้เสยีของ

บริษัท โดยบริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

(2) บรษิทัฯ ไดแ้ต่งตัง้นาย พงศไ์ท ตนัตสิุนทรเป็นเจา้หน้าทีฝ่่ายนักลงทุนสมัพนัธ ์(Investor Relations) 

เพื่อทาํหน้าทีต่ดิต่อสือ่สารกบันกัลงทุนหรอืผูถ้อืหุน้ โดยบรษิทัฯ จะจดัใหม้กีารประชุมเพื่อวเิคราะหผ์ล

การดาํเนินงานเป็นประจาํ รวมทัง้จะเผยแพร่ขอ้มูลของบรษิทัฯ ขอ้มูลทางการเงนิและขอ้มูลทัว่ไปของ

บริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลกัทรพัย์ บรษิัทจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือ และหน่วยงานรฐัที่

เกี่ยวขอ้งรบัทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ กล่าวคอื การรายงานต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากบัตลาด

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ นอกจากน้ี 

บรษิทัฯ ยงัใหค้วามสาํคญัในการเปิดเผยขอ้มลูอย่างสมํ่าเสมอทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ เพื่อใหผู้้

ถอืหุน้ไดร้บัขา่วสารเป็นประจาํผ่านทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ โดยขอ้มูลทีอ่ยู่บนเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ จะ

มีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่ เสมอ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวรวมถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ งบการเงิน ข่าว
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ประชาสมัพนัธ ์รายงานประจําปี โครงสรา้งบรษิทัและผูบ้รหิาร ตลอดจนโครงสรา้งการถอืหุน้และผูถ้อื

หุน้รายใหญ่ หนงัสอืเชญิประชุม เอกสารทางทะเบยีนของบรษิทัฯ กฎบตัรต่าง ๆ เป็นตน้  

(3) บริษัทฯ ให้ความสําคญัต่องบการเงินของบริษัทฯ และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงาน

ประจําปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้สอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงนิและระบบ

ควบคุมภายใน รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลสําคญัอย่างเพยีงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินและ

รายงานให้คณะกรรมการบรษิัททราบ และจะจดัให้มรีายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการต่อ

รายงานทางการเงนิแสดงควบคู่กบัรายงานของผูส้อบบญัชใีนรายงานประจาํปี  

(4) บรษิทัฯ จะเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบักรรมการแต่ละท่าน บทบาทและหน้าทีข่องคณะกรรมการบรษิทั และ

คณะกรรมการชุดย่อยของบรษิัทฯ จํานวนครัง้ของการประชุมและการเขา้ประชุมในปีที่ผ่านมา และ

ความเหน็จากการทาํหน้าที ่รวมทัง้การฝึกอบรมและพฒันาความรูด้า้นวชิาชพีอย่างต่อเน่ืองในรายงาน

ประจําปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปีของบริษัทฯ รวมถึงการเปิดเผยนโยบายการจ่าย

ค่าตอบแทน ลกัษณะและรายละเอยีดของค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บรหิารระดบัสูงในบรษิัทฯ 

และบรษิทัย่อย (หากม)ี ดว้ย 

(5) บรษิทัฯจะเปิดเผยค่าสอบบญัชแีละค่าบรกิารอื่นทีผู่ส้อบบญัชใีหบ้รกิาร  

(6) บรษิทัฯ จะจดัใหม้รีายงานนโยบายการกํากบัดูแลกจิการ จรรยาบรรณธุรกจิ นโยบายดา้นการบรหิาร

ความเสีย่ง และนโยบายเกีย่วกบัความรบัผดิชอบต่อสงัคม และสิง่แวดลอ้มทีไ่ดใ้หค้วามเหน็ชอบไวโ้ดย

สรุป และผลการปฏบิตัติามนโยบายดงักล่าวรวมทัง้กรณีที่ไม่สามารถปฏบิตัิตามนโยบายดงักล่าวได้

พรอ้มดว้ยเหตุผล โดยรายงานผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น รายงานประจาํปี และเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ เป็น

ตน้ 

หมวดท่ี 5 ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors) 

1. โครงสรา้งคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่สามารถเอื้อ

ประโยชน์ใหก้บับรษิทัฯ โดยเป็นผูม้บีทบาทสาํคญัในการกําหนดนโยบายและภาพรวมขององคก์ร ตลอดจนมบีทบาท

สาํคญัในการกาํกบัดแูล ตรวจสอบ และประเมนิผลการดาํเนินงานของบรษิทัฯ ใหเ้ป็นไปตามแผนทีว่างไว ้ 

ปจัจุบนัคณะกรรมการบรษิทัมจีาํนวน 12 ท่าน ประกอบดว้ยกรรมการบรษิทัทีเ่ป็นผูบ้รหิารจาํนวน 5 ท่าน  และ

กรรมการบรษิทัทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิารจาํนวน 7 ท่าน โดยมกีรรมการทีม่คุีณสมบตัเิป็นอสิระ 4 ท่าน ซึง่คดิเป็นจํานวน 1 ใน 

3 ของจํานวนกรรมการบรษิัททัง้คณะอนัจะทําให้เกดิการถ่วงดุลในการพจิารณาและออกเสยีงในเรื่องต่าง ๆ อย่าง

เหมาะสม ทัง้น้ี คณะกรรมการบรษิทัมวีาระการดาํรงตําแหน่งคราวละไม่เกนิ 3 ปีตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกําหนด โดย

กรรมการอสิระจะมวีาระการดํารงตําแหน่งต่อเน่ืองไม่เกนิ 9 ปี เวน้แต่มเีหตุผลและความจําเป็นตามทีค่ณะกรรมการ

เหน็สมควร นอกจากน้ี กรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัฯ สามารถเขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการหรอืผูบ้รหิารของบรษิทั

ในเครือหรือบริษัทอื่นได้ แต่ต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรพัย์ คณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์คณะกรรมการกํากบัตลาดทุน และตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง โดยจะตอ้งแจง้ต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัใหร้บัทราบดว้ย 

2. คณะกรรมการชดุย่อย 

(1) คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการบริหารจํานวนอย่างน้อย 5 ท่าน เพื่อทําหน้าที่ช่วย

สนบัสนุนคณะกรรมการบรษิทัในการบรหิารจดัการกจิการของบรษิทัฯ ใหเ้ป็นไปตามนโยบาย แผนงาน 
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ขอ้บงัคบั และคาํสัง่ใด ๆ รวมทัง้เป้าหมายทีก่าํหนดไวภ้ายใตก้รอบทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ

บรษิทั 

(2) คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมการตรวจสอบจาํนวนอย่างน้อย 3 ท่าน เพื่อทาํหน้าทีช่่วย

สนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการกํากับดูแลและตรวจสอบการบริหารงาน การควบคุมภายใน  

รวมทัง้การจดัทํารายงานทางการเงนิ เพื่อให้การปฏบิตังิานและการเปิดเผยขอ้มูลของบรษิัทฯ เป็นไป

อย่างโปร่งใสและน่าเชื่อถอื 

(3) คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  ประกอบดว้ยกรรมการบรหิารความเสีย่งจํานวนอย่างน้อย 3 ท่าน 

เพื่อทําหน้าที่ช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการกําหนดนโยบายด้านการบรหิารความเสีย่งให้

ครอบคลุมทัง้องคก์ร  กาํกบัดแูลใหม้รีะบบหรอืกระบวนการบรหิารจดัการความเสีย่งเพื่อลดผลกระทบต่อ

ธุรกจิของบรษิทัฯ อย่างเหมาะสม 

 นอกจากน้ี บรษิัทฯ ได้จดัให้มเีลขานุการบรษิัท เพื่อทําหน้าที่ในการดําเนินการที่เกีย่วขอ้งกบัการประชุม

คณะกรรมการบรษิัท และการประชุมผูถ้ือหุ้น รวมทัง้สนับสนุนงานของคณะกรรมการบรษิัทโดยการให้คําแนะนําใน

เรื่องข้อกําหนดตามกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการ รวมทัง้

ประสานงานใหม้กีารปฏบิตัติามมตขิองคณะกรรมการบรษิทั 

 

บทบาท หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการบรษิทัมคีวามรบัผดิชอบต่อผูถ้อืหุน้เกีย่วกบัการดําเนินธุรกจิของบรษิทัฯ และมหีน้าทีก่าํหนด

นโยบายและทิศทางการดําเนินงานของบริษัทฯ รวมทัง้กํากบัดูแลให้การบริหารจดัการเป็นไปตามเป้าหมายและ

แนวทาง เพื่อประโยชน์ระยะยาวแก่ผู้ถอืหุน้ภายใต้กรอบขอ้กําหนดของกฎหมายและหลกัจรรยาบรรณในการดําเนิน

ธุรกจิ ขณะเดยีวกนักค็าํนึงถงึผลประโยชน์ของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทุกฝา่ย ทัง้น้ี โดยมรีายละเอยีดตามทีก่าํหนดไวใ้นกฎ

บตัรของคณะกรรมการบรษิทั 

(1) นโยบายการกาํกบัดแูลกจิการ 

บริษัทฯ ได้จดัให้มนีโยบายการกํากบัดูแลกิจการของบริษัทฯ เป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อนําเสนอที่ประชุม

คณะกรรมการไดใ้หค้วามเหน็ชอบนโยบายดงักล่าว ทัง้น้ี การจดัทําคู่มอืการกํากบัดูแลกจิการมวีตัถุประสงคเ์พื่อเป็น

แนวทางแก่กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน ในการปฏบิตัิตามนโยบายดงักล่าว โดยบรษิทัฯ จะจดัใหม้กีารทบทวน

นโยบายดงักล่าวเป็นประจาํทุกปี 

(2) หลกัจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกจิ 

บรษิทัฯ มเีจตนารมณ์ในการดาํเนินธุรกจิของบรษิัทอย่างโปร่งใส มคุีณธรรม มคีวามรบัผดิชอบต่อผูม้สี่วนได้

สว่นเสยี ตลอดจนสงัคมและสิง่แวดลอ้ม โดยบรษิทัฯ ไดก้าํหนดขอ้พงึปฏบิตัเิป็นลายลกัษณ์อกัษรเพื่อใหค้ณะกรรมการ

บรษิทั ผูบ้รหิาร และพนกังานยดึถอืเป็นหลกัในการปฏบิตั ิดงัน้ี  

(ก) จรรยาบรรณว่าดว้ยความรบัผดิชอบต่อผูถ้อืหุน้  

(ข) จรรยาบรรณว่าดว้ยความสมัพนัธต่์อลกูคา้ 

(ค) จรรยาบรรณว่าดว้ยความสมัพนัธต่์อคู่คา้ คู่แขง่ทางการคา้ และเจา้หน้ี 

(ง) จรรยาบรรณว่าดว้ยความรบัผดิชอบต่อพนกังาน 
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(จ) จรรยาบรรณว่าดว้ยความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม  

ทัง้น้ี บรษิทัฯ จะประกาศและแจง้ใหพ้นกังานทุกคนรบัทราบและปฏบิตัอิย่างเคร่งครดั 

(3) ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

บรษิัทฯ มนีโยบายขจดัปญัหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ดว้ยความซื่อสตัยส์ุจรติ มเีหตุผล

และเป็นอสิระภายใตก้รอบจรยิธรรมทีด่ ีเพื่อผลประโยชน์ของบรษิทัฯ เป็นสาํคญั โดยกาํหนดใหผู้ท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้งหรอื

เกีย่วโยงกบัรายการทีพ่จิารณาเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัสว่นไดเ้สยีของตนและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งใหบ้รษิทัฯ ทราบ และต้องไม่

เขา้ร่วมการพจิารณา รวมถงึไม่มอีาํนาจอนุมตัใินรายการดงักล่าว 

บรษิทัฯ มนีโยบายในการทาํรายการเกีย่วโยงกนั และรายการทีม่คีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ทีส่อดคลอ้งกบั

กฎหมาย ตลอดจนขอ้บงัคบัของสาํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ คณะกรรมการกํากบั

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมทัง้จะเปิดเผย

รายการดงักล่าวไวใ้นรายงานประจาํปี และแบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) 

(4) การควบคุมภายใน 

บรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้รีะบบการควบคุมภายในเพื่อการกํากบัดูแลและการควบคุมภายใน ทัง้ในระดบับรหิารและ

ระดบัปฏบิตัิงานที่มปีระสทิธภิาพ โดยบรษิัทฯ มกีารจดัตัง้ฝ่ายตรวจสอบภายในของบรษิัทฯ เพื่อทําหน้าที่ประเมิน

ความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในและรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบทีว่างไว ้

(5) การบรหิารความเสีย่ง 

บรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้กีารกาํกบัดแูลระบบและกระบวนการบรหิารจดัการความเสีย่งเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกจิของ

บรษิทัฯ อย่างเหมาะสม  

(6) รายงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการตรวจสอบมหีน้าทีส่อบทานรายงานทางการเงนิ โดยมฝีา่ยบญัชแีละผูส้อบบญัชมีาประชุมร่วมกนั 

และนําเสนอรายงานทางการเงนิต่อคณะกรรมการบรษิัททุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบรษิทัเป็นผู้รบัผดิชอบต่องบ

การเงนิรวมของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย รวมทัง้สารสนเทศทางการเงนิทีป่รากฏในรายงานประจาํปี  

 

การประชุมคณะกรรมการและการประเมินตนเอง 

บรษิทัฯ จดัให้มกีารประชุมคณะกรรมการบรษิัทอย่างน้อยทุกไตรมาส และมกีารประชุมพเิศษเพิม่ตามความ

จาํเป็น โดยมกีารกาํหนดวาระประชุมชดัเจนล่วงหน้า และมวีาระพจิารณาตดิตามผลการดาํเนินงานเป็นประจํา บรษิทัฯ 

จะจดัสง่หนงัสอืเชญิประชุมพรอ้มระเบยีบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมใหก้รรมการทุกท่านล่วงหน้า

ไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม เพื่อใหค้ณะกรรมการไดม้เีวลาศกึษาขอ้มูลอย่างเพยีงพอก่อนเขา้ร่วมประชุม เวน้แต่

กรณีมเีหตุจาํเป็นเร่งด่วน และจะจดัใหม้กีารบนัทกึรายงานการประชุมและจดัเกบ็รวบรวมเอกสารทีร่บัรองแลว้เพื่อใชใ้น

การอา้งองิและสามารถตรวจสอบได ้โดยในการประชุมทุกครัง้ จดัใหม้ผีูบ้รหิารและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งเขา้ร่วมประชุมเพื่อให้

ขอ้มลูและรายละเอยีดประกอบการตดัสนิใจทีถู่กตอ้งและทนัเวลา 

ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัทใหถ้ือมติของเสยีงขา้งมาก โดยให้กรรมการหน่ึงคนมหีน่ึงเสยีง 

โดยกรรมการทีม่สี่วนได้เสยีในวาระใดจะไม่เขา้ร่วมประชุมและใชส้ทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในวาระนัน้ ทัง้น้ี ในกรณีที่

คะแนนเสยีงเท่ากนั ใหป้ระธานในทีป่ระชุมจะออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีหน่ึงเสยีงเป็นเสยีงชีข้าด 
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นอกจากน้ี คณะกรรมการบรษิทัสนบัสนุนใหม้กีารประเมนิผลการปฏบิตังิานอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพื่อปรบัปรุง

และแกไ้ขการดําเนินงาน โดยมกีารกําหนดหวัขอ้ที่จะประชุมชดัเจนก่อนทีจ่ะวดัผลการประเมนิดงักล่าว เพื่อรวบรวม

ความเหน็และนําเสนอต่อที่ประชุม รวมทัง้เปิดเผยหลกัเกณฑ์ ขัน้ตอน และผลการประเมนิในภาพรวมในรายงาน

ประจาํปี  

ค่าตอบแทน 

ค่าตอบแทนของกรรมการ คอื ค่าตอบแทนรายเดอืน ค่าเบีย้ประชุม ซึง่จะต้องอยู่ในเกณฑ์เฉลีย่เมื่อเทยีบกบั

อุตสาหกรรมเดยีวกนั โดยจะคาํนึงถงึความเพยีงพอต่อการปฏบิตัหิน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทั 

ส่วนผูบ้รหิารจะได้รบัผลตอบแทนทีเ่ป็นเงนิเดอืนและโบนัสประจําปี โดยพจิารณาจากผลการดําเนินงานของบรษิทัฯ 

เป็นสาํคญั ทัง้น้ี ค่าตอบแทนรายปีของคณะกรรมการและผูบ้รหิารรวมกนัจะต้องไม่เป็นจํานวนที่สงูผดิปกตเิมื่อเทยีบ

กบัผลตอบแทนของกรรมการและผูบ้รหิารโดยเฉลีย่ของบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย โดยจะ

คาํนึงถงึประโยชน์สงูสดุของผูถ้อืหุน้เป็นหลกั 

การสรรหาและการพฒันากรรมการและผูบ้ริหาร 

ในการสรรหาผูบ้รหิารของบรษิทัฯ คณะกรรมการบรษิทัมนีโยบายกาํหนดว่าบุคคลทีจ่ะไดร้บัการแต่งตัง้ใหด้ํารง

ตําแหน่งผูบ้รหิารของบรษิทัฯ จะต้องมคุีณสมบตัคิรบถ้วนตามที่กฎหมายกําหนด และมคีวามรู้ความสามารถรวมถึง

ประสบการณ์ทาํงานทีเ่หมาะสมกบัการดาํเนินธุรกจิของบรษิทัฯ ดว้ย 

คณะกรรมการบรษิทัมนีโยบายสง่เสรมิและอาํนวยความสะดวกใหม้กีารฝึกอบรมและใหค้วามรูแ้ก่ผูเ้กีย่วขอ้งใน

ระบบการกํากบัดูแลกจิการของบรษิัทฯ เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บรหิาร และเลขานุการบรษิทั เป็นต้น 

เพื่อใหม้กีารปรบัปรุงการปฏบิตังิานอย่างต่อเน่ือง การฝึกอบรมและใหค้วามรูอ้าจกระทาํเป็นการภายในบรษิทัฯ หรอืใช้

บรกิารของสถาบนัภายนอกกไ็ด ้

ในกรณีที่มกีารเปลี่ยนแปลงกรรมการหรอืมกีรรมการเขา้ใหม่ ฝ่ายจดัการจะจดัให้มเีอกสารและขอ้มูลที่เป็น

ประโยชน์ต่อการปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการเขา้ใหม่ รวมถึงจดัใหม้กีารแนะนําลกัษณะธุรกจิ และแนวทางการดําเนิน

ธุรกจิของบรษิทัฯ ใหแ้ก่กรรมการใหม ่

คณะกรรมการบรษิทัจะจดัใหม้กีารหมุนเปลีย่นงานทีไ่ดร้บัมอบหมายตามความถนัดของผูบ้รหิารและพนักงาน 

โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของงานและเวลาเป็นหลกั โดยประธานเจ้าหน้าที่บรหิารจะกําหนดช่วงเวลาและ

พจิารณาผลการปฏิบตัิงานดงักล่าวเพื่อเป็นแผนพฒันาและสบืทอดงานของบรษิัทฯ ทัง้น้ี เพื่อพฒันาผู้บรหิารและ

พนกังานใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการทาํงานมากขึน้และใหส้ามารถทาํงานแทนกนัได ้

นโยบายป้องกนัเก่ียวกบัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมการบรษิทักําหนดนโยบายเกี่ยวกบัการป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์บนหลกัการทีว่่าการ

ตดัสนิใจใด ๆ ในการดาํเนินกจิกรรมทางธุรกจิจะตอ้งเป็นไปเพื่อประโยชน์สงูสดุของบรษิทัและผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ และ

ควรหลกีเลีย่งการกระทาํทีก่่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยกําหนดใหผู้ท้ีม่สี่วนเกีย่วขอ้งหรอืมสี่วนไดเ้สยี

กบัรายการทีพ่จิารณาต้องแจง้ใหบ้รษิทัฯ ทราบถงึความสมัพนัธ์หรอืการมสี่วนไดเ้สยีของตนในรายการดงักล่าว และ

ตอ้งไม่เขา้ร่วมในการพจิารณา รวมถงึไม่มอีาํนาจในการอนุมตัธิุรกรรมนัน้ ๆ 

นโยบายการกาํกบัดแูลการดาํเนินงานของบริษทัย่อยและบริษทัรว่ม 

เพื่อใหบ้รษิทัฯ สามารถควบคุมดแูลกจิการและการดําเนินงานของบรษิทัย่อยไดเ้สมอืนเป็นหน่วยงานหน่ึงของ

บรษิทัฯ และ/หรอืสามารถตรวจสอบดแูลการดาํเนินกจิการของบรษิทัร่วมไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ บรษิทัฯ จงึกาํหนดให้
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การเสนอชื่อและการใชส้ทิธอิอกเสยีงในการแต่งตัง้บุคคลเป็นกรรมการในบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมจะต้องไดร้บัอนุมตัิ

จากคณะกรรมการบริษัทก่อน โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม มีหน้าที่

ดําเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบรษิัทย่อยหรอืบรษิัทร่วมนัน้ ๆ (ไม่ใช่ต่อบรษิัทฯ) และบรษิัทฯ ได้กําหนดให้

บุคคลทีไ่ดร้บัแต่งตัง้นัน้ ตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัก่อนทีจ่ะไปลงมต ิหรอืใชส้ทิธอิอกเสยีงในเรื่องสาํคญั

ในระดบัเดียวกบัที่ต้องได้รบัอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัทหากเป็นการดําเนินการโดยบริษัทฯ เอง ทัง้น้ี การส่ง

กรรมการเพื่อเป็นตัวแทนในบรษิัทย่อยหรอืบรษิัทร่วมดงักล่าวเป็นไปตามสดัส่วนการถือหุ้นของบรษิัทฯ และ/หรือ

ขอ้ตกลงระหว่างผูถ้อืหุน้ในบรษิทัย่อยหรอืบรษิทัร่วมดงักล่าว 

นอกจากน้ี ในกรณีเป็นบรษิทัย่อย บรษิทัฯ กาํหนดระเบยีบใหบุ้คคลทีไ่ดร้บัแต่งตัง้จากบรษิทัฯ นัน้ ต้องดูแลให้

บรษิทัย่อยมขีอ้บงัคบัในเรื่องการทาํรายการเกีย่วโยง การไดม้าหรอืจําหน่ายไปซึง่สนิทรพัย ์หรอืการทํารายการสาํคญั

อื่นใดของบรษิทัฯ ดงักล่าว ใหค้รบถ้วนถูกต้อง และใชห้ลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัการเปิดเผยขอ้มูลและการทํารายการ

ขา้งตน้ในลกัษณะเดยีวกบัหลกัเกณฑข์องบรษิทัฯ รวมถงึตอ้งกาํกบัดแูลใหม้กีารจดัเกบ็ขอ้มลู และการบนัทกึบญัชขีอง

บรษิทัย่อยใหบ้รษิทัฯ สามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจดัทาํงบการเงนิรวมไดท้นักาํหนดดว้ย 

นโยบายการใช้ข้อมูลภายใน 

บรษิทัฯ ใหค้วามสาํคญัต่อการป้องกนัการใชข้อ้มลูภายในของบรษิทัฯ โดยบรษิทัฯ มนีโยบายหา้มมใิหก้รรมการ 

ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ นําความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่ยังไม่เปิดเผยต่อ

สาธารณชนไปเปิดเผยหรือแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับ

ผลตอบแทนหรอืไม่กต็าม รวมทัง้ต้องไม่ทําการซือ้ขายหลกัทรพัย์ของบรษิทัฯ โดยใชข้อ้มูลภายใน ทัง้น้ี บรษิทัฯ ได้

กาํหนดแนวทางป้องกนัการใชข้อ้มลูภายใน ดงัน้ี 

1. ใหค้วามรูแ้ก่กรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัฯ เกีย่วกบัหน้าทีใ่นการรายงานการถอืครองหลกัทรพัยข์องตนเอง 

คู่สมรส และบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ ต่อสาํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตาม

มาตรา 59 และบทกาํหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 

(รวมทัง้ทีม่กีารแก้ไขเพิม่เติม) รวมทัง้การรายงานการไดม้าหรอืจําหน่ายไปซึ่งหลกัทรพัยข์องตนเอง คู่สมรส 

และบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ตามมาตรา 

246 และบทกําหนดโทษตามมาตรา 298 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 

(รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) 

2. กาํหนดใหก้รรมการและผู้บรหิารของบรษิทัฯ รวมทัง้คู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิติภาวะจดัทํา และเปิดเผย

รายงานการถอืครองหลกัทรพัย ์และรายงานการเปลีย่นแปลงการถอืครองหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ ต่อสาํนักงาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตามมาตรา 59 และบทกําหนดโทษตามมาตรา 275 แห่ง

พระราชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มกีารแก้ไขเพิม่เติม) และจดัส่งสําเนา

รายงานน้ีให้แก่บรษิทัฯ ในวนัเดยีวกนักบัที่ส่งรายงานต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาด

หลกัทรพัย ์

3. กาํหนดใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน และลกูจา้งของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยทีไ่ดร้บัทราบขอ้มูลภายในทีเ่ป็น

สาระสําคัญซึ่งมีผลหรืออาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลกัทรพัย์จะต้องงดการซื้อขายหลกัทรพัย์ของ  

บรษิัทฯ ในช่วง 30 วนัก่อนที่งบการเงนิหรอืขอ้มูลภายในนัน้จะเปิดเผยต่อสาธารณชน และในช่วงเวลา 24 

ชัว่โมงภายหลงัจากที่ขอ้มูลดงักล่าวของบริษัทฯ ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว และผู้ที่เกี่ยวข้องกบัข้อมูล

ดงักล่าวจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลนัน้ให้ผู้อื่นทราบจนกว่าจะได้มีการแจ้งข้อมูลนัน้ต่อตลาดหลักทรพัย์แห่ง

ประเทศไทย ทัง้น้ี หากมกีารกระทําอนัฝ่าฝืนระเบยีบปฏบิตัิดงักล่าวขา้งต้น บรษิัทฯ จะถือเป็นความผดิทาง
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วนิยัตามขอ้บงัคบัการทาํงานของบรษิทัฯ โดยจะพจิารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ตัง้แต่ การตกัเตอืนดว้ยวาจา 

การตกัเตอืนเป็นหนงัสอื การภาคทณัฑ ์ตลอดจนการเลกิจา้งใหพ้น้สภาพการเป็นพนกังาน 

9.2 คณะกรรมการชดุย่อย 

โครงสรา้งกรรมการบรษิทัฯ ประกอบดว้ย คณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรหิารความ

เสีย่ง คณะกรรมการบรหิาร และผูบ้รหิาร โดยมขีอบเขตอาํนาจหน้าที ่ดงัน้ี 

9.3 ขอบเขตอาํนาจหน้าท่ี 

9.3.1 ขอบเขตอาํนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษทั 

มตขิองทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่3/2558 วนัที ่2 มนีาคม 2558  ไดอ้นุมตัิกฎบตัร ซึง่ระบุขอบเขต

อํานาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท และเป็นไปตามที่ได้กําหนดไว้ในกฎหมาย ข้อบังคับและ

วตัถุประสงคข์องบรษิทัฯ  ซึง่รวมถงึการดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 

1. ปฏบิตัหิน้าที ่และกาํกบัดแูลกจิการของบรษิทัฯ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั มตทิีป่ระชุม

คณะกรรมการบรษิัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรบัผดิชอบ ความระมดัระวงั ความซื่อสตัย์สุจรติและ

ระมดัระวงัรกัษาผลประโยชน์ของบรษิทัฯ 

2. กําหนดวสิยัทศัน์ กลยุทธ์ ทิศทางของธุรกจิ นโยบาย เป้าหมาย แผนธุรกจิ งบประมาณ โครงสร้างการ

บรหิารจดัการ และอํานาจอนุมตัขิองบรษิทัฯ และบรษิัทย่อยตามทีฝ่่ายจดัการนําเสนอ และกํากบัดูแลการบรหิารงาน

และผลการปฏบิตัิงานของฝ่ายจดัการ คณะกรรมการชุดย่อยของบรษิทัฯ หรอืบุคคลใด ๆ ซึง่ได้รบัมอบหมายให้ทํา

หน้าทีด่งักล่าว เพื่อใหเ้ป็นไปตามนโยบายทีก่ําหนดไว้อย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลเพื่อเพิม่มูลค่าสงูสุดใหแ้ก่

บรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้ 

3. ตดิตามและประเมนิผลการปฏบิตัิหน้าที่ของฝ่ายจดัการ คณะกรรมการชุดย่อยของบรษิทัฯ อย่างต่อเน่ือง

และสมํ่าเสมอเพื่อใหบ้รรลุกลยุทธแ์ละเป็นไปตามแผนงานและงบประมาณ  

4. กําหนดกรอบและนโยบายสําหรับการกําหนดเงินเดือน การปรับขึ้นเงินเดือน การกําหนดเงินโบนัส 

ค่าตอบแทน และบาํเหน็จรางวลัของพนกังานบรษิทัฯ รวมถงึดแูลระบบกลไกการจ่ายค่าตอบแทนผูบ้รหิารทีเ่หมาะสม 

5. ดําเนินการให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีระบบงานบญัชีที่เหมาะสมและมีประสทิธิภาพ และจดัให้มีการ

รายงานทางการเงนิและการสอบบญัชทีี่เชื่อถือได้ รวมทัง้จดัให้มรีะบบควบคุมภายใน และระบบตรวจสอบภายในที่

เพยีงพอและเหมาะสม 

6. พจิารณาอนุมตักิารไดม้าหรอืจําหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิ (ในกรณีทีข่นาดของรายการไม่จําเป็นต้องพจิารณา

โดยทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้) การลงทุนในธุรกจิใหม่ และการดําเนินงานใด ๆ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ และระเบยีบ

ขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง 

7. พจิารณาและ/หรอืใหค้วามเหน็ต่อรายการทีเ่กีย่วโยงกนั (ในกรณีทีข่นาดของรายการไม่จาํเป็นตอ้งพจิารณา

โดยทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้) ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ และระเบยีบขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง 

8. พจิารณาอนุมตักิารจ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 
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9. สอบทานกระบวนการและนโยบายในการบรหิารความเสีย่งและตดิตามผลการปฏบิตังิาน 

10. ดูแลไม่ให้เกิดปญัหาความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสยีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย  

ทัง้น้ี ในกรณีทีก่รรมการรายใดมสีว่นไดเ้สยีในธุรกรรมใดทีท่ํากบับรษิทัฯ หรอืมสีดัส่วนการถอืหุน้ในบรษิทัฯ และ/หรอื

บรษิทัย่อยเพิม่ขึน้หรอืลดลง ใหก้รรมการรายดงักล่าวแจง้ใหบ้รษิทัฯ ทราบโดยไม่ชกัชา้ 

11. จดัใหม้นีโยบายเกีย่วกบัการกาํกบัดแูลกจิการตามหลกัธรรมาภบิาล และการปรบัใชน้โยบายดงักล่าวอย่างมี

ประสทิธภิาพ 

12. สอบทานนโยบายในการกํากบัดูแลกจิการ และความรบัผดิชอบต่อสงัคม รวมถงึการต่อต้านการคอรร์ปัชัน่ 

(Anti-Corruption) ของบรษิทัฯ และพจิารณาอนุมตัริายงานผลการประเมนิการกํากบัดูแลกจิการ และความรบัผดิชอบ

ต่อสงัคม และการต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่ประจาํปี ทีจ่ดัทาํโดยคณะกรรมการชุดย่อยทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

13. แต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการบรหิาร

ความเสีย่ง และ/หรอืคณะกรรมการชุดย่อยอื่นใด เพื่อช่วยเหลอืและสนบัสนุนการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการบรษิทั

ฯ ตามความเหมาะสม 

14. แต่งตัง้เลขานุการบรษิทั เพื่อช่วยเหลอืคณะกรรมการบรษิทัในการปฏบิตังิานต่าง ๆ เพื่อใหก้ารดาํเนินธุรกจิ

ของบรษิทัฯ เป็นไปตามกฎหมายและระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 

15. ขอความเหน็ทางวชิาชพีจากองคก์รภายนอกหากมคีวามจาํเป็นเพื่อประกอบการตดัสนิใจทีเ่หมาะสม 

16. จดัทาํรายงานประจาํปี และรบัผดิชอบต่อการจดัทาํและเปิดเผยงบการเงนิเพื่อแสดงถงึฐานะทางการเงนิและ

ผลการดาํเนินงานของบรษิทัฯ ในรอบปีทีผ่่านมาเพื่อเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

17. จดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมสามญัประจาํปีภายใน 4 เดอืนนบัแต่วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชขีอง

บรษิทัฯ 

18. พจิารณาอนุมตัเิรื่องต่าง ๆ โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มสี่วนได้เสยีทุกกลุ่มของบรษิัทฯ 

อย่างเป็นธรรม 

19. มอบหมายให้กรรมการคนหน่ึงหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหน่ึงอย่างใดแทน

คณะกรรมการบรษิทัได ้ 

ทัง้น้ี การมอบหมายอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนัน้ จะไม่มีลักษณะเป็น 

การมอบอํานาจ หรือมอบอํานาจช่วงที่ทําให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้รบัมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริษัท

สามารถอนุมตัริายการทีต่นหรอืบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ (ตามทีนิ่ยามไวใ้นประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัย ์หรอืประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน) อาจมสี่วนไดเ้สยี หรอือาจไดร้บัประโยชน์ในลกัษณะ

ใด ๆ หรืออาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกบับรษิัทฯ หรอืบริษัทย่อยของบรษิัทฯ ยกเว้นเป็นการอนุมตัิ

รายการทีเ่ป็นไปตามนโยบาย และหลกัเกณฑท์ีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้หรอืคณะกรรมการบรษิทัพจิารณาอนุมตัไิว ้
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9.3.2 ขอบเขตอาํนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นคณะกรรมการอสิระทีจ่ดัตัง้ขึน้เพื่อช่วยสนบัสนุนคณะกรรมการบรษิทัในการกํากบั

ดูแลและตรวจสอบการบริหารงาน การควบคุมภายใน และการปฏิบตัิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้การจดัทํา

รายงานทางการเงนิ เพื่อใหก้ารปฏบิตังิานและการเปิดเผยขอ้มูลของบรษิทัฯ เป็นไปอย่างโปร่งใสและน่าเชื่อถอื โดยมี

อาํนาจ หน้าที ่และความรบัผดิชอบทีส่าํคญั ซึง่กาํหนดอยู่ในกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ไดร้บัการอนุมตัติาม

มตขิองทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่3/2558 วนัที ่2 มนีาคม 2558  ดงัน้ี 

1. สอบทานใหบ้รษิทัฯ มกีารรายงานทางการเงนิอย่างถูกตอ้งและเปิดเผยขอ้มลูอย่างเพยีงพอ 

2. สอบทานใหบ้รษิทัฯ มรีะบบควบคุมภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal 

audit) ทีม่คีวามเหมาะสมและมปีระสทิธผิล และพจิารณาความเป็นอสิระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้

ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลกิจ้างหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรอืหน่วยงานอื่นใดที่

รบัผดิชอบเกีย่วกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของ 

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ 

4. พจิารณา คดัเลอืก เสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมคีวามเป็นอสิระเพื่อทําหน้าที่เป็นผู้สอบบญัชขีองบรษิัทฯ และ

เสนอค่าตอบแทนของบคุคลดงักล่าว รวมทัง้เขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชโีดยไม่มฝีา่ยจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอย่าง

น้อยปีละ 1 ครัง้ 

5. พจิารณารายการทีเ่กีย่วโยงกนั หรอืรายการทีอ่าจจะมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย

ว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมทัง้ประกาศและขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย/กฎหมายที่

เกีย่วขอ้ง ทัง้น้ี เพื่อใหม้ัน่ใจว่ารายการดงักล่าวมคีวามสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทัฯ 

6. จดัทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงาน

ดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอย่างน้อยดงัต่อไปน้ี  

(ก) ความเหน็เกีย่วกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นทีเ่ชื่อถอืไดข้องรายงานทางการเงนิของบรษิทัฯ 

(ข) ความเหน็เกีย่วกบัความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายในของบรษิทัฯ 

(ค) ความเหน็เกี่ยวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ขอ้กําหนดของ

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ 

(ง) ความเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัช ี

(จ) ความเหน็เกีย่วกบัรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

(ฉ) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ 

แต่ละท่าน 

(ช) ความเห็นหรือขอ้สงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รบัจากการปฏบิตัิหน้าที่ตามกฎบตัร 

(Charter) 
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(ซ) รายการอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และผู้ลงทุนทัว่ไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และ 

ความรบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 

7. ทบทวนและเสนอแกไ้ขขอบเขตอาํนาจ หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบใหส้อดคลอ้ง

กบัสภาวการณ์ 

8. ตรวจสอบและสอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้องภายใต้อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีอํานาจใน 

การว่าจา้งหรอืนําผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะดา้นมาช่วยงานตรวจสอบและสอบสวน 

9. หากพบหรือมีข้อสงสยัว่ามีรายการหรือการกระทําดังต่อไปน้ี ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อ 

ฐานะทางการเงนิและผลการดําเนินงานของบรษิทัฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่อ

ดาํเนินการปรบัปรุงแกไ้ขภายในเวลาทีค่ณะกรรมการตรวจสอบเหน็สมควร 

(ก) รายการทีเ่กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

(ข) การทุจรติหรอืมสีิง่ผดิปกตหิรอืมคีวามบกพร่องทีส่าํคญัในระบบควบคุมภายใน 

(ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย หรอื กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ 

หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดําเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาข้างต้น 

กรรมการตรวจสอบรายใดรายหน่ึงอาจรายงานว่ามรีายการหรอืการกระทําตามขา้งต้นต่อสํานักงาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรอืตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

10. ให้ความเห็นต่อฝ่ายจดัการเกี่ยวกบัการแต่งตัง้ เลิกจ้าง ผลการดําเนินงาน งบประมาณ และอตัราของ 

ฝา่ยตรวจสอบภายใน 

11. จดัทาํรายงานการดาํเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบรษิทัอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

12. สอบทาน และให้ความเหน็ในรายงานผลการประเมนิการกํากบัดูแลกจิการและความรบัผดิชอบต่อสงัคม 

และการต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่ประจาํปี ซึง่ไดจ้ดัทาํโดยคณะกรรมการชุดยอ่ยทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

13. ปฏบิตักิารอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมายดว้ยความเหน็ชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

9.3.3 ขอบเขตอาํนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

 มตขิองทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่3/2558 วนัที ่2 มนีาคม 2558  มกีารกําหนดขอบเขตหน้าที ่และ

ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 

1. ทบทวนถึงลักษณะความเสี่ยงที่บริษัทฯ ประสบอยู่หรือคาดว่าจะเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ

(Identification of Risk) รวมทัง้กาํหนดนโยบายการบรหิารความเสีย่งทัง้จากภายนอกและภายในองคก์รใหค้รอบคลุม

อย่างน้อย 4 ประการดงัน้ี 

(ก) ความเสีย่งทางการเงนิ (Financial Risk) 

(ข) ความเสีย่งดา้นการดาํเนินงาน (Operational Risk) 
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(ค) ความเสีย่งดา้นกลยุทธก์ารดาํเนินธุรกจิ (Strategic Risk) 

(ง) ความเสีย่งจากกฎหมาย บุคลากรและขอ้ผกูพนัตามสญัญาต่างๆ ขององคก์ร (Compliance Risk)  

2. กาํหนดกลยุทธ์ โครงสรา้งและทรพัยากรที่ใชใ้นการบรหิารความเสีย่งขององคก์รให้สอดคล้องกบันโยบาย

การบรหิารความเสีย่งตลอดจนกลยุทธแ์ละทศิทางธุรกจิของบรษิทัฯ 

3. กาํหนดวงเงนิหรอืประเภทของกจิกรรมตามความเสีย่งเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการปฏบิตังิานตามสถานการณ์

ความเสีย่งแต่ละประเภทเพื่อเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัเหน็ชอบ 

4. กาํกบัดแูลตลอดจนทบทวนนโยบาย กลยุทธ ์และวธิปีฏบิตั ิเพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่ากลยุทธก์ารบรหิารความเสีย่ง 

ไดนํ้าไปปฏบิตัอิย่างเหมาะสม 

5. มอีาํนาจแต่งตัง้คณะทาํงาน เพื่อประเมนิและตดิตามความเสีย่งทั ้ง่องคก์ร 

6. รายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัและ/หรอืคณะกรรมการตรวจสอบเกีย่วกบัความเสีย่งและการจดัการความ

เสีย่ง 

7. ทบทวนและเสนอแกไ้ขขอบเขตอํานาจ หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งให้

สอดคลอ้งกบัสภาวการณ์ 

8. ดาํเนินการอื่นใดตามที่ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัหรอืตามนโยบายทีค่ณะกรรมการบรษิัท

กาํหนด 

9.3.4 ขอบเขตอาํนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหาร 

ตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัทครัง้ที่ 3/2558 วนัที่ 2 มนีาคม 2558  และตามมติของที่ประชุม

คณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่8/2559 วนัที ่12 กนัยายน 2559 ไดม้มีตกิําหนดขอบเขตหน้าที ่และความรบัผดิชอบของ

คณะกรรมการบรหิาร โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 

1.  จดัทําและกําหนดนโยบาย ทศิทาง กลยุทธ์ แผนธุรกจิ งบประมาณ โครงสรา้งการบรหิารงาน และอํานาจ

การบรหิารงานเพื่อเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัเหน็ชอบ และดาํเนินการตามทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ

บรษิทั รวมถงึตรวจสอบและตดิตามผลการดาํเนินงานดงักล่าวใหเ้ป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 

2.  จดัการและควบคุมดูแลการดําเนินกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารงานทัว่ไปของบรษิทัฯ รวมถงึการออก

ระเบยีบขอ้บงัคบัต่างๆ ของบรษิทัฯ 

3.  อนุมตัิการเขา้ทําสญัญา และ/หรอืธุรกรรมใด ๆ ทีเ่กี่ยวกบัการดําเนินธุรกจิปกติของบรษิทัฯ (เช่น การซื้อ

ขาย เพื่อการทาํธุรกรรมตามปกตขิองบรษิทัฯ และเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดาํเนินงานตามวตัถุประสงคข์องบรษิทัฯ) 

ภายในวงเงนิตามทีก่ําหนดไวใ้นอํานาจอนุมตั ิ(Authority Limits) ทัง้น้ี ขนาดรายการดงักล่าวจะต้องมมีูลค่าน้อยกว่า

รายการทีม่นียัสาํคญัเป็นการไดม้าจาํหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิ และ/หรอื รายการทีเ่กีย่วโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการ

กาํกบัตลาดทุน 
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4.  อนุมตักิารกูย้มืเงนิ และการขอสนิเชื่อใด ๆ จากสถาบนัการเงนิ การใหกู้ย้มื ตลอดจนการจาํนํา จํานอง หรอื

เขา้เป็นผู้คํ้าประกนัของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย และการลงทุนของบรษิัทฯ ภายในวงเงนิตามที่กําหนดไวใ้นอํานาจ

อนุมตั ิ(Authority Limits) 

5.  อนุมตักิารใชบ้รกิารต่างๆ ของธนาคารทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้กาํหนดผูม้อีาํนาจสัง่จ่ายสาํหรบับญัชธีนาคารของ

บรษิทัฯ 

6.  อนุมตักิารตดิต่อ ดาํเนินการ และจดทะเบยีนกบัหน่วยงานราชการในนามของบรษิทัฯ เพื่อประโยชน์ในการ

ดาํเนินงานตามวตัถุประสงคข์องบรษิทัฯ 

7.  กาํหนดกรอบวงเงนิสาํหรบัการเขา้ทําธุรกรรม หรอืสญัญาแทนบรษิทัโดยประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร (CEO) 

ทัง้น้ีวงเงนิดงักล่าวจะตอ้งไม่เกนิวงเงนิตามทีก่าํหนดไวใ้นอาํนาจอนุมตั ิ(Authority Limits) 

8.  อนุมตัแิต่งตัง้ทีป่รกึษาดา้นต่าง ๆ ทีจ่ําเป็นต่อการดําเนินงานของบรษิทัฯ ภายในวงเงนิตามทีก่ําหนดไวใ้น

อาํนาจอนุมตั ิ(Authority Limits) 

9. กําหนดกรอบและนโยบายสําหรับการกําหนดเงินเดือน การปรับขึ้นเงินเดือน การกําหนดเงินโบนัส 

ค่าตอบแทน และบาํเหน็จรางวลัของพนกังานบรษิทัในตําแหน่งทีต่ํ่ากวา่คณะกรรมการบรหิารตามทีก่าํหนดไวใ้นอาํนาจ

อนุมตั ิ(Authority Limits) 

10. พจิารณาสรรหาและคดัเลอืกผูท้ี่มคีวามเหมาะสมเพื่อดํารงตําแหน่งประธานเจา้หน้าที่บรหิารของบรษิทัฯ 

เพื่อเสนอชื่อใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาแต่งตัง้ต่อไป ทัง้น้ี บุคคลดงักล่าวจะต้องมคีวามเหมาะสมในดา้นความรู ้

ประสบการณ์ และความเชีย่วชาญ และเป็นผูท้ีม่คีุณสมบตัคิรบถ้วนตามนโยบายของคณะกรรมการบรษิทัเกีย่วกบัการ

สรรหาผูบ้รหิารดว้ย 

11. พจิารณาการจ่ายค่าตอบแทน (ไม่ว่าจะอยู่ในรูปเงินสด หลกัทรพัย์ หรอือื่นใด) ของประธานเจ้าหน้าที่

บรหิารให้เหมาะสม เป็นธรรม และเป็นไปตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบรษิัทพจิารณาอนุมตัิ

ต่อไป 

12.  กําหนดนโยบายการกาํกบัดูแลกจิการ (Corporate Governance Policy) และความรบัผดิชอบต่อสงัคม 

(Corporate Social Responsibility) รวมถึงการต่อต้านคอร์รปัชัน่ (Anti-Corruption) ภายใต้กรอบของกฎหมาย 

หลกัเกณฑ ์ระเบยีบและขอ้บงัคบัขององคก์รทีท่าํหน้าทีก่าํกบัดแูล ตลอดจนแนวทางในการกํากบัดูแลกจิการและความ

รบัผดิชอบต่อสงัคมตามมาตรฐานสากล 

13.  กํากบัดูแลให้องค์กรมกีารดําเนินงานและปฏิบตัิตามนโยบายกํากบัดูแลกิจการและความรบัผดิชอบต่อ

สงัคมรวมถงึการต่อตา้นคอรร์ปัชัน่ของบรษิทัฯ 

14.  พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบแผนงานการดําเนินกจิกรรมส่งเสรมิการกํากบัดูแลกจิการและความรบัผดิชอบ

ต่อสงัคมรวมถึงการต่อต้านคอร์รปัชัน่ของบรษิัทฯ โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อรกัษามาตรฐานและพฒันาการกํากบัดูแล

กจิการรวมถงึการส่งเสรมิความรบัผดิชอบต่อสงัคมและการป้องกนัและต่อต้านคอร์รปัชัน่ของบรษิัทฯ และสร้างเป็น

วฒันธรรมขององคก์รโดยใช้การสื่อความไปยงักรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานเกี่ยวกบัการกํากบัดูแลกจิการอย่าง

สมํ่าเสมอ 
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15.  จดัทาํรายงานผลการประเมนิการกาํกบัดแูลกจิการและความรบัผดิชอบต่อสงัคมและการต่อต้านคอรร์ปัชัน่

ประจําปี รวมถึงจดัทําความเหน็และขอ้เสนอแนะเกี่ยวกบัการกํากบัดูแลกจิการที่ดแีละความรบัผดิชอบต่อสงัคมต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อสอบทานและใหค้วามเหน็ก่อนเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณา 

16. ดาํเนินการอื่นใดตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัหรอืตามนโยบายทีค่ณะกรรมการบรษิัท

กาํหนด 

17.  มอบอาํนาจใหบุ้คคลใดบุคคลหน่ึงหรอืหลายคนปฏบิตักิารอย่างหน่ึงอย่างใดแทนคณะกรรมการบรหิาร 

ทัง้น้ี การมอบอํานาจ หน้าที่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบริหารนัน้จะไม่มลีกัษณะเป็นการมอบ

อาํนาจหรอืมอบอาํนาจช่วงทีท่าํใหค้ณะกรรมการบรหิาร หรอืผูร้บัมอบอํานาจจากคณะกรรมการบรหิารสามารถอนุมตัิ

รายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขดัแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาด

หลกัทรพัย ์หรอืประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน) อาจมสีว่นไดเ้สยี หรอือาจไดร้บัประโยชน์ในลกัษณะใด ๆ หรอื

อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์อื่นใดกบับรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ ยกเวน้เป็นการอนุมตัริายการทีเ่ป็นไป

ตามนโยบายและหลกัเกณฑท์ีท่ีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัไดอ้นุมตัไิว ้

9.3.5 ขอบเขตอาํนาจหน้าท่ีของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

มตขิองทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่3/2558 วนัที่ 2 มนีาคม 2558  มมีติกําหนดขอบเขตหน้าที่ และ

ความรบัผดิชอบของประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ีดูแล บรหิาร ดําเนินงาน และปฏบิตัิงาน

ประจําตามปกตธิุรกจิเพื่อประโยชน์ของบรษิทัใหเ้ป็นไปตามนโยบาย วสิยัทศัน์ เป้าหมาย แผนการดําเนินธุรกจิ และ

งบประมาณทีก่าํหนดโดยทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรหิาร 

1. บริหารจัดการการดําเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามภารกิจหลัก (Mission) ที่กําหนดโดยคณะ

กรรมการบรหิารเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแผนการดาํเนินธุรกจิ และงบประมาณของบรษิทัฯ และกลยุทธใ์นการดําเนินธุรกจิ

ทีเ่กีย่วขอ้งตามทีก่าํหนดโดยคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอื คณะกรรมการบรหิาร 

2. กาํกบัดูแลการดําเนินการดา้นการเงนิ การตลาด งานบรหิารบุคคล และด้านการปฏบิตัิงานอื่นๆ โดยรวม

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย และแผนการดําเนินงานของบริษัทฯ ที่กําหนดไว้โดยคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ 

คณะกรรมการบรหิาร 

3. มอีาํนาจจา้ง แต่งตัง้ โยกยา้ย ปลดออก และเลกิจา้งพนักงานบรษิทัในตําแหน่งทีต่ํ่ากว่าประธานเจา้หน้าที่

บรหิาร 

4. มอีาํนาจกาํหนดอตัราค่าจา้ง ค่าตอบแทน บําเหน็จรางวลั เงนิโบนัส และปรบัขึน้เงนิเดอืนสาํหรบัพนักงาน

บรษิทัในตําแหน่งทีต่ํ่ากว่าประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ภายใต้กรอบ และนโยบายทีค่ณะกรรมการบรหิารกําหนดไวแ้ละ/

หรอืตามทีก่าํหนดไวใ้นอาํนาจอนุมตั ิ(Authority Limits) 

5. เจรจา และเขา้ทําสญัญา สัง่จ่ายเงนิ และ/หรอื ธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวกบัการดําเนินธุรกจิปกติของบรษิัทฯ 

ทัง้น้ี วงเงนิสําหรบัแต่ละรายการให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบรหิารกําหนด และ/หรอืตามทีก่ําหนดไวใ้นอํานาจ

อนุมตั ิ(Authority Limits) 
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6. อนุมตัแิต่งตัง้ทีป่รกึษาดา้นต่าง ๆ ทีจ่ําเป็นต่อการดาํเนินงานของบรษิทัฯ ภายในวงเงนิตามทีก่ําหนดไวใ้น

อาํนาจอนุมตั ิ(Authority Limits) 

7. อนุมตักิารกูย้มืเงนิ และการขอสนิเชื่อใด ๆ จากสถาบนัการเงนิ การใหกู้ย้มื ตลอดจนการจํานํา จํานอง หรอื

เขา้เป็นผู้คํ้าประกนัของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย และการลงทุนของบรษิัทฯ ภายในวงเงนิตามที่กําหนดไว้ในอํานาจ

อนุมตั ิ(Authority Limits) 

8. อนุมตัิค่าใช้จ่ายในการจดักจิกรรมประชาสมัพนัธ์ การจดัสมัมนา จดักจิกรรมสนัทนาการ และจดัประชุม

สมัพนัธภ์ายในวงเงนิตามทีก่าํหนดไวใ้นอาํนาจอนุมตั ิ(Authority Limits) 

9. ออกคาํสัง่ ระเบยีบ ประกาศ และบนัทกึต่างๆ ภายในบรษิทัฯ เพื่อใหก้ารดาํเนินงานของบรษิทัฯ เป็นไปตาม

นโยบาย และเพื่อผลประโยชน์ของบรษิทัฯ รวมถงึรกัษาระเบยีบวนิยัภายในองคก์ร 

10. ปฏบิตัิหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท และ/หรอื คณะกรรมการบรหิาร รวมทัง้มี

อาํนาจดาํเนินการใดๆ ทีจ่าํเป็นในการปฏบิตัหิน้าทีด่งักล่าว 

11. มอบอํานาจให้บุคคลใดบุคคลหน่ึงหรอืหลายคนปฏิบตัิการอย่างหน่ึงอย่างใดแทนประธานเจ้าหน้าที่

บรหิาร 

ทัง้น้ี การมอบอํานาจ หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารนัน้จะไม่มลีกัษณะเป็นการมอบ

อาํนาจหรอืมอบอาํนาจช่วงทีท่าํใหป้ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร หรอืผูร้บัมอบอาํนาจจากประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารสามารถ

อนุมตัริายการทีต่นหรอืบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ (ตามทีนิ่ยามไวใ้นประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย ์หรอืประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน) อาจมสีว่นไดเ้สยี หรอือาจไดร้บัประโยชน์ในลกัษณะใด ๆ หรอื

อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์อื่นใดกบับรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อยของบรษิทั ยกเวน้เป็นการอนุมตัริายการทีเ่ป็นไป

ตามนโยบายและหลกัเกณฑท์ีท่ีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัไดอ้นุมตัไิว ้

9.4 การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการ กรรมการชุดยอ่ย และผูบ้ริหารระดบัสูง 

9.4.1 คณะกรรมการบริษทั  

องคป์ระกอบและการสรรหา แต่งตัง้ ถอดถอน หรอืพน้จากตําแหน่งกรรมการของบรษิทัฯ นัน้ไดก้ําหนดไวใ้น 

กฎบตัรคณะกรรมการของบรษิทัฯ ซึง่สามารถสรุปสาระสาํคญัไดด้งัน้ี 

1. คณะกรรมการบรษิทัไม่จาํเป็นตอ้งเป็นผูถ้อืหุน้บรษิทัฯ 

2. คณะกรรมการบรษิทัประกอบดว้ยกรรมการจํานวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึง่หน่ึงของ

จาํนวนกรรมการทัง้หมดจะตอ้งมถีิน่ทีอ่ยู่ในประเทศไทย 

3. โครงสรา้งคณะกรรมการบรษิทัต้องประกอบดว้ยกรรมการอสิระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้หมด แต่

ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน โดยกรรมการอสิระจะต้องมคีวามเป็นอสิระจากการควบคุมของผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้ราย

ใหญ่ และต้องไม่มสี่วนเกีย่วขอ้ง หรอืมสี่วนได้เสยีในทางการเงนิและการบรหิารกจิการ อกีทัง้มคุีณสมบตัิ

ครบถว้นตามหลกัเกณฑคุ์ณสมบตักิรรมการอสิระตามทีก่าํหนดในประกาศของคณะกรรมการตลาดทุนที ่ทจ. 

28/2551 อกีทัง้มขีอบเขตอํานาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบตามทีต่ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยประกาศ

กาํหนด 
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4. คณะกรรมการบรษิัทจะเลอืกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการบรษิัท ในกรณีทีค่ณะกรรมการบรษิัท

พจิารณาเหน็สมควร อาจจะเลอืกกรรมการบรษิทัคนหน่ึงหรอืหลายคนเป็นรองประธานกรรมการบรษิทักไ็ด ้

5. บรษิทัฯ มนีโยบายกาํหนดใหป้ระธานกรรมการบรษิทัเป็นกรรมการอสิระ และจะตอ้งไมเ่ป็นบุคคลคนเดยีวกนั

กบักรรมการผูจ้ดัการ 

9.4.2 คณะกรรมการอิสระ 

คณะกรรมการบรษิทัจะร่วมกนัพจิารณาเบือ้งตน้ถงึคุณสมบตัขิองบุคคลทีจ่ะมาดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการอสิระ 

โดยพิจารณาจากคุณสมบตัิและลกัษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบญัญัติมหาชนจํากดั กฎหมายว่าด้วย

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ประกาศของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน รวมถงึประกาศ ขอ้บงัคบั และ/หรอืระเบยีบ

ทีเ่กี่ยวขอ้ง นอกจากน้ีคณะกรรมการบรษิัท จะพจิารณาคดัเลอืกกรรมการอสิระจากผูท้รงคุณวุฒ ิประสบการณ์การ

ทํางาน และความเหมาะสมด้านอื่นๆ ประกอบกนั จากนัน้จะนําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุน้เพื่อพิจารณาแต่งตัง้เป็น

กรรมการของบรษิัทฯ ต่อไป บรษิทัฯ มนีโยบายการแต่งตัง้กรรมการอสิระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการ

ทัง้หมด และตอ้งมจีาํนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน 

ทัง้น้ี คณะกรรมการบรษิทัไดก้าํหนดคุณสมบตัขิองกรรมการอสิระดงัน้ี 

1. ถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละหน่ึงของจาํนวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม 

ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีํานาจควบคุมของบรษิัทฯ ทัง้น้ีใหน้ับรวมการถอืหุน้ของผู้ทีเ่กี่ยวขอ้งของกรรมการ

อสิระรายนัน้ๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการทีม่สี่วนร่วมบรหิารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ทีป่รกึษาที่ได้เงนิเดอืนประจํา หรอืผู้มี

อาํนาจควบคุมของบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยลําดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอื

ผูม้อีาํนาจควบคุมของบรษิทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัทีย่ื่น

คาํขออนุญาตต่อสาํนกังาน ก.ล.ต.   

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็นบิดา 

มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บรหิาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มี

อํานาจควบคุม บุคคลทีจ่ะได้รบัการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผู้บรหิาร หรอืผูม้อีํานาจควบคุมของบรษิัทฯ หรอื

บรษิทัย่อย 

4. ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ ี

อํานาจควบคุมของบรษิทัฯ ในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอย่างอสิระของตน รวมทัง้ไม่

เป็นหรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นีัย หรอืผูม้อีํานาจควบคุมของผูท้ีม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ 

บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีํานาจควบคุมของบรษิทัฯ  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะ

ดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีนบัจากวนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ 

5. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีํานาจ

ควบคุมของบรษิัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มนีัย ผู้มอีํานาจควบคุม หรอืหุ้นส่วนของสํานักงานสอบบญัช ีซึ่งมี

ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีาํนาจควบคุมของบรษิทัฯ 

สงักดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีนบัจากวนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ 

6. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้ให้บรกิารทางวชิาชพีใดๆ ซึ่งรวมถงึการใหบ้รกิารเป็นทีป่รกึษากฎหมาย หรอืที่ปรกึษา

ทางการเงนิ ซึง่ไดร้บัค่าบรกิารเกนิกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อื

หุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีาํนาจควบคุมของบรษิทัฯ และไมเ่ป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียั ผูม้อีาํนาจควบคุม หรอืหุน้ส่วนของผู้

ใหบ้รกิารทางวชิาชพีนัน้ดว้ย  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีนับจากวนัที่

ไดร้บัการแต่งตัง้ 
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7. ไม่เป็นกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทัฯ ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูถ้อืหุน้

ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มนีัยกบักจิการของบรษิัทฯ หรอืบรษิัทย่อย 

หรอืไม่เป็นหุน้สว่นทีม่นียัในหา้งหุน้สว่น หรอืเป็นกรรมการทีม่สีว่นร่วมบรหิารงาน ลูกจา้งพนักงาน ทีป่รกึษาที่

รบัเงนิเดอืนประจาํ หรอืถอืหุน้เกนิรอ้ยละหน่ึงของจาํนวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัอื่น ซึง่ประกอบ

กจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัทีม่นียักบักจิการของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย  

9. ไม่มลีกัษณะอื่นใดทีท่าํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระเกีย่วกบัการดาํเนินงานของบรษิทัฯ 

9.4.3 คณะกรรมการตรวจสอบ 

1 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้คัดเลือกแต่งตัง้กรรมการอิสระ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบและ 

กรรมการตรวจสอบ 

2 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมการอสิระของบรษิทัอย่างน้อย 3 คน โดยมกีรรมการอย่างน้อย 1 

คน เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน โดยต้องระบุคุณสมบตัิ

ดงักล่าวไวใ้นหนังสอืรบัรองประวตัขิองกรรมการตรวจสอบที่ต้องส่งต่อตลาดหลกัทรพัย ์รวมทัง้ระบุไวใ้นแบบ 

Filing แบบ 56-1 และแบบ 56-2 

3 เมื่อกรรมการตรวจสอบครบวาระการดํารงตําแหน่ง หรอืมเีหตุทีก่รรมการตรวจสอบไม่สามารถอยู่ได้จนครบ

วาระ และมผีลใหจ้ํานวนสมาชกิน้อยกว่า 3 คน คณะกรรมการบรษิัทจะแต่งตัง้กรรมการตรวจสอบทดแทนให้

ครบถ้วนภายใน 3 เดอืนนับแต่วนัทีจ่ํานวนสมาชกิไม่ครบถ้วน เพื่อใหเ้กดิความต่อเน่ืองในการปฏบิตังิานของ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

4 ใหผู้อ้าํนวยการฝา่ยตรวจสอบภายในของบรษิทัฯ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

ทัง้น้ี กรรมการตรวจสอบแต่ละทา่นจะมวีาระดาํรงตําแหน่งคราวละ 3 ปี 

คณะกรรมการบรษิทั จะเป็นผูแ้ต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบซึง่ประกอบดว้ยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 

ท่าน โดยแต่งตัง้จากกรรมการอสิระของบรษิัทที่มคุีณสมบตัิตามที่กฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์

รวมถงึประกาศขอ้บงัคบั และ/หรอืระเบยีบของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยกําหนด นอกจากน้ี กรรมการอสิระที่

ดาํรงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบตอ้งมคุีณสมบตัเิพิม่เตมิดงัน้ี 

1 ถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละ 1 ของจาํนวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดในบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผู้

ถอืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีาํนาจควบคุมบรษิทั ทัง้น้ีโดยใหน้บัรวมหุน้ทีถ่อืโดยผูท้ีเ่กีย่วขอ้งดว้ย 

2 ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการทีม่สี่วนร่วมบรหิารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ทีป่รกึษาทีไ่ด้เงนิเดอืนประจํา หรอืผู้มี

อาํนาจควบคุมของบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยลําดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอื

ของผูม้อีาํนาจควบคุมของบรษิทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนเขา้

ดาํรงตําแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ 

3 ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ ี

อาํนาจควบคุมของบรษิทัฯ ในลกัษณะทีอ่าจจะเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอย่างอสิระของตน รวมทัง้ไม่

เป็นหรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นีัย หรอืผูม้อีํานาจควบคุมของผูท้ีม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ 

บรษิทัย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มอีํานาจควบคุมของบรษิัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะดงักล่าว

มาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปี อกีทัง้ไม่มผีลประโยชน์หรอืสว่นไดเ้สยีไม่วา่ทางตรงหรอืทางออ้มทัง้ในดา้นการเงนิและ

การบรหิารงานของบรษิทัฯ บรษิทัในเครอื บรษิทัร่วม หรอืบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ ในลกัษณะทีจ่ะทําใหข้าด

ความเป็นอสิระ 
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4 ไม่มคีวามสมัพนัธท์างสายโลหติหรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมายในลกัษณะทีเ่ป็นบดิามารดา คู่สมรส พี่

น้องและบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บรหิาร ผู้ถือหุน้รายใหญ่ของบรษิัทฯ ผู้มอีํานาจ

ควบคุม หรอืบุคคลทีจ่ะไดร้บัการเสนอชื่อเป็นกรรมการหรอืผูม้อีาํนาจควบคุมของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 

5 ไม่เป็นกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนรกัษาผลประโยชน์ของกรรมการบรษิทั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

หรอืผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ นอกจากน้ีแลว้ยงัตอ้งสามารถแสดงความเหน็หรอืรายงาน

ไดอ้ย่างมอีสิระตามภารกจิทีไ่ด้รบัมอบหมายโดยไม่คํานึงถึงผลประโยชน์ใดๆ ทีจ่ะมาบบีบงัคบัใหไ้ม่สามารถ

แสดงความเหน็ไดต้ามทีพ่งึจะเป็น 

6 ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูต้รวจสอบบญัชขีองบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อีาํนาจ

ควบคุม หรอืนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นีัย ผูม้อีํานาจควบคุม หรอืหุน้ส่วนผูจ้ดัการ

ของสาํนกังานสอบบญัช ีซึง่มผีูส้อบบญัชบีรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืผูม้อีํานาจควบคุมของ

บรษิทัฯสงักดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนเขา้ดํารงตําแหน่งเป็น

กรรมการตรวจสอบ 

7 ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้ให้บรกิารทางวชิาชพีใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บรกิารเป็นที่ปรกึษากฎหมายหรอืที่ปรกึษา

ทางการเงนิ ซึง่ไดร้บัค่าบรกิารเกนิกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้

รายใหญ่ ผูม้อีาํนาจควบคุมของบรษิทัฯ และนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ ทัง้น้ีในกรณีทีผู่ใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี

เป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วน

ผูจ้ดัการของผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีนัน้ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อน

เขา้ดาํรงตําแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ 

8 ไม่ประกอบกจิการที่มสีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มนีัยกบับรษิัทฯ หรอืบรษิัทย่อย หรอืไม่เป็น

หุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ร ับ

เงนิเดอืนประจํา หรอืถอืหุน้รอ้ยละหน่ึงของจํานวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัย่อยอื่น ซึง่ประกอบ

กจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแบ่งปนัทีม่นียักบักจิการของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย 

9 คณะกรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการอสิระของบรษิัทฯ ตามคุณสมบตัิที่สาํนักงานคณะกรรมการกํากบั

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์าํหนด 

9.4.4 คณะกรรมการบริหาร 

องคป์ระกอบและการสรรหา แต่งตัง้ ถอดถอน หรอืพน้จากตําแหน่งกรรมการบรหิารนัน้ ไดถู้กกาํหนดไวใ้นกฎ

บตัรคณะกรรมการบรหิารของบรษิทัฯ ซึง่สามารถสรุปสาระสาํคญัไดด้งัน้ี 

1 คณะกรรมการบรหิารประกอบดว้ยกรรมการจาํนวนไม่น้อยกว่า 5 คน  

2 คณะกรรมการบรษิทัจะเลอืกกรรมการบรหิารคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการบรหิาร ในกรณีทีค่ณะกรรมการ

บรษิทัพจิารณาเหน็สมควรอาจจะเลอืกกรรมการบรหิารคนหน่ึงหรอืหลายคนเป็นรองประธานกรรมการบรหิารก็

ได ้

3 ประธานกรรมการบรหิารอาจเป็นบุคคลคนเดยีวกนักบักรรมการผูจ้ดัการ 

4 ประธานกรรมการตอ้งไม่เป็นบคุคลเดยีวกนักบัประธานกรรมการบรหิาร 

9.4.5 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

ตามทีม่ตปิระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่1/2556 เมื่อวนัที ่14 มกราคม 2556 ไดม้มีตแิต่งตัง้คณะกรรมการ

บรรษทัภบิาลและบรหิารความเสีย่ง โดยคดัเลอืกคณะกรรมการดงักล่าวจากคณะกรรมการบรษิทัเพื่อทาํหน้าทีใ่นการ

กาํกบัดูแลการปฏบิตัิงานของกรรมการและฝ่ายจดัการเพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการกํากบัดูแลกจิการทีด่ ีและเพื่อดูแล

สนับสนุนใหก้ารบรหิารความเสีย่งประสบความสาํเรจ็ในระดบัองค์กร ทัง้น้ี กรรมการบรรษัทภบิาลและบรหิารความ

เสีย่งดงักล่าวมวีาระการดาํรงตําแหน่งคราวละ 3 ปี 
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9.4.6 การสรรหาผูบ้ริหารระดบัสูง 

ตามทีม่ตปิระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที่ 3/2558 เมื่อวนัที ่2 มนีาคม 2558  มมีตกิําหนดขอบเขตหน้าที ่

และความรบัผดิชอบของประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร โดยประธานเจา้หน้าที่บรหิารมอีํานาจในการจา้ง แต่งตัง้ โยกยา้ย 

ปลดออก และเลกิจา้งพนักงานบรษิทัในตําแหน่งทีต่ํ่ากว่าประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร และมอีํานาจกําหนดอตัราค่าจา้ง 

ค่าตอบแทน บําเหน็จรางวลั เงินโบนัส และปรับขึ้นเงินเดือนสําหรบัพนักงานบริษัทในตําแหน่งที่ตํ่ากว่าประธาน

เจา้หน้าทีบ่รหิาร ภายใตก้รอบ และนโยบายทีค่ณะกรรมการบรหิารกาํหนดไวแ้ละ/หรอืตามทีก่าํหนดไวใ้นอาํนาจอนุมตั ิ

(Authority Limits)  

นอกจากน้ี ตามมตคิณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่8/2559 เมือ่วนัที ่12 กนัยายน 2559 ไดม้มีตเิพิม่ขอบเขตหน้าที ่

และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารในการพิจารณาสรรหาและคดัเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมเพื่อดํารง

ตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บรหิารของบรษิัทเพื่อเสนอชื่อให้คณะกรรมการบรษิัทพจิารณาแต่งตัง้ต่อไป โดยบุคคล

ดงักล่าวจะตอ้งมคีวามเหมาะสมในดา้นความรู ้ประสบการณ์ และความเชีย่วชาญ และเป็นผูท้ีม่คีุณสมบตัคิรบถ้วนตาม

นโยบายของคณะกรรมการบรษิทัเกีย่วกบัการสรรหาผูบ้รหิารดว้ย 

ทัง้น้ี บุคคลทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้ให้ดํารงตําแหน่งผู้บรหิารระดบัสูงของบรษิทัฯ จะต้องมคุีณสมบตัคิรบถ้วนตาม

มาตรา 68 แห่ง พรบ. บรษิทัมหาชนจํากดั และต้องไม่มลีกัษณะต้องหา้มตามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัย์ ที ่กจ. 8/2553 เรื่อง การกําหนดลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจของกรรมการและผูบ้รหิารของ

บริษัทฯ (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทัง้ต้องมีความรู้ความสามารถ รวมถึงประสบการณ์การทํางานที่

เหมาะสมกบัการดาํเนินธุรกจิของบรษิทัฯ ดว้ย 

  

9.5 การกาํกบัดแูลการดาํเนินงานของบริษทัย่อยและบริษทัรว่ม 

เพื่อใหบ้รษิทัฯ สามารถควบคุมดแูลกจิการและการดําเนินงานของบรษิทัย่อยไดเ้สมอืนเป็นหน่วยงานหน่ึงของ

บรษิทั และ/หรอืสามารถตรวจสอบดแูลการดาํเนินกจิการของบรษิทัร่วมไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ บรษิทัฯ จงึกําหนดให้

การเสนอชื่อและการใชส้ทิธอิอกเสยีงในการแต่งตัง้บุคคลเป็นกรรมการในบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมจะต้องไดร้บัอนุมตัิ

จากคณะกรรมการบริษัทก่อน โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม มีหน้าที่

ดําเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบรษิัทย่อยหรอืบรษิัทร่วมนัน้ ๆ (ไม่ใช่ต่อบรษิัทฯ) และบรษิัทฯ ได้กําหนดให้

บุคคลทีไ่ดร้บัแต่งตัง้นัน้ ตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัก่อนทีจ่ะไปลงมต ิหรอืใชส้ทิธอิอกเสยีงในเรื่องสาํคญั

ในระดบัเดียวกบัที่ต้องได้รบัอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัทหากเป็นการดําเนินการโดยบริษัทฯ เอง ทัง้น้ี การส่ง

กรรมการเพื่อเป็นตัวแทนในบรษิัทย่อยหรอืบรษิัทร่วมดงักล่าวเป็นไปตามสดัส่วนการถือหุ้นของบรษิัทฯ และ/หรือ

ขอ้ตกลงระหว่างผูถ้อืหุน้ในบรษิทัย่อยหรอืบรษิทัร่วมดงักล่าว 

นอกจากน้ี ในกรณีเป็นบรษิทัย่อย บรษิทัฯ กาํหนดระเบยีบใหบุ้คคลทีไ่ดร้บัแต่งตัง้จากบรษิทัฯ นัน้ ต้องดูแลให้

บรษิทัย่อยมขีอ้บงัคบัในเรื่องการทาํรายการเกีย่วโยง การไดม้าหรอืจําหน่ายไปซึง่สนิทรพัย ์หรอืการทํารายการสาํคญั

อื่นใดของบรษิทัฯ ดงักล่าว ใหค้รบถ้วนถูกต้อง และใชห้ลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัการเปิดเผยขอ้มูลและการทํารายการ

ขา้งตน้ในลกัษณะเดยีวกบัหลกัเกณฑข์องบรษิทัฯ รวมถงึตอ้งกาํกบัดแูลใหม้กีารจดัเกบ็ขอ้มลู และการบนัทกึบญัชขีอง

บรษิทัย่อยใหบ้รษิทัสามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจดัทาํงบการเงนิรวมไดท้นักาํหนดดว้ย 
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9.6 การดแูลเรือ่งการใช้ข้อมูลภายใน  

บรษิทัฯ ใหค้วามสาํคญัต่อการป้องกนัการใชข้อ้มลูภายในของบรษิทัฯ โดยบรษิทัฯ มนีโยบายหา้มมใิหก้รรมการ 

ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ นําความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่ยังไม่เปิดเผยต่อ

สาธารณชนไปเปิดเผยหรือแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับ

ผลตอบแทนหรอืไม่กต็าม รวมทัง้ต้องไม่ทําการซือ้ขายหลกัทรพัย์ของบรษิทัฯ โดยใชข้อ้มูลภายใน ทัง้น้ี บรษิทัฯ ได้

กาํหนดแนวทางป้องกนัการใชข้อ้มลูภายใน ดงัน้ี 

1 ใหค้วามรูแ้ก่กรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัฯ เกีย่วกบัหน้าทีใ่นการรายงานการถอืครองหลกัทรพัยข์องตนเอง 

คู่สมรส และบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ ต่อสาํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตาม

มาตรา 59 และบทกาํหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 

(รวมทัง้ทีม่กีารแก้ไขเพิม่เติม) รวมทัง้การรายงานการไดม้าหรอืจําหน่ายไปซึ่งหลกัทรพัยข์องตนเอง คู่สมรส 

และบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ตามมาตรา 

246 และบทกําหนดโทษตามมาตรา 298 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 

(รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) 

2 กาํหนดใหก้รรมการและผู้บรหิารของบรษิทัฯ รวมทัง้คู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิติภาวะจดัทํา และเปิดเผย

รายงานการถอืครองหลกัทรพัย ์และรายงานการเปลีย่นแปลงการถอืครองหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ ต่อสาํนักงาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตามมาตรา 59 และบทกําหนดโทษตามมาตรา 275 แห่ง

พระราชบญัญตัิหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มกีารแก้ไขเพิม่เติม) และจดัส่งสําเนา

รายงานน้ีให้แก่บรษิทัฯ ในวนัเดยีวกนักบัที่ส่งรายงานต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาด

หลกัทรพัย ์

3 กาํหนดใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน และลกูจา้งของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยทีไ่ดร้บัทราบขอ้มูลภายในทีเ่ป็น

สาระสําคัญซึ่งมีผลหรืออาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลกัทรพัย์จะต้องงดการซื้อขายหลกัทรพัย์ของ  

บรษิัทฯ ในช่วง 30 วนัก่อนที่งบการเงนิหรอืขอ้มูลภายในนัน้จะเปิดเผยต่อสาธารณชน และในช่วงเวลา 24 

ชัว่โมงภายหลงัจากที่ขอ้มูลดงักล่าวของบริษัทฯ ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว และผู้ที่เกี่ยวข้องกบัข้อมูล

ดงักล่าวจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลนัน้ให้ผู้อื่นทราบจนกว่าจะได้มีการแจ้งข้อมูลนัน้ต่อตลาดหลักทรพัย์แห่ง

ประเทศไทย ทัง้น้ี หากมกีารกระทําอนัฝ่าฝืนระเบยีบปฏบิตัิดงักล่าวขา้งต้น บรษิัทฯ จะถือเป็นความผดิทาง

วนิยัตามขอ้บงัคบัการทาํงานของบรษิทัฯ โดยจะพจิารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ตัง้แต่ การตกัเตอืนดว้ยวาจา 

การตกัเตอืนเป็นหนงัสอื การภาคทณัฑ ์ตลอดจนการเลกิจา้งใหพ้น้สภาพการเป็นพนกังาน 

9.7 ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี 

ในงวดปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2559 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มค่ีาตอบแทนใหผู้ส้อบบญัช ี(Audit Fee) 

รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 3,022,000 บาท ประกอบดว้ยค่าตรวจสอบงบการเงนิประจําปี และค่าสอบทานงบการเงนิทุกไตร

มาส โดยแบ่งเป็นของบรษิทัฯ จํานวน 2,500,000 บาท และของกจิการร่วมคา้ ITD-SQ และกจิการร่วมคา้ SQ-ITD ที่

คดิตามสดัสว่นของบรษิทัฯ  รวมถงึบรษิทัย่อย ทัง้หมดจาํนวน 522,000 บาท 

 

 

ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ปี 2559 ปี 2558 

ค่าสอบบญัชบีรษิทัฯ 2,500,000.- 2,440,000.- 

ค่าสอบบญัชกีจิการร่วมคา้และบรษิทัย่อย 522,000.- 300,000.- 
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10. ความรบัผิดชอบต่อสงัคม (Corporate Social Responsibilities: CSR) 

บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จาํกดั (มหาชน) มนีโยบายและการดาํเนินงานของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ทีแ่สดงถงึ

ความรบัผดิชอบต่อสงัคม สิง่แวดลอ้ม เพื่อความยัง่ยนืของกจิการ ผูม้สี่วนไดเ้สยี และสงัคมโดยรวม และเป็นส่วนหน่ึง

ในการดาํเนินธุรกจิของบรษิทัฯ โดยมรีายละเอยีด ดงัน้ี 

10.1  นโยบายภาพรวม 

บรษิทัฯ มเีจตนารมณ์ทีจ่ะดําเนินธุรกจิ ให้เจรญิเตบิโตบนพื้นฐานของธรรมาภบิาลและการดแูลรบัผดิชอบต่อ

สงัคมและสิง่แวดลอ้มอย่างยัง่ยนื รวมทัง้คาํนึงถงึผลประโยชน์ของผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุ่มเป็นสาํคญั ทัง้น้ี เพื่อมุ่งหวงัให้

ภาคอุตสาหกรรมอยู่ร่วมกบัชุมชนและสงัคมไดอ้ย่างเป็นสุข และพฒันายกระดบัความเจรญิกา้วหน้าไปพร้อม ๆ กนั 

เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และแนวคดิดงักล่าวขา้งต้น ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัทครัง้ที ่ 3/2558 เมื่อวนัที่ 2 

มนีาคม 2558  จงึกําหนดนโยบายความรบัผดิชอบต่อสงัคม และสิง่แวดลอ้ม (CSR Policy) ใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของ

กระบวนการทางธุรกจิ (CSR in process) โดยแบ่งออกเป็น 7 หมวดดงัต่อไปน้ี 

1. การประกอบกจิการดว้ยความเป็นธรรม 

บรษิทัฯ มุ่งเน้นที่จะประกอบธุรกจิด้วยความซื่อสตัย์สุจรติ เป็นธรรม มจีรรยาบรรณ และตัง้มัน่ทีจ่ะแข่งขนั

ทางการค้าตามหลกัจรยิธรรมในการประกอบการค้า กฎหมาย และหลกัการแข่งขนัทางการค้าอย่างเสมอภาคกนั 

รวมถงึปฏเิสธพฤตกิรรมใด ๆ กต็ามทีข่ดัขวางการแข่งขนัอย่างเป็นธรรม เช่น การแสวงหาขอ้มูลทีค่วามเป็นความลบั

ของคู่แข่งทางการคา้ การเรยีก รบั และไม่ใหผ้ลประโยชน์ใด ๆ ทีไ่ม่สุจรติทางการคา้ในการจดัซือ้เครื่องจกัร เป็นต้น 

นอกจากน้ี บรษิทัฯ ยงัไดเ้คารพต่อสทิธใินทรพัยส์นิทางปญัญาของผูอ้ื่น  โดยบรษิทัฯ มนีโยบายใหบุ้คลากรปฏบิตัติาม

กฎหมายหรอืขอ้กาํหนดเกีย่วกบัสทิธใินทรพัยส์นิทางปญัญา อาท ิการใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรท์ีม่ลีขิสทิธิถ์ูกต้องตาม

กฎหมาย เป็นต้น อกีทัง้ บรษิทัฯ มโีครงการรณรงคก์ารส่งเสรมิและปลูกจติใต้สาํนึกใหแ้ก่บุคลากรของบรษิทัฯ ในทุก

ระดบัชัน้ใหเ้กดิความรบัผดิชอบต่อสงัคมดว้ย 

2. การต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ 

บรษิทัฯ มกีารบรหิารกจิการบนพืน้ฐานความโปร่งใส มจีรยิธรรม ยดึมัน่ในหลกัการการกาํกบัดแูลกจิการ และ

ปฏบิตัติามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการป้องกนัและต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ การใหห้รอืรบัสนิบนกบัเจา้หน้าทีข่องรฐั

หรอืภาคเอกชน โดยบรษิทัฯ ไดก้าํหนดโครงสรา้งองคก์รใหม้กีารแบ่งหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ กระบวนการทํางาน และ

สายการบงัคบับญัชาในแต่ละหน่วยงานใหม้คีวามชดัเจน เพื่อใหม้กีารถ่วงดุลอํานาจและมคีวามรดักุมในการตรวจสอบ

ระหว่างกนัอย่างเหมาะสม นอกจากน้ี บรษิทัฯ ยงัไดก้าํหนดแนวทางการปฏบิตัใิหแ้ก่กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน

ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ดงัน้ี 

1. หา้มมใิหก้รรมการ ผูบ้รหิารและพนกังานของบรษิทัฯ ดาํเนินการหรอืยอมรบัการทุจรติคอรร์ปัชัน่ใน

ทุกรปูแบบทัง้ทางตรงหรอืทางออ้ม โดยครอบคลุมถงึทุกหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง และใหม้กีารสอบทาน

การปฏบิตัติามนโยบายต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่น้ีอย่างสมํ่าเสมอ 
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2. กรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังานของบรษิทัฯ มหีน้าทีต่้องรายงานใหบ้รษิทัฯ ทราบถงึการกระทําที่

เขา้ขา่ยการทุจรติคอรร์ปัชัน่ทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัฯ โดยแจง้ต่อผูบ้งัคบับญัชา หรอืบุคคลทีร่บัผดิชอบ 

และใหค้วามร่วมมอืในการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิต่าง ๆ 

3. บรษิทัฯ จะใหค้วามเป็นธรรมและคุม้ครองผูร้อ้งเรยีนทีแ่จง้เรื่องการทุจรติคอรร์ปัชัน่ รวมทัง้บุคคลที่

ใหค้วามร่วมมอืในการรายงานและในกระบวนการสอบสวนการทุจรติคอรร์ปัชัน่ 

4. คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และฝ่ายจดัการต้องปฏิบตัิตนเป็นแบบอย่างในการ

ต่อต้านการทุจริตคอร์รปัชัน่ และมหีน้าที่ในการให้การส่งเสรมิและสนับสนุนนโยบายต่อต้านการ

ทุจรติคอรร์ปัชัน่ เพื่อสือ่สารไปยงัพนักงานและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทุกฝ่าย รวมทัง้ทบทวนความเหมาะสม

ของนโยบายและมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้เหมาะสมกบัการเปลี่ยนแปลงของสภาพธุรกจิ ระเบยีบ 

ขอ้บงัคบั และขอ้กาํหนดของกฎหมาย 

5. ผูท้ีก่ระทาํการทุจรติคอรร์ปัชัน่จะตอ้งไดร้บัการพจิารณาโทษทางวนิยัตามระเบยีบทีบ่รษิทัฯ กาํหนด

ไว ้และอาจไดร้บัโทษตามกฎหมาย หากการกระทาํนัน้ผดิกฎหมาย 

6. บริษัทฯ จดัให้มีการฝึกอบรมและการเผยแพร่ความรู้ให้แก่กรรมการ ผู้บรหิารและพนักงานของ

บรษิทัฯ ใหม้คีวามเขา้ใจในการปฏบิตัติามนโยบายการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ และส่งเสรมิดา้น

คุณธรรม ความซื่อสตัยค์วามรบัผดิชอบ และภาระหน้าทีข่องตน 

7. บรษิทัฯ สนบัสนุนใหคู้่สญัญา คู่คา้ หรอืบุคคลอื่นทีต่้องปฏบิตัหิน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัฯ รายงาน

การละเมดินโยบายต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ของบรษิทั 

8. บริษัทฯ มีนโยบายในการสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตําแหน่ง การฝึกอบรม  

การประเมนิผลการปฏบิตังิาน และการกําหนดค่าตอบแทนของพนักงานและลูกจ้างของบรษิัทฯ 

อย่างเป็นธรรมและเพียงพอ เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน่ภายในองค์กร และเป็นการสร้าง

หลกัประกนัใหแ้ก่พนกังานและลกูจา้งของบรษิทัฯ 

9. เพื่อความชดัเจนในการดําเนินการในเรื่องทีม่คีวามเสีย่งสงูกบัการเกดิการทุจรติคอรร์ปัชัน่ในเรื่อง

ดงัต่อไปน้ี ให้กรรมการ ผู้บรหิารและพนักงานของบริษัทฯ ต้องปฏิบตัิด้วยความระมดัระวงั และ

ตรวจสอบใหแ้น่ชดั 

9.1. การให ้มอบหรอืรบัของกาํนลั และการเลีย้งรบัรองจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตาม

กฎหมาย เป็นตามธรรมเนียมทางการคา้ปกตหิรอืประเพณีนิยมในมลูค่าทีเ่หมาะสม 

9.2. การให้หรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และถูกต้องตาม

กฎหมาย โดยต้องมัน่ใจว่าการใหห้รอืรบัเงนิบรจิาค หรอืเงนิสนับสนุนดงักล่าวไม่ได้เป็น

การอาํพรางการตดิสนิบน 

9.3. ในการดําเนินกิจการ การติดต่อ การเจรจา การประมูล และการดําเนินการอื่น ๆ กับ

หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมาย 

นอกจากน้ี กรรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร พนกังาน และลกูจา้งของบรษิทัฯ จะตอ้งไม่ใหห้รอืรบั

สนิบนในทุกขัน้ตอนของการดาํเนินกจิการ 
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3. การเคารพสทิธมินุษยชน 

บรษิทัฯ มนีโยบายสนบัสนุนและเคารพการปกป้องสทิธมินุษยชน โดยการปฏบิตัต่ิอผูท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้งไม่ว่า

จะเป็นพนกังาน ชุมชน และสงัคมรอบขา้งดว้ยความเคารพในคุณค่าของความเป็นมนุษย ์คํานึงถงึความเสมอภาคและ

เสรภีาพทีเ่ท่าเทยีมกนั ไม่ละเมดิสทิธขิ ัน้พืน้ฐาน และไม่เลอืกปฏบิตัิไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเชือ้ชาติ สญัชาต ิศาสนา 

ภาษา สผีิว เพศ อายุ การศกึษา สภาวะทางร่างกาย หรอืสถานะทางสงัคม รวมถึงจดัให้มีการดูแลไม่ให้ธุรกิจของ  

บรษิทัฯ เขา้ไปมสีว่นเกีย่วขอ้งกบัการละเมดิสทิธมินุษยชน เช่น การใชแ้รงงานเดก็ และการคุกคามทางเพศ เป็นต้น 

นอกจากน้ี บรษิทัฯ ไดส้ง่เสรมิใหม้กีารเฝ้าระวงัการปฏบิตัติามขอ้กาํหนดดา้นสทิธมินุษยชน โดยจดัใหม้กีารมสี่วนร่วม

ในการแสดงความคดิเหน็ และช่องทางในการรอ้งเรยีนสาํหรบัผูท้ีไ่ดร้บัความเสยีหายจากการถูกละเมดิสทิธอินัเกดิจาก

การดาํเนินธุรกจิของบรษิทัฯ และดาํเนินการเยยีวยาตามสมควร  

ทัง้น้ี เพื่อใหก้ารเคารพสทิธมินุษยชนเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ บรษิทัฯ ไดด้ําเนินการสรา้งองคค์วามรูด้า้น

สทิธมินุษยชนและปลกูจติสาํนึกใหบุ้คลากรของบรษิทัปฏบิตัติามหลกัสทิธมินุษยชน 

4. การปฏบิตัต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม 

บรษิทัฯ ตระหนกัถงึความสาํคญัของการพฒันาทรพัยากรมนุษยแ์ละปฏบิตัต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม อนัเป็น

ปจัจยัที่จะช่วยเพิม่มูลค่าของกจิการและเสรมิสร้างความสามารถในการแข่งขนัและการเจรญิเติบโตอย่างยัง่ยนืของ

บรษิทัในอนาคต ทัง้น้ี บรษิทัฯ ไดก้าํหนดนโยบายและแนวปฏบิตั ิดงัน้ี 

1. เคารพสทิธขิองพนกังานตามหลกัสทิธมินุษยชน และปฏบิตัติามกฎหมายแรงงาน 

2. จดัใหม้กีระบวนการจา้งงาน และเงื่อนไขการจา้งงานเป็นธรรม รวมถงึการกําหนดค่าตอบแทน และ

การพจิารณาผลงานความดคีวามชอบภายใตก้ระบวนการประเมนิผลการทาํงานทีเ่ป็นธรรม  

3. ส่งเสรมิการพฒันาบุคลากร โดยจดัใหม้กีารจดัอบรม สมัมนา ฝึกอบรม รวมถงึส่งบุคลากรเขา้ร่วม

สมัมนา และฝึกอบรมวชิาการดา้นต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อพฒันาความรู ้ความสามารถศกัยภาพของ

บุคลากร รวมถงึปลกูฝงัทศันคตทิีด่ ีมคุีณธรรม จรยิธรรม และการทาํงานเป็นทมีแก่บุคลากร 

4. จดัให้มีสวสัดกิารด้านต่าง ๆ สําหรบัพนักงานตามที่กฎหมายกําหนด เช่น ประกนัสงัคม เป็นต้น 

และนอกเหนือจากทีก่ฎหมายกาํหนด เช่น ประกนัสขุภาพ และประกนัอุบตัเิหตุ เป็นต้น รวมถงึการ

ใหเ้งนิช่วยเหลอืประเภทต่าง ๆ แก่พนักงาน เช่น ทุนการศกึษาแก่บุตร และเงนิช่วยฌาปนกจิ เป็น

ตน้ 

5. จดัให้มบีรกิารตรวจสุขภาพประจําปีแก่บุคลากรทุกระดบัชัน้ของบรษิัทฯ โดยพจิารณาจากปจัจยั

ความเสีย่งตามระดบั อายุ เพศ และสภาพแวดลอ้มในการทาํงานของแต่ละบุคคล 

6. ดาํเนินการใหพ้นกังานปฏบิตังิานไดอ้ย่างปลอดภยั และมสีุขอนามยัในสถานทีท่ํางานทีด่ ีโดยจดัให้

มมีาตรการป้องกนัการเกดิอุบตัเิหตุ และเสรมิสรา้งใหพ้นกังานมจีติสาํนึกดา้นความปลอดภยั รวมถงึ

จดัการฝึกอบรม และสง่เสรมิใหพ้นกังานมสีขุอนามยัทีด่ ีและดูแลสถานทีท่ํางานใหถู้กสุขลกัษณะ มี

ความปลอดภยัอยู่เสมอ 
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7. เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถแสดงความคดิเหน็ หรอืร้องเรยีนเกี่ยวกบัการปฏบิตัิอย่างไม่เป็น

ธรรมหรอืการกระทาํทีไ่ม่ถูกตอ้งในบรษิทัฯ รวมถงึใหก้ารคุม้ครองพนกังานทีร่ายงานเรื่องดงักล่าว 

5. ความรบัผดิชอบต่อลกูคา้ 

บรษิทัฯ มุ่งมัน่ที่จะพฒันาการให้บรกิารของบรษิทัเพื่อความพงึพอใจของลูกค้า และยดึมัน่ในการปฏบิตัิต่อ

ลกูคา้ดว้ยความรบัผดิชอบ และความซือ่สตัย ์โดยการจดัหาเครื่องจกัรและบํารุงรกัษาเครื่องจกัรใหส้ามารถปฏบิตังิาน

ได้อย่างมปีระสทิธภิาพเพื่อส่งมอบงานได้ตามปรมิาณที่กําหนดกบัลูกค้า และหากมกีารปรบัปรุงแผนการทํางานที่มี

ความสาํคญั จะมกีารหารอืร่วมกบัลกูคา้โดยคาํนึงถงึผลประโยชน์สงูสดุของลกูคา้ 

6. การดแูลรกัษาสิง่แวดลอ้ม 

บรษิทัฯ ใหค้วามสาํคญัต่อความรบัผดิชอบต่อสงัคมในการดแูลรกัษาสิง่แวดลอ้ม โดยบรษิทัฯ ดาํเนินการและ

ควบคุมใหม้กีารปฏบิตัติามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดแูลรกัษาสิง่แวดลอ้มอย่างเคร่งครดั รวมถงึไดต้ดิตัง้ระบบหวัฉีด

น้ําใหแ้ก่ระบบสายพานลําเลยีง การจดัฝงูรถบรรทุกวิง่ราดน้ําและสเปรยน้ํ์าตลอดทัว่บรเิวณพื้นทีป่ฏบิตัิงาน เพื่อลด

ปรมิาณฝุน่ละอองทีเ่กดิจากการปฏบิตังิาน และดาํเนินการควบคุมระดบัเสยีงรบกวนของเครื่องจกัรและการระเบดิหน้า

ดนิ ไม่ใหร้บกวนผูอ้ยู่อาศยัในชุมชน นอกจากน้ี บรษิัทฯ ยงัตระหนักถงึการควบคุมมลพษิทางน้ํา โดยได้ตดิตัง้ระบบ

บาํบดัน้ําเสยีตามมาตรฐานของการไฟฟ้าฝา่ยผลติแห่งประเทศไทยเพื่อลดการก่อมลพษิใหน้้อยลงทีสุ่ดเท่าทีจ่ะเป็นไป

ได ้

ทัง้น้ี บรษิทัฯ ใหค้วามสาํคญักบักจิกรรมเพื่อสิง่แวดลอ้มดงักล่าวขา้งตน้ โดยมกีารจดัสรรทรพัยากรบุคคลและ

งบประมาณมาอย่างต่อเน่ืองและเป็นกจิกรรมทีม่กีารประสานงานกบัการไฟฟ้าฝา่ยผลติแห่งประเทศไทยอย่างใกลช้ดิ 

7. การร่วมพฒันาชุมชนหรอืสงัคม 

บรษิัทฯ ตระหนักถึงความรบัผดิชอบต่อชุมชนและสงัคม จงึมนีโยบายในการให้ความช่วยเหลอืและพฒันา

สงัคม โดยมนีโยบายทีจ่ะใหก้ารสนบัสนุนทางดา้นการศกึษาแก่เยาวชน โดยการบรจิาคอุปกรณ์การเรยีนและสนับสนุน

ทุนการศึกษา นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังมีนโยบายที่จะให้ความสนับสนุนต่อสงัคมรอบข้าง ไม่ว่าจะเป็นการให้เงิน

สนับสนุนแก่สถานีตํารวจ เพื่อปรบัปรุงอุปกรณ์ในการใหบ้รกิารประชาชน การให้เงนิสนับสนุนแก่กจิการทางศาสนา 

รวมถงึการใหเ้งนิสนบัสนุนแก่โรงพยาบาลในการปรบัปรุงเครื่องมอืเครื่องใช ้

10.2  การดาํเนินงาน 

บรษิัทฯ จดัทํานโยบายความรบัผดิชอบต่อสงัคมใหนํ้าไปสู่การปฏบิตัิอย่างมปีระสทิธภิาพ และสอดคลอ้งกบั

มาตรฐานสากลรวมไปถึงกฎหมายและระเบียบข้อบงัคบัที่เกี่ยวข้อง โดยกําหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้เสยีที่บริษัทฯ ให้

ความสําคญั ได้แก่ ลูกค้าซึ่งมจีํานวนน้อยรายทําให้ต้องมีความรบัผิดชอบในการส่งมอบงานอย่างมีคุณภาพสูงสุด  

พนักงานจํานวนมากกว่า 700 คนที่เป็นฝ่ายปฏิบตัิการทํางานอยู่กบัเครื่องจกัร  ทําให้ต้องคํานึงถึงการรกัษาความ

ปลอดภยัในการทาํงาน รวมทัง้การปฏบิตัต่ิอแรงงานอย่างเท่าเทยีมและเป็นธรรม  นอกจากน้ียงัใหค้วามสาํคญักบัการ

ดแูลชุมชนและสิง่แวดลอ้มใกลเ้คยีงพืน้ทีป่ฏบิตังิาน ทีม่คีวามอ่อนไหวต่อการดําเนินงานของการผลติกระแสไฟฟ้าจาก

โรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหิน โดยบริษัทฯ ได้มีการประเมินความเสี่ยงดงักล่าวอยู่ในระดบัสูงหากเกิดการร้องเรียน 

ประทว้งจากชุมชนหรอืผดิกฏระเบยีบราชการทีเ่กีย่วขอ้ง 
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ทัง้น้ี บรษิทัฯ ไดด้ําเนินการใหพ้นักงานทุกระดบัของบรษิทัมกีารปฏบิตัติามนโยบายความรบัผดิชอบต่อสงัคม

ในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยการประกาศนโยบายความรบัผดิชอบต่อสงัคมผ่านทางช่องทางการสื่อสารของบริษัทฯ ทัง้

รูปแบบการประชุมระดับผู้บริหาร การประชุมระดับฝ่าย บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบ Intranet และวารสาร

ประชาสมัพนัธภ์ายในบรษิทัฯ พรอ้มทัง้กําหนดอยู่ในหวัขอ้การปฐมนิเทศพนักงานใหม่และอบรมพนักงานเพื่อยํ้าให้

ตระหนกัถงึความสาํคญัเป็นระยะ 

บรษิัทฯ ยงันําระบบการประเมนิผลมาใชใ้นการกํากบัให้มกีารปฏบิตัิตามนโยบายความรบัผดิชอบทางสงัคม 

โดยกาํหนดเกณฑก์ารชีว้ดัผลการดาํเนินงานทีส่าํคญั (Key Performance Indicators - KPIs) ซึง่สะทอ้นการปฏบิตัติาม

นโยบายดงักล่าว เช่น 1) เป้าหมายการผลติประจําปีเพื่อให้มัน่ใจว่าบรษิทัสามารถส่งมอบงานให้ กฟผ. ได้ทนัตาม

ปรมิาณและระยะเวลาทีก่าํหนด 2) การประเมนิความพงึพอใจของ กฟผ. ทีม่ต่ีอการทาํงานของบรษิทัฯ ตามสญัญาและ

การดาํเนินงานของบรษิทัฯ เพื่อป้องกนัมลภาวะจากฝุน่ทุกไตรมาส ตอ้งมากกว่ารอ้ยละ 80 ซึง่ในเดอืนธนัวาคม  2559 

บรษิทัไดค้ะแนนเฉลีย่รอ้ยละ 83 สาํหรบัโครงการ 8 และ 3) เป้าหมายการลดการเกดิอุบตัเิหตุในการทาํงานทัง้อุบตัเิหตุ

ขนาดเลก็ ปานกลางและขนาดใหญ่ทีก่่อใหเ้กดิการบาดเจบ็ของพนกังาน ตอ้งไม่เกนิ 12 6 และ 0 รายตามลําดบั ซึง่ใน

ปี 2559 มพีนักงานทีไ่ดร้บับาดเจบ็จากอุบตัเิหตุขนาดเลก็ทัง้สิน้ 17 ราย แต่ไม่มอุีบตัเิหตุขนาดปานกลางและขนาด

ใหญ่เกดิขึน้ ทัง้น้ี จะมกีระบวนการติดตามและสรุปผลการดําเนินงานตาม KPIs ที่เกีย่วขอ้งกบัการป้องกนัอุบตัิเหตุ 

เพื่อประกอบการพจิารณาผลการดาํเนินงานเป็นประจาํทุกปี 

อน่ึง ในการดําเนินโครงการขุด-ขนดนิ ณ เมอืงหงสา สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว บรษิทั จดัทํา 

Safety and Environmental Management Plan เพื่อเป็นแนวทางในการปฏบิตัติามนโยบายความปลอดภยั สุขภาพ

อนามยั และสิง่แวดลอ้ม ทีก่ําหนดโดยบรษิัท หงสาเพาเวอร์ จํากดั (ผูว้่าจ้าง) โดยเริม่ปฏบิตัิการตามแผนตัง้แต่เริม่

โครงการในปี 2558 
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11. การควบคมุภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง 

 

บรษิทัฯ ใหค้วามสาํคญัแก่การมรีะบบการควบคุมภายในทีด่ ีและเป็นไปตามหลกัการการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ี

โดยในการประชุมคณะกรรมการบรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จํากดั (มหาชน) ครัง้ที ่2/2560 เมื่อวนัที ่28  กุมภาพนัธ ์

2560 คณะกรรมการไดป้ระเมนิระบบควบคุมภายใน โดยไดซ้กัถามขอ้มลูจากฝ่ายบรหิารของบรษิทัฯ และไดต้อบแบบ

ประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายในของบรษิทัฯ ในดา้นต่างๆ ทัง้ 5 สว่น คอื 

1. การควบคุมภายในองคก์ร (Control Environment) 

2. การประเมนิความเสีย่ง (Risk Assessment) 

3. การควบคุม การปฏบิตังิาน (Control Activities) 

4. ระบบสารสนเทศและการสือ่สารขอ้มลู (Information & Communication) 

5. ระบบการตดิตาม (Monitoring Activities) 

 

11.1  ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทัฯ เก่ียวกบัระบบการควบคมุภายในของบริษทัฯ 

คณะกรรมการมคีวามเหน็ว่าบรษิทัฯ มรีะบบการควบคุมภายในทีเ่พยีงพอและเหมาะสมกบัสภาพและลกัษณะ

การประกอบธุรกจิของบรษิทัฯ และไดป้ฏบิตัติามกฏหมาย ระเบยีบ และขอ้กาํหนดของหน่วยงานกาํกบัดแูลทีเ่กีย่วขอ้ง

อย่างเหมาะสม รวมถึงระบบการควบคุมภายในเรื่องการทําธุรกรรมกบัผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่

เกีย่วขอ้งกบับุคคลดงักล่าวอย่างเพยีงพอ และสามารถป้องกนัทรพัยส์นิของบรษิทัฯ และบรษิัทย่อยจากการทีบุ่คคล

ดงักล่าว หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลดงักล่าว นําไปใชโ้ดยมชิอบหรอืโดยไม่มอีาํนาจ  

11.2 แนวทางการบริหารจดัการระบบการควบคมุภายในในอนาคต 

ตามมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ที ่1/2560 เมื่อวนัที ่ 28  กุมภาพนัธ ์2560 บรษิทัฯ ไดว้่าจา้ง

บรษิัท ไอเวลท์ กรุ๊ป จํากดั เป็นผู้ตรวจสอบภายใน โดยคุณววิฒัน์  ลิ้มนันทศลิป์ เป็นผู้รบัผดิชอบในการตรวจสอบ

ภายใน  ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีความเหน็ว่าบรษิัท ไอเวลท์ กรุ๊ป จํากดั มีความพร้อมในการ

ตรวจสอบทีต่รงกบัความตอ้งการของบรษิทัฯ และสามารถใหข้อ้เสนอแนะทีเ่ป็นประโยชน์กบับรษิทัฯ ได ้
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12 รายการระหว่างกนั 

 

12.1 ความสมัพนัธร์ะหวา่งบริษทัฯ และบริษทัย่อยกบับริษทั/บุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 

บริษทั ช่ือยอ่ สดัส่วนถือหุ้น ประกอบธรุกิจ 

บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จาํกดั(มหาชน) SQ หรอื บรษิทัฯ  ให้บริการและดําเนินงานด้าน

การทาํเหมอืงแร่ 

บรษิทั สหกลพาวเวอร ์จาํกดั SP ถอืหุน้รอ้ยละ 

100 โดย บรษิทัฯ 

ลงทุนในบริษัทอื่นที่ประกอบ

ธุ ร กิ จ ผ ลิ ต แ ล ะ จํ า ห น่ า ย

กระแสไฟฟ้า 

 

บุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ ประกอบดว้ย  

(ก) กรรมการหรอืผูบ้รหิารของบรษิทัฯ  

(ข) ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ  

(ค) ผูม้อีาํนาจควบคุมของบรษิทัฯ  

(ง) บุคคลที่มคีวามสมัพนัธท์างสายโลหติ ทางการสมรสหรอื โดยการจดทะเบยีนตามกฎหมายกบับุคคลตาม 

(ก) (ข) หรอื (ค) ซึง่ไดแ้ก่ บดิา มารดา คู่สมรส พีน้่อง บุตร หรอืคู่สมรสของบุตร  

(จ) นิตบิุคคลใดๆ ทีบุ่คคลตาม (ก) (ข) หรอื (ค) ถอืหุน้ หรอืมอีํานาจควบคุมหรอืมสี่วนไดส้่วนเสยีอื่นใดไม่ว่า

โดยทางตรงหรอืทางออ้มอย่างมนียัสาํคญั 

 

ความสมัพนัธร์ะหว่างบรษิทัฯ และบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ของบรษิทัฯ ทีม่กีารทาํรายการระหว่างกนัในงวดปี 

บญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2558 และ 31 ธนัวาคม 2559 สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 

บุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ลกัษณะความสมัพนัธ ์

บรษิทั เอส.ว.ีพ.ีเค จาํกดั เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ โดยถอืหุน้รอ้ยละ 28.13 ประกอบธุรกจิลงทุนถอืหุน้

ในบรษิทัอื่นของครอบครวัศริสิรรพ ์

บรษิทั สหกลเอนยเินียร ์จาํกดั เป็นบรษิทัทีม่คุีณภวตั ศริสิรรพ ์ซึง่เป็นกรรมการ/กรรมการบรหิารและผูถ้อืหุน้

ของบรษิทัฯ ถอืหุน้รอ้ยละ 99 ของบรษิทั โดยบรษิทัประกอบธุรกจิรบัเหมา

ก่อสรา้งและรบัเหมางานเหมอืง และเน่ืองจากไม่มกีารดาํเนินกจิการใดแลว้ จงึ

ไดจ้ดทะเบยีนเลกิกจิการเมื่อวนัที ่15 มนีาคม 2559 และปจัจุบนัอยู่ในระหว่าง

การชาํระบญัช ี

บรษิทั สหกลอนิเตอรโ์ฮลดิง้ จาํกดั เป็นบรษิทัทีม่คุีณ ศาศวตั ศริสิรรพ ์ซึง่เป็นกรรมการ/กรรมการบรหิารและผูถ้อื

หุน้ของบรษิทัฯ เป็นกรรมการและถอืหุน้รอ้ยละ 100 ของบรษิทั โดยบรษิทัจด

ทะเบยีนในประเทศสงิคโปรเ์มื่อวนัที ่12 ธนัวาคม 2555 และประกอบธุรกจิ

ลงทุนในธุรกจิอื่น ซึง่ทีผ่่านมา มไิดม้กีารประกอบธุรกจิแต่อย่างใด จงึได้

ยกเลกิการจดทะเบยีนบรษิทั เมือ่วนัที ่12 กนัยายน 2557 

บรษิทั เจ แอนด ์แอสโซซเิอทส ์จาํกดั เป็นนิตบิุคคลทีม่ผีูถ้อืหุน้รายใหญ่เป็นคุณสชุาต ิอารกุีล ซึง่ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

(ถอืมากกว่ารอ้ยละ 10) ของบรษิทัฯ โดยคุณสชุาตถิอืหุน้รอ้ยละ 11.33 ของ

บรษิทัฯ  
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บุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ลกัษณะความสมัพนัธ ์

 คุณศาศวตั ศริสิรรพ ์ เป็นกรรมการ/กรรมการบรหิารและผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ โดยถอืหุน้รอ้ยละ 

0.87 ของบรษิทัฯ และถอืหุน้รอ้ยละ 25.00 ของบรษิทั เอสวพีเีค จาํกดัซึง่เป็น

ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ถอืหุน้รอ้ยละ 28.13 

 คุณกวติม ์ศริสิรรพ ์ เป็นกรรมการ/กรรมการบรหิาร/กรรมการบรหิารความเสีย่งและผูถ้อืหุน้ของ

บรษิทัฯ โดยถอืหุน้รอ้ยละ  0.87 ของบรษิทัฯ และถอืหุน้รอ้ยละ 25.00 ของ

บรษิทั เอสวพีเีค จาํกดัซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ถอืหุน้รอ้ยละ 28.13 

 คุณวทิวสั ศริสิรรพ ์ เป็นกรรมการ/กรรมการบรหิาร/ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งและผู้

ถอืหุน้ของบรษิทัฯ โดยถอืหุน้รอ้ยละ 0.87  ของบรษิทัฯ และถอืหุน้รอ้ยละ 

25.00 ของบรษิทั เอสวพีเีค จาํกดัซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ถอืหุน้รอ้ยละ 

28.13 

 คุณภวตั ศริสิรรพ ์ เป็นกรรมการ/กรรมการบรหิารและผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ โดยถอืหุน้รอ้ยละ 

0.87  ของบรษิทัฯ และถอืหุน้รอ้ยละ 25.00 ของบรษิทั เอสวพีเีค จาํกดัซึง่เป็น

ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ถอืหุน้รอ้ยละ 28.13 

 คุณสจุนิต ์ศริสิรรพ ์ เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ โดยถอืหุน้รอ้ยละ 2.07 ของบรษิทัฯ 

 คุณอภญิญา ศริสิรรพ ์ เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ โดยถอืหุน้รอ้ยละ 2.52 ของบรษิทัฯ 

 คุณศจ ีศริสิรรพ ์ เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ โดยถอืหุน้รอ้ยละ 0.17  ของบรษิทัฯ 

    คุณศริชิยั โตวริยิะเวช  เป็นกรรมการอสิระ/ประธานกรรมการตรวจสอบของบรษิทัฯ และเป็นกรรมการ

ของบรษิทั คอนเวอรเ์จนซซ์สิเทมส ์จาํกดั 

 

12.2 รายการระหวา่งกนัของบริษทัฯ บริษทัยอ่ยกบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง 

 

รายการระหว่างกนัของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยกบับรษิทั/บุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ สาํหรบังวดปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่

31 ธนัวาคม 2558 และ 31 ธนัวาคม 2559 สามารถสรุปเป็นหวัขอ้หลกัไดด้งัน้ี 

1) รายการทีเ่กีย่วกบัเงนิกูย้มืของบรษิทัฯ 

2) รายการทีเ่กีย่วกบัการใหเ้งนิกูย้มืและเงนิทดรองจ่ายของบรษิทัฯ 

3) รายการค่าเช่า ซือ้ขายทรพัยส์นิ ซือ้อะไหล่  

4) รายการอื่นๆ 
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12.2.1 รายการท่ีเก่ียวกบัเงินกู้ยมืของบริษทัฯ 

 ในปี 2559 บรษิทัมกีารทาํรายการกบับุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ตามทีเ่ปิดเผยไวใ้นขอ้  6  ของหมายเหตุประกอบงบการเงนิ สาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2559 ซึง่ผูส้อบ

บญัชไีดร้ะบุว่ารายการดงักล่าวเป็นไปตามปกตธิุรกจิ  รายละเอยีดของรายการดงักล่าวเป็นดงัน้ี 

 

12.2.1.1 รายการบรษิทัฯ กูย้มืจากกรรมการและผูถ้อืหุน้ 

รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 

ลกัษณะรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบปีบญัชีส้ินสดุ 

31 ธนัวาคม 2558 

รอบปีบญัชีส้ินสดุ       

31 ธนัวาคม 2559 

บริษทัฯ กู้ยืมเงินจากบริษทั เอส.วี.พี.เค จาํกดั   บรษิทัฯ กูย้มืเงนิจากกรรมการและผูถ้อืหุน้ โดยมี

การกู้ยมืเงนิจาก บริษัท เอส.ว.ีพ.ีเค จํากดั คุณสุ

จินต์ ศิริสรรพ์ คุณอภิญญา ศิริสรรพ์ คุณศจี ศิริ

สรรพ์ คุณกวติม์ ศริสิรรพ์ คุณภวตั ศริสิรรพ์ คุณ

วทิวสั ศริสิรรพ ์และคุณศาศวตั ศริสิรรพ์ เพื่อใชใ้น

การบริหารสภาพคล่องของบริษัทฯ โดยมอีัตรา

ดอกเบี้ยร้อยละ 4 ซึ่งเป็นอตัราดอกเบี้ยที่ตํ่ากว่า

อตัราดอกเบีย้ทีบ่รษิทัฯ ไดร้บัจากการกูย้มืเงนิจาก

ธนาคารพาณชิย ์

 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการ

กู้ยืมเงินดังกล่าวเป็นการให้การสนับสนุนทาง

การเงินจากกรรมการและผู้ถือหุ้น  และ เป็น

ประโยชน์ต่อการดาํเนินงานของบรษิทัฯ โดยอตัรา

ดอกเบี้ยทีร้อยละ 4 เป็นอัตราดอกเบี้ยที่ทําให้

บรษิทัฯ ไดร้บัประโยชน์ ซึ่งเป็นอตัราดอกเบี้ยทีต่ํ่า

กว่าอัตราที่บริษัทฯ ได้ร ับจากการกู้ยืมเงินจาก

ธนาคารพาณิชย์เล็กน้อย ซึ่งหากจะมีการกู้ยืม

เกิดขึ้นในอนาคตจะเป็นไปตามมาตรการและ

ขัน้ตอนการอนุมตัิการทํารายการระหว่างกนัและ

นโยบายการทาํรายการระหวา่งกนัของบรษิทัฯ 

 

• เงนิกูย้มื 

 

ยกมา 

กูเ้พิม่ขึน้ 

คนืเงนิกู ้

คงเหลอื 

1.0 

 

- 

1.0 

ยกมา 

กูเ้พิม่ขึน้ 

คนืเงนิกู ้

คงเหลอื 

1.0 

- 

(1.0) 

- 

• ดอกเบีย้จ่าย  0.0   0.0  

บริษทัฯ กู้ยืมเงินจากคณุสจิุนต ์ศิริสรรพ ์   

• เงนิกูย้มื 

 

ยกมา 

กูเ้พิม่ขึน้ 

คนืเงนิกู ้

คงเหลอื 

26.5 

- 

(26.5) 

- 

ยกมา 

กูเ้พิม่ขึน้ 

คนืเงนิกู ้

คงเหลอื 

- 

- 

-  

- 

• ดอกเบีย้จ่าย  0.2  - 

บริษทัฯ กู้ยืมเงินจากคณุอภิญญา ศิริสรรพ ์     

• เงนิกูย้มื 

 

ยกมา 

กูเ้พิม่ขึน้ 

คนืเงนิกู ้

คงเหลอื 

25.0 

2.3 

(21.0) 

6.3 

ยกมา 

กูเ้พิม่ขึน้ 

คนืเงนิกู ้

คงเหลอื 

6.3 

- 

(6.3) 

- 

  

• ดอกเบีย้จ่าย  0.4  0.1 
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รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 

ลกัษณะรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบปีบญัชีส้ินสดุ 

31 ธนัวาคม 2558 

รอบปีบญัชีส้ินสดุ       

31 ธนัวาคม 2559 

บริษทัฯ กู้ยืมเงินจากคณุศจี ศิริสรรพ ์     

• เงนิกูย้มื 

 

ยกมา 

กูเ้พิม่ขึน้ 

คนืเงนิกู ้

คงเหลอื 

4.0 

- 

(2.0) 

2.0 

ยกมา 

กูเ้พิม่ขึน้ 

คนืเงนิกู ้

คงเหลอื 

2.0 

- 

(2.0)  

- 

  

• ดอกเบีย้จ่าย  0.1  0.0   

บริษทัฯ กู้ยืมเงินจากคณุกวิตม ์ศิริสรรพ ์     

• เงนิกูย้มื 

 

ยกมา 

กูเ้พิม่ขึน้ 

คนืเงนิกู ้

คงเหลอื 

24.0 

60.0 

(20.0) 

64.0 

ยกมา 

กูเ้พิม่ขึน้ 

คนืเงนิกู ้

คงเหลอื 

64.0 

77.0 

(100.0) 

41.0 

  

• ดอกเบีย้จ่าย  0.5  3.3   

บริษทัฯ กู้ยืมเงินจากคณุภวตั ศิริสรรพ ์     

• เงนิกูย้มื 

 

ยกมา 

กูเ้พิม่ขึน้ 

คนืเงนิกู ้

คงเหลอื 

10.0 

- 

(10.0) 

- 

ยกมา 

กูเ้พิม่ขึน้ 

คนืเงนิกู ้

คงเหลอื 

- 

- 

-  

- 

  

• ดอกเบีย้จ่าย  0.1     

บริษทัฯ กู้ยืมเงินจากคณุวิทวสั ศิริสรรพ ์     

• เงนิกูย้มื 

 

ยกมา 

กูเ้พิม่ขึน้ 

คนืเงนิกู ้

คงเหลอื 

13.5 

- 

    (11.0) 

   2.5 

ยกมา 

กูเ้พิม่ขึน้ 

คนืเงนิกู ้

คงเหลอื 

2.5 

20.0 

(4.5) 

18.0 

  

• ดอกเบีย้จ่าย  0.2  0.7   

     



บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1)  12 - 5  

รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 

ลกัษณะรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบปีบญัชีส้ินสดุ 

31 ธนัวาคม 2558 

รอบปีบญัชีส้ินสดุ       

31 ธนัวาคม 2559 

บริษทัฯ กู้ยืมเงินจากคณุศาศวตั ศิริสรรพ ์     

• เงนิกูย้มื 

 

ยกมา 

กูเ้พิม่ขึน้ 

คนืเงนิกู ้

คงเหลอื 

10.4 

- 

(10.4) 

- 

ยกมา 

กูเ้พิม่ขึน้ 

คนืเงนิกู ้

คงเหลอื 

- 

- 

-  

- 

  

• ดอกเบีย้จ่าย  0.1     

 

12.2.2 รายการท่ีเก่ียวกบัการให้เงินกู้ยืมและเงินทดรองจา่ยของบริษทัฯ 

 

12.2.2.1 รายการบรษิทัฯ ใหเ้งนิทดรองจา่ยแก่ บรษิทั สหกลอนิเตอรโ์ฮลดิง้ จาํกดั 

รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 

ลกัษณะรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบปีบญัชีส้ินสดุ 

31 ธนัวาคม 2558 

รอบปีบญัชีส้ินสดุวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2559 

บริษทัฯ ให้เงินทดรองจ่ายแก่ บริษทั สหกล

อินเตอรโ์ฮลด้ิง จาํกดั 
  

รายการนี้เป็นรายการให้การสนับสนุนทางการเงนิ

แก่บรษิทัซึง่มกีรรมการ/ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ถอืหุน้

อยู่ เพื่อใชด้ําเนินการจดทะเบยีนบรษิัทเมื่อเดอืน

ธันวาคม 2555 โดยการให้เ งินทดรองนี้ เ ป็น

ระยะเวลาสัน้ๆ ไม่คิดดอกเบี้ย และชําระคืนทัง้

หมดแลว้ในเดอืนมนีาคม ปี 2558   

รายการให้เงนิทดรองจ่ายนี้ เป็นไปเพื่อสนับสนุน

การดําเนินงานของบริษัท สหกลอินเตอร์โฮลดิ้ง 

จาํกดั โดยเป็นเงนิทดรองจ่ายเพื่อใชด้ําเนินการจด

ทะเบยีนบรษิัท มรีะยะเวลาสัน้และเป็นจํานวนไม่

มาก อยา่งไรกด็ ีบรษิทัฯ ไดร้บัชําระคนืเงนิทดรอง

ทัง้หมดภายในเดือนมีนาคม 2558 แล้วและ

เนื่องจากบรษิทั สหกลอนิเตอรโ์ฮลดิง้ จํากดั มไิดม้ี

การประกอบธุรกิจใด จึงยกเลิกการจดทะเบียน

บรษิทัไปแลว้ โดยการใหเ้งนิทดรองแก่บุคคลทีอ่าจ

มคีวามขดัแยง้ไมค่วรเกดิขึน้อกีในอนาคต 

 

 

• เงนิทดรองจ่าย 

 

 

ยกมา 

เพิม่ขึน้ 

ไดร้บัคนื 

คงเหลอื 

 

 

 

0.6 

- 

(0.6) 

-    

 

 

 

ยกมา 

เพิม่ขึน้ 

ไดร้บัคนื 

คงเหลอื 

- 

- 

- 

- 
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12.2.3 รายการค่าเช่า ซ้ือขายทรพัยสิ์น ซ้ืออะไหล่  
  

12.2.3.1 รายการค่าเช่าแคมป์ ซือ้ทรพัยส์นิ ซือ้อะไหล่ กบับรษิทั สหกลเอนยเินียร ์จาํกดั  

รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 

ลกัษณะรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบปีบญัชีส้ินสดุ 

31 ธนัวาคม 2558 

รอบปีบญัชีส้ินสดุ     

31 ธนัวาคม 2559 

รายการค่าเช่าแคมป์ ค่าซ้ือ

ทรพัยสิ์น ซ้ืออะไหล่กบับริษทั สหกล

เอนยิเนียร ์จาํกดั 

 

 

 

 

 

 

รายการนี้เป็นรายการคา่เชา่แคมป์ทีพ่กัใหพ้นักงานของบรษิทั

ฯ สาํหรบัโครงการแม่เมาะ ตัง้แต่เดอืนกนัยายน ปี 2554 โดย

มีสัญญาเช่าแคมป์ที่อัตรา 1.8 ล้านบาทต่อเดือนสําหรับ

หอ้งพกัเรอืนแถว 25 แถวๆละ 24 หอ้งรวม 600 หอ้ง,บา้นพกั

เดีย่ว 5 หลงัและบา้นพกั 8 หอ้ง และในเดอืนกรกฎาคม 2557 

บรษิัทฯ ซื้อเป็นทรพัย์สนิของบรษิทัฯ ทีร่าคา 6.53 ลา้นบาท 

และบรษิทัฯ จะดําเนินการชําระค่าเช่าคงคา้งและค่าสนิทรพัย์

ภายในปี 2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการเช่าและซื้อแคมป์ดังกล่าว เป็นรายการที่

เกดิขึน้ก่อนทีค่ณะกรรมการตรวจสอบจะถูกแต่งตัง้ขึน้ 

โดยมอีตัราค่าเช่าแคมป์ที ่1.8 ลา้นบาทต่อเดอืน และ

ในภายหลัง เพื่อความคล่องตัวในการดําเนินงาน 

บรษิัทฯ ไดพ้จิารณาสมควรที่จะซื้อแคมป์จากบรษิัท 

สหกลเอนยเินียร์ จํากดั ในเดอืนกรกฎาคม 2557 ใน

ราคา 6.53 ล้านบาท ซึ่งเป็นราคาที่ประเมินโดย

วิศวกรของบริษัทฯ โดยไม่ได้พิจารณาราคาตลาด

เปรยีบเทยีบ เนื่องจากเป็นสิง่ปลูกสรา้งบนที่ดนิของ

การไฟฟ้าฝา่ยผลติ อย่างไรกด็ ีสําหรบัในอนาคตหาก

มรีายการเช่าหรอืซื้อสนิทรพัย์จากบุคคลทีอ่าจมคีวาม

ขัดแย้งเกิดขึ้น สําหรับการเช่า บริษัทฯ จะมีการ

เปรยีบเทยีบอตัราค่าเช่าบรเิวณใกลเ้คยีง และสําหรบั

การซื้อขายสนิทรพัย์ บรษิัทฯ จะมกีารเปรียบเทียบ

ราคาตลาดหรอืประเมนิราคาจากผูป้ระเมนิอสิระ ซึง่จะ

เป็นไปตามมาตรการและขัน้ตอนการอนุมตัิการทํา

รายการระหว่างกันและนโยบายการทํารายการ

ระหว่างกนัของบรษิทัฯ 

 

 

 

 

 

• เจา้หนี้ค่าเช่า  

 

 

 

 

ยกมา 

เพิม่ขึน้ 

ลดลง 

คงเหลอื 

10.7 

- 

(4.2) 

6.5 

ยกมา 

เพิม่ขึน้ 

ลดลง 

คงเหลอื 

6.5 

- 

(6.0) 

0.5 

• เจา้หนี้การคา้ – ซื้อแคมป์ ยกมา 

เพิม่ขึน้ 

ลดลง 

คงเหลอื 

6.5  

  

- 

6.5 

ยกมา 

เพิม่ขึน้ 

ลดลง 

คงเหลอื 

6.5 

- 

  (2.3) 

4.2 
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รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 

ลกัษณะรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบปีบญัชีส้ินสดุ 

31 ธนัวาคม 2558 

รอบปีบญัชีส้ินสดุ     

31 ธนัวาคม 2559 

รายการซ้ือทรพัยสิ์นกบับริษทั 

สหกลเอนยิเนียร ์จาํกดั 

    รายการนี้เป็นรายการซื้ออะไหล่จากบรษิทั สหกลเอนยเินียร ์

จํากดั ในราคา 0.7 ลา้นบาท ในปี 2557 ซึ่งบรษิทัฯ ชําระค่า

อะไหลแ่ลว้ในปี 2558 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการซื้อเฟอรน์ิเจอร ์ตูเ้ซฟ,โต๊ะทาํงาน,โซฟา เพื่อใชใ้นงาน

สาํนกังาน 

รายการซื้ออะไหล่ดงักล่าวเป็นรายการทีเ่กดิขึน้ก่อนที่

คณะกรรมการตรวจสอบถูกแต่งตัง้ขึ้น บริษัทฯ ซื้อ

อะไหล่เพื่อใช้ในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ จาก 

บรษิทั สหกลเอนยเินียร ์จาํกดั ในระหว่าง ปี 2557 ใน

ราคา 0.7 ลา้นบาท ซึ่งเป็นราคาทีป่ระเมนิจากวศิวกร

ข อ งบริษัท ฯ  โ ดย ไ ม่ ไ ด้พิจ า ร ณาร าค าต ล า ด

เปรยีบเทยีบ เนื่องจากเป็นอะไหล่สําหรบัเครื่องจกัร

ขุดขน จงึใช้ความเชี่ยวชาญจากวศิวกรของบริษัทฯ 

ในการประเมินมูลค่า อย่างไรก็ดี ในอนาคตหากมี

รายการซื้อสินทรพัย์จากบุคคลที่อาจมคีวามขดัแย้ง

เกดิขึน้ บรษิทัฯ จะมกีารเปรยีบเทยีบราคาตลาดหรอื

ประเมินราคาจากผู้ประเมนิอิสระซึ่งจะเป็นไปตาม

มาตรการและขัน้ตอนการอนุมัติการทํารายการ

ระหว่างกนัและนโยบายการทาํรายการระหว่างกนัของ

บรษิทัฯ 

 

รายการซื้อเฟอร์นิเจอร์,ตู้เซฟ,โต๊ะทํางาน,โซฟา เพื่อ

ใช้งานในสํานักงาน ซึ่งราคาดงักล่าวเป็นราคาตาม

สภาพ โดยการตกลงกนัทัง้สองฝา่ย 

 

• เจา้หนี้การคา้ – อะไหล ่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• เจา้หนี้การคา้-ซื้อเฟอรน์ิเจอร ์

ยกมา 

เพิม่ขึน้ 

ลดลง 

คงเหลอื 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยกมา 

เพิม่ขึน้ 

ลดลง 

คงเหลอื 

0.7  

- 

(0.7) 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

-       

- 

 

 ยกมา 

เพิม่ขึน้ 

ลดลง 

คงเหลอื 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยกมา 

เพิม่ขึน้ 

ลดลง 

คงเหลอื 

- 

- 

-       

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

0.01 

0     

0.01 
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12.2.4 รายการอ่ืนๆ 

12.2.4.1 รายการค่าทีป่รกึษา กบับรษิทั เจ แอนด ์แอสโซซเิอทส ์จาํกดั  

รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 

ลกัษณะรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบปีบญัชีส้ินสดุ 

31 ธนัวาคม 2558 

รอบปีบญัชีส้ินสดุ      

31ธนัวาคม 2559 

รายการค่าท่ีปรึกษา กบับริษทั เจ 

แอนด ์แอสโซซิเอทส ์จาํกดั 

 

 

 

 

บรษิัทฯ จ่ายค่าตอบแทนแก่บรษิัท เจ แอนด์ แอสโซซิเอทส ์

จาํกดั สําหรบัการส่งผูบ้รหิารคอื คุณชาล ีรกัษ์สุธ ีเขา้มาช่วย

บรหิารงานและใหค้าํปรกึษาในฐานะกรรมการของบรษิทัฯ ซึ่ง

คดิในอตัรา 20,000 บาทต่อเดอืน ตัง้แต่เดอืนมถุินายน 2553 

และสิ้นสุดเมื่อเดือนมนีาคม 2558 ภายหลงัจากที่ประชุม

สามญัผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครัง้ที่ 15/2558 เมื่อวันที่ 26 

มนีาคม 2558 ไดม้มีตอินุมตักิารกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ของบรษิทัฯ อย่างชดัเจน จงึไมม่รีายการนี้อกี 

 

รายการค่าที่ปรึกษาดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้น

ก่อนทีค่ณะกรรมการตรวจสอบถูกแต่งตัง้ขึน้ บรษิทัฯ 

ไดจ่้ายค่าทีป่รกึษาแก่ บรษิทั เจ แอนด ์แอสโซซเิอทส ์

จํากดั เพื่อเป็นค่าตอบแทนสําหรบัการส่งผูบ้รหิารคอื 

คุณชาลี ร ักษ์สุธี เข้ามาช่วยบริหารงานและให้

คําปรกึษาในฐานะกรรมการของบรษิัทฯ อย่างไรก็ด ี

สัญญาดังกล่ าวสิ้นสุดลงในเดือนมีนาคม 2558 

หลงัจากทีท่ี่ประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นของบรษิัทฯ ครัง้ที ่

15/2558 เมือ่วนัที ่26 มนีาคม 2558 ไดม้มีตอินุมตัิ

การกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการของบรษิทัฯ จงึไมม่ ี

• ค่าทีป่รกึษา 0.1 

 

- 

    รายการค่าที่ปรกึษานี้อีก และสําหรบัในอนาคตหาก

บริษัทฯ จะมีรายการว่าจ้างที่ปรึกษา บริษัทฯ จะ

พจิารณาความเหมาะสมในเรื่องขอบเขตของงานกบั

ราคาซึ่งเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และเปรียบเทียบ

ราคาตลาด (ถ้าม)ี และให้เป็นไปตามมาตรการและ

ขัน้ตอนการอนุมัติการทํารายการระหว่างกันและ

นโยบายการทาํรายการระหวา่งกนัของบรษิทัฯ 
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12.2.4.2 รายการคํ้าประกนั 

รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 

ลกัษณะรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบปีบญัชีส้ินสดุ 

31 ธนัวาคม 2558 

รอบปีบญัชีส้ินสดุ 

 31 ธนัวาคม 2559 

รายการคํา้ประกนัเงินกู้ยืมจาก

ธนาคารพาณิชยโ์ดยกรรมการ

บริษทัฯ 

7,690.0 14,335.0 กรรมการของบรษิทัฯ ไดแ้ก่ คุณศาศวตั ศริสิรรพ ์ไดม้กีารคํ้า

ประกนัในการกูย้มืเงนิกบัธนาคารใหแ้ก่บรษิทัฯ ซึ่งรวมถงึการ

คํ้าประกนัเต็มจํานวนสําหรบัวงเงนิกู้ยืมของโครงการหงสา 

และโครงการแมเ่มาะ 8  

คุณศาศวัต ศิริสรรพ์ และคุณกวิตม์ ศิริสรรพ์ ไม่ได้คิด

ค่าธรรมเนียมกบับรษิทัฯ ในการคํ้าประกนัวงเงนิกู้ยมืและ

สญัญาเชา่ทางการเงนิดงักล่าว คณะกรรมการตรวจสอบจงึ

พิจารณาว่ารายการดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์ของ

บรษิทัฯ และเป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคารพาณิชย์ ทัง้น้ี 

บริษัทฯ อยู่ ในระหว่างการเจรจากับธนาคารพาณิชย์

ดงักล่าว เพื่อขอใหพ้จิารณาปลดเงือ่นไขการคํ้าประกนัโดย

บุคคล ในกรณีทีบ่รษิทัฯ สามารถเขา้จดทะเบยีนในตลาด

หลกัทรพัย ์ซึง่รายการดงักล่าวได้มกีารบอกยกเลกิการคํ้า

ประกนัทัง้ 2 รายการแลว้ โดยมขีอ้มลูดงัน้ี 

1. ธนาคารพาณชิย์แห่งแรกได้ยกเลกิการคํ้าประกนั

วนัที ่10 มกราคม พ.ศ.2560 

2. ธนาคารพาณิชย์แห่งที่สองได้ยกเลิกการคํ้ า

ประกนัวนัที ่ 14 กุมภาพนัธ ์พ.ศ.2560 

รายการคํา้ประกนัสญัญาเช่าทาง

การเงินกบัธนาคารพาณิชยโ์ดย

กรรมการบริษทัฯ 

250.0 250.0 กรรมการของบริษัทฯ ได้แก่ คุณศาศวตั ศิรสิรรพ์ และคุณ

กวติม์ ศริสิรรพ์ ไดม้กีารคํ้าประกนัในการทําสญัญาเช่าทาง

การเงนิกบัธนาคารให้แก่บรษิัทฯ โดยทัง้ 2 ท่านมภีาระคํ้า

ประกนัเต็มจํานวนสําหรบัสญัญาเช่าทางการเงนิกบัธนาคาร

จาํนวน 250 ลา้นบาท  

 

12.2.4.3 รายการจา้งใหบ้รกิารบาํรุงรกัษา กบับรษิทั คอนเวอรเ์จนซซ์สิเทมส ์จาํกดั  

รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 

ลกัษณะรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบปีบญัชีส้ินสดุ 

31 ธนัวาคม 2558 

รอบปีบญัชีส้ินสดุ 31 

ธนัวาคม 2559 

รายการจ้างให้บริการบาํรงุรกัษา กบั 

บรษิทั คอนเวอรเ์จนซซ์สิเทมส ์จาํกดั 

• ค่าบรกิารบาํรุงรกัษา 

- 0.16 เ ป็น ร ายก ารจ้ า ง ให้บ ริก า รบํ า รุ ง ร ักษ าร ะบบ  Oracle 

PeopleSoft Financial & Supply Chain Management 9.1 

โดยผู้รบัจ้างจดัหาบุคลากรที่ชํานาญเป็นผู้ดูแลแก้ไขปญัหา

ของระบบ เริม่วนัที ่1 พฤศจกิายน 2559 ถงึวนัที ่31 ตุลาคม 

2560 อตัราค่าจา้งปีละ 960,000 บาท ไม่รวมภาษีมลูค่าเพิม่ 

แบ่งชาํระเป็นรายเดอืน เดอืนละ 80,000 บาท 

รายการจ้างให้บรกิารบํารุงรกัษาที่เกดิขึน้ กบับรษิัท 

คอนเวอร์เจนซ์ซสิเทมส์ จํากดั เนื่องจากเป็นบรษิทัที ่

Implement ระบบให้กบับรษิัท สหกลฯ ซึ่งได้ดูแล

ระบบอย่างต่อเนื่องและราคาค่าบรกิารพจิารณาแลว้มี

ความเหมาะสม 
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12.3 มาตรการหรอืขัน้ตอนการอนุมติัการทาํรายการระหว่างกนั 

ในการทํารายการระหว่างกนัของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยกบับุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ มี

สว่นไดเ้สยี หรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในอนาคตกบับรษิทัฯ อาท ิผูถ้อืหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้รหิาร ผู้

มอีํานาจควบคุม หรอืบุคคลทีเ่กี่ยวโยงกนันัน้ บรษิทัฯ จะปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

ขอ้บงัคบั ประกาศ และคาํสัง่ของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ทัง้น้ี ผูท้ีม่สีว่นได้

เสยีจะไม่สามารถเขา้มามสีว่นร่วมในการพจิารณาอนุมตัริายการดงักล่าวได ้

ในกรณีทีก่ฎหมายกาํหนดใหร้ายการระหว่างกนันัน้ตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั บรษิทั

ฯ จะจดัให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกบัความจําเป็นในการทํา

รายการและความสมเหตุสมผลของรายการนัน้ ๆ ทัง้น้ี ในการเขา้ทํารายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไข

การคา้โดยทัว่ไป และรายการทีเ่ป็นขอ้ตกลงทางการคา้ทีไ่ม่เป็นเงื่อนไขการคา้โดยทัว่ไป ใหเ้ป็นไปตามหลกัการดงัน้ี 

(ก) การทาํรายการทีเ่ป็นขอ้ตกลงทางการคา้ทีม่เีงื่อนไขการคา้โดยทัว่ไป 

   คณะกรรมการบริษัทได้อนุมตัิเป็นหลกัการให้ฝ่ายจดัการสามารถอนุมตัิการทํารายการ

ระหว่างกนัทีเ่ป็นขอ้ตกลงทางการคา้ทีม่เีงื่อนไขการคา้โดยทัว่ไประหว่างบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย กบั

กรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืบุคคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้งได ้หากรายการดงักล่าวนัน้มขีอ้ตกลงทางการคา้ใน

ลกัษณะเดยีวกบัทีว่ญิ�ชูนจะพงึกระทาํกบัคู่สญัญาทัว่ไปในสถานการณ์เดยีวกนั ดว้ยอํานาจต่อรอง

ทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความ

เกีย่วขอ้ง (แลว้แต่กรณี) 

   ทัง้น้ี บริษัทฯ จะจดัทํารายงานสรุปการทําธุรกรรมดงักล่าวเพื่อรายงานในการประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบ และการประชุมคณะกรรมการบรษิทัทุกไตรมาส 

(ข) การทาํรายการทีเ่ป็นขอ้ตกลงทางการคา้ทีไ่ม่เป็นเงื่อนไขการคา้โดยทัว่ไป 

   การทาํรายการทีเ่ป็นขอ้ตกลงทางการคา้ทีไ่ม่เป็นเงื่อนไขการคา้โดยทัว่ไปจะต้องไดร้บัการ

พจิารณาและให้ความเหน็โดยคณะกรรมการตรวจสอบก่อนนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัหรอืที่

ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ทัง้น้ี ให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมทัง้ขอ้บงัคบั ประกาศ และคําสัง่ของคณะกรรมการกํากบัตลาด

ทุน และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบตัิตามขอ้กําหนดเกี่ยวกบัการเปิดเผย

ขอ้มลูการทาํรายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

   ในกรณีทีค่ณะกรรมการตรวจสอบไม่มคีวามชํานาญในการพจิารณารายการระหว่างกนัที่

อาจจะเกดิขึน้ บรษิัทฯ จะแต่งตัง้ผู้เชีย่วชาญอสิระหรอืผู้สอบบญัชขีองบรษิทัฯ เป็นผู้ให้ความเหน็

เกีย่วกบัรายการระหว่างกนัดงักล่าวเพื่อใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรษิทั  

 หรอืผู้ถือหุ้น (แลว้แต่กรณี) ใช้เป็นขอ้มูลประกอบการตดัสนิใจ เพื่อให้มัน่ใจว่าการเขา้ทํารายการ

ดงักล่าวมคีวามจาํเป็นและมคีวามสมเหตุสมผล โดยคาํนึงถงึผลประโยชน์ของบรษิทัเป็นสาํคญั ทัง้น้ี 

บรษิทัฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกนัไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี และหมายเหตุประกอบ

งบการเงนิทีไ่ดร้บัการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ 

  

12.4 นโยบายหรอืแนวโน้มการทาํรายการระหว่างกนัในอนาคต 

รายการระหว่างกนัทีจ่ะไม่เกิดขึน้ต่อไปในอนาคต คอื รายการให้กู้ยมืเงินแก่ผู้ถือหุ้น กรรมการ และ/หรือ 

บรษิทัทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ รายการระหว่างกนัทีไ่ม่ควรจะเกดิขึน้ต่อไปในอนาคต คอื รายการใหเ้งนิทดรองจ่ายแก่ผูถ้อื

หุ้น กรรมการ และ/หรือ บริษัทที่อาจมีความขดัแย้ง โดยสําหรบัรายการที่เกิดขึ้นแล้ว บริษัทฯ ได้รบัชําระคืนทัง้

หมดแล้ว รายการเหล่าน้ี จงึไม่ควรเกดิขึน้อกีในอนาคต และสําหรบัรายการระหว่างกนัอื่น หากจะเกดิขึน้ในอนาคต  
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จะเป็นไปตามมาตรการและขัน้ตอนการอนุมตัิการทํารายการระหว่างกนัและนโยบายการทํารายการระหว่างกนัของ

บรษิทัฯ  

ทัง้น้ี บรษิทัฯ ใหค้วามสาํคญัต่อการพจิารณารายการต่างๆ อย่างโปร่งใส และเป็นประโยชน์ต่อบรษิทัฯ เป็น

สําคญั รายการระหว่างกนัที่อาจก่อให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกดิขึน้ในอนาคตนัน้ คณะกรรมการ

บรษิทัจะตอ้งปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมทัง้ขอ้บงัคบั ประกาศ และคําสัง่

ของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมถงึการปฏบิตัติามขอ้กําหนดเกีย่วกบัการ

เปิดเผยขอ้มลูการทาํรายการเกีย่วโยงกนัของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อยตามมาตรฐานการบญัชทีีก่ําหนดโดยสภาวชิาชพี

บญัช ีในพระบรมราชปูถมัภ ์  
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13. ข้อมูลทางการเงินท่ีสาํคญั 

13.1. งบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชี 

13.1.1.  ช่ือผูส้อบบญัชีสาํหรบังบการเงินของบริษทั 

     

สาํหรบังบการเงนิรวมของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย และงบการเงนิเฉพาะบรษิทัของบรษิทัฯ สาํหรบัปีสิ้นสดุ

วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 

  นายธรีศกัดิ ์ฉัว่ศรสีกุล 

  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขทะเบยีน 6624 

  บรษิทั แกรนท ์ธอนตนั จาํกดั 

  

สาํหรบังบการเงนิรวมของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย และงบการเงนิเฉพาะบรษิทัของบรษิทัฯ สาํหรบัปีสิ้นสดุ

วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 

  นายธรีศกัดิ ์ฉัว่ศรสีกุล 

  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขทะเบยีน 6624 

  บรษิทั แกรนท ์ธอนตนั จาํกดั 

 

สาํหรบังบการเงนิรวมของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย และงบการเงนิเฉพาะบรษิทัของบรษิทัฯ สาํหรบัปีสิ้นสดุ

วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 

  นายธรีศกัดิ ์ฉัว่ศรสีกุล 

  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขทะเบยีน 6624 

  บรษิทั แกรนท ์ธอนตนั จาํกดั 

 

13.1.2. สรปุรายงานการสอบบญัชี 

 

สาํหรบังบการเงนิรวมของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย และงบการเงนิเฉพาะบรษิทัของบรษิทัฯ สาํหรบัปีสิ้นสดุ

วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 

ผูต้รวจสอบบญัชเีหน็ว่า งบการเงนิดงักล่าวขา้งตน้แสดงฐานะการเงนิรวม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 ผลการ

ดาํเนินงานรวม และกระแสเงนิสดรวมสาํหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั และฐานะการเงนิเฉพาะบรษิทั ณ วนัที ่31 

ธนัวาคม 2557 ผลการดําเนินงาน และกระแสเงนิสดสําหรบัปีสิ้นสุดวนัเดียวกนั โดยถูกต้องตามที่ควรใน

สาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

 

ในระหว่างปี 2557 บรษิัทฯ ไดเ้ปลี่ยนแปลงเกณฑใ์นการจดัทํางบการเงนิโดยนํามาตรฐานการรายงานทาง

การเงินมาถือปฏิบตัิเป็นครัง้แรกแทนมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรบักิจการที่ไม่มีส่วนได้เสีย

สาธารณะ บรษิทัฯ ไดป้รบัยอ้นหลงังบการเงนิสาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 ทีแ่สดงเป็น

ขอ้มูลเปรยีบเทยีบ นอกจากน้ี บรษิทัฯ ไดจ้ดัทํางบการเงนิรวมสาํหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2556 และ 

2555 เป็นครัง้แรกเพื่อแสดงเป็นขอ้มลูเปรยีบเทยีบ และบรษิทัฯ ไดนํ้ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบั

ที ่11 เรื่อง การร่วมการงาน มาถือปฏบิตัก่ิอนวนัทีม่ผีลบงัคบัใช้ อย่างไรกด็ ีงบการเงนิรวมและงบการเงนิ

เฉพาะกจิการของบรษิทัฯ สาํหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2557 ไดม้กีารเปลีย่นแปลงแกไ้ขและออกใหม่ 

เมื่อวนัที ่23 ธนัวาคม 2558 แทนรายงานเดมิลงวนัที ่2 มนีาคม 2558 ทัง้น้ี ผูต้รวจสอบบญัชมีไิด้แสดง

ความเหน็อย่างมเีงื่อนไขสาํหรบัเรื่องดงักล่าว 
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สาํหรบังบการเงนิรวมของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย และงบการเงนิเฉพาะบรษิทัของบรษิทัฯ สาํหรบัปีสิ้นสดุ

วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 

ผูต้รวจสอบบญัชเีหน็ว่า งบการเงนิดงักล่าวขา้งตน้แสดงฐานะการเงนิรวม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 ผลการ

ดาํเนินงานรวม และกระแสเงนิสดรวมสาํหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั และฐานะการเงนิเฉพาะบรษิทั ณ วนัที ่31 

ธนัวาคม 2558 ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงนิสดสาํหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั โดยถูกตอ้งตามทีค่วรใน

สาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

 

สาํหรบังบการเงนิรวมของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย และงบการเงนิเฉพาะบรษิทัของบรษิทัฯ สาํหรบัปีสิ้นสดุ

วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 

ผูต้รวจสอบบญัชเีหน็ว่า งบการเงนิดงักล่าวขา้งตน้แสดงฐานะการเงนิรวม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 ผลการ

ดาํเนินงานรวม และกระแสเงนิสดรวมสาํหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั และฐานะการเงนิเฉพาะบรษิทั ณ วนัที ่31 

ธนัวาคม 2559 ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงนิสดสาํหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั โดยถูกตอ้งตามทีค่วรใน

สาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
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13.2 ตารางสรปุงบการเงิน 

 งบแสดงฐานะทางการเงิน 

งบแสดงฐานะทางการเงิน 

งบการเงินรวม 

31 ธนัวาคม 2557 31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2559 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สนิทรพัย ์       

สนิทรพัยห์มนุเวยีน       

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 67.60 2.46 82.34 1.83 920.86 15.34 

เงนิฝากประจํามากกวา่ 3 เดอืน - - 0.77 0.02 0.78 0.01 

เงนิลงทุนชัว่คราว - - - - 50.00 0.83 

ลูกหน้ีและรายไดท้ีย่งัไมเ่รยีกชําระ       

 - ลูกคา้ทัว่ไป 317.26 11.54 472.54 10.53 764.58 12.73 

 - กจิการทีเ่กีย่วขอ้ง 75.88 2.76 134.61 3.00 73.78 1.23 

วสัดุคงเหลอื 75.82 2.76 83.23 1.85 135.09 2.25 

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้ง 12.50 0.45 - - - - 

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น   156.59 5.70 145.32 3.24 142.59 2.37 

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนทีถ่อืไวเ้พื่อขาย - - - - 167.63 2.79 

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 705.66 25.67 918.82 20.47 2,255.31 37.56 

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน       

เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จาํกดัในการใช ้ 69.44 2.53 57.32 1.28 56.08 0.93 

เงนิลงทุนในบรษิทัอื่น - - 6.00 0.13 9.00 0.15 

ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ – สทุธ ิ 1,969.02 71.62 3,480.35 77.53 3,641.40 60.65 

โปรแกรมคอมพวิเตอร ์– สทุธ ิ 2.28 0.08 1.16 0.03 0.53 0.01 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 0.45 0.02 2.03 0.05 - - 

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น 2.32 0.08 23.37 0.52 41.64 0.69 

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 2,043.52 74.33 3,570.24 79.53 3,748.65 62.44 

รวมสินทรพัย ์ 2,749.18 100.00 4,489.05 100.00 6,003.96 100.00 

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น       

หน้ีสินหมนุเวียน       

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 313.39 11.40 126.51 2.82 400.00 6.66 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น – ผูค้า้ทัว่ไป 333.30 12.12 627.84 13.99 518.07 8.63 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น - กจิการทีเ่กีย่วขอ้ง 107.44 3.91 100.50 2.24 50.40 0.84 

สว่นทีถ่งึกําหนดชําระภายในหน่ึงปี       

    - เจา้หน้ีตามสญัญาเช่าการเงนิ 179.09 6.51 53.77 1.20 86.93 1.45 

    - เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 529.86 19.27 168.27 3.75 387.75 6.46 

    - เงนิรบัล่วงหน้าจากลูกคา้ 40.38 1.47 208.01 4.63 127.29 2.12 

    - ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน - - 13.61 0.30 15.35 0.26 

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลและกจิการทีเ่กีย่วขอ้ง 126.90 4.62 75.80 1.69 59.00 0.98 

ภาษเีงนิไดค้า้งจา่ย 39.87 1.45 23.24 0.52 32.23 0.54 

หน้ีสนิหมนุเวยีนอื่น 68.51 2.49 47.85 1.07 58.89 0.98 

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 1,738.74 63.25 1,445.38 32.20 1,735.92 28.91 

       



บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) 13 - 4 

งบแสดงฐานะทางการเงิน 

งบการเงินรวม 

31 ธนัวาคม 2557 31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2559 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

หน้ีสนิไมห่มนุเวยีน 

เจา้หน้ีตามสญัญาเช่าการเงนิ – สทุธ ิ 296.53 10.79 257.62 5.74 446.21 7.43 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ – สทุธ ิ - - 1,539.34 34.29 1,133.34 18.87 

เงนิรบัล่วงหน้าจากลูกคา้ – สทุธ ิ 159.62 5.81 67.26 1.50 - - 

เจา้หน้ีคา่ซือ้สนิทรพัย ์ - - 244.91 5.46 223.82 3.73 

ภาระผกูพนัสําหรบัผลประโยชน์พนกังาน 30.09 1.09 27.73 0.62 30.31 0.50 

หน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 109.48 3.98 114.98 2.56 96.87 1.61 

หน้ีสนิไมห่มนุเวยีนอื่น 25.87 0.94 52.20 1.16 87.17 1.45 

รวมหน้ีสินไม่หมนุเวียน 621.59 22.61 2,304.03 51.33 2,017.46 33.60 

รวมหน้ีสิน 2,360.33 85.86 3,749.41 83.52 3,753.38 62.52 

ส่วนของผู้ถือหุ้น       

ทุนจดทะเบยีน 500.00 18.19 1,000.00 22.28 1,150.00 19.15 

ทุนทีอ่อกและชําระแลว้ 500.00 - 750.00 16.71 1,130.00 18.82 

สว่นเกนิมลูค่าหุน้สามญั - - - - 803.51 13.38 

สว่นทุนจากการจ่ายโดยใช้หุน้เป็นเกณฑ ์ - - 18.82 0.42 23.53 0.39 

กําไร (ขาดทุน) สะสม       

จดัสรรเพื่อสาํรองตามกฎหมาย 38.68 1.35 41.28 0.92 54.58 0.91 

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร (149.83) (5.45) (70.46) (1.57) 238.96 3.98 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษทั 388.85 14.14 739.64 16.48 2,250.58 37.48 

สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีํานาจควบคมุ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 388.85 14.14 739.64 16.48 2,250.58 37.48 

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,749.18 100.00 4,489.05 100.00 6,003.96 100.00 
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งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

 งบแสดงกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

งบการเงินรวม 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากการให้บริการ       

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 1,613.98 100.00 1,867.72 100.00 2,890.71 100.00 

ต้นทุนจากการให้บริการ       

ตน้ทุนจากการใหบ้รกิาร (1,233.26) (76.41) (1,377.83) (73.77) (2,062.78) (71.36) 

กาํไรขัน้ต้น 380.72 23.59 489.89 26.23 827.93 28.64 

รายไดอ้ื่น 9.82 0.61 5.65 0.30 20.79 0.72 

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร (208.39) (12.91) (284.31) (15.22) (291.08) (10.07) 

กาํไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 182.15 11.29 211.23 11.31 557.64 19.29 

ตน้ทุนทางการเงนิ (106.49) (6.60) (90.05) (4.82) (135.16) (4.68) 

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 75.66 4.69 121.18 6.49 422.48 14.62 

ภาษเีงนิได ้ (26.43) (1.64) (32.44) (1.74) (99.77) (3.45) 

กาํไรสาํหรบัปี 49.23 3.05 88.74 4.75 322.71 11.16 

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน       

กําไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั - - (6.76) (0.36) - - 

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี 49.23 3.05 81.98 4.39 322.71 11.16 

การแบ่งปันกาํไรสาํหรบัปี       

สว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้บรษิทัใหญ่ 49.23 3.05 88.74 4.75 322.71 11.16 

สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีํานาจควบคมุ (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) 

รวม 49.23 3.05 88.74 4.75 322.71 11.16 

กาํไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน       

กําไร (บาทต่อหุน้) 
1
 0.10   0.12   0.39  

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกั (ลา้นหุน้) 500.00  714.59  826.8  

กําไรต่อหุน้โดยคดิจากจํานวนหุน้ทัง้หมดหลงัการเสนอขาย
2 
 0.04  0.08  0.28  

1
 คํานวณดว้ยจาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกัของหุน้สามญัทีเ่รยีกชาระแลว้ทัง้หมด 

2
 คํานวณบนฐานจาํนวนหุน้จากหุน้สามญัทีอ่อกชาํระแลว้ภายหลงัการนําเสนอขายหุน้ในครัง้น้ีและหุน้จดัสรรเพื่อรบัรองการใชส้ทิธติามใบสําคญัแสดง

สทิธแิก่กรรมการและพนกังาน เทา่กบั 1,150 ลา้นหุน้ (fully-diluted)  
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งบกระแสเงินสด 

  

 งบแสดงกระแสเงินสด 

งบการเงินรวม 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน    

กําไรก่อนภาษเีงนิได ้ 75.66 121.18 422.48 

รายการปรบัปรงุกระทบยอด    

   คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 374.54 471.94 611.37 

   คา่ตดัจา่ยคา่ธรรมเนียมทางการเงนิ - - 0.91 

   คา่เผื่อ(กลบัรายการค่าเผื่อ)สําหรบัมลูคา่วสัดคุงเหลอื - 0.39 0.42 

   ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสนิทรพัย ์ - - 26.00 

   ขาดทุน(กําไร)จากอตัราแลกเปลี่ยนทีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิ - 22.90 0.05 

   คา่ใชจ้่ายตามภาระผกูพนัสาํหรบัผลประโยชน์พนกังาน 2.76 1.82 3.16 

   ขาดทุน(กําไร)จากการขายสนิทรพัย ์ - - 2.24 

   คา่เผื่อการดอ้ยคา่ในเงนิลงทุนกจิการรว่มคา้ - - - 

   ประมาณการหน้ีสนิ 20.00 25.68 39.54 

   ดอกเบี้ยรบั (2.36) (1.51) (2.54) 

   ดอกเบี้ยจา่ย 106.49 90.05 135.16 

   คา่ใชจ้่ายจากการจา่ยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ - 18.82 4.72 

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรพัยแ์ละ

หน้ีสินดาํเนินงาน 577.09 751.27 1,243.50 

สินทรพัยด์าํเนินงาน (เพ่ิมขึน้) ลดลง    

   ลูกหน้ีการคา้และรายไดท้ีย่งัไมเ่รยีกชําระ - ลูกคา้ทัว่ไป (8.86) (155.28) (292.04) 

   ลูกหน้ีการคา้และรายไดท้ีย่งัไมเ่รยีกชําระ - กจิการทีเ่กีย่วขอ้ง (13.25) (58.73) 60.83 

   วสัดุคงเหลอื (2.23) (7.80) (51.87) 

   สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น 28.58 5.27 12.79 

   สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น 5.87 (21.05) (18.27) 

หน้ีสินดาํเนินงานเพ่ิมขึน้ (ลดลง)    

   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น – ผูค้า้ทัว่ไป 63.45 291.88 (109.76) 

   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น - กจิการทีเ่กีย่วขอ้ง 27.89 (6.95) (50.10) 

   เงนิรบัล่วงหน้าจากลูกคา้ 200.00 75.27 (147.98) 

   หน้ีสนิหมนุเวยีนอื่น  7.06 61.90 10.94 

   หน้ีสนิไมห่มนุเวยีนอื่น 0.59 (101.77) (4.56) 

เงินสดจากการดาํเนินงาน 886.20 834.02 653.49 

   เงนิสดรบัจากดอกเบีย้ 2.38 1.51 2.54 

   เงนิสดจา่ยดอกเบี้ย (70.96) (62.61) (134.36) 

   รบัคนืภาษเีงนิได ้ - - 37.85 

   จา่ยภาษเีงนิได ้ (61.15) (37.47) (154.77) 

เงินสดสทุธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดาํเนินงาน 756.46 735.46 404.75 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน    

   เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จาํกดัในการใชล้ดลง (เพิม่ขึน้) (8.78) 11.35 1.23 
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 งบแสดงกระแสเงินสด 

งบการเงินรวม 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

   เงนิลงทุนชัว่คราวเพิม่ขึน้ - - (50.00) 

   เงนิใหกู้้ยมืระยะสัน้และเงนิทดรองจา่ยแก่บุคคลและ    

         กจิการที่เกีย่วขอ้ง(เพิม่ขึน้) ลดลง - 12.50 - 

   เงนิสดรบัจากเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้ง - - - 

   เงนิสดรบัจากการขายสนิทรพัย ์ - - 0.16 

   เงนิสดจา่ยซือ้สนิทรพัย ์ (84.04) (1,737.24) (638.42) 

   เงนิสดจา่ยลงทุนในบรษิทัยอ่ย - - - 

   เงนิสดจา่ยลงทุนในบรษิทัอื่น - (6.00) (3.00) 

เงินสดสทุธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน (92.81) (1,719.39) (690.03) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน    

   เงนิกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิเพิม่ขึน้ (ลดลง) 44.34 (186.88) 273.49 

   เงนิกู้ยมืจากบุคคลหรอืกจิการที่เกีย่วขอ้งเพิม่ขึน้ (ลดลง) (51.70) (51.10) (16.80) 

   จา่ยชําระเจา้หน้ีตามสญัญาเช่าการเงนิ (185.01) (191.09) (128.74) 

   จา่ยชําระเงนิกูย้มืระยะยาว (473.50) (215.25) (187.67) 

   เงนิสดรบัจากการกู้ยมืระยะยาว - 1,393.00 - 

   จา่ยชําระเจา้หน้ีคา่เครื่องจกัร-กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั - - - 

   รบัเงนิสดจากการชําระคา่หุน้หรอืเพิม่ทุน 70.00 250.00 1,183.51 

   จา่ยเงนิปนัผล (70.00) - - 

เงินสดสทุธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมจดัหาเงิน (665.87) 998.68 1,123.79 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) สทุธิ (2.23) 14.74 838.52 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 69.83 67.60 82.34 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 67.60 82.34 920.86 

ข้อมลูกระแสเงินสดเปิดเผยเพ่ิมเติม    

รายการทีไ่มใ่ช่เงนิสด    

  ซือ้สนิทรพัยต์ามสญัญาเช่าการเงนิ 157.38 - 298.48 

  เจา้หน้ีคา่ซือ้สนิทรพัย ์ - 244.91 - 

  โอนอุปกรณ์เป็นสนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนทีถ่อืไวเ้พื่อขาย - - 167.63 
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อตัราส่วนทางการเงินท่ีสาํคญั 

 

 

 

 

หน่วย 

งบการเงินรวม 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

อตัราส่วนสภาพคล่อง 
 

   

อตัราสว่นสภาพคล่อง เท่า 0.41 0.64 1.30 

อตัราสว่นสภาพคล่องหมนุเรว็ เท่า 0.26 0.48 1.01 

อตัราสว่นสภาพคล่องกระแสเงนิสด เท่า 0.47 0.46 0.25 

อตัราสว่นหมนุเวยีนลูกหน้ีการคา้ทัว่ไป เท่า 5.16 4.73 4.67 

ระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉลีย่ วนั 69.78 76.12 77.03 

อตัราหมนุเวยีนสนิคา้คงเหลอื เท่า 16.51 17.33 18.90 

ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่ วนั 21.81 20.78 19.05 

อตัราหมนุเวยีนเจา้หน้ีผูค้า้ทัว่ไป เท่า 4.09 2.87 3.60 

ระยะเวลาชําระหน้ี วนั 88.03 125.56 99.99 

วงจรเงนิสด วนั 3.55 (28.67) (3.91) 

อตัราส่วนความสามารถในการทาํกาํไร 
 

    

อตัรากําไรขัน้ต้น รอ้ยละ 23.59 26.23 28.64 

อตัรากําไรจากการดาํเนินงาน รอ้ยละ 10.68 11.01 18.57 

อตัรากําไรอื่น รอ้ยละ 0.60 0.30 0.71 

อตัราสว่นเงนิสดต่อการทํากําไร รอ้ยละ 438.96 357.74 75.39 

อตัรากําไรสทุธ ิ รอ้ยละ 3.03 4.74 11.08 

อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ รอ้ยละ 13.52 15.73 21.58 

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน 
 

    

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์ รอ้ยละ 1.75 2.45 6.15 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยถ์าวร รอ้ยละ 20.82 20.58 26.23 

อตัราการหมนุของสนิทรพัย ์ เท่า 0.58 0.52 0.55 

อตัราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน      

อตัราสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ เท่า 6.07 5.07 1.67 

อตัราสว่นความสามารถในการจา่ยดอกเบีย้ เท่า 12.49 13.32 4.86 

อตัราสว่นความสามารถชําระภาระผกูพนั เท่า 0.93 0.34 0.42 

อตัราการจา่ยเงนิปนัผล รอ้ยละ 142.20 - -  
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14 การวิเคราะหแ์ละคาํอธิบายของฝ่ายจดัการ 

คําอธิบายผลการดําเนินงาน ความสามารถในการทํากําไร และฐานะทางการเงินน้ี เป็นคําอธิบายการ

เปลี่ยนแปลงที่สาํคญัในงบการเงนิ ซึง่จดัทําโดยมกีารนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที่ 11 เรื่อง การร่วม

การงาน มาใชใ้นการจดัทาํงบการเงนิรวม โดยจะรวมงบการเงนิเฉพาะของบรษิทัฯ บรษิทัย่อยและกจิการทีด่ําเนินงาน

ร่วมกนั โดยฝ่ายบรหิารของบรษิทัฯ ไดพ้จิารณาเน้ือหาทางเศรษฐกจิของขอ้ตกลงในกจิการร่วมคา้ทัง้2 แห่ง (ITD-SQ 

และ SQ-ITD ตามตารางดา้นล่าง) แลว้ พบว่าการร่วมทุนในสดัสว่นรอ้ยละ 50 ของสญัญาดงักล่าว ถอืเป็นการดําเนินงาน

ร่วมกนั บรษิทัฯ จงึจดัทาํและนําเสนองบการเงนิโดยรบัรูส้นิทรพัย ์หน้ีสนิ รายได ้และค่าใชจ้่ายของกจิการร่วมคา้ทัง้ 2 

แห่ง ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสว่นไดเ้สยีของบรษิทัฯ ในการดาํเนินงานร่วมกนัเป็นสว่นหน่ึงของบรษิทัฯ 

ปจัจุบนั บรษิทัฯ มสีว่นร่วมในการควบคุมในบรษิทัดงัต่อไปน้ี 

ชือ่กจิการ สดัส่วนเงนิลงทุน (รอ้ยละ) ลกัษณะธุรกจิ 

    

บรษิทัย่อย    

บรษิทั สหกลพาวเวอร ์จาํกดั 100 ลงทุนในบรษิัทอื่นที่ประกอบธุรกิจผลติและจําหน่าย

กระแสไฟฟ้า 

    

กจิการร่วมคา้    

กจิการร่วมคา้ ไอทดี ี– เอสควิ (ITD-SQ) 50 

 

ดําเนินงานภายใต้สญัญา กบั กฟผ. สําหรบัโครงการ

เหมอืงแมเ่มาะ โครงการที ่7 

กจิการร่วมคา้ เอสควิ – ไอทดี ี(SQ-ITD) 50 

 

ดําเนินงานภายใต้สญัญา กบั กฟผ. สําหรบัโครงการ

เหมอืงแมเ่มาะ โครงการที ่7/1 

14.1 ภาพรวมผลการดาํเนินงานท่ีผา่นมา 

บรษิทัฯ จดทะเบยีนก่อตัง้เมื่อวนัที ่10 พฤษภาคม 2554 โดยประกอบธุรกจิหลกั คอื ธุรกจิใหบ้รกิารงานดา้น

การทาํเหมอืงแร่อย่างครบวงจร (Mining Service Business) โดยปจัจุบนั เหมอืงทีบ่รษิทัฯ ใหบ้รกิารดาํเนินงาน จะเป็น

การทาํเหมอืงถ่านหนิแบบบ่อเปิด (Open Pit Mining) ซึง่เป็นการเปิดหน้าดนิเป็นบ่อลกึลงไปจนถงึชัน้ถ่านหนิ แลว้จงึ

ทาํการขดุถ่านหนิออกมาใชง้าน 

โครงการในปจัจุบนัของบริษัทฯ ดําเนินการใน 2 ลกัษณะด้วยกนั ได้แก่ (1) โครงการที่มกีิจการร่วมค้าเป็น

คู่สญัญากบัลกูคา้ และ (2) โครงการทีบ่รษิทัฯ เป็นคู่สญัญาโดยตรง  

(1) โครงการที่มกีจิการร่วมคา้เป็นคู่สญัญากบัลูกคา้ ไดแ้ก่ โครงการเหมอืงแม่เมาะ โครงการ 7 ทีด่ําเนินการ

โดยกจิการร่วมค้า ITD-SQ ที่อําเภอแม่เมาะ จงัหวดัลําปาง มสีญัญาจ้างเหมาหลกัระหว่าง ITD-SQ กบั กฟผ. และ

ระยะเวลาดาํเนินงานเริม่ตัง้แต่วนัที ่22 ตุลาคม 2551 สิน้สดุสญัญาวนัที ่30 เมษายน 2563 มลูค่าโครงการทัง้หมดตาม

สญัญากบั กฟผ. ประมาณ 21,906 ลา้นบาท และโครงการเหมอืงแม่เมาะ โครงการ 7/1 ทีด่าํเนินการโดยกจิการร่วมคา้ 

SQ-ITD ทีอ่ําเภอแม่เมาะ จงัหวดัลําปาง มสีญัญาจา้งเหมาหลกัระหว่าง SQ-ITD กบั กฟผ. โดยระยะเวลาดําเนินงาน

เริม่ตัง้แต่วนัที ่9 สงิหาคม 2554 สิน้สุดสญัญาวนัที ่30 กนัยายน 2558 มลูค่าโครงการทัง้หมดตามสญัญากบั กฟผ. 

ประมาณ 5,273 ล้านบาท ซึง่กจิการร่วมค้าทัง้สองแห่ง ดําเนินงานขุดขนและรบัรายไดจ้าก กฟผ. ภายใต้สญัญา

ดงักล่าว โดยมีอตัราค่าจ้างที่กําหนดไว้แล้วตลอดอายุโครงการตามสญัญา อย่างไรก็ตาม ในส่วนงานของบริษัทฯ 

ภายใตก้จิการร่วมคา้ บรษิทัฯ ไดท้าํสญัญาจา้งเหมาช่วงกบักจิการร่วมคา้ทัง้สองกจิการ โดยแบ่งงานระหว่างผูร่้วมคา้ 

และบรษิัทฯ รบัเหมาช่วงงานขุด-ขนดงักล่าวในส่วนของบรษิัทฯ และมกีารกําหนดอตัราค่าจ้างเป็นอตัราค่าจ้างต่อ
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หน่วยปรมิาณขุดขน โดยจําแนกตามความแตกต่างตามเครื่องจกัรที่ใช้ ประเภทของดนิ หรอืความยากง่ายในการ

ทํางาน ซึ่งสําหรบัการรบัเหมาช่วง บรษิัทฯ จะรบัผดิชอบค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานขุดขน รวมถึง ค่าใช้จ่ายการ

บํารุงรกัษาเครื่องจกัรทีบ่รษิทัฯ ใชใ้นการดําเนินงาน ค่าใชจ้่ายในการปฏบิตังิาน เช่น ค่าน้ํามนั ค่าวตัถุระเบดิ ค่าแรง 

และค่าใชจ้่ายอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง และอตัราค่าจา้งของการรบัเหมาช่วงทีบ่รษิทัฯ ไดร้บั จะตํ่ากว่าอตัราค่าจา้งจากสญัญา

จา้งเหมาหลกัทีก่จิการร่วมคา้ไดร้บัจาก กฟผ. เน่ืองจากจะมกีารกนัเอาส่วนต่างไปใชเ้ป็นค่าดําเนินงานของกจิการร่วม

ค้าเอง โดยเป็นค่าใช้จ่ายส่วนกลางซึ่งรวมถึง ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย ภาระการชําระคืนเงินต้นเงินกู้ยืมธนาคาร ค่า

บรหิารงาน และค่าใชจ้่ายอื่นๆ โดยบรษิทัฯ มกีารทาํสญัญาจา้งเหมาช่วงตัง้แต่ปี 2555 โดยแบ่งงานทีเ่หลอืในโครงการ 

7 และโครงการ 7/1 ระหว่างบรษิทัฯ และผูร่้วมคา้ในมูลค่าใกลเ้คยีงกนั โดยสญัญาจา้งเหมาช่วงระหว่างบรษิทัฯ และ

กจิการร่วมคา้ ITD-SQ สาํหรบัโครงการ 7 มมีูลค่า 4,221 ลา้นบาท เริม่ต้นตัง้แต่ 1 มกราคม 2555 จนถงึวนัสิน้สุด

โครงการ และสญัญาจา้งเหมาช่วงระหว่างบรษิทัฯ และกจิการร่วมคา้ SQ-ITD สาํหรบัโครงการ 7/1 มมีลูค่า 1,190 ลา้น

บาท เริม่ต้นตัง้แต่ 1 เมษายน 2555 จนถงึวนัสิน้สุดโครงการ (รายละเอยีดโครงการ โปรดพจิารณาหวัขอ้ 2 ลกัษณะ

ประกอบธุรกจิ) 

ดงันัน้ ในการจดัทาํงบการเงนิของบรษิทัฯ รวมถงึการวเิคราะหแ์ละคาํอธบิายของฝา่ยจดัการในหวัขอ้น้ี บรษิทัฯ 

จดัทํางบการเงนิและรบัรู้รายได้และค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงานของสองโครงการน้ี จาก 2 ส่วนคอื (1) รายได้และ

ค่าใชจ้่ายจากการรบัรูส้ว่นของบรษิทัฯ ในกจิการร่วมคา้และ (2) รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายจากการดาํเนินงานตามสญัญาจา้ง

เหมาช่วง  

กระบวนการสรา้งรายไดข้องบรษิทัฯ สามารถสรุปไดด้งัน้ี  

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) โครงการทีบ่รษิทัฯ เป็นคู่สญัญาโดยตรง ไดแ้ก่ โครงการเหมอืงหงสา ประเทศลาว ซึง่บรษิทัฯ เขา้ทําสญัญา

จ้างเหมาขุด-ขนดนิและถ่านหิน ณ เหมอืงหงสา สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว กบับรษิัท หงสาเพาเวอร ์

จาํกดั โดยระยะเวลาตามสญัญาเริม่ตัง้แต่วนัที ่1 มถุินายน 2558 สิน้สดุสญัญาวนัที ่31 ธนัวาคม 2569 มูลค่าโครงการ

ทัง้หมดประมาณ 11,743 ลา้นบาท และเริม่ดําเนินการเมื่อวนัที ่22 มถุินายน 2558 และโครงการเหมอืงแม่เมาะ 8 ที่

บรษิทัฯ เขา้ทาํสญัญาจา้งเหมาขดุ-ขนดนิและถ่านทีเ่หมอืงแม่เมาะ สญัญาที ่8 กบั กฟผ. เมื่อวนัที ่26 สงิหาคม 2558 

โดยเป็นการบรกิารรบัจา้งในการขุดขนดนิและถ่านหนิ ในโครงการ 8 ของเหมอืงถ่านหนิแม่เมาะ ที่อําเภอแม่เมาะ 

จงัหวดัลําปาง ระยะเวลาตามสญัญาเริ่มตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2559 สิน้สุดสญัญาวนัที่ 31 ธนัวาคม 2568 มูลค่า

โครงการทัง้หมดประมาณ 22,871 ลา้นบาท โดยบรษิทัฯ เริม่ดาํเนินงานโครงการเหมอืงแม่เมาะ 8 ล่วงหน้า ตัง้แต่วนัที ่

20 พฤศจกิายน 2558 (ก่อนวนัเริม่ดาํเนินงานในสญัญา) จงึทาํใหม้รีายไดจ้ากโครงการเหมอืงแม่เมาะ 8 ตัง้แต่ไตรมาส 

4 ของปี 2558 (รายละเอยีดโครงการ โปรดพจิารณาหวัขอ้ 2 ลกัษณะประกอบธุรกจิ)  

 
กิจการรว่มค้า 

กฟผ. 

บริษทัฯ 

รายได้ของบริษทัฯ จากการดาํเนินงานโครงการเหมืองแม่

เมาะ 7 และ 7/1 มาจาก 2 ส่วนคือ 

(1) รายไดจ้ากการรบัรูส้ว่นของบรษิทัฯ ในกจิการร่วมคา้ 

(2) รายไดจ้ากการรบัเหมาช่วง 

สญัญาจา้งเหมาหลกั 

สญัญาจา้งเหมาช่วง 
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ในระยะเวลาระหว่างปี 2555 ถงึปี 2558 บรษิทัฯ มรีายไดจ้ากการใหบ้รกิารสาํหรบัโครงการหลกั คอื โครงการ

เหมอืงแม่เมาะ ซึง่รวมถงึ (1) โครงการเหมอืงแม่เมาะ 7 และ (2) โครงการเหมอืงแม่เมาะ 7/1 โดยรายได้จากการ

ดาํเนินงานของบรษิทัฯ จะไดร้บัผลกระทบจากปจัจยัต่างๆ รวมถงึ แผนการดาํเนินงานเหมอืง เป้าหมายการทาํงานของ

บรษิทัฯ และราคาขุดขนดนิเฉลีย่ ซึง่จะเปลีย่นไปตามลกัษณะของเครื่องจกัรทีเ่ขา้ไปทํางานในพืน้ทีแ่ละลกัษณะพืน้ที่

หน้างาน  

14.2 การวิเคราะหผ์ลการดาํเนินงานและฐานะทางการเงิน 

14.2.1 การวิเคราะหผ์ลการดาํเนินงาน 

 ภาพรวมผลการดาํเนินงานของบรษิทัฯ ในแต่ละโครงการในงวดปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม ปี 2557 2558 

และปี 2559   

  หน่วย 

จาํนวน 

(ล้านบาท) 

ร้อยละของรายได้รวมจาก 

การให้บริการ (ร้อยละ) 

อตัราเติบโต 

(ร้อยละ) 

2557 2558 2559 2558 2559 2558 2559 

รายได้จากการให้บริการ ล้านบาท 1,614.5 1,867.7 2,890.7 100.0 100.0 15.7 54.8 

- โครงการเหมอืงแมเ่มาะ 7,7/1 ลา้นบาท 1,584.7 1,444.9 1,237.9 77.4 42.8 (8.8) (14.3) 

- โครงการเหมอืงหงสา ลา้นบาท - 247.3 730.8 13.2 25.3 n.a. 195.5 

- โครงการเหมอืงแมเ่มาะ 8 ลา้นบาท - 145.7 896.8 7.8 31.0 n.a. 515.5 

- อื่นๆ ของบรษิทัฯ  ลา้นบาท 29.3 29.8 25.2 1.6 0.9 1.7 (15.4) 

  
ร้อยละของรายได้จาก 

แต่ละโครงการ  

ต้นทุนการให้บริการ ล้านบาท 1,233.3 1,377.8 2,062.8 73.8 71.4 11.7 49.7 

- โครงการเหมอืงแมเ่มาะ 7,7/1 ลา้นบาท 1,233.3 1,162.0 1,160.4 80.4 93.7 (5.8) (0.1) 

- โครงการเหมอืงหงสา ลา้นบาท - 156.8 507.8 63.4 69.5 n.a. 223.8 

- โครงการเหมอืงแมเ่มาะ 8 ลา้นบาท - 59.0 394.6 40.5 44 n.a. 568.8 

  
อตัรากาํไรขัน้ต้นของ 

แต่ละโครงการ  

กาํไรขัน้ต้น ล้านบาท 380.7 489.9 827.9 26.2 28.6 28.7 69.0 

- โครงการเหมอืงแมเ่มาะ 7,7/1 ลา้นบาท 351.4 282.9 77.5 19.6 6.3 (19.5) (72.6) 

- โครงการเหมอืงหงสา ลา้นบาท - 90.5 223.1 36.6 30.5 n.a. 146.5 

- โครงการเหมอืงแมเ่มาะ 8 ลา้นบาท - 86.7 502.2 59.5 56.0 n.a. 479.2 

- อื่นๆ ของบรษิทัฯ  ลา้นบาท 29.3 29.8 25.1 n.a. n.a. 1.7 (15.7) 

1. โครงการเหมอืงแม่เมาะ 7,7/1 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารของโครงการเหมอืงแม่เมาะ 7,7/1 เท่ากบั 1,237.9 ลา้นบาท และ 1,444.9 ลา้นบาท 

สาํหรบัปี 2559 และ 2558 ตามลาํดบั โดยคดิเป็นรอ้ยละ 42.8 และรอ้ยละ 77.4 ของรายไดร้วมจากการใหบ้รกิาร โดย

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารลดลงจากปีก่อนหน้าเน่ืองจากงานขดุขนโครงการแม่เมาะ 7/1 ไดส้ิน้สดุลงตัง้แต่เดอืนมถุินายน 

2558 

ตน้ทุนจากการใหบ้รกิารของโครงการเหมอืงแม่เมาะ 7,7/1 เท่ากบั 1,160.4 ลา้นบาท และ 1,162.0 ลา้นบาท 

สาํหรบัปี 2559 และ 2558 ตามลาํดบั โดยคดิเป็นรอ้ยละ 93.7 และรอ้ยละ 80.4 ของรายไดร้วมจากการใหบ้รกิารของ

โครงการเหมอืงแม่เมาะ 7,7/1
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ตน้ทุนจากการใหบ้รกิาร สว่นใหญ่เป็นค่าซ่อมแซม ค่าน้ํามนัเชือ้เพลงิ ค่าแรงงาน และค่าเสือ่มราคาและค่าตดั

จาํหน่าย โดยตน้ทุนทีม่สีดัสว่นเพิม่ขึน้จากปีก่อนหน้า ไดแ้ก่ค่าซ่อมแซม ค่าเสือ่มราคาของสนิทรพัยข์องโครงการ 7 ใน

ปี 2559 ซึง่เพิม่ขึน้จากงวดเดยีวกนัของปีก่อน จากการปรบัปรุงสนิทรพัยใ์หม้สีภาพดขีึน้ตามแผนงาน แมว้่าค่าเสือ่ม

ราคาของสนิทรพัยข์องโครงการ 7/1 ลดลงจากปีก่อน จากการหยุดคดิค่าเสือ่มราคาในไตรมาสที ่4 เน่ืองจากมกีารจดั

ประเภทสนิทรพัยด์งักล่าวเป็นสนิทรพัยท์ีม่ไีวเ้พื่อขาย  

กาํไรขัน้ต้น สาํหรบัปี 2559 และ 2558 เท่ากบั 77.5 ลา้นบาท และ 282.9 ลา้นบาท ตามลําดบั กําไรขัน้ต้นปี 

2559 ลดลงจากงวดเดยีวกนัของปีก่อนหน้า สาเหตุเกดิจากรายไดจ้ากการใหบ้รกิารลดลงจากทีโ่ครงการเหมอืงแม่เมาะ 

7/1 สิน้สดุลง 

2. โครงการเหมอืงหงสา 

โครงการเหมอืงหงสา เริม่มรีายได้จากการดําเนินงานเมื่อวนัที ่22 มถุินายน 2558 ตามเอกสารกําหนดการ

ดาํเนินงาน (COD) ภายใตส้ญัญาจา้งเหมาขุด-ขนดนิและถ่านหนิ ณ เหมอืงหงสา สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชน

ลาวระหว่างบรษิทัฯ กบั บรษิทั หงสาเพาเวอร ์จาํกดั 

โครงการหงสามรีายไดร้วม 730.8 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 25.3 ของรายไดร้วมจากการใหบ้รกิารของปี 

2559 และมรีายไดร้วม 247.3 ลา้นบาท หรอื คดิเป็นรอ้ยละ 13.2 ของรายไดร้วมจากการใหบ้รกิารของปี 2558 สาเหตุ

ทีร่ายไดจ้ากการให้บรกิารในปี 2559 สงูกว่าปี 2558 เกดิจากปรมิาณถ่านทีเ่พิม่มากขึน้ตามสญัญา และปรมิาณดนิที่

เพิม่ขึน้ตามแผนงาน  

บรษิทัฯ มตีน้ทุนจากการใหบ้รกิารในปี 2558 จํานวน 156.8 ลา้นบาท เป็นค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้เพื่อเตรยีมความ

พรอ้มสาํหรบัโครงการ เช่น ค่าใชจ้่ายในส่วนแรงงานทีใ่ชใ้นการเตรยีมการก่อนการเริม่ต้นโครงการ และค่าใชจ้่ายใน

การดาํเนินงานซึง่เริม่เมื่อวนัที ่22 มถุินายน 2558 ในขณะทีม่ตี้นทุนจากการใหบ้รกิารในปี 2559 จํานวน 507.8 ลา้น

บาท เพิม่ขึน้จากงวดเดยีวกนัของปีก่อนหน้าจากการเริม่ดําเนินงานขุดขนดนิและถ่านหนิ ตัง้แต่ต้นปี 2559 โดยส่วน

ใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมซึง่เกดิขึน้ตามรอบระยะเวลาการเชค็เครื่องยนต์และอะไหล่ ส่วนค่าน้ํามนัทีเ่พิม่ขึน้เน่ืองจากการ

ยกเวน้ภาษีนําเขา้น้ํามนัเมื่อปี 2558 อตัราราคาค่าน้ํามนัเฉลีย่ปี 2559 ทีส่งูกว่าช่วงเวลาเดยีวกนัปีก่อน ค่าแรงงานที่

เพิม่ขึน้ตามปรมิาณงานขดุขนดนิและถ่านทีท่าํได ้และค่าเสือ่มราคาปี 2559 ทีเ่กดิขึน้เตม็ปี จากเครื่องจกัรของโครงการ

ทีเ่ขา้มาเป็นสว่นใหญ่ตัง้แต่ปลายปี 2558  

กําไรขัน้ต้นของโครงการเหมอืงหงสา ปี 2559 และปี 2558 เท่ากบั 223.1 ล้านบาท และ 90.5 ล้านบาท 

ตามลําดบั โดยคดิเป็นอตัรากําไรขัน้ต้นของโครงการเท่ากบัรอ้ยละ 30.5 สาํหรบัปี 2559 และรอ้ยละ 36.6 สาํหรบัปี 

2558 โดยกาํไรขัน้ตน้ทีป่รบัลดลงเกดิจากเหตุผลทีก่ล่าวไวข้า้งตน้  

3. โครงการแม่เมาะ 8 

โครงการแม่เมาะ 8 เริม่มรีายไดจ้ากการดาํเนินงานเมื่อวนัที ่20 พฤศจกิายน 2558  

ในปี 2559 บรษิทัฯ มรีายไดจ้ากการขดุขนดนิทัง้หมด 896.8 ลา้นบาท หรอื คดิเป็นรอ้ยละ 31.0 ของรายไดร้วม

จากการใหบ้รกิาร และมรีายไดร้วม 145.7 ล้านบาท หรอื คดิเป็นรอ้ยละ 7.8 ของรายได้รวมจากการให้บรกิารของปี 

2558 โดยรายไดเ้พิม่ขึน้เน่ืองจากการผลติเตม็ปี กาํลงัการผลติทีท่าํไดเ้พิม่ขึน้ตามแผนงาน และในช่วงปลายปี 2559 มี

การรบัรูร้ายไดต่้อหน่วยทีส่งูขึน้ตามสญัญา 
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ตน้ทุนจากการใหบ้รกิาร ในปี 2559 เป็นรายการต้นทุนผูร้บัเหมาช่วงเป็นหลกัเน่ืองจากตามแผนการขุนขน ใน 

2 ปีแรกทีเ่ริม่ต้นโครงการ บรษิทัฯ จะใชผู้ร้บัเหมาช่วง เน่ืองจากระบบเครื่องจกัรใหญ่อยู่ระหว่างการตดิตัง้ โดยมกีาร

เช่าเครื่องจกัรช่วยเพื่อใชส้าํหรบัปรบัปรุงพืน้ทีแ่ละทาํถนนสาํหรบัโครงการ  

กาํไรขัน้ต้นของโครงการแม่เมาะ 8 ในปี 2559 เท่ากบั 502.2 ล้านบาท โดยคดิเป็นอตัรากําไรขัน้ต้นของ

โครงการเท่ากบัรอ้ยละ 56 ซึง่เป็นอตัราทีส่งูกว่าโครงการเหมอืงแม่เมาะ 7,7/1 และโครงการหงสา เน่ืองจากอยู่ระหว่าง

ช่วงตน้ของโครงการซึง่บรษิทัฯ ไดร้บัรายไดใ้นอตัราต่อหน่วยทีค่่อนขา้งสงูตามสญัญา และตามสภาพการดําเนินงานที่

ในช่วงตน้ทีจ่ะตอ้งใชเ้งนิกาํไรสว่นหน่ึงเป็นตน้ทุนในการก่อสรา้งและปรบัปรุงพืน้ทีก่่อนเริม่ใชร้ะบบเครื่องจกัรใหญ่ 

ต้นทุนการให้บริการของบริษทั 

รายการ หน่วย 

จาํนวน 

(ลา้นบาท) 

รอ้ยละของรายไดร้วมจาก 

การใหบ้รกิาร (รอ้ยละ) 
อตัราเตบิโต (รอ้ยละ) 

2557 2558 2559 2557 2558 2559 2558 2559 

ต้นทุนการให้บริการ ล้านบาท 1,233.26  1,377.83 2,062.78 76.4 73.8 71.4 11.72  49.71 

  ค่าซ่อมแซม ลา้นบาท  273.66   173.89   241.18  17.0 9.3 8.3 (36.46) 38.70 

  ค่าน้ํามนัเชือ้เพลงิ ลา้นบาท  200.04   190.74   303.14  12.4 10.2 10.5 (4.65) 58.93 

  ค่าเชา่ ลา้นบาท  56.57   64.07   65.47  3.5 3.4 2.3 13.26 2.20 

  ค่าแรงงาน ลา้นบาท  149.21   173.85   198.50  9.2 9.3 6.9 16.51 14.18 

  ค่าวตัถุระเบดิ ลา้นบาท  50.01   98.33   108.72  3.1 5.3 3.8 96.62 10.57 

  ค่าน้ํามนัเครื่อง ลา้นบาท  36.64   38.21   38.66  2.3 2.0 1.3 4.3 1.16 

  ค่าไฟฟ้า ลา้นบาท  20.00   20.68   39.54  1.2 1.1 1.4 3.42 91.14 

  ค่าเสื่อมราคาและคา่ตดั ลา้นบาท  365.90   458.71   601.99  22.7 24.6 20.8 25.36 31.24 

  ตน้ทนุผูร้บัเหมาชว่ง ลา้นบาท  79.57   147.97   452.29  4.9 7.9 15.7 85.95 205.67 

  ตน้ทนุอื่นๆ ลา้นบาท  1.66   11.39   13.28  0.1 0.6 0.5 585.75 16.68 

 ตน้ทุนจากการใหบ้รกิาร สว่นใหญ่เป็นค่าซ่อมแซม ค่าน้ํามนัเชือ้เพลงิ ค่าแรงงาน และค่าเสือ่มราคาและค่าตดั

จาํหน่าย ซึง่ค่าซ่อมแซม ซึง่เป็นรายการต้นทุนทีส่าํคญัสาํหรบับรษิทัฯ โดยเกดิขึน้ตามลกัษณะการประกอบธุรกจิของ

บรษิทัฯ ซึง่มกีารใชเ้ครื่องจกัรในการขุดขนและมคีวามจําเป็นต้องซ่อมแซมตามตารางเวลาซ่อมแซมอยู่ตลอดเพื่อให้

การใชง้านเป็นไปไดต้ามแผนงาน โดยตน้ทุนขายเพิม่ขึน้และลดลงสอดคลอ้งกบัปรมิาณการขดุขนดนิและถ่านหนิ 

ในส่วนของปี 2557 ต้นทุนจากการใหบ้รกิารลดลงเน่ืองจาก ต้นทุนผู้รบัเหมาช่วงที่ลดลงเน่ืองจากแผนงานที่

ว่าจา้งผูร้บัเหมาไดท้าํงานครบตามแผนงานทีก่ําหนดไวแ้ลว้ ถงึแมว้่าจะมค่ีาเสื่อมราคาและค่าตดัจําหน่ายเพิม่ขึน้จาก

การซือ้เครื่องจกัร อาทเิช่น รถขดุ รถบรรทุก และเครื่องจกัรใหม่ทดแทนเครือ่งจกัรเก่าตามแผนงาน เป็นต้น นอกจากน้ี 

บรษิัทฯ มค่ีาใช้จ่ายค่าสํารองค่าไฟฟ้าส่วนเกนิตัง้แต่ปี 2557 ซึ่งเป็นต้นทุนการใช้ไฟฟ้าโครงการ 7 เน่ืองจากตาม

สญัญากบั กฟผ. ตัง้แต่เริม่แรก ไดม้กีารกาํหนดจาํนวนหน่วยไฟฟ้าส่วนหน่ึงทีต่้องใชส้าํหรบัทัง้โครงการและไดร้บัการ

สนบัสนุนจากกฟผ. โดยในปี 2557  2558 และปี2559  บรษิทัฯ ยงัไม่ไดใ้ชไ้ฟฟ้าเกนิจํานวนจากทีไ่ดร้บัการสนับสนุน 

อย่างไรก็ด ีเน่ืองจากบริษัทฯ คาดว่าในการดําเนินงานในอนาคต บริษทัฯ อาจมีค่าไฟฟ้าส่วนที่จะใช้เกินจากการ

สนบัสนุนของ กฟผ. บรษิทัฯ จงึจะมกีารตัง้สาํรองค่าไฟฟ้าสว่นเกนิเป็นค่าใชจ้่ายสาํหรบัแต่ละงวด 
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ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 

ค่าใชจ้่ายในการบรหิารของบรษิทัฯ ปี 2559 เท่ากบั 291.1 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 10.1 ของรายไดร้วมจากการใหบ้รกิาร 

โดยเพิม่ขึน้จากปี 2558 ทีม่ค่ีาใชจ้่ายในการบรหิารเท่ากบั 284.3 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 15.2 ของรายไดร้วมจากการ

ใหบ้รกิาร  ในปี 2559 มค่ีาใชจ้่ายในการบรหิารบางรายการเพิม่ขึน้จากปี 2558 เช่น ค่าธรรมเนียมธนาคาร ซึง่เกดิจาก

ค่าธรรมเนียมคํ้าประกนัการทาํงานสาํหรบัโครงการ 8 และ โบนสัพนกังาน เป็นตน้  สว่นค่าใชจ้่ายในการบรหิารทีล่ดลง

จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อนหน้า ไดแ้ก่ ค่าบรหิารสว่นกลางของกจิการร่วมคา้ทีส่ ิน้สุด ณ สิน้ไตรมาสที ่3 จากการหยุด

ดาํเนินงานโครงการ 7/1 และรายการพเิศษทีเ่กดิขึน้เฉพาะปี 2558 คอืขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นจากการทําสญัญา

ซือ้ขายอตัราแลกเปลีย่นล่วงหน้า ค่าใชจ้่ายจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ ์(Share-based Payment) และค่าตดัจําหน่าย

ภาษถีูกหกั ณ ทีจ่่าย เป็นตน้ 

 ตน้ทุนทางการเงนิ 

ต้นทุนทางการเงนิของบรษิทัฯ ปี 2559 และปี 2558 เท่ากบั 135.1 ลา้นบาท และ 90.0 ลา้นบาท ตามลําดบั 

หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 4.7 และรอ้ยละ 4.8 ของรายไดร้วมจากการใหบ้รกิาร ตามลาํดบั 

สาํหรบัปี 2559 ต้นทุนทางการเงนิเพิม่ขึน้จากปี 2558 จํานวน 45.1 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 50.1 โดยมี

สาเหตุหลกัมาจากดอกเบีย้เงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิของโครงการหงสาในปี 2559 ทีบ่นัทกึอยู่ในบญัชเีตม็ 12 เดอืน 

ในขณะทีปี่ 2558 ดอกเบีย้เงนิกูย้มืดงักล่าว เริม่บนัทกึในไตรมาสที ่4 และยงัมดีอกเบีย้เงนิกูย้มืเพิม่ขึน้จากการออกตัว๋

แลกเงนิจาํนวน 400 ลา้นบาทในปี 2559  

ภาษเีงนิได ้

ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิไดข้องบรษิทัฯ ในปี 2559 มจีาํนวน 99.8 ลา้นบาท คดิเป็นอตัราภาษีทีแ่ทจ้รงิ เท่ากบัรอ้ยละ 

23.6 ซึง่ใกลเ้คยีงกบัอตัราภาษนิีตบิุคคล (อตัราภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลสาํหรบับรษิทัทัว่ไป เท่ากบั 20%) 

กาํไรสทุธ ิ

กาํไร (ขาดทุน) สุทธขิองบรษิัทฯ ประจําปี 2559 และประจําปี 2558 เท่ากบั 322.7 ลา้นบาท และ 88.7 ลา้น

บาท ตามลาํดบั คดิเป็นอตัรากาํไร (ขาดทุน) สทุธเิท่ากบัรอ้ยละ 11.2 และ 4.8 ของรายไดร้วมของบรษิทัฯ ตามลาํดบั 

สาํหรบัปี 2559 กาํไรสทุธแิละอตัรากาํไรสทุธเิพิม่ขึน้จากงวดเดยีวกนัของปี 2558 เน่ืองจากกําไรขัน้ต้นเพิม่ขึน้

จากการดาํเนินงานโครงการแม่เมาะ 8 ซึง่มอีตัรากาํไรทีส่งู  
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14.2.2 ฐานะทางการเงนิของบริษัทฯ 

ตารางสรปุงบแสดงฐานะทางการเงิน 

รายการ 

งบการเงินรวม ส้ินสดุ ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม

2557 

31 ธนัวาคม

2558 

31 ธนัวาคม

2559 

สนิทรพัยร์วม  2,749.2 4,489.1 6,004.0 

หนี้สนิรวม 2,360.3 3,749.4 3,753.4 

ส่วนของผูถ้อืหุน้ 388.9 739.6 2,250.6 

อตัราสว่นหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (เท่า)  6.07x 5.07x 1.67x 

อตัราผลตอบแทนต่อสนิทรพัย ์(รอ้ยละ) 1.75 2.45 6.15 

อตัราผลตอบแทนต่อสนิทรพัยถ์าวร (รอ้ยละ) 20.82 20.58 26.23 

อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (รอ้ยละ) 13.52 15.73 21.58 

  

สินทรพัย ์

สนิทรพัยร์วมของบรษิทัฯ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 เพิม่ขึน้ 1,514.90 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 33.75 

จาก ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของเครื่องจกัรและอุปกรณ์ของโครงการแม่เมาะ 8 

พรอ้มกนัน้ีสว่นหน่ึงมาจากเงนิเพิม่ทุนของบรษิทัส่งผลใหบ้รษิทัมเีงนิสดคงเหลอืเท่ากบั 920.86 ลา้นบาท โดยเพิม่ขึน้

จากปี 2558 จาํนวนเงนิ 82.34 ลา้นบาท 

 

สินทรพัยห์มุนเวียน 

ลูกหน้ีและรายได้ท่ียงัไม่เรียกชาํระ  

ลกูหน้ีและรายไดท้ีย่งัไม่เรยีกชําระของบรษิทัฯ สุทธ ิณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 และวนัที ่ 31 ธนัวาคม 2559 

เท่ากบั  607.1 ลา้นบาท และ 838.4 ลา้นบาท ตามลําดบั โดยระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉลีย่สาํหรบัลูกหน้ีการคา้ 76 วนั และ  

77 วนั สาํหรบั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 และวนัที ่31 ธนัวาคม 2559 ตามลําดบั ซึง่ระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉลีย่ดงักล่าว

อยู่ในระดบัใกลเ้คยีงกบัระยะเวลาเครดติเทอมทีบ่รษิทัฯ ให้แก่ลูกคา้ซึง่ส่วนใหญ่คอื กฟผ.โดยบรษิทัฯ ใหเ้ครดติทาง

การคา้กบั กฟผ. จาํนวน 60 วนั ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2559 ลูกหน้ีการคา้จากลูกคา้ทัว่ไปเพิม่ขึน้เน่ืองจากบรษิทัฯ มี

การดาํเนินงานเพิม่ขึน้จากโครงการแม่เมาะ 8 และโครงการหงสา   

ลูกหน้ีและรายได้ที่ยังไม่ชําระของบริษัทฯ แบ่งเป็นจากลูกค้าทัว่ไป และจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดย

รายละเอยีดมดีงัน้ี 
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ลกูหน้ีและรายไดท้ีย่งัไม่ชาํระจากลกูคา้ทัว่ไป สามารถแยกตามอายุหน้ีคา้งชาํระไดด้งัน้ี 

รายการ 

งบการเงินรวมส้ินสดุ ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2557 31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2559 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ส่วนท่ีเรียกเกบ็แล้ว       

ยงัไมถ่งึกาํหนดชาํระ 295.1 93.0 460.2 97.4 764.58 100 

ไมเ่กนิ 3 เดอืน 0.0 0.0 4.8 1.0 0.0 0.0 

3-6 เดอืน 21.1 6.6 3.5 0.7 0.0 0.0 

6-12 เดอืน 0.1 0.0 3.8 0.8 0.0 0.0 

มากกว่า 12 เดอืน 1.0 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 

รวม 317.3 100.0 472.4 100.0 764.58 100 

ลกูหน้ีและรายไดท้ีย่งัไม่ชาํระจากกจิการทีเ่กีย่วขอ้ง ประกอบดว้ยกจิการร่วมคา้ทัง้ 2 ราย เป็นต้น โดยสามารถ

แยกตามอายุหน้ีคา้งชาํระไดด้งัน้ี 

รายการ 

งบการเงินรวมส้ินสดุ ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2557 31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2559 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ส่วนท่ีเรียกเกบ็แล้ว      

ยงัไมถ่งึกาํหนดชาํระ 34.0 44.8 86.4 64.2 3.36 4.55 

ไมเ่กนิ 3 เดอืน 6.9 9.1 5.1 3.8 36.04 48.85 

3-6 เดอืน 4.1 5.3 4.1 3.1 6.68 9.05 

6-12 เดอืน 8.0 10.6 9.3 6.9 7.61 10.31 

มากกว่า 12 เดอืน 22.9 30.2 29.7 22.0 20.08 27.22 

รวม 75.9 100.0 134.6 100.0 73.78 100.0 

ส่วนทีย่งัไมเ่รยีกเกบ็แลว้ - - - - - - 

หกั ค่าเผือ่หนี้สงสยัจะสญู - - - - - - 

รวม 75.9 100.0 134.6 100.0 73.78 100.0 

โดยลูกหน้ีและรายได้ที่ยงัไม่ชําระจากกจิการที่เกี่ยวขอ้ง เป็นรายการรายได้จากสญัญารบัเหมาช่วงและค่า

บรหิารงานของบรษิทัฯ จากกจิการร่วมคา้ โดยสาํหรบัลูกหน้ีมากกว่า 12 เดอืน เป็นรายการรายไดค่้าบรหิารงานซึ่ง

บรษิทัฯ คดิกบักจิการร่วมคา้ของบรษิทัฯ ในสว่นทีไ่ม่ใช่สว่นไดเ้สยีของบรษิทัฯ สาํหรบัโครงการ 7 ซึง่จะมกีารพจิารณา

ชาํระลกูหน้ีดงักล่าวเมื่อกจิการร่วมคา้มสีภาพคล่องเพยีงพอและจะชาํระคนืทัง้หมดภายในสิน้สดุโครงการ ดงันัน้จงึไม่มี

การตัง้ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสญู 

วสัดคุงเหลือ 

วสัดุคงเหลอืสุทธขิองบรษิทัฯ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 และวนัที ่30 ธนัวาคม 2559 

75.9 ลา้นบาท 83.3 ลา้นบาท และ 135.09 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยวสัดุคงเหลอื รวมถงึน้ํามนัเชือ้เพลงิและวสัดุทัว่ไป 

อาทเิช่น มอเตอร ์สายพาน ลกูกลิง้ และสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
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รายการ 

งบการเงินรวม ส้ินสดุ ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2557 31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2559 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

น้ํามนัเชือ้เพลงิ 15.0 19.7 8.6 10.2 12.39 9.12 
วสัดุทัว่ไป 60.9 80.3 75.1 89.8 123.51 90.88 
วสัดคุงเหลือ 75.9 100.0 83.7 100.0 135.9 100.0 

หกั ค่าเผือ่มลูค่าสนิคา้ลดลง - - (0.4) (0.5) (0.81) (0.60) 

สทุธิ 75.9 100.0 83.3 99.5 135.09 99.40 

โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 และ 31 ธนัวาคม 2559 บรษิทัฯ มกีารหกัค่าเผือ่มลูค่าสนิคา้ลดลง เน่ืองจาก

เป็นรายการทีเ่ป็นอะไหล่ของเครื่องจกัรในโครงการเหมอืงแม่เมาะทีป่จัจุบนั บรษิทัฯ ไม่ไดนํ้าเครื่องจกัรดงักล่าวมาใช้

ในการดาํเนินงานโครงการแลว้ จงึมกีารหกัค่าเผื่อมลูค่าอะไหล่สาํหรบัเครื่องจกัรดงักล่าว แต่ยงัไม่ไดม้กีารตดัจาํหน่าย

เน่ืองจากบรษิทัฯ คาดว่าในอนาคตอาจสามารถนําอะไหล่ดงักล่าวมาปรบัปรุง (modify) และใชใ้นเครื่องจกัรอื่นได ้

สินทรพัยห์มุนเวียนอ่ืน 

สนิทรพัย์หมุนเวยีนอื่น ส่วนใหญ่ประกอบด้วย ภาษีรอเรยีกคนื ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า ภาษีซือ้ที่ยงัไม่ถึงกําหนด

ชําระ ในวนัที ่31 ธนัวาคม 2557 วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 และ 31 ธนัวาคม 2559 มจีํานวนเท่ากบั 156.58 ลา้นบาท 

145.32 ลา้นบาท และ 142.59 ลา้นบาท ตามลาํดบั  

รายการ 

งบการเงินรวมส้ินสดุ ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2557 31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2559 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สินทรพัยห์มนุเวียนอ่ืนๆ       

ภาษมีลูค่าเพิม่รอเรยีกคนื 49.37 31.53 23.91 16.45 12.21 8.56 

ภาษซีื้อทีย่งัไมถ่งึกาํหนดชาํระ 5.83 3.72 12.77 8.79 33.16 23.26 

ภาษเีงนิไดห้กั ณ ทีจ่่ายรอเรยีกคนื 79.27 50.63 73.28 50.43 45.49 31.90 

เงนิทดรองจ่าย 4.18 2.67 6.64 4.56 5.68 3.98 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหน้า 13.63 8.70 23.39 16.10 43.76 30.69 

อื่นๆ 4.30 2.75 5.34 3.67 2.30 1.61 

รวม 156.58 100.0 145.32 100.0 142.59 100.0 

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พื่อขาย 

กจิการร่วมคา้เอสควิ-ไอทดี ีไดใ้หบ้รกิารขดุและขนดนิ กบัการไฟฟ้าฝา่ยผลติแหง่ประเทศไทยและกจิการร่วมคา้

ไอทดี-ีเอสควิ แลว้เสรจ็ในระหวา่งเดอืนมถุินายน 2558 และกนัยายน 2559 ตามลาํดบั ปจัจุบนัการดาํเนินงานของ

กจิการร่วมคา้ เอสควิ-ไอทดี ี เป็นเรื่องของการเรยีกเกบ็หน้ีจากลกูคา้ การจ่ายชาํระหน้ีและการตกลงร่วมกนัระหว่างผู้

ร่วมการงานในการดาํเนินการตามแผนเพื่อหาผูซ้ือ้สนิทรพัยซ์ึง่ผูบ้รหิารคาดว่าการขายจะเสรจ็สมบรูณ์ภายใน 1 ปี 

 ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2559 สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนทีถ่อืไวเ้พื่อขายเป็นเครื่องจกัรและอุปกรณ์จาํนวน 167.63 

ลา้นบาท (สทุธจิากขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสนิทรพัยจ์าํนวน 26 ลา้นบาท) 
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สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 

ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 

ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ - สทุธ ิของบรษิทัฯ วนัที ่31ธนัวาคม 2557 วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 และวนัที ่ 31 

ธนัวาคม 2559 เท่ากบั 1,969.0 ลา้นบาท 3,480.3 ลา้นบาท และ 3,641.4 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยทีด่นิ อาคาร และ

อุปกรณ์ - สทุธ ิของบรษิทัฯ สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

รายการ 

งบการเงินรวม ส้ินสดุ ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2557 31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2559 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ทีด่นิ 38.5 2.0 38.5 1.1 38.5 1.06 

อาคาร 98.1 5.0 80.1 2.3 109.63 2.01 

แคมป์ 0.8 0.0 3.2 0.1 12.37 0.34 

เครือ่งจกัรและอุปกรณ์ 1,793.7 91.1 3,144.8 90.4 2,952.92 81.09 

เครือ่งตกแต่ง 4.4 0.2 3.3 0.1 4.32 0.12 

อุปกรณ์สาํนกังาน 3.2 0.2 5.3 0.2 4.73 0.12 

ยานพาหนะ 13.5 0.7 10.1 0.3 8.93 0.25 

สนิทรพัยร์ะหว่างก่อสรา้ง 2.0 0.1 132.1 3.8 474.33 13.03 

อะไหล่ทีใ่ชด้าํเนินงาน 14.9 0.8 62.9 1.8 35.67 1.98 

รวมท่ีดินอาคารและอปุกรณ์ – สทุธิ 1,969.0 100.0 3,480.3 100.0 3,641.40 100.0 

ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ - สทุธ ิของบรษิทัฯ  ณ 31 ธนัวาคม 2559 เพิม่ขึน้จาก ณ 31 ธนัวาคม 2559 เท่ากบั 

161.1 ลา้นบาทหรอืคดิเป็นรอ้ยละ 4.6 เน่ืองมาจากการจดัซือ้-จดัหาเครื่องจกัรและอุปกรณ์ของโครงการแม่เมาะ 8  

14.2.3 แหล่งที่มาของเงนิทุน 

ความเหมาะสมของโครงสรา้งเงินทุน 

บรษิทัฯ มอีตัราสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ ของบรษิทัฯ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559  ลดลงจาก ณ วนัที ่31 

ธนัวาคม 2558 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากส่วนของผูถ้อืหุน้ทีเ่พิม่ขึน้จากการเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ในเดอืนตุลาคม 2559 

จาํนวน 380 ลา้นหุน้ ทาํใหทุ้นชาํระแลว้ของบรษิทัฯ เพิม่ขึน้จาก 750 ลา้นบาทเป็น 1,130 ลา้นบาท  

หน้ีสิน 

หน้ีสนิรวมของบรษิัทฯ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 

เท่ากบั 2,360.3 ลา้นบาท 3,749.4 ลา้นบาท และ 3,753.38 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยหน้ีสนิรวมของบรษิทัฯ ส่วนใหญ่ 

ประกอบดว้ย เงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ เจา้หน้ีตามสญัญาเช่าการเงนิ และเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น เป็นต้น และ

ในปี 2558 เพิม่ขึน้จากปี 2557 จากเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิสาํหรบัโครงการหงสา โดยเป็นเงนิกูย้มืวงเงนิกูย้มืระยะ

ยาวทัง้หมด 1,400 ลา้นบาท เพื่อใชล้งทุนในโครงการซึง่เริม่ดําเนินงานเมื่อ 22 มถุินายน 2558 และเบกิถอนเงนิกูย้มื

ระยะยาวทัง้หมดแลว้ในปี 2558  
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ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 หน้ีสนิรวมเพิม่ขึน้จากเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิเพื่อเป็นเงนิหมุนเวยีนใช้

ในกจิการ และบางส่วนนํามาคนืเงนิกู้ยมืบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั และเจ้าหน้ีตามสญัญาเช่าการเงนิทีเ่พิม่ขึน้เน่ืองจาก

โครงการหงสามกีารเช่าซือ้เครื่องจกัรเพิม่ขึน้  

เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน 

เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอื่นของบรษิัทฯ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 และวนัที่ 31 

ธนัวาคม 2559 เท่ากบั 440.7 ลา้นบาท 728.3 ลา้นบาท และ 568.5 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

รายการ 

งบการเงินรวมส้ินสดุ ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2557 31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2559 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 

- บุคคลภายนอก 333.3 75.6 627.84 86.2 518.07 91.13 
- กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 107.4 24.4 100.5 13.8 50.4 8.87 

รวมเจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน 440.7 100.0  728.34 100.0 568.47 100.0 

เจา้หน้ีการคา้ของบรษิทัฯ ทีเ่ป็นบุคคลภายนอก ประกอบดว้ย ผูข้ายวสัดุอุปกรณ์ วตัถุระเบดิ น้ํามนัเชื้อเพลงิ 

และอื่นๆ เป็นต้น โดย ณ 31 ธนัวาคม 2559 มจีาํนวนลดลงจากปีก่อนหน้าเน่ืองจากมกีารทยอยชําระคนืตามกําหนด

ชาํระและวางแผนการสัง่ซือ้ไดต้รงตามงบประมาณทีต่ัง้ไว ้

ในสว่นเจา้หน้ีการคา้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั สามารถพจิารณาเป็น 4 รายการคอื (1) รายการคา้งชาํระค่าเช่า

แคมป์ทีบ่รษิทัฯ ตอ้งชาํระแก่บรษิทั สหกลเอนยเินียร ์จาํกดั (2) รายการเจา้หน้ีค่าบรหิารที ่ ITD-SQ ตอ้งชาํระแก่ ITD 

ทีบ่รษิทัฯ บนัทกึรายการเฉพาะสว่นไดเ้สยีของบรษิทัฯ (3) รายการเจา้หน้ีค่าวตัถุระเบดิทีบ่รษิทัฯ ตอ้งชาํระแก่ ITD-

SQ และ (4) รายการเจา้หน้ีค่าวสัดุอุปกรณ์และวตัถุระเบดิทีบ่รษิทัฯ ตอ้งชาํระแก่ SQ-ITD  

เจ้าหน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน 

บรษิทัฯ มสีญัญาเช่าการเงนิ ซึง่เป็นการเช่าซือ้เครื่องจกัรหลกัและยานพาหนะ อาทเิช่น รถขุด รถบรรทุก และ

รถยนต ์เป็นตน้ เพื่อใชใ้นการดาํเนินงานของโครงการเหมอืงแม่เมาะ ซึง่สาํหรบัเครื่องจกัรหลกัมรีะยะเวลาตามสญัญา

เช่าประมาณ 4-6 ปี  

ทัง้น้ี เจ้าหน้ีตามสญัญาเช่าการเงนิของบรษิัทฯ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 และ ณ 

วนัที ่31 ธนัวาคม 2559  เท่ากบั 296.5  ลา้นบาท 257.6  ลา้นบาท และ 446.2ลา้นบาท ตามลําดบั โดย ณ วนัที ่31 

ธนัวาคม 2559 เจา้หน้ีตามสญัญาเช่าการเงนิเพิม่ขึน้เน่ืองจากมกีารทาํสญัญาเช่าการเงนิโดยสว่นใหญ่สาํหรบัรถบรรทกุ 

สาํหรบัโครงการหงสาและโครงการแม่เมาะ 8 

รายการ 

งบการเงินรวมส้ินสดุ ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2557 31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2559 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

เจา้หนี้ตามสญัญาเช่าการเงนิ       
ไมเ่กนิ 1 ปี 206.2 36.4 71.7 19.1 116.47 19.09 
ทีเ่กนิกว่า 1 ปี แต่ไมเ่กนิ 5 ปี 237.7 41.9 248.6 66.2 485.94 79.64 
มากกว่า 5 ปี 122.9 21.7 55.4 14.8 7.76 1.27 
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รายการ 

งบการเงินรวมส้ินสดุ ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2557 31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2559 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รวม 566.8 100.0 375.7 100.0 610.16 100.0 
หกั ดอกเบีย้รอตดับญัช ี (91.2) (16.1) (64.3) (17.1) (77.03) (12.62) 
หกั ส่วนทีถ่งึกาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี 

(179.1) (31.6) (53.8) (14.3) (86.93) (14.25) 

เจ้าหน้ีตามสญัญาเช่าการเงินสทุธิ 296.5 52.3 257.6 68.6 446.2 73.13 

 

เงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน 

เงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิของบรษิทัฯ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 และ ณ วนัที ่31 

ธนัวาคม 2559 เท่ากบั 843.3 ลา้นบาท 1,834.1 ลา้นบาท และ 1,921.1 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยเงนิกูย้มืระยะสัน้และ

ระยะยาวของบรษิทัฯ สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

รายการ 

งบการเงินรวมส้ินสดุ ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2557 31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2559 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

เงินกู้ยืมระยะสัน้ 313.4 37.2 126.5 6.9 400.0 20.8 

เงินกู้ยืมระยะยาว            

ส่วนทีถ่งึกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 529.9 62.8 168.3 9.2  387.8 20.2 

ส่วนทีถ่งึกาํหนดชาํระเกนิกวา่ 1 ปี - - 1,539.3 83.9  1,133.3 59.0 

รวม 529.9 62.8 1,707.6 93.1  1,521.1 79.2 

รวมทัง้หมด 843.3 100.0  1,834.1 100.0  1,921.1 100.0 

โดยในปี 2557 เน่ืองจาก ITD-SQ ซึง่เป็นกจิการร่วมคา้ของบรษิทัฯ ไม่สามารถดํารงอตัราส่วนทางการเงนิ

ตามทีร่ะบุในสญัญากูย้มืเงนิกบัธนาคารได ้จงึไม่เป็นตามเงื่อนไขของสญัญาเงนิกูย้มื บรษิทัฯ จงึไดจ้ดัประเภทเงนิกูย้มื

ดงักล่าวจากเงนิกูย้มืระยะยาวเป็นเงนิกูย้มืระยะสัน้ ซึง่เป็นหน้ีสนิหมนุเวยีนในงบแสดงฐานะการเงนิของบรษิทัฯ จงึทํา

ใหเ้งนิกูย้มืระยะยาวของบรษิทัฯ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 ไม่มยีอดคงเหลอื อย่างไรกด็ ีในไตรมาสแรกของปี 2558 

ITD-SQ ไดร้บัจดหมายยกเลกิการดํารงอตัราส่วนทางการเงนิจากธนาคาร ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึได้จดัประเภทเงนิกู้ยมื

ดงักล่าวเป็นเงนิกูย้มืระยะยาวตามเงื่อนไขปกตใินสญัญาเงนิกูย้มื และมกีารชาํระคนืเงนิกูย้มืระยะยาวตามแผน และ ณ 

วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 เงนิกูย้มืเพิม่ขึน้จากเงนิกูย้มืสาํหรบัโครงการเหมอืงหงสา และ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 

เพิม่ขึน้เน่ืองจากบรษิทัฯ มเีงนิกูย้มืระยะสัน้เพิม่ขึน้สาํหรบัใช้เป็นเงนิหมุนเวยีนในกจิการและส่วนหน่ึงสาํหรบัคนืเงนิ

กูย้มืบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 บรษิทัฯ มวีงเงนิตามสญัญาเงนิกูท้ีย่งัไม่ไดเ้บกิใช ้ดงัน้ี 

สินเช่ือ 

วงเงิน 

(ล้านบาท) 

อตัราดอกเบีย้ 

(ร้อยละต่อปี) 

วงเงินท่ียงัไม่ได้เบิกใช้  

(ล้านบาท) เง่ือนไขการจ่ายชาํระ 

     

หนงัสอืคํ้าประกนั 5,787 0.25-0.75 1,545 - 

เงนิกูย้มืระยะสัน้ เงนิกูเ้บกิเงนิเกนิบญัช ี 10,386 MOR 9,867 - 
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สินเช่ือ 

วงเงิน 

(ล้านบาท) 

อตัราดอกเบีย้ 

(ร้อยละต่อปี) 

วงเงินท่ียงัไม่ได้เบิกใช้  

(ล้านบาท) เง่ือนไขการจ่ายชาํระ 

เลตเตอรอ์อฟเครดติ ทรสัต์รซีที สญัญาซื้อ

ขายเงนิตราต่างประเทศ วงเงนิป้องกนั

ความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ 

MOR -1% 

MLR -1% 

อตัราดอกเบีย้

เงนิฝากประจาํ 3 

เดอืน + 2% 

เงนิกูร้ะยะยาว – โครงการเหมอืงหงสา 1,400 

 

 

MLR – 1 

 

 

- 

 

 

ชําระดอกเบี้ยทุกเดือน เริ่ม

ชําระคนืเงนิต้นทุกเดอืน ตาม

อัตราของการรับเงินค่างาน 

เริ่มชําระงวดแรกสิ้นเดือน

มกราคม 2560 

เงนิกูร้ะยะยาว – โครงการเหมอืงแมเ่มาะ

          สญัญาที ่8 

5,065 

 

 

MLR – 1 

 

 

4,869 

 

 

ชําระในวนัทําการสุดทา้ยของ

แต่ละเดอืน เริม่ชําระงวดที่ 1 

ในเดอืนมกราคม 2561 ชําระ

ตามจํานวนเงินค่างานของ

โครงการทีไ่ดร้บั 

เงนิกูแ้บบมกีาํหนดเวลาวงเงนิ ก 900 

 

 

MLR - 0.75 

 

 

- 

 

 

ชําระคนืเงนิต้นตามจํานวนที่

สูงกว่าระหว่างอัตราร้อยละ

ของรายได้ค่างวดงานหรือ

จาํนวนเงนิข ัน้ตํ่าตามสญัญา 

เงนิกูแ้บบมกีาํหนดเวลาวงเงนิ ข 150 

 

 

MLR - 0.75 

 

 

105 

 

 

ชําระคนืเงนิต้นตามจํานวนที่

สูงกว่าระหว่างอัตราร้อยละ

ของรายได้ค่างวดงานหรือ

จาํนวนเงนิข ัน้ตํ่าตามสญัญา 

เงนิกูย้มืของบรษิทัฯ มขีอ้จาํกดัต่างๆ เป็นการทัว่ไป ซึง่รวมถงึขอ้จํากดัในการดํารงอตัราส่วนทางการเงนิ การ

ก่อภาระหน้ีสนิของบรษิทัฯ ความสามารถในการชําระหน้ี และอตัราส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ เงนิกูย้มืคํ้าประกนั

โดยการจดจํานองที่ดนิพร้อมสิง่ปลูกสร้างที่มอียู่ในปจัจุบนั และที่จะมขีึน้ในอนาคต จํานําหรอืจํานองเครื่องจกัรของ

โครงการในสว่นทีเ่ป็นกรรมสทิธิข์องบรษิทัฯ รวมถงึการโอนสทิธใินการรบัผลประโยชน์จากกรมธรรมป์ระกนัภยั และคํ้า

ประกนัโดยกรรมการบรษิทัซึง่หลงัจากบรษิทัเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยแลว้สถาบนัการเงนิได้

มหีนงัสอืบอกยกเลกิบุคคลคํ้าประกนัในเดอืนมกราคม 2560 และกุมภาพนัธ ์2560 

เงินกู้ยืมระยะสัน้จากบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลและกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัของบรษิทัฯ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 วนัที ่31 ธนัวาคม 

2558 และ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2559 เท่ากบั 126.9 ลา้นบาท 75.8 ลา้นบาท และ 59 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยแบ่งเป็น

เงินกู้ยืมส่วนหน่ึงที่บริษัทฯ กู้ยืมจากผู้ถือหุ้นและกรรมการบริษัทฯ เพื่อเสริมสภาพคล่องทางธุรกิจของบริษัทฯ 

(รายละเอยีดการกูย้มืจากบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ในหวัขอ้ รายการระหว่างกนั)  

เงินรบัล่วงหน้าจากลูกค้า 

บรษิทัฯ มรีายการเงนิรบัล่วงหน้าจากลกูคา้ ตามสญัญาบรกิารระหว่าง บรษิทัฯ และบรษิทั หงสาเพาเวอร ์จาํกดั

โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 และวนัที ่31 ธนัวาคม 2559 เท่ากบั 200.0 ลา้นบาท 275.3 
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ลา้นบาท และ 127.29 ลา้นบาท ตามลําดบั ซึง่ลดลงเน่ืองจากมเีงื่อนไขการชําระโดยทยอยหกัรอ้ยละ 10 ของมูลค่า

บรกิารทีบ่รษิทัฯ เรยีกเกบ็แต่ละงวด ทาํใหเ้งนิรบัล่วงหน้าจากลกูคา้ลดลงตามกาํหนดการชาํระ โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

รายการ 

งบการเงินรวมส้ินสดุ ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2557 31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2559 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ส่วนทีถ่งึกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 40.4 20.2 208.0 75.6 127.29 100.0 

ส่วนทีถ่งึกาํหนดชาํระเกนิกวา่ 1 ปี 159.6 79.8 67.3 24.4 0.0 0.0 

รวมเงนิรบัล่วงหน้า 200.0 100.0 275.3 100.0 127.29 100.0 

 

ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดขึน้ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 และ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559  บรษิทัฯ มภีาระผูกพนัและ

หน้ีสนิทีอ่าจจะเกดิขึน้ ดงัน้ี 

ภาระผกูพนัเกีย่วกบัการคํ้าประกนัสาํหรบัการดาํเนินงานของบรษิทัฯ 

บรษิทัฯ และกจิการทีด่าํเนินงานร่วมกนัมหีนงัสอืคํ้าประกนัทีอ่อกโดยสถาบนัการเงนิในนามบรษิทัฯ และกจิการ

ทีด่าํเนินงานร่วมกนัเฉพาะสว่นของบรษิทัฯ สาํหรบัการยื่นประมูล การคํ้าประกนัเงนิรบัล่วงหน้า การคํ้าประกนัผลงาน

สาํหรบัโครงการต่างๆของบรษิทัฯ โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 เท่ากบั 2,269 ลา้นบาท และ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 

2558 เท่ากบั 4,332 ลา้นบาท และ 31 ธนัวาคม 2559 เท่ากบั 4,241 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ในช่วงปี 2558  และ ปี 2559 

เน่ืองจากมหีนังสอืคํ้าประกนัสําหรบัโครงการเหมอืงแม่เมาะ 8 โดยเป็นภาระผูกพนัทางปฏบิตัิตามปกติธุรกจิ โดย

บรษิทัฯ ไม่คาดว่าจะมผีลเสยีหายจากภาระคํ้าประกนัดงักล่าว  

ภาระผกูพนัเกีย่วกบัการซือ้วสัดุและโปรแกรมคอมพวิเตอร ์

บรษิทัฯ มภีาระผูกพนัเกี่ยวกบัการซื้อวสัดุและโปรแกรมคอมพวิเตอร์ ซึ่งบรษิทัฯ ได้ทําสญัญาซื้อและติดตัง้

โปรแกรม Oracle และจะตอ้งจ่ายเงนิสาํหรบังานบาํรุงรกัษาระบบในอนาคตเป็นจาํนวนเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 

และ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 เท่ากบั 0.3 ลา้นบาท และ 0.4 ลา้นบาทและ ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2559 บรษิทัฯ ไม่มี

ภาระผกูพนัสาํหรบัรายการน้ี 

ภาระผกูพนัเกีย่วกบัการซือ้เครื่องจกัร 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 บรษิทัมภีาระผกูพนัเกีย่วกบัการซือ้เครื่องจกัรกบับรษิทัต่างประเทศหลายราย โดย

บรษิทัผกูพนัทีจ่ะตอ้งจ่ายค่าเครื่องจกัรตามทีร่ะบุไวใ้นสญัญา 

ภาระผกูพนัตามสญัญาก่อสรา้งบา้นพกัวศิวกรและบา้นพกัพนกังาน 

บรษิทัฯ มภีาระผูกพนัตามสญัญาก่อสร้างบา้นพกัวศิวกรและบ้านพกัพนักงาน ณ 31 ธนัวาคม 2559 เท่ากบั 

3.27 ลา้นบาท 
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ภาระผกูพนัตามสญัญาจา้งเหมาขดุ-ขนดนิและถ่านหนิ 

บรษิทัฯ มภีาระผูกพนัตามสญัญาจ้างเหมาขุด-ขนดนิและถ่านหนิที่จะต้องจ่ายค่าบรกิารตามที่ระบุในสญัญา

สาํหรบัการจา้งเหมาของโครงการเหมอืงแม่เมาะ 8 และโครงการเหมอืงหงสา 

ภาระผกูพนัตามสญัญาจา้งบรกิารซ่อมบาํรุงเครื่องจกัร 

บรษิทัฯ มภีาระผกูพนัตามสญัญาจา้งบรกิารซ่อมบาํรุงเครื่องจกัรทีจ่ะตอ้งจ่ายค่าบรกิารตามทีร่ะบุในสญัญา  

ส่วนของผูถื้อหุ้น 

ส่วนของผูถ้ือหุน้ของบรษิทัฯ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 และ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 

บรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้ เท่ากบั 388.9 ลา้นบาท 739.6 ลา้นบาท และ 2,250.6 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

ส่วนของผูถ้ือหุ้นของบรษิัทฯ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 เพิม่ขึน้ 1,510.94 ล้านบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 

204.28 จาก ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 โดยมสีาเหตุหลกั มดีงัน้ี  

(ก) ในการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2559 เมื่อวนัที ่15 กรกฏาคม 2559 ผูถ้อืหุน้มมีตอินุมตัดิงัน้ี 

(1) ใหล้ดทุนจดทะเบยีนจาก 1,000 ลา้นบาท เป็น 750 ลา้นบาท โดยตดัหุน้ทีย่งัมไิดอ้อกจําหน่ายจํานวน 

250 ลา้นหุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท เป็นจํานวนเงนิ 250 ลา้นบาท โดยบรษิทัจดทะเบยีนลดทุน

กบักรมพฒันาธุรกจิการคา้แลว้ เมื่อวนัที ่21 กรกฏาคม 2559   

(2) ใหเ้พิม่ทุนจดทะเบยีนจาก 750 ลา้นบาทเป็น 1,150 ลา้นบาท โดยออกหุน้สามญัใหม่จาํนวน 400 ลา้น

หุน้ มูลค่าทีต่ามไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อเสนอขายหุน้ใหป้ระชาชนทัว่ไป 380 ลา้นหุน้และรองรบัการใช้

สทิธติามใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ20 ลา้นหุน้ โดยบรษิทั ไดจ้ดทะเบยีนเพิม่ทุนกบักรมพฒันาธุรกจิการคา้

แลว้เมื่อวนัที ่22 กรกฎาคม 2559 และเมื่อวนัที ่12 ตุลาคม 2559 บรษิทัไดร้บัอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้

ทีอ่อกใหม่ต่อประชาชนทัว่ไป จาํนวน 380 ลา้นหุน้ ในราคาหุน้ละ 3.20 บาทต่อหุน้ สง่ผลใหบ้รษิทัฯ มี

สว่นเกนิจากการขายหุน้จาํนวน 803.5 ลา้นบาท 

รายการ 
จาํนวนเงิน

(ล้านบาท) 

เงนิสดรบัจากการเสนอขายหุน้ 1,216 

หกั:มลูค่าหุน้จาํนวน 380 ลา้นหุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท (380) 

หกั:ค่าใชจ่้ายในการเสนอขายหุน้ครัง้แรก (32.49) 

ส่วนเกนิมลูค่าหุน้ 803.51 

(ข) ผลประกอบการดําเนินการของบรษิทัฯ มกีําไรสุทธปิระจาํปี 2559 จํานวนเงนิ 322.7 ลา้นบาท ซึง่เพิม่ขึน้

จากปี 2558 จาํนวนเงนิ 88.7 ลา้นบาทหรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 263.6 

อตัราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นใน ปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 เท่ากบัร้อยละ 13.5 ร้อยละ 15.7 และร้อยละ 21.6 

ตามลาํดบั เพิม่ขึน้เน่ืองจากกาํไรในงวดน้ีเพิม่สงูขึน้ 

  

จาํนวน 

(ล้านบาท) 
ยอดการเปล่ียนแปลง (ล้านบาท) ยอดการเปล่ียนแปลง (ร้อยละ) 

2557 2558 2559 2557 2558 2559 2557 2558 2559 

ส่วนของผูถ้อืหุน้ 388.85 739.64 2,250.58 49.23 350.79 1,510.94 14.49 90.21 204.28 
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14.2.4 สภาพคล่อง 

 

 

 

 

กระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน 

กระแสเงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงานของบรษิทัฯ ปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 เท่ากบั 756.5 ลา้น

บาท 735.5 ลา้นบาท และ 404.8 ตามลาํดบั โดยมสีาเหตุสาํคญัมาจากบรษิทัฯ มผีลการดาํเนินงานทีก่าํไร และมี

รายการบวกกลบัทีไ่มใ่ช่เงนิสด เช่น ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจาํหน่าย เป็นตน้ และมกีารเปลีย่นแปลงหน้ีสนิดาํเนินงาน

เพิม่ขึน้ เช่น เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น เงนิรบัล่วงหน้าจากลกูคา้ เป็นตน้ 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 

กระแสเงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุนของบรษิทัฯ ในปี  ปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 เท่ากบั 92.8 ลา้นบาท 

1,719.4 ลา้นบาท และ 690 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซึง่เงนิสดจา่ยดงักล่าวจะเป็นในรปูแบบของการลงทุนซือ้เครื่องจกัร

และอุปกรณ์เพื่อนําไปใชเ้พิม่ประสทิธภิาพการทาํงานภายในโครงการ 

บรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทนุในปี 2557 โดยมสีาเหตุสาํคญัมาจากบรษิทัฯ จ่ายเงนิสดเพื่อ

ซือ้เครื่องจกัร อาทเิช่น รถขดุ รถบรรทุก และเครื่องจกัรใหม่ทดแทนเครื่องจกัรเก่าตามแผนงาน เป็นตน้ 

บรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทนุในปี 2558 โดยมสีาเหตุสาํคญัมาจากบรษิทัฯ จ่ายเงนิสดเพื่อ

ซือ้เครื่องจกัรและอุปกรณ์สาํหรบัโครงการเหมอืงหงสา และซือ้สายพานใหม่ทดแทนสายพานเก่าของโครงการเหมอืงแม่

เมาะตามแผนงาน 

บรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทนุในปี 2559 โดยมสีาเหตุสาํคญัมาจากบรษิทัฯ จ่ายเงนิสดเพื่อ

ซือ้เครื่องจกัรและอุปกรณ์สาํหรบัโครงการแม่เมาะ 8 และโครงการหงสา 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 

กระแสเงนิสดสทุธไิดม้า (ใชไ้ป) ใน กจิกรรมจดัหาเงนิของบรษิทัฯ ในปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 เท่ากบั 

(665.9) ลา้นบาท 998.7 ลา้นบาท และ 1,123.8 ลา้นบาท ตามลาํดบั  

บรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิ ในปี 2557  โดยมสีาเหตุสาํคญัมาจากการจ่ายชาํระคนื

เงนิกูย้มืกบัสถาบนัการเงนิ การจ่ายชําระเจา้หน้ีตามสญัญาเช่าการเงนิ และจ่ายคนืเงนิกู้ยมืจากบุคคลหรอืกจิการที่

เกีย่วขอ้ง 

รายการ 
จาํนวน (ล้านบาท) 

2557 2558 2559 

เงนิสดสุทธ ิ(ใชไ้ป) จากกจิกรรมดาํเนินงาน 756.46 735.46 404.75 

เงนิสดสุทธ ิ(ใชไ้ป) จากกจิกรรมลงทุน (92.81) (1,719.39) (690.03) 

เงนิสดสุทธ ิ(ใชไ้ป) จากกจิกรรมจดัหาเงนิ (665.87) 998.68 1,123.79 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้(ลดลง) สุทธ ิ (2.23) 14.74 838.52 
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บรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดสทุธไิดม้าในกจิกรรมจดัหาเงนิ ในปี 2558 โดยมสีาเหตุสาํคญัเกดิจากเงนิกูย้มืระยะยาว

ที่เพิ่มขึน้จํานวน 1,393 ล้านบาท สําหรบัโครงการเหมอืงหงสาและบรษิัทฯ ได้รบัเงินจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน 

250.0 ลา้นบาทในระหว่างปี 

บรษิัทฯ มกีระแสเงินสดสุทธไิด้มาในกจิกรรมจดัหาเงนิ ในปี 2559 เกิดจากการกู้ยมืเงนิกู้ยมืระยะสัน้จาก

สถาบนัการเงนิเพิม่ขึน้ ในขณะที่จ่ายชําระคนืเงนิกู้ยมืระยะยาวกบัสถาบนัการเงนิ เงนิกู้ยมืจากบุคคลหรอืกจิการที่

เกี่ยวขอ้งและการจ่ายชําระเจ้าหน้ีตามสญัญาเช่าการเงนิ และบรษิัทฯ ได้รบัเงนิจากการเสนอขายหุ้นเพิม่ทุน 1,216 

ลา้นบาทในระหว่างปี 

14.2.5 การวิเคราะหอ์ตัราส่วนทางการเงินท่ีสาํคญั 

รายการ 
 

หน่วย 

งบการเงินรวม 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

อตัราส่วนสภาพคล่อง 
 

   

อตัราสว่นสภาพคล่อง เท่า 0.41 0.64 1.30 

อตัราสว่นสภาพคล่องหมนุเรว็ เท่า 0.26 0.48 1.01 

อตัราสว่นสภาพคล่องกระแสเงนิสด เท่า 0.47 0.46 0.25 

อตัราสว่นสภาพคล่อง 

บรษิทัฯ มอีตัราส่วนสภาพคล่อง เท่ากบั 0.41 เท่า 0.64 เท่า และ 1.30 เท่า ณ วนัที ่ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 

วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 และวนัที ่31 ธนัวาคม 2559 ตามลาํดบั  

อตัราสว่นสภาพคล่อง ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 ลดลง จาก ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 โดยมสีาเหตุหลกัมา

จากเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิทีเ่พิม่ขึน้เน่ืองจาก ITD-SQ ซึง่เป็นกจิการร่วมคา้ของบรษิทัฯ ไม่สามารถดาํรง

อตัราสว่นทางการเงนิตามทีร่ะบใุนสญัญากูย้มืเงนิกบัธนาคารได ้ จงึไม่เป็นตามเงื่อนไขของสญัญาเงนิกูย้มื บรษิทัฯ จงึ

ไดจ้ดัประเภทเงนิกูย้มืดงักล่าวจากเงนิกูย้มืระยะยาวเป็นเงนิกูย้มืระยะสัน้ทาํใหเ้งนิกูย้มืระยะสัน้เพิม่ขึน้ อย่างไรกด็ ี

ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2558  บรษิทัฯ ไดร้บัจดหมายยกเลกิการดาํรงอตัราสว่นทางการเงนิ ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึไดจ้ดั

ประเภทเงนิกูย้มืระยะยาวตามเงือ่นไขปกตใินสญัญาเงนิกูย้มื ทาํให ้ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 เงนิกูย้มืในสว่นขา้งตน้ 

กลบัมาจากเงนิกูย้มืระยะสัน้เป็นเงนิกูย้มืระยะยาว และทาํใหบ้รษิทัฯ มอีตัราสว่นสภาพคล่องทีด่ขี ึน้ ณ วนัที ่  31 

ธนัวาคม 2558 

อตัราสว่นสภาพคล่อง ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2559 เท่ากบั 1.30 ซึง่เป็นอตัราสว่นทีเ่พิม่ขึน้จากปี 2558 และปี 

2557 โดยมสีาเหตุจากการเพิม่ขึน้ของสนิทรพัยห์มุนเวยีนของบรษิทั ซึง่เพิม่ขึน้เป็น 2,255.3 ลา้นบาทในปี 2559 จาก 

918.8 ลา้นบาท ในปี 2558 หรอืคดิเป็นการเพิม่ขึน้รอ้ยละ 145.46  โดยเป็นผลมาจากเงนิสดรบัจากการเสนอขายหุน้

และรายการเทยีบเท่าเงนิสด และมลูค่างานตามสญัญาทีย่งัไม่เรยีกเกบ็จากลกูคา้ซึง่เพิม่ขึน้รอ้ยละ 60.8  

อย่างไรกด็ใีนช่วงปี 2557ถงึปี 2558 บรษิทัมอีตัราสว่นสภาพคล่องตํ่ากว่า 1 แต่ไมไ่ดส้ง่ผลกระทบใหบ้รษิทั

เพราะการเริม่ดาํเนินงานในแต่ละโครงการบรษิทัฯ จะไดร้บัเงนิล่วงหน้าจากลกูคา้เพื่อเป็นเงนิทุนหมุนเวยีนในการซือ้

หรอืมดัจาํค่าเครื่องจกัรประมาณรอ้ยละ 10 และไดร้บัเครดติจากเจา้หน้ีการคา้ทาํใหย้ดืระยะเวลาชาํระหน้ีไดต้ามกระแส

เงนิสดทีเ่ขา้มา 
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อตัราสว่นความสามารถในการทาํกาํไร 

รายการ 

 

 

หน่วย 

งบการเงินรวม 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

อตัราส่วนความสามารถในการทาํกาํไร 
 

    

อตัรากําไรขัน้ต้น รอ้ยละ 23.59 26.23 28.64 

อตัรากําไรจากการดาํเนินงาน รอ้ยละ 10.68 11.01 18.57 

อตัรากําไรสทุธ ิ รอ้ยละ 3.03 4.74 11.08 

อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ รอ้ยละ 13.52 15.73 21.58 

บรษิทัฯ มอีตัรากําไรขัน้ต้นเท่ากบัรอ้ยละ 23.6 รอ้ยละ 26.2 และรอ้ยละ 28.6 สาํหรบังวดปี 2557 2558 และ 

2559 ตามลําดบัทัง้น้ีเป็นผลมาจากโครงการแม่เมาะ 8 และโครงการหงสาที่ได้พฒันาและปรบัปรุงเครื่องจกัรให้มี

คุณภาพทาํงานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและควบคุมพืน้ทีก่ารทาํงานไดเ้ป็นไปตามเป้าหมายทีบ่รษิทัฯ วางไว ้

บรษิทัฯ มอีตัรากําไรสุทธเิท่ากบัรอ้ยละ 3.03 รอ้ยละ 4.74 และรอ้ยละ 11.08 สาํหรบังวดปี 2557 2558 และ 

2559 ตามลาํดบัโดยปจัจยัหลกัๆ ทีท่าํใหก้าํไรของบรษิทัฯ เพิม่ขึน้อย่างต่อเน่ืองมาจากการบรหิารและจดัการโครงการ

ใหเ้ป็นไปตามแผนงานพรอ้มทัง้การควบคุมและบาํรุงรกัษาเครื่องจกัรใหม้ปีระสทิธภิาพอยู่เสมอ 

นอกจากน้ี บรษิทัฯ มอีตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้เท่ากบัรอ้ยละ 13.5 รอ้ยละ 15.7 และรอ้ยละ 21.5 สาํหรบังวดปี  

2557 2558 และ 2559  ตามลําดบั ทัง้น้ี การเพิม่ขึน้เป็นสาเหตุมาจากกําไรสุทธทิีเ่พิม่ขึน้จากโครงการหงสา และแม่

เมาะโครงการ 8 

อตัราสว่นแสดงประสทิธภิาพในการดาํเนินงาน 

รายการ 

 

 

หน่วย 

งบการเงินรวม 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน 
 

    

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์ รอ้ยละ 1.75 2.45 6.15 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยถ์าวร รอ้ยละ 20.82 20.58 26.23 

อตัราการหมนุของสนิทรพัย ์ เท่า 0.58 0.52 0.55 

บรษิทัฯ มอีตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยเ์ท่ากบัรอ้ยละ 1.8 รอ้ยละ 2.5 และรอ้ยละ 6.2 สาํหรบังวดปี  2557 

2558 และ 2559 ตามลําดบั ซึง่เป็นอตัราทีค่่อนขา้งตํ่าเน่ืองจากบรษิทัฯ มสีนิทรพัยถ์าวรค่อนขา้งสงูตามลกัษณะการ

ประกอบธุรกจิทีม่กีารลงทุนในสนิทรพัยส์งูเพือ่การดาํเนินงานขดุขนและทาํใหม้ค่ีาเสือ่มราคาซึง่เป็นค่าใชจ้า่ยทีไ่ม่ใช่เงนิ

สดสงู อย่างไรกด็ ีหากพจิารณาจากอตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยถ์าวร ซึง่เป็นอตัราทีร่วมกาํไรสทุธแิละค่าเสือ่มราคา

ต่อสนิทรพัยถ์าวร จะเท่ากบัรอ้ยละ 20.8 รอ้ยละ  20.6  และรอ้ยละ 26.2 สาํหรบังวดปี  2557 2558 และ 2559 

ตามลาํดบั ซึง่เป็นอตัราทีส่งูขึน้มาก  
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อตัราสว่นวเิคราะหน์โยบายทางการเงนิ 

รายการ 

 

 

หน่วย 

งบการเงินรวม 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

อตัราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน      

อตัราสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ เท่า 6.07 5.07 1.67 

อตัราสว่นความสามารถในการจา่ยดอกเบีย้ เท่า 12.49 13.32 4.86 

อตัราสว่นความสามารถชําระภาระผกูพนั เท่า 0.93 0.34 0.42 

อตัราการจา่ยเงนิปนัผล รอ้ยละ 142.20 - - 

 อตัราส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ ของบรษิทัฯ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 ลดลงจาก ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 

2557 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากสว่นของผูถ้อืหุน้ทีเ่พิม่ขึน้จากการเพิม่ทุน 250.0 ลา้นบาท ถงึแมว้่าหน้ีสนิจะเพิม่ขึน้จาก

เงนิกูย้มืระยะยาวสาํหรบัโครงการหงสา 

อตัราสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ ของบรษิทัฯ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 ลดลงจาก ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 

2558 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากสว่นของผูถ้อืหุน้ทีเ่พิม่ขึน้เน่ืองจากบรษิทัฯ มกีาํไรสทุธเิพิม่ขึน้และจากการเพิม่ทุน 

บรษิทัฯ ไดม้กีารชาํระคนืเงนิกูย้มืบางสว่นเพื่อลดดอกเบีย้จ่าย ในสว่นของอตัราสว่นความสามารถในการชาํระดอกเบีย้ 

บรษิทัมคีวามสามารถในการชาํระดอกเบีย้ลดลงจากปี 2558 เน่ืองจากมภีาระดอกเบีย้และเงนิกูย้มืในสว่นของโครงการ

หงสาเตม็ปี 

ปัจจยัและอิทธิพลหลกัท่ีอาจมีผลต่อการดาํเนินงานและฐานะทางการเงินในอนาคต 

1. บรษิทัฯ คาดว่าจะมกีารรบัรูร้ายไดจ้ากโครงการเหมอืงหงสาไดเ้พิม่ขึน้ตามแผนงานทีก่าํหนดไว ้เน่ืองจาก

เครื่องจกัรและบุคลากรสามารถทาํงานไดเ้ตม็ประสทิธภิาพมากขึน้เป็นลาํดบั จากความคุน้เคยกบัสภาพหน้างานและ

การประสานงานกบัผูว้่าจา้งหรอืผูร้บัเหมารายอื่นทีร่าบรื่นขึน้ประกอบกบัเครื่องจกัรหลกัทีใ่ชใ้นการขดุ-ขนดนิเป็น

เครื่องจกัรใหมท่ัง้หมด ทาํใหอ้ตัราการผลติ (Productivity) สงู และค่าใชจ้่ายในการซ่อมบาํรุงมค่ีอนขา้งตํ่า ในขณะที่

ค่าใชจ้่ายดาํเนินงานทีเ่ป็นตน้ทนุคงทีจ่ะเพิม่ขึน้เลก็น้อยจากค่าแรงซึง่จะเพิม่จากการจา้งพนกังานทอ้งถิน่เป็นสว่นใหญ่ 

2. บรษิทัฯ เริม่รบัรูร้ายไดจ้ากโครงการเหมอืงแม่เมาะ 8 ตัง้แต่ไตรมาสที ่4 ของปี 2558 เป็นตน้ไปจากการใช้

เครื่องจกัรขนาดเลก็ในการดาํเนินการช่วงปี 2559-2560 และการใชเ้ครื่องจกัรหลกัในการดาํเนินงานระยะต่อไป ทัง้น้ี

บรษิทัฯ จะดาํเนินการวางแผนเหมอืงและวางแผนใชง้านเครื่องจกัร ใหส้ามารถปฏบิตังิานเตม็ประสทิธภิาพ เพื่อใหม้ี

รายรบัชดเชยรายจ่ายเตรยีมการและรายจ่ายลงทุนโดยเรว็ในขณะเดยีวกบัทีส่ามารถโยกยา้ยกาํลงัคนใหม้คีวาม

ต่อเน่ืองกนัจากโครงการเหมอืงแม่เมาะ 7และ 7/1 ไปโครงการเหมอืงแม่เมาะ 8 เพื่อไม่ใหเ้กดิการว่างงาน หรอืตอ้งจา้ง

พนกังานเพิม่เมื่อตอ้งดาํเนินโครงการเหมอืงแม่เมาะ 8 อย่างเตม็กาํลงัการผลติ 

3. ตน้ทุนค่าน้ํามนัเชือ้เพลงิซึง่คดิเป็นรอ้ยละ 15 – 16 ของตน้ทุนจากการใหบ้รกิารทัง้หมดยงัคงมแีนวโน้มที่

ลดลง หรอืคงที ่ทาํใหบ้รษิทัฯ ไดร้บัประโยชน์จากตน้ทุนทีล่ดตํ่าลงจากงบประมาณทีก่าํหนดไว ้

4. บรษิทัฯ และผูร่้วมคา้ (ITD) อยู่ในระหว่างการปรบัแผนงานและความรบัผดิชอบในการทาํงานของแต่ละฝา่ย

ในโครงการเหมอืงแม่เมาะ 7 เพื่อใหก้ารทาํงานเกดิประสทิธภิาพและไดป้ระโยชน์สงูสดุทัง้ 2 ฝา่ย เน่ืองจากสามารถ

ทาํงานทีเ่หมาะสมกบัสภาพเครือ่งจกัร และความเชีย่วชาญของแต่ละบรษิทั ทาํใหอ้ตัราการผลติเพิม่ขึน้  
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แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) 14 - 20 

5. เน่ืองจากบรษิทัฯ มกีารลงทุนในเครื่องจกัรในโครงการเหมอืงอยูแ่ลว้ ทาํใหบ้รษิทัฯ มขีอ้ไดเ้ปรยีบและ

ศกัยภาพในการลงทุนและมโีอกาสไดร้บัเลอืกในการเขา้ร่วมประมลูโครงการเหมอืงแม่เมาะในระยะต่อๆไป ซึง่ยงัมี

ปรมิาณถ่านหนิสาํรองอยู่อกีมาก ซึง่หากบรษิทัฯ ชนะการประมลูจะทาํใหม้รีายไดต่้อเน่ืองและมัน่คงไปอกีอย่างน้อย 

15-20 ปี 

6. บรษิทัฯ อยู่ระหว่างการพฒันาธรุกจิไฟฟ้าพลงังานทางเลอืกผ่านบรษิทั สหกลพาวเวอร ์จาํกดั ซึง่เป็นบรษิทั

ย่อยของบรษิทัฯ โดยเน้นโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานทางเลอืก โดยเฉพาะพลงังานลม ซึง่อยูใ่นขัน้ตอนศกึษาความ

เป็นไปไดข้องโครงการ  

7. ตน้ทุนอื่นๆ อาจมกีารเปลีย่นแปลงตามสภาพการณ์ทางเศรษฐกจิและนโยบายของรฐับาล เช่น ค่าแรงอาจ

ไดร้บัผลกระทบจากการขึน้อตัราค่าแรงขัน้ตํ่า อย่างไรกด็ ีบรษิทัฯ มกีารปรบัฐานค่าแรงและเงนิเดอืนของพนกังานใน

การปรบัค่าแรงขัน้ตํ่าเป็น 300 บาทต่อวนัเมื่อปี 2556 โดยไดท้ยอยปรบัใหส้งูกว่าเกณฑท์ีก่าํหนดไวด้ว้ยแลว้ ซึง่คาดว่า

หากมกีารปรบัค่าแรงขัน้ตํ่าเพิม่อกี บรษิทัฯ จะไม่ไดร้บัผลกระทบมากเหมอืนเช่นปี 2556 

8. บรษิัทฯ มกีารจดัสรรใบสําคญัแสดงสทิธฯิ จํานวน 18,000,000 หน่วยให้แก่กรรมการและพนักงานของ

บรษิทัฯ เมื่อวนัที ่12 ตุลาคม 2559 สง่ผลให ้บรษิทัฯ มภีาระในการทยอยรบัรูค่้าใชจ้่ายจากการจ่ายดว้ยหุน้เป็นเกณฑ์

จํานวนรวมประมาณ 4.72 ล้านบาท สาํหรบัปี 2559 นับตัง้แต่วนัที่ 12 ตุลาคม 2559 ซึ่งเป็นวนัที่กรรมการและ

พนกังานแต่ละท่านไดร้บัทราบถงึจาํนวนใบสาํคญัแสดงสทิธฯิ ทีจ่ะไดร้บั จนกระทัง่ถงึวนัสุดทา้ยทีส่ามารถใชส้ทิธติาม

ใบสาํคญัแสดงสทิธฯิ ได ้ทัง้น้ีค่าใชจ้่ายจากการจ่ายดว้ยหุน้เป็นเกณฑด์งักล่าว วดัมูลค่าโดยอา้งองิกบัราคาเสนอขาย

หุน้สามญัของบรษิทัฯ ต่อประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรกที่ราคาเสนอขายเท่ากบั 3.20 บาท อย่างไรกต็าม สําหรบั

ใบสาํคญัแสดงสทิธฯิ ส่วนทีเ่หลอือกี 2,000,000 หน่วยซึง่รอจดัสรรใหก้บัผูท้ีจ่ะเขา้มาดํารงตําแหน่งผูบ้รหิารระดบัสงู

ของบรษิัทฯ บรษิัทฯ อาจต้องมกีารรบัรู้ค่าใช้จ่ายจากการจ่ายด้วยหุ้นเป็นเกณฑ์ในอนาคต กรณีที่ได้ทําการจดัสรร

ใบสาํคญัแสดงสทิธฯิ ดงักล่าว โดยค่าใชจ้่ายจากการจ่ายดว้ยหุน้เป็นเกณฑส์ว่นน้ี จะวดัมูลค่าอา้งองิกบัราคาตลาดของ

หุน้สามญัของบรษิทัฯ ในขณะนัน้ ทัง้น้ี หากบรษิทัฯ ไม่สามารถจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธฯิ ในส่วนดงักล่าวไดค้รบ 

2,000,000 หน่วย ภายในระยะเวลา 2 ปีนับจากวนัทีหุ่น้ของบรษิทัฯ เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ บรษิทัฯ จะ

ดาํเนินการยกเลกิใบสาํคญัแสดงสทิธฯิ จาํนวนทีเ่หลอืทัง้หมด 
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การรบัรองความถกูต้องของข้อมลู 

 บรษิทัฯ ไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจําปีฉบบัน้ีแลว้ ดว้ยความระมดัระวงั บรษิทัฯขอรบัรองว่า ขอ้มูล

ดงักล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเทจ็ ไม่ทําให้ผูอ้ื่นสาํคญัผดิ หรอืไม่ขาดขอ้มูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสําคญั นอกจากน้ี บรษิัทฯ ขอ

รบัรองว่า 

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี ได้แสดงอย่างถูกต้องครบถ้วนใน

สาระสาํคญัเกีย่วกบัฐานะการเงนิ ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงนิสดของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยแลว้ 

(2) บรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้รีะบบการเปิดเผยขอ้มูลทีด่ ีเพื่อใหแ้น่ใจว่าบรษิทัฯ ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลในส่วนทีเ่ป็นสาระสาํคญัทัง้ของ

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยอย่างถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทัง้ควบคุมดแูลใหม้กีารปฏบิตัติามระบบดงักล่าว 

(3) บรษิทัฯ ได้จดัให้มรีะบบการควบคุมภายในทีด่แีละควบคุมดูแลใหม้กีารปฎบิตัติามระบบดงักล่าว และบรษิทัฯ ได้แจ้ง

ขอ้มลูการประเมนิระบบการควบคุมภายใน ณ 28 กุมภาพนัธ ์2560 ต่อผูส้อบบญัชแีละกรรมการตรวจสอบของบรษิทัฯ 

แลว้ ซึง่ครอบคลุมถงึขอ้บกพร่องและการเปลีย่นแปลงทีส่าํคญัของระบบการควบคุมภายใน รวมทัง้การกระทําทีม่ชิอบที่

อาจมผีลกระทบต่อการจดัทาํรายงานทางการเงนิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 

ในการน้ี เพื่อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชุดเดยีวกนักบัทีบ่รษิัทฯ ไดร้บัรองความถูกต้องแล้ว บรษิทัฯ ได้

มอบหมายให้ นายกวิตม์ ศิริสรรพ์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกํากบัเอกสารน้ีไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายชื่อของ นายกวิตม ์ 

ศริสิรรพ ์กาํกบัไว ้บรษิทัฯ ถอืว่าไม่ใชข่อ้มลูทีบ่รษิทัฯ ไดร้บัรองความถูกตอ้งของขอ้มลูดงักล่าวขา้งตน้ 

                                                                   

                                                                     (ประทบัตราบรษิทั) 

ผูร้บัมอบอาํนาจ 

 

 

                                 

ช่ือ ตาํแหน่ง ลายมือช่ือ 

 

นายศาศวตั ศริสิรรพ ์
 

กรรมการบรษิทั / ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร  
 

...................................................... 
 

นายกวติม ์ศริสิรรพ ์

 

กรรมการบรษิทั / ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารการเงนิ 

 

...................................................... 

ช่ือ ตาํแหน่ง ลายมือช่ือ 

 

นายกวติม ์ศริสิรรพ ์
 

กรรมการบรษิทั / ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารการเงนิ 
 

...................................................... -ลายมือชื่อ- 

-ลายมือชื่อ- 

-ลายมือชื่อ- 
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เอกสารแนบ 1 หน้า 1 

เอกสารแนบ 1: รายการเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อาํนาจควบคมุและเลขานุการบริษทั 

ช่ือ-สกลุ 
อายุ 

(ปี) 

คณุวฒิุการศึกษา/ 

ประวติัการฝึกอบรม 

สดัส่วน 

การถือหุ้น 

(%) 

ความสมัพนัธ์ทาง

ครอบครวัระหว่าง

ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลงั 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน/บริษทั 

1. นายสมบรูณ์ มณนีาวา 

กรรมการอสิระ/ ประธาน

กรรมการ 

82 - วศิวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขา

ไฟฟ้ากาํลงั จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 

- หลกัสตูร DAP SEC/58 

ไมม่ ี ไมม่ ี มนีาคม 2558 – 

ปจัจุบนั 

ประธานกรรมการ/กรรมการ

อสิระ 
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จาํกดั (มหาชน) 

2. นายศริชิยั โตวริยิะเวช 

กรรมการอสิระ/ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

53 - ปรญิญาตร ีสาขาวศิวกรรมศาสตร ์

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- ปรญิญาโท สาขาบรหิารธุรกจิ 

University of Florida, USA 

- Certificate in Health Service 

Management สมาคมโรงพยาบาล

เอกชนแห่งประเทศไทย 

- Certificate of Senior Executive 

Program สถาบนับณัฑติ

บรหิารธุรกจิ ศศนิทร ์

- Certificate in Delivery 

Information Service, Harvard 

Business School, Boston, USA 

- หลกัสตูร DAP 79/ 2552 

- หลกัสตูร RCL 1/ 2558 

ไมม่ ี ไมม่ ี มนีาคม 2558 – 

ปจัจุบนั 

2557-ปจัจุบนั 

 

 

 ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 

กรรมการ 

 

 

บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์

จาํกดั (มหาชน) 

บรษิทั คอนเวอรเ์จนซซ์สิ

เทมส ์จาํกดั 

2558 – ปจัจุบนั       

 

2559 – ปจัจุบนั       

2557 - 2558 

ผูอ้ํานวยการฝา่ยการลงทุน

และบรหิารความเสีย่ง 

กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการผูจ้ดัการ 

บมจ.พริน้ซเิพลิ แคปิตอล 

 

บจก. ไฟรเ์ทรด เอน็จเินียริง่ 

บจก. เทน็ เอม็.ด.ี นครสวรรค ์

2557 - 2558 กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั อลอินัซ์ เมดคิอล 

เอเชยี จาํกดั 

2556 – 2557  ผูอ้ํานวยการฝา่ยการลงทุน บรษิทั โรงพยาบาลบาํรุง

ราษฎร ์จาํกดั (มหาชน) 

2551 – 2555 

 

 

ผูอ้ํานวยการดา้นการเงนิ – 

ฝา่ยลงทุน 

บรษิทั กรุงเทพดุสติเวชการ 

จาํกดั (มหาชน) 

3. นางกิง่เทยีน บางออ้ 

กรรมการอสิระ/ กรรมการ

ตรวจสอบ 

72 - ปรญิญาตร ีสาขาบรหิารธุรกจิ 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

- ปรญิญาโท สาขาการบญัช ี

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

- หลกัสตูร DAP 1/ 2550 

- หลกัสตูร DCP 53/ 2548 

ไมม่ ี ไมม่ ี มนีาคม 2558 – 

ปจัจุบนั 

กรรมการอสิระ/ กรรมการ

ตรวจสอบ 

บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์

จาํกดั (มหาชน) 

2550 – ปจัจุบนั กรรมการ/ รกัษาการ

กรรมการผูจ้ดัการ 

บรษิทั เงนิทุนกรุงเทพ 

ธนาทร จาํกดั 

2548 – ปจัจุบนั ทีป่รกึษา บรษิทั com-link จาํกดั 

2535 –2547 ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั com-link จาํกดั  



บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 หน้า 2 

ช่ือ-สกลุ 
อายุ 

(ปี) 

คณุวฒิุการศึกษา/ 

ประวติัการฝึกอบรม 

สดัส่วน 

การถือหุ้น 

(%) 

ความสมัพนัธ์ทาง

ครอบครวัระหว่าง

ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลงั 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน/บริษทั 

4. ดร.มงคล เหล่าวรพงศ ์

กรรมการอสิระ/ กรรมการ

ตรวจสอบ 

47 - ปรญิญาเอก สาขาบรหิารธุรกจิ 

หลกัสตูรนานาชาต ิ

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

- หลกัสตูร DAP 50/ 2547 

- หลกัสตูร ACP 18/ 2550 

- หลกัสตูร DCP 88/ 2550 

- หลกัสตูร MIA 3/ 2551 

- หลกัสตูร SFE 15/ 2555 

ไมม่ ี ไมม่ ี 2559-ปจัจุบนั 

 

มนีาคม 2558 – 

ปจัจุบนั 

กรรมการตรวจสอบ 

 

กรรมการอสิระ/ กรรมการ

ตรวจสอบ 

บรษิทั แอพ็พลาย ดบี ีอนิดสั

เตรยีล 

บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์

จาํกดั (มหาชน) 

2558 อาจารยพ์เิศษ สาขาบญัช ี มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

2552 – ปจัจุบนั อาจารยพ์เิศษ สาขาบญัช ี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

2554 - ปจัจุบนั กรรมการ บรษิทั ซ.ีพ.ีแอล. กรุ๊ป จาํกดั 

(มหาชน) 

2550 - ปจัจุบนั กรรมการ บรษิทั เจรญิสนิ พรอ๊พเพอรต์ี้ 

จาํกดั 

2556 – 2558 อาจารยป์ระจาํ สาขาบญัช ี มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 

5. นายนพพนัธป์ เมอืงโคตร 

รองประธานกรรมการ/ 

กรรมการบรหิาร 

68 - นิตศิาสตรม์หาบณัฑติ (LL.M. 

Corporations) New York 

University, New York, USA 

- ประกาศนียบตัรเนตบิณัฑติไทย 

เนตบิณัฑติยสภา 

- ปรญิญาตร ีนิตศิาสตรบณัฑติ 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

- หลกัสตูร DAP 43/ 2545 

2.17 ไมม่ ี มนีาคม 2558 – 

ปจัจุบนั 

รองประธานกรรมการ บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์

จาํกดั (มหาชน) 

2546 – 2558 รองประธานกรรมการ บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์

จาํกดั 

2550 – ปจัจุบนั กรรมการอสิระ/ ประธาน

กรรมการตรวจสอบ 

บรษิทั เจรญิสนิ พรอ๊พเพอรต์ี ้

จาํกดั 

2548 – ปจัจุบนั กรรมการ บรษิทั พเีอฟ คอนโทล ์กรุ๊ป 

จาํกดั 

2544 – ปจัจุบนั กรรมการอสิระ/ ประธาน

กรรมการตรวจสอบ 

บรษิทั ออิอน ธนทรพัย ์(ไทย

แลนด)์ จาํกดั (มหาชน) 

2544 – ปจัจุบนั กรรมการอสิระ/ ประธาน

กรรมการสรรหาฯ 

บรษิทัอมตะ คอรป์อเรชัน่ 

จาํกดั (มหาชน) 

2524 – ปจัจุบนั กรรมการ บรษิทั อนิเตอรเ์นชัน่แนล บสิ

ซเินส ลอวเ์ยอรส์ จาํกดั 

 

 

 



บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 หน้า 3 

ช่ือ-สกลุ 
อายุ 

(ปี) 

คณุวฒิุการศึกษา/ 

ประวติัการฝึกอบรม 

สดัส่วน 

การถือหุ้น 

(%) 

ความสมัพนัธ์ทาง

ครอบครวัระหว่าง

ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลงั 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน/บริษทั 

6. นายศาศวตั ศริสิรรพ ์

ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร/ 

กรรมการ 

53 - วศิวกรรมศาสตรบณัฑติ 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- Master of Business 

Administration, Ohio University, 

Ohio, USA 

- หลกัสตูร DAP 94/ 2555 

0.87 เป็นพีช่าย      นาย

วทิวสั     นายภวตั 

และ นายกวติม ์ศริิ

สรรพ ์

มนีาคม 2558 – 

ปจัจุบนั 

ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์

จาํกดั (มหาชน) 

2546 – ปจัจุบนั ประธานกรรมการ บรษิทั เอสวพีเีค จาํกดั 

2546 – 2557 รองประธานกรรมการ บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์

จาํกดั 

2531 – 2546  กรรมการและรองกรรมการ

ผูจ้ดัการ 

บรษิทั สหกลเอนยเินียร ์

จาํกดั 

7. นายวทิวสั ศริสิรรพ ์

ประธานเจา้หน้าทีป่ฏบิตักิาร/

กรรมการ 

52 - วศิวกรรมศาสตรบณัฑติ 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- หลกัสตูร DAP 94/ 2555 

0.87 เป็นน้องชายนาย

ศาศวตั ศริสิรรพ ์

มนีาคม 2558 – 

ปจัจุบนั 

ประธานเจา้หน้าทีป่ฏบิตักิาร บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์

จาํกดั (มหาชน) 

2546 – ปจัจุบนั รองประธานกรรมการ บรษิทั เอสวพีเีค จาํกดั 

2546 – 2550 รองกรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์

จาํกดั 

2550 – 2553 กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์

จาํกดั 

2554 – 2557 ประธานเจา้หน้าทีป่ฏบิตักิาร บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์

จาํกดั 

8. นายภวตั ศริสิรรพ ์

ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

Supply Chain/ กรรมการ 

48 - ปรญิญาตร ีสาขาบรหิาร 

มหาวทิยาลยัรงัสติ 

- AAA Certificate, Golf Complex 

Operation and Management, 

San Diego Golf Academy 

- Master of Business 

Administration มหาวทิยาลยั

รามคาํแหง 

- หลกัสตูร DAP 96/ 2555 

0.87 เป็นน้องชายนาย

ศาศวตั ศริสิรรพ ์

มนีาคม 2558 – 

ปจัจุบนั 

ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

Supply Chain 

บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์

จาํกดั (มหาชน) 

2513 – ปจัจุบนั กรรมการ บรษิทั สหกลเอนยเินียร ์

จาํกดั 

2546 – ปจัจุบนั กรรมการ บรษิทั เอสวพีเีค จาํกดั 

2550 - 2553 ผูอ้ํานวยการฝา่ยธุรการ และ

ทรพัยากรมนุษย ์

ผูอ้ํานวยการฝา่ยจดัซื้อและ

พสัดุ 

บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์

จาํกดั 

2554 – 2557 ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร

จดัหาและคลงัพสัดุ 

บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์

จาํกดั 

 



บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 หน้า 4 

ช่ือ-สกลุ 
อายุ 

(ปี) 

คณุวฒิุการศึกษา/ 

ประวติัการฝึกอบรม 

สดัส่วน 

การถือหุ้น 

(%) 

ความสมัพนัธ์ทาง

ครอบครวัระหว่าง

ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลงั 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน/บริษทั 

9. นายกวติม ์ศริสิรรพ ์

ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร

การเงนิ/ กรรมการ 

46 - บรหิารธุรกจิบณัฑติ สาขาการเงนิ

การธนาคาร จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 

- Master of Business 

Administration, San Diego State 

University 

- หลกัสตูร DAP 114/ 2558 

0.87 เป็นน้องชายนาย

ศาศวตั ศริสิรรพ ์

มนีาคม 2558 – 

ปจัจุบนั 

ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร

การเงนิ 

บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์

จาํกดั (มหาชน) 

2555 - 2558 ประธานเจา้หน้าทีบ่รษิทั บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์

จาํกดั 

2553 – 2555 

 

 

2546 – ปจัจุบนั 

ผูอ้ํานวยการส่วนกลยุทธแ์ละ

พฒันาระบบการเงนิภาค

ประชาชน 

กรรมการ 

สาํนกังานเศรษฐกจิการคลงั 

กระทรวงการคลงั 

 

บรษิทั เอสวพีเีค จาํกดั 

10. นายชาล ีรกัษ์สุธ ี

กรรมการ 

58 - บญัชบีณัฑติ สาขาบญัช ี

มหาวทิยาลยัหอการคา้ 

- การจดัการมหาบณัฑติ สาขาการ

จดัการเงนิ มหาวทิยาลยัมหดิล 

- หลกัสตูร DAP 114/ 2558 

ไมม่ ี ไมม่ ี มนีาคม 2558 – 

ปจัจุบนั 

กรรมการ บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์

จาํกดั (มหาชน) 

    2531 – ปจัจุบนั ผูจ้ดัการฝา่ยการเงนิ บรษิทั เอเอส. แอสโซซเิอท 

เอนยเินียริง่ (1964) จาํกดั 

    2553 – 2558 กรรมการ บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์

จาํกดั 

11. นายกติตริฐั ทวลีาภ 

กรรมการ 

40 - นิตศิาสตรบ์ณัฑติ จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 

- บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ สาขาการ

จดัการการเงนิ มหาวทิยาลยัธุรกจิ

บณัฑติย ์

- หลกัสตูร DAP 122/ 2558 

ไมม่ ี ไมม่ ี มนีาคม 2558 – 

ปจัจุบนั 

กรรมการ บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์

จาํกดั (มหาชน) 

2548 – ปจัจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ฮอเบริค์ คอนซลั

แทนท ์จาํกดั 

2553 – 2558 กรรมการ บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์

จาํกดั 

2553 – ปจัจุบนั กรรมการ บรษิทั เอเอม็อาร ์เอเชยี 

จาํกดั  

2553 – ปจัจุบนั  กรรมการ บจก.สเปเชยีลลสิ เอนยิ

เนียริง่ แอนด ์เซอรว์สิเซส 

2553 – ปจัจุบนั กรรมการ บรษิทั ดอิลัตเิมท ซอฟต์ 

จาํกดั 

2553 – ปจัจุบนั กรรมการ บรษิทั จนู(ประเทศไทย)จาํกดั 



บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 หน้า 5 

ช่ือ-สกลุ 
อายุ 

(ปี) 

คณุวฒิุการศึกษา/ 

ประวติัการฝึกอบรม 

สดัส่วน 

การถือหุ้น 

(%) 

ความสมัพนัธ์ทาง

ครอบครวัระหว่าง

ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลงั 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน/บริษทั 

12. นางวนัเพญ็ โฆษติเรอืงชยั 

ผูอ้ํานวยการอาวุโสฝา่ยบญัชี

และการเงนิ/ กรรมการ 

55 - บรหิารธุรกจิบณัฑติ สาขาการ

บญัช ีมหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

- ศลิปศาสตรบ์ณัฑติ สาขารฐัศาสตร ์

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

0.13 ไมม่ ี มนีาคม 2558 – 

ปจัจุบนั 

ผูอ้ํานวยการอาวุโสฝา่ยบญัชี

และการเงนิ กรรมการบรษิทั 

บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์

จาํกดั (มหาชน) 

2544 – 2558 ผูอ้ํานวยการอาวุโสฝา่ยบญัชี

และการเงนิ 

บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์

จาํกดั 

  - บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ สาขา

บรหิาร มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

- หลกัสตูร DAP 99/ 2555 

     

13. นายอวยชยั คลา้ยทบัทมิ 

ผูอ้ํานวยการโครงการแมเ่มาะ 

63 - ปวส. สาขา Tool and Die Making 

วทิยาลยัช่างกลพระนครเหนือ 

(ราชมงคล) 

- วศิวกรรมศาสตรบ์ณัฑติ  สาขา

อุตสาหกรรม วทิยาลยัเทคโนโลยี

อาชวีศกึษา (ราชมงคล) 

- Mini MBA รุ่น 8 

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

- Micro MBA ฐานเศรษฐกจิ รุ่น  24 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

- หลกัสตูร DAP 96/ 2555 

0.48 ไมม่ ี มนีาคม 2558 – 

ปจัจุบนั 

ผูอ้ํานวยการโครงการแมเ่มาะ บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์

จาํกดั (มหาชน) 

2546 – 2558 ผูอ้ํานวยการโครงการเหมอืง

แมเ่มาะ 

บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์

จาํกดั 

2527 – 2545 วศิวกรควบคุมโครงการขดุ – 

ขนดนิ 

บรษิทั สหกลเอนยเินียร ์

จาํกดั 

   

2521 – 2527 หวัหน้าแผนกช่างกลฯ การไฟฟ้าฝา่ยผลติแห่ง

ประเทศไทย 

14. นายวฑิรูย ์ชนิวณชิยั 

ผูอ้ํานวยการโครงการหงสา 

 

 

 

 

 

 

54 

 

 

 

 

 

 

 

- วศิวกรรมศาสตรบ์ณัฑติ สาขา

ไฟฟ้ากาํลงั สถาบนัเทคโนโลยพีระ

จอมเกลา้ เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

- หลกัสตูรรฐัประศาสนศาสตร์

มหาบณัฑติ สาขา MPA สถาบนั

บณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์

ไมม่ ี

 

 

 

 

 

 

 

ไมม่ ี

 

 

 

 

 

 

 

มนีาคม 2558 – 

ปจัจุบนั 

ผูอ้ํานวยการโครงการหงสา บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์

จาํกดั (มหาชน) 

2555 – 2558 ผูอ้ํานวยการโครงการ บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์

จาํกดั 

2554 – 2555 

 

 

 

วศิวกรโครงการ 

 

 

 

บรษิทั อติาเลยีนไทย 

ดเีวล๊อปเมนต์ จาํกดั 

(มหาชน) 

 

 



บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 หน้า 6 

ช่ือ-สกลุ 
อายุ 

(ปี) 

คณุวฒิุการศึกษา/ 

ประวติัการฝึกอบรม 

สดัส่วน 

การถือหุ้น 

(%) 

ความสมัพนัธ์ทาง

ครอบครวัระหว่าง

ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลงั 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน/บริษทั 

15.นายรุจ  บณัฑุวงศ ์       

ผูอ้ํานวยการอาวุโสฝา่ยพฒันา

ธุรกจิ/ทีป่รกึษาอาวุโสทางวชิาการ 

          

57 - วศิวกรรมศาสตรบ์ณัฑติ 

สาขาวศิวกรรมเครือ่งกล 

มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์

-  วศิวกรรมศาสตรม์หาบณัฑติ   

    สาขาวศิวกรรมเครือ่งกล  

    มหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี

    เทนเนสซ ีรฐัเทนเนสซ ี 

   ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

- วศิวกรรมศาสตรดุ์ษฏบีณัฑติ 

   สาขาวศิวกรรมเครือ่งกล  

   มหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี

   เทนเนสซ ีรฐัเทนเนสซ ี 

   ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

ไมม่ ี ไมม่ ี พฤศจกิายน 2559 

-ปจัจุบนั 

 

 

2554-ตุลาคม 

2559 

ผูอ้ํานวยการอาวุโสฝา่ย

พฒันาธุรกจิ  

 

 

ทีป่รกึษาอาวุโสทางวชิาการ 

รองประธานบรหิารอาวุโส 

(เหมอืงแร่) 

บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์

จาํกดั (มหาชน) 

 

 

บรษิทั อติาเลยีนไทย 

ดเีวล๊อปเมนต์ จาํกดั 

(มหาชน) 

 

16.นายสุรพล  อน้สวุรรณ 

เลขานุการบรษิทั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42 -ปรญิญาตร ีพาณิชยศ์าสตรแ์ละการ

บญัช ีการเงนิและการธนาคาร

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

-ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ 

การเงนิและบรหิารปฏบิตักิาร, 

สถาบนับณัฑติ 

พฒันบรหิารศาสตร ์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 

ไมม่ ี ไมม่ ี 2558 - ปจัจุบนั  

 

2553– ปจัจุบนั 

 

 

2552 – 2553 

 

2546 – 2552 

 

2543 – 2546 

เลขานุการบรษิทั 

 

ผูอ้ํานวยการฝา่ยงบประมาณ

และจดัหาเงนิทุน 

 

ผูช้่วยผูจ้ดัการการเงนิ 

 

ผูจ้ดัการฝา่ยการเงนิและ

วางแผน 

ผูช้่วยผูจ้ดัการฝา่ยการเงนิ 

บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์

จาํกดั (มหาชน) 

บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์

จาํกดั (มหาชน) 

 

บรษิทั โตเกยีวมารนีศรเีมอืง

ประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

บรษิทั น่ําเฮงคอนกรตี 

(1992) จาํกดั 

บรษิทั เอสท ีแกรนด ์จาํกดั 



บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1.1 หน้า 1 

เอกสารแนบ 1.1: ข้อมูลการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูมี้อาํนาจควบคมุของบริษทัฯ 

บริษทั 

กรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษทัฯ 

นายสมบูรณ์ 

มณีนาวา 

นายนพพนัธป์ 

เมืองโคตร 

นายศิริชยั  

โตวิริยะเวช 

นางก่ิงเทียน 

บางอ้อ 

ดร.มงคล 

เหล่าวรพงศ ์

นายศาศวตั  

ศิริสรรพ ์

นายวิทวสั  

ศิริสรรพ ์

นายภวตั 

ศิริสรรพ ์

นายกวิตม ์

ศิริสรรพ ์

นายชาลี  

รกัษ์สุธี 

นายกิตติรฐั  

ทวีลาภ 

นางวนัเพญ็ 

โฆษิตเรือง

ชยั 

นายอวยชยั 

คล้ายทบัทิม 

นายวิฑูรย ์

ชินวณิชยั 

 

ดร.รจุ

บณัฑุวงศ ์

บรษิทัฯ 

บรษิทั สหกลอคิวปิ

เมนท ์จาํกดั 

(มหาชน) 

C,ID D,ED,M D,ID,AC D,ID,AC D,ID,AC D,ED,M D,ED,M,RC D,ED,M D,ED,M,RC D D D,ED,M ED,M M M 

บรษิทัย่อย 

บรษิทั สหกลพาว

เวอร ์จาํกดั 
 ED,M    ED,M ED,M  ED,M    

   

บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 

บรษิทั เอส.ว.ีพ.ีเค. 

จาํกดั 
     C,ED,M D,ED,M D,ED,M D,ED,M    

   

หมายเหตุ :  C     =  ประธานกรรมการ  RC = กรรมการบริหารความเสียง   

 D = กรรมการบริษทั ED = กรรมการบริหาร 

 ID  = กรรมการอิสระ  M = ผู้บริหาร    

 AC  = กรรมการตรวจสอบ  

 



บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 2 หน้า 1 

เอกสารแนบ 2: รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการบริษทัฯ และบริษทัย่อย 

รายช่ือ 
บริษทั 

สหกลอิควิปเมนท์ จาํกดั 

บริษทัย่อย 

บริษทั สหกลพาวเวอร ์จาํกดั 

1. นายสมบรูณ์ มณนีาวา   

2. นายนพพนัธป์ เมอืงโคตร   

3. นายศริชิยั โตวริยิะเวช   

4. นางกิง่เทยีน บางออ้   

5. นายมงคล เหล่าวรพงศ ์   

6. นายศาศวตั ศริสิรรพ ์   

7. นายวทิวสั ศริสิรรพ ์   

8. นายภวตั ศริสิรรพ ์   

9. นายกวติม ์ศริสิรรพ ์   

10. นายชาล ีรกัษ์สุธ ี   

11. นายกติตริฐั ทวลีาภ  
 

12. นางวนัเพญ็ โฆษติเรอืงชยั   

 

 = เป็นกรรมการในบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย 



บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 3 หน้า 1 

เอกสารแนบ 3: รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหน้างานตรวจสอบภายใน และหวัหน้างานกาํกบัดแูลการปฏิบติังานของบริษทัฯ 

บรษิทัฯ ไดว้่าจา้งหน่วยงานภายนอก คอื  บรษิทั ไอเวลท ์กรุ๊ป จาํกดั เป็นผูต้รวจสอบระบบควบคุมภายในโดยคุณอญัชสา  สวุรรณธวีงศ ์เป็นผูร้บัผดิชอบในการ

ตรวจสอบภายในทัง้ในสว่นของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย โดยหวัหน้าทมีตรวจสอบควบคุมภายใน มคุีณสมบตั ิวุฒกิารศกึษา และประสบการณ์ในการทาํงาน ดงัน้ี 

ช่ือ-สกลุ 
อายุ 

(ปี) 

คณุวฒิุการศึกษา/ 

ประวติัการฝึกอบรม 

สดัส่วน 

การถือหุ้น 

(%) 

ความสมัพนัธ์ทาง

ครอบครวัระหว่าง

ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลงั 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง องคก์ร/ประเภทธรุกิจ 

นายอศัวนิ  มะลขิาว 46 - บชบ มหาวทิยาลยัราชมงคล 

ธญัญบุร ี

- MBA มหาวทิยาลยับรูพา 

0 ไมม่ ี 2546 – 2555 

 

2555 – ปจัจุบนั 

ผูจ้ดัการอาวุโส สายงาน

บญัช ี

บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท์

จาํกดั (มหาชน) 

 

 

 

อสงัหารมิทรพัย ์

 

 

 



บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 4 หน้า 1 

เอกสารแนบ 4 : รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

เรยีนท่านผูถ้อืหุน้ 

คณะกรรมการตรวจสอบของ บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จํากดั (มหาชน) ประกอบดว้ยคณะกรรมการอสิระ 3 

ท่าน ซึง่มปีระสบการณ์ในดา้นการบรกิารจดัการบญัช ีการเงนิ การกํากบัดูแลกจิการและการบรหิารความเสีย่ง ไดแ้ก่ 

นายศริชิยั โตวริยิะเวช เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นางกิง่เทยีน บางออ้ และ นาย มงคล เหล่าวรพงศ ์เป็น

กรรมการตรวจสอบ ในรอบปีบญัช ี2559 คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฎบิตัหิน้าทีอ่ย่างเป็นอสิระ โดยไดป้ระชุมร่วมกบั

ฝา่ยบรหิาร ผูต้รวจบญัช ีและผูต้รวจสอบภายในตามวาระทีเ่กีย่วขอ้ง1/ 

 

รายช่ือ ตาํแหน่ง ปี 2558 ปี 2559 

กรรมการ กรรมการ

ตรวจสอบ 

กรรมการ กรรมการ

ตรวจสอบ 

1. นายศริชิยั โตวริยิะเวช กรรมการอสิระ 5/8 3/3 10/10 7/7 

2. นางกิง่เทยีน บางออ้ กรรมการอสิระ 6/8 3/3 9/10 7/7 

3. นายมงคล เหล่าวรพงศ ์ กรรมการอสิระ 5/8 3/3 9/10 6/7 
1/การเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 

 

การเขา้ร่วมประชุมในส่วนการกาํกบัดูแลกจิการการปฎบิตังิานของคณะกรรมการตรวจสอบมสีาระสาํคญั สรุปได้

ดงัน้ี 

1. การสอบทานรายงานทางการเงนิ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาสอบทานงบการเงนิและงบการเงนิรวมของบรษิทัประจําไตรมาสและงบ

การเงนิประจาํปีร่วมกบัฝา่ยบรหิารและผูส้อบบญัช ีก่อนนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั นอกจากน้ียงัไดจ้ดัประชุมเป็น

การเฉพาะกบัผูส้อบบญัช ีโดยไม่มฝีา่ยบรหิารร่วมประชุมดว้ย สาํหรบัรายงานทางการเงนิของบรษิทัสาํหรบัรอบบญัช ี

2559 คณะกรรมการตรวจสอบเหน็ว่ารายงานทางการเงนิของบรษิทัไดจ้ดัทาํขึน้อย่างถูกตอ้ง เป็นไปตามหลกัการบญัชี

ที่รบัรองโดยทัว่ไป มีการเปิดเผยขอ้มูลที่สําคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบการเงิน และมีขอ้มูลซึ่งจะเป็น

ประโยชน์ต่อผูถ้อืหุน้และนกัลงทุน 

2. การสอบทานความพอเพยีงและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบไดจ้ดัใหม้กีารว่าจา้ง บรษิทั สู่ความสาํเรจ็ (ตัง้แต่เดอืนมกราคม  – เมษายน 2559) 

และบรษิทั ไอเวลท ์กรุ๊ป จาํกดั (ตัง้แต่เดอืน กรกฏาคม 2559 เป็นต้นมา) ซึง่เป็นบรษิทัทีใ่หบ้รกิารดา้นการตรวจสอบ

ภายใน โดยที่บรษิัท สู่ความสําเร็จ และบรษิัท ไอเวลท์ กรุ๊ป จํากดั ไม่มีส่วนได้ส่วนเสยีใดๆกบับริษัท เพื่อให้การ

ตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้พจิารณาแผนการ

ตรวจสอบภายในประจาํปี รายงานตรวจสอบภายในกบัฝา่ยบรหิารอย่างต่อเน่ือง พรอ้มทัง้ใหค้าํแนะนําและแนวทางการ

ตรวจสอบภายใน 

รายงานการตรวจสอบภายในของบรษิทั คณะกรรมการตรวจสอบเหน็ว่าระบบการควบคุมภายในของบรษิทัมี

ความเหมาะสมและเพยีงพอ 



บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 4 หน้า 2 

 

3. ความเหมาะสมของผูส้อบบญัช ี 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สงัเกตการปฎิบตัิงานของผู้สอบบญัชีจากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จํากดัโดย 

นายธรีศกัดิ ์ฉัว่ศรสีกุล  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่6624 ซึง่ไดร้บัอนุมตัใิหเ้ป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัในการประชุม

ใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัในครัง้ทีผ่่านมา 

คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามคดิเหน็ว่าผูส้อบบญัชมีคีวามเป็นอสิระ เชีย่วชาญในวชิาชพี มปีระสบการณ์

เหมาะสม ปฎบิตังิานไดผ้ลเป็นอย่างด ีและเป็นผูส้อบบญัชทีีไ่ดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย ์

 

4. รายงานทีเ่กีย่วโยงหรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาการเปิดเผยขอ้มลูของบรษิทัในกรณีทีเ่กดิรายการเกีย่วโยง หรอื รายการ

ทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใหม้คีวามถูกตอ้งและครบถว้น 

คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ว่าการเปิดเผยขอ้มูลของบรษิัทมคีวามเพยีงพอและเป็นไปตามเงื่อนไข

หลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัย ์และ ก.ล.ต. 

 

5. การกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ี

คณะกรรมการตรวจสอบ ไดท้ําการตรวจสอบและสนับสนุนใหบ้รษิทัมกีารกํากบัดูแลกจิการที่ด ีและปฎิบตัิ

ตามกฏหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัย ์และกฏหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิ

ของบรษิทัอย่างใกลช้ดิ 

 

ในรอบปีบญัช ี2559 คณะกรรมการตรวจสอบ ผูต้รวจสอบภายใน ผูส้อบบญัช ีและฝา่ยบรหิารไดพ้จิารณาและ

ดแูลแนวทางการดาํเนินงานของบรษิทัใหเ้ป็นไปตามหลกัการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ีและกฏหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัย์ ขอ้กําหนดของตลาดหลกัทรพัย์ และกฏหมายที่เกี่ยวขอ้งกบัธุรกจิของบรษิัท และมกีารรเิริม่วาง

แนวทางปฏบิตัใิหเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร ตรวจสอบได ้และสามารถปรบัปรุง แกไ้ข เพื่อพฒันาแนวทางการดําเนินการ

ของคณะกรรมการตรวจสอบใหม้คีวามทนัสมยั ทนัต่อกฏเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งมากทีส่ดุ  

 

 

           ขอแสดงความนบัถอื 

                                                     - ลายมอืชือ่ -  

         (นายศริชิยั โตวริยิะเวช) 

              ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน 

 
บริษทั สหกลอิควิปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 

 
ส าหรบัปี 2559 

 
 
 

 
แบบประเมินน้ีจดัท าโดยคณะกรรมการบริษทัซ่ึงเป็นความเหน็ของคณะกรรมการ

เก่ียวกบัความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน 
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แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน  

การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) 
 

1. องค์กรแสดงถึงความยดึมั่นในคุณค่าของความซ่ือตรง (integrity) และจริยธรรม  

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

1.1 คณะกรรมการและผูบ้ริหารก าหนดแนวทาง และมีการปฏิบติัท่ีอยูบ่นหลกัความ
ซ่ือตรงและการรักษาจรรยาบรรณในการด าเนินงาน ท่ีครอบคลุมถึง 

       1.1.1  การปฏิบติัหนา้ท่ีประจ าวนั และการตดัสินใจในเร่ืองต่าง ๆ  

       1.1.2 การปฏิบติัต่อคู่คา้ ลูกคา้ และบุคคลภายนอก  

 
 
 
 

 

1.2  มีขอ้ก าหนดท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรใหผู้บ้ริหารและพนกังานปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ย
ความซ่ือตรงและรักษาจรรยาบรรณ ท่ีครอบคลุมถึง 

       1.2.1  มีขอ้ก าหนดเก่ียวกบัจริยธรรม (code of conduct) ส าหรับผูบ้ริหารและ
พนกังาน ท่ีเหมาะสม 

       1.2.2  มีขอ้ก าหนดหา้มผูบ้ริหารและพนกังานปฏิบติัตนในลกัษณะท่ีอาจก่อใหเ้กิด
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบักิจการ ซ่ึงรวมถึงการหา้มคอร์รัปชนัอนัท าใหเ้กิด
ความเสียหายต่อองคก์ร1 

       1.2.3  มีบทลงโทษท่ีเหมาะสมหากมีการฝ่าฝืนขอ้ก าหนดขา้งตน้ 

       1.2.4  มีการส่ือสารขอ้ก าหนดและบทลงโทษขา้งตน้ใหผู้บ้ริหารและพนกังาน 
ทุกคนรับทราบ เช่น รวมอยูใ่นการปฐมนิเทศพนกังานใหม ่ ใหพ้นกังานลงนาม
รับทราบขอ้ก าหนดและบทลงโทษเป็นประจ าทุกปี  รวมทั้งมีการเผยแพร่ code of 
conduct ใหแ้ก่พนกังานและบุคคลภายนอกไดรั้บทราบ 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

1.3 มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบติัตาม Code of Conduct 
      1.3.1 การติดตามและประเมินผลโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงาน
ก ากบัดูแลการปฏิบติั (compliance unit) 
       1.3.2 การประเมินตนเองโดยผูบ้ริหารและพนกังาน 
       1.3.3 การประเมินโดยผูเ้ช่ียวชาญท่ีเป็นอิสระจากภายนอกองคก์ร 

 
 
 
 
 

 

1.4 มีการจดัการอยา่งทนัเวลา หากพบการไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดเก่ียวกบัความ
ซ่ือตรงและการรักษาจรรยาบรรณ 

 
 

 

                                           
1 บริษทัควรก าหนดการควบคุมภายในตามมาตรการต่อตา้นคอร์รัปชนัใหเ้หมาะสมกบัความเส่ียงของบริษทั 
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
 1.4.1 มีกระบวนการท่ีท าให้สามารถตรวจพบการฝ่าฝืนไดภ้ายในเวลาท่ีเหมาะสม
 1.4.2 มีกระบวนการท่ีท าให้สามารถลงโทษหรือจดัการกบัการฝ่าฝืนไดอ้ยา่ง
เหมาะสม และภายในเวลาอนัควร  
 1.4.3 มีการแกไ้ขการกระท าท่ีขดัต่อหลกัความซ่ือตรงและการรักษาจรรยาบรรณ
อยา่งเหมาะสม และภายในเวลาอนัควร 

 
 

 
 

 

2. คณะกรรมการมีความเป็นอสิระจากฝ่ายบริหาร และท าหน้าทีก่ ากบัดูแล (Oversight) และ
พฒันาการด าเนินการด้านการควบคุมภายใน 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

2.1  มีการก าหนดบทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการแยกจากฝ่ายบริหาร โดยไดส้งวน
สิทธ์ิอ านาจเฉพาะของคณะกรรมการไวอ้ยา่งชดัเจน 

  

2.2  คณะกรรมการก ากบัดูแลใหมี้การก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกิจท่ีชดัเจนและ
วดัผลได ้เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบติังานของผูบ้ริหารและพนกังาน 

  

2.3  คณะกรรมการก ากบัดูแลใหบ้ริษทัก าหนดบทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการและ
ผูบ้ริหารใหถู้กตอ้งตามกฎหมาย กฎบตัร ซ่ึงครอบคลุมบทบาทท่ีส าคญัของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ผูส้อบบญัชี ผูต้รวจสอบภายใน และผูรั้บผดิชอบต่อรายงาน
ทางการเงิน 

  

2.4  คณะกรรมการเป็นผูมี้ความรู้เก่ียวกบัธุรกิจของบริษทั และมีความเช่ียวชาญท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อบริษทั หรือสามารถขอค าแนะน าจากผูเ้ช่ียวชาญในเร่ืองนั้นๆได ้

  

2.5  คณะกรรมการประกอบดว้ยกรรมการอิสระท่ีมีความรู้ ความสามารถน่าเช่ือถือ 
และมีความเป็นอิสระในการปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งแทจ้ริง เช่น ไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ
กบับริษทั ไม่มีความสัมพนัธ์อ่ืนใด อนัอาจมีอิทธิพลต่อการใชดุ้ลยพินิจและปฏิบติั
หนา้ท่ีอยา่งเป็นอิสระ ในจ านวนท่ีเหมาะสมเพียงพอ 

  

2.6 คณะกรรมการก ากบัดูแลการพฒันาและปฏิบติัเร่ืองการควบคุมภายใน     
ในองคก์ร ซ่ึงครอบคลุมทั้งการสร้างสภาพแวดลอ้มการควบคุม การประเมินความเส่ียง 
กิจกรรมการควบคุม ขอ้มูลและการส่ือสาร และการติดตาม 
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3. ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การก าหนดอ านาจในการส่ังการและ 
ความรับผดิชอบทีเ่หมาะสมเพ่ือให้องค์กรบรรลุวตัถุประสงค์ ภายใต้การก ากบัดูแล (oversight) ของ
คณะกรรมการ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

3.1 ผูบ้ริหารระดบัสูงก าหนดโครงสร้างองคก์รท่ีสนบัสนุนการบรรลุวตัถุประสงคข์อง
บริษทั โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมทั้งทางธุรกิจและกฎหมาย รวมถึงการจดัใหมี้การ
ควบคุมภายในอยา่งมีประสิทธิภาพ เช่น แบ่งแยกหนา้ท่ีในส่วนงานท่ีส าคญั ซ่ึงท าให้
เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหวา่งกนั  มีงานตรวจสอบภายในท่ีข้ึนตรงกบักรรมการ
ตรวจสอบ และมีสายการรายงานท่ีชดัเจน เป็นตน้   

  

3.2  ผูบ้ริหารระดบัสูงก าหนดสายการรายงานในบริษทั โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม
เก่ียวกบัอ านาจหนา้ท่ี ความรับผดิชอบ และการส่ือสารขอ้มูล 

  

3.3  มีการก าหนด มอบหมาย และจ ากดัอ านาจหนา้ท่ีและความรับผดิชอบอยา่ง
เหมาะสมระหวา่งคณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหารระดบัสูง ผูบ้ริหาร และพนกังาน  

  

 

4. องค์กรแสดงถึงความมุ่งมั่นในการจูงใจ พฒันาและรักษาบุคลากรทีม่ีความรู้ความสามารถ 

 ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

4.1  บริษทัมีนโยบายและวธีิการปฏิบติัเพื่อจดัหา พฒันา และรักษาบุคลากรท่ีมีความรู้
และความสามารถท่ีเหมาะสม  และมีกระบวนการสอบทานนโยบายและวธีิการปฏิบติั
นั้นอยา่งสม ่าเสมอ 

  

4.2  บริษทัมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบติังาน การใหแ้รงจูงใจหรือรางวลัต่อ
บุคลากรท่ีมีผลการปฏิบติังานดี และการจดัการต่อบุคลากรท่ีมีผลงานไม่บรรลุเป้าหมาย 
รวมถึง การส่ือสารกระบวนการเหล่าน้ีใหผู้บ้ริหารและพนกังานทราบ 

  

4.3  บริษทัมีกระบวนการแกไ้ขปัญหาหรือเตรียมพร้อมส าหรับการขาดบุคลากรท่ีมี
ความรู้และความสามารถท่ีเหมาะสมอยา่งทนัเวลา 

  

4.4  บริษทัมีกระบวนการสรรหา พฒันา และรักษาผูบ้ริหารและพนกังานทุกคน เช่น 
การจดัระบบท่ีปรึกษา (mentoring) และการฝึกอบรม 

  

4.5 บริษทัมีแผนและกระบวนการสรรหาผูสื้บทอดต าแหน่ง (succession plan) ท่ีส าคญั   
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5. องค์กรก าหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผดิชอบในการควบคุมภายใน เพ่ือให้บรรลุตาม
วตัถุประสงค์ขององค์กร 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

5.1 คณะกรรมการและผูบ้ริหารมีกระบวนการและการส่ือสารเชิงบงัคบัใหบุ้คลากร 
ทุกคนมีความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน และจดัให้มีการปรับปรุงแกไ้ข
กระบวนการปฏิบติั ในกรณีท่ีจ าเป็น 

  

5.2  คณะกรรมการและผูบ้ริหารก าหนดตวัช้ีวดัผลการปฏิบติังาน การสร้างแรงจูงใจ 
และการใหร้างวลั ท่ีเหมาะสม โดยพิจารณาทั้งเร่ืองการปฏิบติัตาม Code of Conduct 
และวตัถุประสงคใ์นระยะสั้นและระยะยาวของบริษทั 

  

5.3  คณะกรรมการและผูบ้ริหารประเมินแรงจูงใจและการใหร้างวลัอยา่งต่อเน่ือง 
โดยเนน้ใหส้ามารถเช่ือมโยงกบัความส าเร็จของหนา้ท่ีในการปฏิบติัตามการควบคุม
ภายในดว้ย 

  

5.4 คณะกรรมการและผูบ้ริหารไดพ้ิจารณาไม่ใหมี้การสร้างแรงกดดนัท่ีมากเกินไป 
ในการปฏิบติัหนา้ท่ีของบุคลากรแต่ละคน 

  

 

 

การประเมนิความเส่ียง (Risk Assessment) 

6. องค์กรก าหนดวตัถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพยีงพอ เพ่ือให้สามารถระบุและประเมินความเส่ียงต่าง 
ๆ  ทีเ่กีย่วข้องกบัการบรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กร 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

6.1  บริษทัสามารถปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป และเหมาะสมกบั
ธุรกิจในขณะนั้น โดยแสดงไดว้า่รายการในรายงานทางการเงินมีตวัตนจริง ครบถว้น 
แสดงถึงสิทธิหรือภาระผกูพนัของบริษทัไดถู้กตอ้ง  มีมูลค่าเหมาะสม  และเปิดเผย
ขอ้มูลครบถว้น ถูกตอ้ง 

  

6.2 บริษทัก าหนดสาระส าคญัของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปัจจยัท่ีส าคญั 
เช่น ผูใ้ชร้ายงานทางการเงิน ขนาดของรายการ แนวโนม้ของธุรกิจ 

  

6.3 รายงานทางการเงินของบริษทัสะทอ้นถึงกิจกรรมการด าเนินงานของบริษทั 
อยา่งแทจ้ริง 

  

6.4 คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารความเส่ียง อนุมติัและส่ือสารนโยบาย 
การบริหารความเส่ียงใหผู้บ้ริหารและพนกังานทุกคนรับทราบและถือปฏิบติั จนเป็น
ส่วนหน่ึงของวฒันธรรมขององคก์ร 
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7. องค์กรระบุและวเิคราะห์ความเส่ียงทุกประเภททีอ่าจกระทบต่อการบรรลุวตัถุประสงค์ไว้ 
อย่างครอบคลุมทัว่ทั้งองค์กร  

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

7.1 บริษทัระบุความเส่ียงทุกประเภทซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจทั้งระดบั
องคก์ร หน่วยธุรกิจ ฝ่ายงาน และหนา้ท่ีงานต่าง ๆ   

  

7.2  บริษทัวเิคราะห์ความเส่ียงทุกประเภทท่ีอาจเกิดจากทั้งปัจจยัภายในและปัจจยั
ภายนอกองคก์ร ซ่ึงรวมถึงความเส่ียงดา้นกลยทุธ์ การด าเนินงาน การรายงาน  
การปฏิบติัตามกฎเกณฑ ์และดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ  

  

7.3  ผูบ้ริหารทุกระดบัมีส่วนร่วมในการบริหารความเส่ียง   

7.4  บริษทัไดป้ระเมินความส าคญัของความเส่ียง โดยพิจารณาทั้งโอกาสเกิดเหตุการณ์ 
และผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน  

  

7.5  บริษทัมีมาตรการและแผนปฏิบติังานเพื่อจดัการความเส่ียง โดยอาจเป็นการ
ยอมรับความเส่ียงนั้น (acceptance)  การลดความเส่ียง (reduction)  การหลีกเล่ียงความ
เส่ียง (avoidance)  หรือการร่วมรับความเส่ียง (sharing) 

  

 

8. องค์กรได้พจิารณาถึงโอกาสทีจ่ะเกดิการทุจริต ในการประเมินความเส่ียงทีจ่ะบรรลุวตัถุประสงค์
ขององค์กร 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

8.1  บริษทัประเมินโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริตข้ึน โดยครอบคลุมการทุจริตแบบต่างๆ 
เช่น การจดัท ารายงานทางการเงินเทจ็  การท าใหสู้ญเสียทรัพยสิ์น  การคอร์รัปชนั   
การท่ีผูบ้ริหารสามารถฝ่าฝืนระบบควบคุมภายใน (management override of internal 
controls)  การเปล่ียนแปลงขอ้มูลในรายงานท่ีส าคญั  การไดม้าหรือใชไ้ปซ่ึงทรัพยสิ์น
โดยไม่ถูกตอ้ง เป็นตน้ 

  

8.2  บริษทัไดท้บทวนเป้าหมายการปฏิบติังานอยา่งรอบคอบ โดยพิจารณาความเป็นไป
ไดข้องเป้าหมายท่ีก าหนดแลว้  รวมทั้งไดพ้ิจารณาความสมเหตุสมผลของการให้
ส่ิงจูงใจหรือผลตอบแทนแก่พนกังานแลว้ดว้ยวา่ ไม่มีลกัษณะส่งเสริมใหพ้นกังาน
กระท าไม่เหมาะสม  เช่น ไม่ตั้งเป้าหมายยอดขายของบริษทัไวสู้งเกินความเป็นจริง  
จนท าใหเ้กิดแรงจูงใจในการตกแต่งตวัเลขยอดขาย เป็นตน้ 
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

8.3 คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาและสอบถามผูบ้ริหารเก่ียวกบัโอกาส 
ในการเกิดทุจริต และมาตรการท่ีบริษทัด าเนินการเพื่อป้องกนัหรือแกไ้ขการทุจริต 

  

8.4 บริษทัไดส่ื้อสารใหพ้นกังานทุกคนเขา้ใจและปฏิบติัตามนโยบายและแนวปฏิบติั           
ท่ีก าหนดไว ้ 

  

 

9. องค์กรสามารถระบุและประเมินความเปลีย่นแปลงทีอ่าจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

9.1 บริษทัประเมินการเปล่ียนแปลงปัจจยัภายนอกองคก์ร ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการ
ด าเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนไดก้ าหนดมาตรการ
ตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงนั้นอยา่งเพียงพอแลว้  

  

9.2 บริษทัประเมินการเปล่ียนแปลงรูปแบบการท าธุรกิจ ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการ
ด าเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนไดก้ าหนดมาตรการ
ตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงนั้นอยา่งเพียงพอแลว้ 

  

9.3 บริษทัประเมินการเปล่ียนแปลงผูน้ าองคก์ร ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ 
การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนไดก้ าหนดมาตรการตอบสนองต่อ
การเปล่ียนแปลงนั้นอยา่งเพียงพอแลว้ 

  

 

การควบคุมการปฏบิัติงาน (Control Activities) 
 

10. องค์กรมีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเส่ียงทีจ่ะไม่บรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กร ให้อยู่ในระดับ
ทีย่อมรับได้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

10.1  มาตรการควบคุมของบริษทัมีความเหมาะสมกบัความเส่ียง และลกัษณะเฉพาะ
ขององคก์ร เช่น สภาพแวดลอ้ม ความซบัซอ้นของงาน ลกัษณะงาน ขอบเขต 
การด าเนินงาน รวมถึงลกัษณะเฉพาะอ่ืน ๆ 

  

10.2  บริษทัมีมาตรการควบคุมภายในท่ีก าหนดเป็นลายลกัษณ์อกัษร และครอบคลุม
กระบวนการต่างๆ อยา่งเหมาะสม  เช่น  มีนโยบายและระเบียบวธีิปฏิบติังานเก่ียวกบั
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

ธุรกรรมดา้นการเงิน การจดัซ้ือ และการบริหารทัว่ไป ตลอดจนก าหนดขอบเขต  
อ านาจหนา้ท่ี  และล าดบัชั้นการอนุมติัของผูบ้ริหารในแต่ละระดบัไวอ้ยา่งชดัเจน 
รัดกุม  เพื่อใหส้ามารถป้องกนัการทุจริตได ้ เช่น  มีการก าหนดขนาดวงเงินและอ านาจ
อนุมติัของผูบ้ริหารแต่ละระดบั  ขั้นตอนในการอนุมติัโครงการลงทุน  ขั้นตอนการ
จดัซ้ือและวธีิการคดัเลือกผูข้าย  การบนัทึกขอ้มูลรายละเอียดการตดัสินใจจดัซ้ือ  
ขั้นตอนการเบิกจ่ายวสัดุอุปกรณ์ หรือ การเบิกใชเ้คร่ืองมือต่างๆ เป็นตน้ โดยไดจ้ดัใหมี้
กระบวนการส าหรับกรณีต่าง ๆ ดงัน้ี 
 10.2.1 การเก็บรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร และ 
ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว รวมทั้งบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั เพื่อประโยชน์ใน 
การติดตามและสอบทานการท ารายการระหวา่งกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์ รวมทั้งมีการปรับปรุงขอ้มูลให้เป็นปัจจุบนัเสมอ 
 10.2.2 กรณีท่ีบริษทัอนุมติัธุรกรรมหรือท าสัญญากบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งในลกัษณะ 
ท่ีมีผลผกูพนับริษทัในระยะยาวไปแลว้ เช่น การท าสัญญาซ้ือขายสินคา้ การใหกู้ย้มื   
การค ้าประกนั  บริษทัไดติ้ดตามใหม้ัน่ใจแลว้วา่ มีการปฏิบติัเป็นไปตามเง่ือนไข 
ท่ีตกลงกนัไวต้ลอดระยะเวลาท่ีมีผลผกูพนับริษทั เช่น ติดตามการช าระคืนหน้ีตาม
ก าหนด หรือมีการทบทวนความเหมาะสมของสัญญา เป็นตน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

10.3 บริษทัก าหนดใหก้ารควบคุมภายในมีความหลากหลายอยา่งเหมาะสม เช่น  
การควบคุมแบบ manual และ automated หรือการควบคุมแบบป้องกนัและติดตาม 

  

10.4 บริษทัก าหนดใหมี้การควบคุมภายในในทุกระดบัขององคก์ร เช่น ทั้งระดบั 
กลุ่มบริษทั หน่วยธุรกิจ สายงาน ฝ่ายงาน แผนก หรือกระบวนการ 

  

10.5 บริษทัมีการแบ่งแยกหนา้ท่ีความรับผดิชอบในงาน 3 ดา้นต่อไปน้ี ออกจากกนั 
โดยเด็ดขาด เพื่อเป็นการตรวจสอบซ่ึงกนัและกนั กล่าวคือ  

(1) หนา้ท่ีอนุมติั  
(2) หนา้ท่ีบนัทึกรายการบญัชีและขอ้มูลสารสนเทศ และ  
(3) หนา้ท่ีในการดูแลจดัเก็บทรัพยสิ์น       

  

 

 

 

 

11. องค์กรเลือกและพฒันากจิกรรมการควบคุมทัว่ไปด้วยระบบเทคโนโลย ีเพ่ือช่วยสนับสนุน 
การบรรลุวตัถุประสงค์ 
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

11.1 บริษทัควรก าหนดความเก่ียวขอ้งกนัระหวา่งการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ                    
ในกระบวนการปฏิบติังานและการควบคุมทัว่ไปของระบบสารสนเทศ 

  

11.2 บริษทัควรก าหนดการควบคุมของโครงสร้างพื้นฐานของระบบเทคโนโลยใีหมี้
ความเหมาะสม 

  

11.3 บริษทัควรก าหนดการควบคุมดา้นความปลอดภยัของระบบเทคโนโลยใีหมี้             
ความเหมาะสม 

  

11.4  บริษทัควรก าหนดการควบคุมกระบวนการไดม้า การพฒันา และการบ ารุงรักษา
ระบบเทคโนโลยใีหมี้ความเหมาะสม 

  

 

12. องค์กรจัดให้มีกจิกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซ่ึงได้ก าหนดส่ิงทีค่าดหวังและขั้นตอนการ
ปฏิบัติ เพ่ือให้นโยบายทีก่ าหนดไว้น้ันสามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

12.1 บริษทัมีนโยบายท่ีรัดกุมเพื่อติดตามใหก้ารท าธุรกรรมของผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว ตอ้งผา่นขั้นตอนการอนุมติั              
ท่ีก าหนด เช่น ขอ้บงัคบัของบริษทั เกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย                 
เกณฑข์องส านกังาน ฯลฯ เพื่อป้องกนัการหาโอกาสหรือน าผลประโยชน์ของบริษทั          
ไปใชส่้วนตวั   

  

12.2 บริษทัมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมติัธุรกรรมกระท าโดยผูท่ี้ไม่มีส่วนไดเ้สีย
ในธุรกรรมนั้น 

  

12.3 บริษทัมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมติัธุรกรรมค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของ
บริษทัเป็นส าคญั และพิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการท่ีกระท ากบับุคคลภายนอก   
(at arms’ length basis) 

  

12.4 บริษทัมีกระบวนการติดตามดูแลการด าเนินงานของบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วม 
รวมทั้งก าหนดแนวทางใหบุ้คคลท่ีบริษทัแต่งตั้งให้เป็นกรรมการหรือผูบ้ริหาร               
ในบริษทัยอ่ยหรือร่วมนั้น ถือปฏิบติั  (หากบริษัทไม่มเีงินลงทุนในบริษัทย่อยหรือ              
บริษัทร่วมไม่ต้องตอบข้อนี)้ 

  

 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

12.5  บริษทัก าหนดหนา้ท่ีและความรับผดิชอบในการน านโยบายและกระบวนการ                
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

ไปปฏิบติัโดยผูบ้ริหารและพนกังาน 

12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิบติัของบริษทัไดรั้บการน าไปใชใ้นเวลาท่ีเหมาะสม 
โดยบุคลากรท่ีมีความสามารถ รวมถึงการครอบคลุมกระบวนการแกไ้ขขอ้ผดิพลาด              
ในการปฏิบติังาน 

  

12.7 บริษทัทบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบติัใหมี้ความเหมาะสมอยูเ่สมอ   
 

ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล (Information & Communication) 
 

13. องค์กรข้อมูลทีเ่กี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพ่ือสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถด าเนินไปได้
ตามทีก่ าหนดไว้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

13.1 บริษทัก าหนดขอ้มูลท่ีตอ้งการใชใ้นการด าเนินงาน ทั้งขอ้มูลจากภายในและ
ภายนอกองคก์ร ท่ีมีคุณภาพและเก่ียวขอ้งต่องาน 

  

13.2 บริษทัพิจารณาทั้งตน้ทุนและประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ รวมถึงปริมาณและความถูกตอ้ง
ของขอ้มูล  

  

13.3 บริษทัด าเนินการเพื่อให้คณะกรรมการมีขอ้มูลท่ีส าคญัอยา่งเพียงพอส าหรับ               
ใชป้ระกอบการตดัสินใจ ตวัอยา่งขอ้มูลท่ีส าคญั เช่น รายละเอียดของเร่ืองท่ีเสนอ                         
ใหพ้ิจารณา เหตุผล ผลกระทบต่อบริษทั ทางเลือกต่าง ๆ  

  

13.4 บริษทัด าเนินการเพื่อให้กรรมการบริษทัไดรั้บหนงัสือนดัประชุมหรือเอกสาร
ประกอบการประชุมท่ีระบุขอ้มูลท่ีจ าเป็นและเพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุม
ล่วงหนา้อยา่งนอ้ยภายในระยะเวลาขั้นต ่าตามท่ีกฎหมายก าหนด  

  

13.5 บริษทัด าเนินการเพื่อให้รายงานการประชุมคณะกรรมการมีรายละเอียดตามควร        
เพื่อใหส้ามารถตรวจสอบยอ้นหลงัเก่ียวกบัความเหมาะสมในการปฏิบติัหนา้ท่ีของ
กรรมการแต่ละราย เช่น การบนัทึกขอ้ซกัถามของกรรมการ ความเห็นหรือขอ้สังเกต
ของกรรมการในเร่ืองท่ีพิจารณา ความเห็นของกรรมการรายท่ีไม่เห็นดว้ยกบัเร่ือง 
ท่ีเสนอพร้อมเหตุผล เป็นตน้ 
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

13.6 บริษทัมีการด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
 13.6.1 มีการจดัเก็บเอกสารส าคญั ไวอ้ยา่งครบถว้นเป็นหมวดหมู่ 
 13.6.2 กรณีท่ีไดรั้บแจง้จากผูส้อบบญัชีหรือผูต้รวจสอบภายในวา่มีขอ้บกพร่อง                
ในการควบคุมภายใน บริษทัไดแ้กไ้ขขอ้บกพร่องนั้นอยา่งครบถว้นแลว้  

 
 
 

 

 

14. องค์กรส่ือสารข้อมูลภายในองค์กร ซ่ึงรวมถึงวตัถุประสงค์และความรับผดิชอบต่อ 
การควบคุมภายในทีจ่ าเป็นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถด าเนินไปได้ตามทีว่างไว้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

14.1 บริษทัมีกระบวนการส่ือสารขอ้มูลภายในอยา่งมีประสิทธิภาพ และมีช่องทาง              
การส่ือสารท่ีเหมาะสม เพื่อสนบัสนุนการควบคุมภายใน  

  

14.2 บริษทัมีการรายงานขอ้มูลท่ีส าคญัถึงคณะกรรมการบริษทัอยา่งสม ่าเสมอ และ             
คณะกรรมการบริษทัสามารถเขา้ถึงแหล่งสารสนเทศท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบติังาน หรือ
สอบทานรายการต่าง ๆ ตามท่ีตอ้งการ เช่น การก าหนดบุคคลท่ีเป็นศูนยติ์ดต่อเพื่อให้
สามารถติดต่อขอขอ้มูลอ่ืนนอกจากท่ีไดรั้บจากผูบ้ริหาร รวมทั้งการติดต่อสอบถาม
ขอ้มูลจากผูส้อบบญัชี   ผูต้รวจสอบภายใน  การจดัประชุมระหวา่งคณะกรรมการและ
ผูบ้ริหารตามท่ีคณะกรรมการร้องขอ การจดักิจกรรมพบปะหารือระหวา่งคณะกรรมการ
และผูบ้ริหารนอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการ  เป็นตน้    

  

14.3 บริษทัจดัใหมี้ช่องทางการส่ือสารพิเศษหรือช่องทางลบัเพื่อใหบุ้คคลต่าง ๆ              
ภายในบริษทัสามารถแจง้ขอ้มูลหรือเบาะแสเก่ียวกบัการฉ้อฉลหรือทุจริตภายในบริษทั 
(whistle-blower hotline) ไดอ้ยา่งปลอดภยั 

  

 

15. องค์กรได้ส่ือสารกบัหน่วยงานภายนอก เกีย่วกบัประเด็นทีอ่าจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

15.1 บริษทัมีกระบวนการส่ือสารขอ้มูลกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอกองคก์รอยา่งมี
ประสิทธิภาพ และมีช่องทางการส่ือสารท่ีเหมาะสม เพื่อสนบัสนุนการควบคุมภายใน 
เช่น จดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีหรือหน่วยงานนกัลงทุนสัมพนัธ์  ศูนยรั์บเร่ืองร้องเรียน เป็นตน้ 
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

15.2 บริษทัจดัใหมี้ช่องทางการส่ือสารพิเศษหรือช่องทางลบัเพื่อใหผู้มี้ส่วนไดเ้สีย
ภายนอกองคก์รสามารถแจง้ขอ้มูลหรือเบาะแสเก่ียวกบัการฉอ้ฉลหรือทุจริต (whistle-
blower hotline) แก่บริษทัไดอ้ยา่งปลอดภยั 

  

   
 

ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 
 

16. องค์กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในยงัด าเนินไป
อย่างครบถ้วน เหมาะสม 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

16.1 บริษทัจดัใหมี้กระบวนการติดตามการปฏิบติัตามจริยธรรมธุรกิจและขอ้ก าหนด
หา้มฝ่ายบริหารและพนกังานปฏิบติัตนในลกัษณะท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้                 
ทางผลประโยชน์ เช่น ก าหนดใหแ้ต่ละส่วนงานติดตามการปฏิบติั  และรายงาน
ผูบ้งัคบับญัชา หรือมอบหมายใหห้น่วยงานตรวจสอบภายในติดตามการปฏิบติั และ
รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  เป็นตน้ 

  

16.2 บริษทัจดัใหมี้การตรวจสอบการปฏิบติัตามระบบการควบคุมภายในท่ีวางไว ้            
โดยการประเมินตนเอง และ/หรือการประเมินอิสระโดยผูต้รวจสอบภายใน 

  

16.3 ความถ่ีในการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกบัการเปล่ียนแปลงของ
บริษทั 

  

16.4 ด าเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยผูท่ี้มีความรู้และ
ความสามารถ 

  

16.5 บริษทัก าหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในใหข้ึ้นตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ  

  

16.6 บริษทัส่งเสริมใหผู้ต้รวจสอบภายในปฏิบติัหนา้ท่ีตามมาตรฐานสากล                         
การปฏิบติังานวชิาชีพการตรวจสอบภายใน (International Standards for the 
Professional Practice of Internal Auditing, IIA)  
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17. องค์กรประเมินและส่ือสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทนัเวลาต่อบุคคลที่รับผดิชอบ 
ซ่ึงรวมถึงผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

17.1 บริษทัประเมินผลและส่ือสารขอ้บกพร่องของการควบคุมภายใน และด าเนินการ
เพื่อติดตามแกไ้ขอยา่งทนัท่วงที หากผลการด าเนินงานท่ีเกิดข้ึนแตกต่างจากเป้าหมาย                              
ท่ีก าหนดไวอ้ยา่งมีนยัส าคญั 

  

17.2 บริษทัมีนโยบายการรายงาน ดงัน้ี 
 17.2.1 ฝ่ายบริหารตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัโดยพลนั ในกรณีท่ีเกิด
เหตุการณ์หรือสงสัยวา่มีเหตุการณ์ทุจริตอยา่งร้ายแรง มีการปฏิบติัท่ีฝ่าฝืนกฎหมาย  
หรือมีการกระท าท่ีผดิปกติอ่ืน ซ่ึงอาจกระทบต่อช่ือเสียงและฐานะการเงินของบริษทั
อยา่งมีนยัส าคญั 
 17.2.2 รายงานขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระส าคญั พร้อมแนวทางการแกไ้ขปัญหา 
(แมว้า่จะไดเ้ร่ิมด าเนินการจดัการแลว้) ต่อคณะกรรมการบริษทั/คณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อพิจารณาภายในระยะเวลาอนัควร 
 17.2.3 รายงานความคืบหนา้ในการปรับปรุงขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระส าคญัต่อ
คณะกรรมการบริษทั/คณะกรรมการตรวจสอบ 
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	ในปี 2557 ประเทศไทยมีการผลิตถ่านหินทั้งสิ้นประมาณ 18 ล้านตันมาจากเหมืองแม่เมาะประมาณ 17.1 ล้านตันคิดเป็นร้อยละ 94 ของการผลิตถ่านหินทั้งหมดในประเทศ และมาจากเหมืองของบริษัทเอกชนประมาณ 0.8 ล้านตันคิดเป็นร้อยละ 6 ของการผลิตถ่านหินทั้งหมดในประเทศ
	สถานการณ์ถ่านหินในต่างประเทศ
	- ถ่านแอนทราไซต์  พบมากบริเวณตะวันออกของบั๊กโบะ (Bac Bo) ซึ่งรวมถึงแอ่งเบ๋าได๋ (Bao Dai) และฮาลอง (Hon Gai) โดยมี แหล่งถ่านหินที่พิสูจน์ได้ของทั้ง 82 เหมือง มากกว่า 2 พันล้านตัน
	- ถ่านบิทูมินัส พบมากในบริเวณจังหวัดไทเหวียน (Thai Nguyen) นิงห์บินห์ (Nunh Binh) เซิลลา (Son La) และไลเจา (Lai Chau) โดยมี แหล่งถ่านหินที่พิสูจน์ได้ของทั้ง 37 เหมือง มากกว่า 20 ล้านตัน
	- ถ่านลิกไนต์ โดยมีปริมาณสำรองที่พิสูจน์ได้มากกว่า 100 ล้านตัน ยกเว้นแหล่งที่ฮานอย (Ha Noi depression) ซึ่งจากการเจาะสํารวจปิโตรเลียมพบว่าแหล่งนี้จะมีปริมาณสํารอง ใหญ่ที่สุดในประเทศเวียดนาม ซึ่งอาจมีมากถึง 250 ล้านตัน
	- ถ่านพีต ปัจจุบันมีการใช้งานในอุตสาหกรรมและการทําปุ๋ย
	ธุรกิจการให้บริการทำเหมืองแร่นั้นมีผู้แข่งขันน้อยราย เนื่องจากเป็นธุรกิจที่ต้องลงทุนในเครื่องจักรเป็นจำนวนมาก อีกทั้งผู้ให้บริการจำเป็นต้องมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และการบริหารจัดการที่ดี ปัจจุบันคู่แข่งสำคัญของบริษัทคือ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเว...
	จากที่กล่าวมาข้างต้น ITD เข้าร่วมในสัญญากิจการร่วมค้ากับบริษัทฯ ทั้งกิจการร่วมค้าไอทีดี- เอสคิว ภายใต้สัญญาโครงการ 7 และกิจการร่วมค้าเอสคิว-ไอทีดี ภายใต้สัญญาโครงการ 7/1 ในการดำเนินงานจ้างขุดและขนดิน ที่เหมืองแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ให้กับกา...
	อย่างไรก็ดี บริษัทฯ อาจมีความได้เปรียบคู่แข่งสำคัญในไทยของบริษัทฯ ในการประมูลงานโครงการเหมืองแม่เมาะ และเหมืองหงสาในอนาคต เนื่องจากมีความพร้อมทั้งทางด้านบุคลากรและเครื่องจักรใหญ่ โดยเฉพาะบุคลากรและเครื่องจักรใหญ่ที่มีอยู่ที่หน้างานอยู่แล้ว
	สำหรับการดำเนินงานของบริษัทฯ ในต่างประเทศ บริษัทฯ เริ่มมีนโยบายที่จะขยายการลงทุนไปยังต่างประเทศ ในแถบประเทศใกล้เคียง และกำลังดำเนินงานอยู่ในประเทศลาว เนื่องจากมีทรัพยากรที่เอื้ออำนวยในการดำเนินงานและขยายการลงทุนของบริษัทฯ ทำให้บริษัทฯ มีคู่แข่งขันในระ...

	สว่นที่ 3 ปัจจัยความเสี่ยง
	สว่นที่ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
	สว่นที่ 5 ข้อพิพาททางกฎหมาย
	สว่นที่ 6 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

	3-การจัดการและการกำกับดุูแลกิจการ
	สว่นที่ 7 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
	สว่นที่ 8 โครงสร้างการจัดการ
	8.1.1 คณะกรรมการบริษัท
	8.1.1
	8.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ
	8.1.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
	8.1.1
	8.1.4 คณะกรรมการบริหาร
	8.1.1
	8.1.5 ผู้บริหาร
	8.1.6 เลขานุการบริษัท
	8.2 การกำหนดอำนาจอนุมัติวงเงิน
	ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ มีการอนุมัติงบประมาณประจำปีที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานของบริษัทฯ ในแต่ละปี
	8.1
	8.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
	8.3.1 ค่าตอบแทนกรรมการ
	8.3.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร
	8.1
	8.4 บุคลากร
	8.4.1 จำนวนบุคลากร
	8.4.2      ค่าตอบแทนบุคลากร (ไม่รวมผู้บริหาร)
	8.4.3 ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา
	8.4.4 นโยบายการพัฒนาบุคลากร

	สว่นที่ 9 การกำกับดูแลกิจการ
	สว่นที่ 10 ความรับผิดชอบต่อสังคม
	สว่นที่ 11 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.
	11.1  ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
	12.
	13.
	14.
	15.
	16.
	17.
	18.
	19.
	20.
	20.1.
	20.2.
	20.3.
	11.2 แนวทางการบริหารจัดการระบบการควบคุมภายในในอนาคต

	สว่นที่ 12 รายการระหว่างกัน

	4-ฐานะการเงินและผลดำเนินงาน
	สว่นที่ 13 ข้อมูลทางการเงิน
	สว่นที่ 14 การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ
	หนี้สิน
	เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
	เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
	เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
	เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า


	5-การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
	เอกสารแนบ 1 รายการเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการบริษัท
	เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
	เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
	เอกสารประกอบแนบ 4,5
	เอกสารแนบ_4รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ
	เอกสารแนบ5_ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน


