แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2560

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
Sahakol Equipment Public Company Limited
(“SQ”)

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน)

สารบัญ
หน้ า
ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิ จ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ส่วนที่ 2

ส่วนที่ 3

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ปจั จัยความเสีย่ ง
ทรัพย์สนิ ทีใ่ ช้ในการประกอบธุรกิจ
ข้อพิพาททางกฏหมาย
ข้อมูลทัวไปและข้
่
อมูลสําคัญอื่นๆ

1-1
2-1
3-1
4-1
5-1
6-1

การจัดการและการกํากับดูแลกิ จการ
7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผูถ้ อื หุน้
8. โครงสร้างและการจัดการ
9. การกํากับดูแลกิจการ
10. ความรับผิดชอบต่อสังคม
11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสีย่ ง
12. รายการระหว่างกัน

7-1
8-1
9-1
10-1
11-1
12-1

ฐานะการเงิ นและผลการดําเนิ นงาน
13. ข้อมูลทางการเงิน
14. การวิเคราะห์และคําอธิบายของฝา่ ยจัดการ

13-1
14-1

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
เอกสารแนบ 1 รายการเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริ หาร ผูม้ ีอาํ นาจควบคุมและเลขานุการบริ ษทั
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริ ษทั ย่อย
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ างานตรวจสอบภายใน
เอกสารแนบ 4 รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ
เอกสารแนบ 5 แบบประเมิ นความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของคณะกรรมการบริ ษทั

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 1
การประกอบธุรกิ จ
1.

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิ จ

1.1. วิ สยั ทัศน์ พันธกิ จ เป้ าหมาย
วิสยั ทัศน์ (Vision)
“มุ่งสู่การเป็ นผูน้ ํ าในการทําเหมืองแร่อย่างมีคุณภาพและครบวงจร รวมถึงการเป็ นเจ้าของเหมืองถ่านหินและ
โรงไฟฟ้าในระดับภูมภิ าค และดําเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม”
พันธกิจ (Mission)


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



บริษทั ฯ จะพัฒนาความรู้ความชํานาญด้านวิศวกรรมอย่างต่อเนื่องอีกทัง้ สรรหาและพัฒนาบุคลากรให้ม ี
ความสามารถเพิม่ มากขึน้



บริษทั ฯ จะแสวงหาโอกาสในการเป็ นเจ้าของแหล่งถ่านหินและโอกาสในการดําเนินกิจการการผลิตไฟฟ้า
พลังงานทางเลือกเพือ่ สร้างความแข็งแกร่งด้านการเงินและการเติบโตในอนาคต



บริษทั ฯ จะดําเนินงานโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สงู สุดของผูถ้ อื หุน้ บนพืน้ ฐานของความพึงพอใจของลูกค้า
และความรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อม

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


ขยายการดําเนินงานไปในประเทศทีม่ ศี กั ยภาพโดยเฉพาะในกลุม่ ประเทศ CLMV



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



บริหารโครงการโดยใช้เครื่องมือที่ม ีประสิทธิภาพได้แ ก่ การวิเคราะห์และควบคุม ต้นทุน การปรับปรุง
ประสิทธิภาพเครือ่ งจักร การควบคุมพัสดุคงคลัง ฯลฯ



สร้างระบบควบคุมภายใน การบริหารความเสีย่ งและการสือ่ สารในองค์กรทีม่ ปี ระสิทธิภาพเพื่อสนับสนุ นการ
บริหารงาน



พัฒ นาศัก ยภาพบุ ค ลากรด้ว ยการ 1) สร้า งความรู้ค วามเชี่ย วชาญอย่า งต่ อ เนื่ อ ง 2) สร้า งทัศ นคติแ ละ
จริยธรรมในการทํางาน 3) สร้างสภาพแวดล้อมการทํางานทีเ่ หมาะสม
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บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน)


สร้างพันธมิตรและเครือข่ายการประกอบธุรกิจ ทัง้ ในสายการผลิต การซ่อมบํารุง และการบริหารจัดการ



จัดหาแหล่งเงินทุนในการดําเนินงานและบริหารสภาพคล่องทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ

1.2. การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาที่สาํ คัญ
1.2.1 ความเป็ นมา
กลุม่ บริษทั สหกล โดยบริษทั สหกลเอนยิเนียร์ จํากัด ได้ถกู จัดตัง้ เพื่อดําเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างงานวิศวกรรม
โยธา มาตัง้ แต่ปี 2513 เพือ่ รองรับการกระจายความเจริญสูภ่ มู ภิ าคทัวประเทศตามนโยบายการพั
่
ฒนาประเทศใน
ขณะนัน้ โดยมีกลุม่ ครอบครัวศิรสิ รรพ์เป็ นผูเ้ ริม่ ก่อตัง้ ต่อมาในปี 2526 บริษทั สหกลเอนยิเนียร์ จํากัดได้ลงนามใน
สัญญาจ้างเหมาขุด-ขนดิน โครงการที่ 1 กับการไฟฟ้าฝา่ ยผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) โดยเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการ
เปิดหน้าดิน ขุดขนดินและถ่านหินให้กบั เหมืองถ่านหินแม่เมาะ อําเภอแม่เมาะ จังหวัดลําปาง ระหว่างปี 2526 ถึง 2533
และได้รบั การว่าจ้างให้เป็ นผูด้ าํ เนินการต่อในโครงการที่ 2 ระหว่างปี 2533 ถึง 2541 โดยมีมลู ค่าโครงการเท่ากับ
3,544 ล้านบาท และ 9,865 ล้านบาท ตามลําดับ
ต่อมา บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด (เดิมชื่อ บริษทั ศิรวิ ศิ วเหมืองแร่และก่อสร้าง จํากัด) ได้ถูกจัดตัง้ ขึน้ เมื่อ
วันที่ 10 พฤษภาคม 2544 โดยกลุ่มครอบครัวศิรสิ รรพ์ เพื่อเป็ นบริษทั หลักในการทําธุรกิจด้านการให้บริการและ
ดําเนินงานเหมืองแร่อย่างครบวงจร ซึ่งครอบคลุมถึง การวางแผนงานเหมือง การปฎิบตั งิ านเปิ ดหน้ าเหมือง การให้
คํา ปรึก ษาด้า นงานเหมือ ง และการให้เ ช่า และซ่ อ มบํา รุง เครื่อ งจัก รขนาดใหญ่ นอกจากนี้ บริษัท ฯ ยัง คงมีค วาม
เชี่ยวชาญด้านการรับเหมาก่อสร้างโยธา โดยได้รบั งานก่อสร้างสิง่ อํานวยความสะดวกที่จําเป็ นสําหรับการทําเหมือง
เช่น ถนน ทีพ่ กั อาศัย เป็ นต้น ในปจั จุบนั การดําเนินธุรกิจให้บริการและดําเนินงานเหมืองแร่อย่างครบวงจรทัง้ หมดของ
กลุม่ บริษทั สหกล ได้ดาํ เนินการโดยบริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด
ปจั จุบนั กิจการร่วมค้าไอทีด-ี เอสคิว และกิจการร่วมค้าเอสคิว-ไอทีดี (บริษทั ฯ ร่วมลงทุนกับบริษทั อิตาเลียน
ไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จํากัด (มหาชน) ในอัตราร้อยละ 50 เท่ากัน) เป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการเปิดหน้าดิน ขุดขนดินและถ่าน
หินให้กบั เหมืองถ่านหิน ทีอ่ าํ เภอแม่เมาะ จังหวัดลําปาง ซึง่ กฟผ.เป็ นผูว้ า่ จ้าง ในโครงการ 7 ระหว่างปี 2551 ถึง 2563
และโครงการ 7/1 ซึง่ สิน้ สุดในเดือนกันยายน 2558 โดยมีมลู ค่าโครงการเท่ากับ 21,906 ล้านบาท และ 5,273 ล้านบาท
ตามลําดับ นอกจากนี้ บริษทั ฯ กําลังดําเนินโครงการเหมืองหงสา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างปี
2558 ถึง 2569 และโครงการ 8 ในโครงการเหมืองแม่เมาะ ซึง่ มีระยะเวลาตามสัญญาระหว่างปี 2559 ถึง 2568
1.2.2 พัฒนาการที่สาํ คัญ
ปี

เหตุการณ์ทส่ี าํ คัญ

2526 – 2533

-

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

2533 - 2541

-

บริษัท สหกลเอนยิเนียร์ จํากัด ได้ลงนามสัญญาจ้างเหมาขุด-ขนดินและถ่าน สําหรับ
โครงการเหมืองแม่เมาะ โครงการที่ 2 กับ กฟผ. โดยมีมลู ค่างานรวมทัง้ สิน้ 9,718 ล้าน
บาท โดยรายละเอียดของงานสามารถแบ่งได้เป็ น
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บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
ปี

เหตุการณ์ทส่ี าํ คัญ
 รายการที ่ 1 ขุดและขนดินปริมาณไม่น้อยกว่า 244.5 ล้านลูกบาศก์เมตร
แน่น

2541– 2545

-

-

 รายการที ่ 2 ขุดและขนถ่านลิกไนต์ปริมาณประมาณ 25.0 ล้านตัน
 รายการที ่ 3 ขนดิน (ส่วนที่ กฟผ. ดําเนินการ) ออกจากบ่อเหมืองโดยใช้
เครื่องโม่ (Crusher) ระบบสายพาน (Belt Conveyor) และเครื่องโปรยดิน (Spreader)
จํานวนประมาณ 43.5 ล้านลูกบาศก์เมตรแน่น
ต่อมา กฟผ. ได้มกี ารเปลีย่ นแปลงทีท่ ง้ิ ดินในบ่อ Sub-basin และได้มกี ารจ้างงานเพิม่ เพื่อ
ขุดและขนดินเพิม่ เติม 75 ล้านลูกบาศก์เมตรแน่น มูลค่างานรวมทัง้ สิน้ 147 ล้านบาท
งานโครงการแม่เมาะ 2 มีมลู ค่ารวมทัง้ หมดเท่ากับ 9,865 ล้านบาท
จดทะเบียนก่อตัง้ บริษทั ฯ ในนาม บริษทั ศิรวิ ศิ วเหมืองแร่และก่อสร้าง จํากัด โดยกลุ่ม
ครอบครัวศิรสิ รรพ์ เพื่อประกอบธุรกิจบริการงานด้านเหมืองแร่และรับเหมาก่อสร้าง ด้วย
ทุนจดทะเบียนเริม่ ต้น 10 ล้านบาท
บริษทั สหกลเอนยิเนียร์ จํากัด รับงานกรมทางหลวง ในการก่อสร้างถนนหมายเลข 35
สายธนบุร-ี ปากท่อ ตอนดาวคะนอง บรรจบทางหลวงหมายเลข 37 ระยะทางยาว
ประมาณ 8 กม. รวมงานก่อสร้างวางท่อประปาของการประปานครหลวง และงานก่อสร้าง
บ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดนิ ของการไฟฟ้านครหลวง โดยมีมูลค่าโครงการ 1,501
ล้านบาท

2546

จดทะเบียนเปลีย่ นแปลงชื่อบริษทั ฯ
- บริษทั ฯ ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อบริษทั เป็ น บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด เมื่อ
วันที่ 27 มกราคม 2546 พร้อมทัง้ เพิม่ ทุนจดทะเบียนเป็ น 500 ล้านบาท โดยเน้น
ให้บ ริก ารด้า นเหมือ งแร่อ ย่า งครบวงจร อาทิ การวางแผนงานเหมือ งและขนส่ง การ
ปฎิบตั งิ านเปิ ดหน้าเหมือง การเป็ นทีป่ รึกษางานเหมือง และการบริการให้เช่าเครื่องจักร
ขนาดใหญ่และงานซ่อมบํารุง นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังมีความเชี่ยวชาญด้านการรับเหมา
ก่อสร้างสาธารณูปโภค เช่น ถนน ทีพ่ กั อาศัย เป็ นต้น

2545 – 2553

งานอื่นๆ
- บริษทั ฯ รับจ้างช่วงจากบริษทั เชียงใหม่คอนสตรัคชัน่ จํากัด ในการขุด ขน และย้ายหน้า
ดินที่ เหมืองแม่เมาะ โครงการที่ 4 ปริมาณ 28.0 ล้านลูกบาศก์เมตรแน่ น โดยมีมูลค่า
โครงการ 504 ล้านบาทเริม่ ดําเนินการตัง้ แต่ปี 2545 ถึงปี 2549
- บริษทั ฯ ร่วมกับ บริษทั เอ.เอส. แอสโซซิเอท เอนยิเนียริง่ (1964) จํากัด จัดตัง้ กิจการ
ร่วมค้า เพื่อรับจ้าง กฟผ. ในการขุดและขนดินทีเ่ หมืองแม่เมาะ ตามสัญญาย่อยจ้างเหมา
ขุดและขนดิน ปริมาณ 80.0 ล้านลูกบาศก์เมตรแน่ น เริม่ ดําเนินการตัง้ แต่ปี 2550 ถึงปี
2552 โดยมีมลู ค่าโครงการ 2,820 ล้านบาท

2551 – 2563

โครงการเหมืองแม่เมาะ โครงการที่ 7
- บริษัทฯ ร่วมกับบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊ อปเมนต์ จํากัด (มหาชน) (“ITD”) จัดตัง้
กิจการร่วมค้าไอทีด-ี เอสคิว (“ITD-SQ”) (บริษทั ฯ ร่วมลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 50) เพื่อ
เข้ารับงานขุด ขน ลําเลียงดินและถ่านหินจาก กฟผ. ตามสัญญาจ้างเหมาขุด-ขนดินและ
ถ่านหินสําหรับโครงการเหมืองแม่เมาะ โครงการที่ 7 โดยมีมลู ค่าโครงการเท่ากับ 21,906

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

เหตุการณ์ทส่ี าํ คัญ
ล้านบาท โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้
 รายการที ่ 1 ขุดและขนดินปริมาณ 365.0 ล้านลูกบาศก์เมตรแน่น
 รายการที ่ 2 ขุดและขนถ่านลิกไนต์ปริมาณประมาณ 50.0 ล้านตัน
 รายการที ่ 3 ขนดิน (ส่วนที่ กฟผ. ดําเนินการ) จํานวนประมาณ 40.0 ล้าน
ลูกบาศก์เมตรแน่น

2554 – 2558

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

2557

โครงการเหมืองหงสา เมืองหงสา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
- บริษทั ฯ รับจ้าง บริษทั หงสาเพาเวอร์ จํากัด ในการขุดและขนดินและถ่านหิน ซึ่งมีมลู ค่า
โครงการเท่า กับ 11,742.7 ล้า นบาท โดยเข้า ลงนามในสัญ ญาสัม ปทานเมื่อ วัน ที่ 23
มกราคม 2557 โดยมีรายละเอียดงานดังนี้
 รายการที ่ 1 ขุดและขนดินปริมาณ 207.0 ล้านลูกบาศก์เมตรแน่น
 รายการที ่ 2 ขุดและขนถ่านลิกไนต์ปริมาณประมาณ 82.5 ล้านตัน
- ในเดือนกรกฎาคม 2557 บริษทั ฯ จ่ายเงินปนั ผลให้ผถู้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ จากผลกําไรของ
ปี 2555 ในอัต ราป นั ผลหุ้น ละ 14 บาท สํา หรับหุ้น จํานวน 5,000,000 หุ้น คิดเป็ นเงิน
ทัง้ หมด 70 ล้านบาท

2558

-

บริษทั ฯ มีทุนจดทะเบียนเพิม่ ขึน้ จาก 500 ล้านบาท เป็ น 750 ล้านบาท โดยบริษทั ฯ
เรียกเพิม่ ทุนจากผูถ้ อื หุน้ เดิม (Right Offering) จํานวน 250 ล้านบาท เพื่อนํามาใช้ใน
โครงการหงสา โดยมีมติเพิม่ ทุนครัง้ ที่ 1 ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 จํานวน 200 ล้าน
บาท และมติเพิม่ ทุนครัง้ ที่ 2 ณ วันที่ 26 มกราคม 2558 และได้จดั สรรหุน้ ดังกล่าวในวันที่
27 กุมภาพันธ์ 2558
- บริษทั ฯ จดทะเบียนแปลงสภาพเป็ นบริษทั มหาชน เมือ่ วันที่ 3 เมษายน 2558
- บริษทั ฯ ลงนามในสัญญางานจ้างเหมาขุด-ขนดินและถ่านหิน สําหรับโครงการเหมืองแม่
เมาะ โครงการที่ 8 ในวันที่ 26 สิงหาคม 2558 ซึง่ มีมลู ค่ารวมเท่ากับ 22,871 ล้านบาท
โดยมีระยะเวลาตามสัญญาตัง้ แต่ปี 2559 ถึง 2568 และมีรายละเอียดของงานดังนี้
 รายการที ่ 1 ขุดและขนดินปริมาณ 375.0 ล้านลูกบาศก์เมตรแน่น
 รายการที ่ 2 ขุดและขนถ่านลิกไนต์ปริมาณประมาณ 31.0 ล้านตัน
- บริ ษัท สหกลพาวเวอร์ จํากัด จดทะเบียนเพิ่มทุนเป็ น 10 ล้ านบาท คิดเป็ นจํานวนหุ้น
1,000,000 หุ้น มีมลู ค่าหุ้นละ 10 บาท

2559

-

-

จดทะเบียนเลิกกิจการบริษทั สหกลเอนยิเนียร์ จํากัด เนื่องจากไม่มกี ารดําเนินกิจการใด
แล้ว เมือ่ วันที่ 15 มีนาคม 2559 โดยบริษทั สหกลเอนยิเนียร์ จํากัด อยูร่ ะหว่างการชําระ
บัญชีเพือ่ เลิกกิจการ
บริษทั ฯ เพิม่ ทุนจดทะเบียนจาก 750 ล้านบาท เป็ น 1,150 ล้านบาท โดยจัดสรรหุน้ เพือ่
เสนอขายต่อประชาชนจํานวน 380 ล้านบาท แบ่งเป็ น 380 ล้านหุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ

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

เหตุการณ์ทส่ี าํ คัญ

-

-

2560

-

-

1 บาท โดยหุน้ ทีเ่ หลืออีก 20 ล้านหุน้ สํารองไว้เพือ่ รองรับการแปลงสภาพตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั ฯ ทีอ่ อกให้แก่กรรมการ และพนักงานของบริษทั ฯ
ตามมติทป่ี ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2559 เมือ่ วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
วันที1่ 4, 17 และ 18 ตุลาคม 2559 บริษทั ฯ ได้เปิดให้บุคคลทัวไปจองซื
่
อ้ หุน้ (Initial
Public Offering) จํานวน 380,000,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 33.63 ของจํานวนหุน้ สามัญที่
ออกและเรียกชําระแล้วทัง้ หมดของบริษทั ฯ ภายหลังการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนครัง้ นี้
หรือร้อยละ 33.04 ของจํานวนหุน้ สามัญทีอ่ อกและเรียกชําระแล้ว ภายหลังการเสนอขาย
หุน้ สามัญเพิม่ ทุนครัง้ นี้และการใช้สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิทอ่ี อกให้แก่กรรมการและ
พนักงาน มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 บาท โดยจําหน่ายในราคาหุน้ ละ 3.2 บาท
เมือ่ วันที่ 25 ตุลาคม 2559 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้เพิม่ หุน้ สามัญของ SQ
เข้าเป็ นหลักทรัพย์ใหม่ และเข้าทําการซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯเป็ นวันแรก (First Day
Trade) เมือ่ วันที่ 26 ตุลาคม 2559
บริษทั ทริปเปิ้ ล เอส อีโค่ จํากัด มีการเพิม่ ทุนจดทะเบียนเป็ น 60 ล้านบาท คิดเป็ นมูลค่า
หุน้ ทัง้ หมด 6 ล้านหุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท
เมือ่ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 บริษทั ฯได้เซ็นสัญญาจ้างเหมาผลิตแร่ดบี ุก ทีเ่ หมืองดีบุก
จังหวัดทวาย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ซึง่ เป็ นงานรับทําเหมืองแบบครบวงจร
ตัง้ แต่งานขุดขนหน้าดินและกระสะ งานขุดขนแร่ดบิ งานบริหารการแต่งแร่ งานขนหางแร่
จากโรงแต่งแร่ไปยังทีท่ ง้ิ ดิน และงานจัดการแร่ดบิ และการพัฒนาปรับปรุงโรงแต่งแร่ให้กบั
บริ ษัท เมียนมาร์ พงษ์ พิพทั ธ์ จํากัด มูลค่าสัญญา 3,672 ล้านบาท ระยะเวลา 7 ปี โดยมี
ปริมาณการผลิตแร่ดบี ุกปีละประมาณ 2,100 ตัน
บริษทั ฯได้นําใบสําคัญแสดงสิทธิทเ่ี สนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษทั
จํานวน 4,870,150 หน่วย มีอตั ราการใช้สทิ ธิ 1ใบสําคัญแสดงสิทธิ มีสทิ ธิซอ้ื หุน้ สามัญได้
1 หุน้ ทีร่ าคาการใช้สทิ ธิ 1 บาท รวมเป็ นเงินทีไ่ ด้รบั จากการใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้ สามัญเพิม่ ทุน
จํานวน 4,870,150 บาท ทัง้ นี้ ภายหลังการจดทะเบียนเพิม่ ทุนชําระแล้ว บริษทั ฯมีหนุ้ ที่
รอการใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้ สามัญจํานวน 15,129,850 หุน้ และคงเหลือใบสําคัญแสดงสิทธิเพือ่
เสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษทั จํานวน 15,129,850 หน่วย

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)
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บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
1.3.

โครงสร้างการถือหุ้นของบริ ษทั ฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษทั ฯ มีโครงสร้างธุรกิจ ดังนี้
บมจ. สหกลอิ ควิ ปเมนท์
(บริ ษทั ฯ)

50%

50%

กิ จการร่วมค้า
ไอทีดี – เอสคิ ว

กิ จการร่วมค้า
เอสคิ ว – ไอทีดี

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

บริษทั
1 กิจการร่วมค้า ไอทีดี – เอสคิว

สัดส่วนการถือหุน้
ร้อยละ 50

2 กิจการร่วมค้า เอสคิว – ไอทีดี

ร้อยละ 50

3 บริษทั สหกลพาวเวอร์ จํากัด

ร้อยละ 100

4 บริษทั ทริปเปิ้ล เอส อิโค่ จํากัด

ร้อยละ 15 ผ่าน บจ. สหกล
พาวเวอร์

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

กิจการร่วมค้า ไอทีดี – เอสคิว
กิจการร่วมค้า ไอทีดี – เอสคิว จัดตัง้ ขึน้ ตามสัญญาร่วมค้าลงวันที่ 6 ตุลาคม 2551 ระหว่างบริษทั อิตาเลียน
ไทย ดีเวล๊อปเมนท์ จํากัด (มหาชน) และ บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน) ในสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 50:50
เพื่อรับจ้างขุด – ขนดินและถ่านหินทีเ่ หมืองแม่เมาะให้กบั การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเป็ นจํานวนเงิน 21,906
ล้านบาท ซึง่ มีกาํ หนดเวลาตัง้ แต่วนั ที่ 22 ตุลาคม 2551 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563
กิจการร่วมค้า เอสคิว – ไอทีดี
กิจการร่วมค้า เอสคิว – ไอทีดี จัดตัง้ ขึน้ ตามสัญญาร่วมค้าโดยมีผลเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2554 ระหว่างบริษทั
สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน) และ บริษทั อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนท์ จํากัด (มหาชน) ในสัดส่วนการลงทุนร้อย
ละ 50:50 เพื่อรับจ้างเหมาขุด – ขนดินและถ่านหินที่เหมืองแม่เมาะให้กบั การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็ น
จํานวนเงิน 5,273 ล้านบาท ซึ่งมีกําหนดเวลาตัง้ แต่วนั ที่ 9 สิงหาคม 2554 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558 (อย่างไรก็ดี
กิจการร่วมค้า ไอทีดี – เอสคิว มีการจ้างเหมาช่วงกิจการร่วมค้า เอสคิว – ไอทีดี ให้ไปทํางานพืน้ ทีโ่ ครงการ 7 ตัง้ แต่
เดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือนมิถุนายน 2559 เพื่อประโยชน์สูงสุดของกิจการร่วมค้า เนื่องจากทรัพย์สนิ ที่ใช้ในการ
ดําเนินงานของกิจการร่วมค้า เอสคิว – ไอทีดี นัน้ ยังมีศกั ยภาพในการใช้งานต่อและโครงการที่ 7/1 และ โครงการ 7
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)
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บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
นัน้ อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งหลังจากทํางานส่วนนี้เสร็จแล้วจึงจะมีการแบ่งทรัพย์สนิ สุดท้ายระหว่างผู้ร่วมค้าและ
ดําเนินการเลิกกิจการ)
บริษทั สหกลพาวเวอร์ จํากัด
บริษทั สหกลพาวเวอร์ จํากัด จัดตัง้ ขึน้ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2547 ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท มี
จํานวนหุน้ ทัง้ หมด 100,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท เพื่อประกอบธุรกิจประเภทการลงทุนในธุรกิจผลิตและจําหน่าย
กระแสไฟฟ้า ทัง้ นี้ บริษทั สหกลพาวเวอร์ จํากัดมีการเพิม่ ทุนระหว่างปี 2558 ทําให้ปจั จุบนั บริษทั มีทุนจดทะเบียนเป็ น
10 ล้านบาท คิดเป็ นจํานวนหุน้ 1,000,000 หุน้ ทีม่ ลู ค่าหุน้ ละ 10 บาท
บริษทั ทริปเปิ้ ล เอส อีโค่ จํากัด
บริษทั ทริปเปิ้ ล เอส อีโค่ จํากัด จัดตัง้ ขึน้ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 ด้วยทุนจดทะเบียน 40 ล้านบาท และมี
การเพิม่ ทุนในปี 2559 จํานวน 20 ล้านบาท ทําให้ปจั จุบนั บริษทั มีทุนจดทะเบียนทัง้ หมด 60 ล้านบาท คิดเป็ น
จํานวนหุน้ ทัง้ หมด 6 ล้านหุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท โดยบริษทั สหกลพาวเวอร์ จํากัด ได้จดั ตัง้ บริษทั ร่วมกับ กลุ่ม
ครอบครัวรุ่งโรจน์กติ ยิ ศ และบริษทั พี เอส ที เอนเนอร์ยี จํากัด โดยถือหุน้ ร้อยละ 15 ร้อยละ 70 และร้อยละ 15
ตามลําดับ ทัง้ นี้บริษัท ทริปเปิ้ ล เอส อีโ ค่ จํากัด อยู่ในระหว่างการศึกษาความเป็ นไปได้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า
พลังงานลม และ/หรือ พลังงานทางเลือกอื่น
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บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
2

ลักษณะการประกอบธุรกิ จ

2.1

ภาพรวมประกอบธุรกิ จ

ปจั จุบนั บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจให้บริการงานด้านการทํา
เหมืองแร่อย่างครบวงจร (Mining Service Business) โดยปจั จุบนั เหมืองทีบ่ ริษทั ฯ ให้บริการดําเนินงาน จะเป็ นการทํา
เหมืองถ่านหินแบบบ่อเปิ ด (Open Pit Mining) ซึง่ เป็ นการเปิ ดหน้าดินเป็ นบ่อลึกลงไปจนถึงชัน้ ถ่านหิน แล้วจึงทําการ
ขุด ถ่ า นหิน ออกมาใช้ง าน เนื่ อ งจากบริษัท ฯ เป็ น ผู้ใ ห้บ ริก ารด้า นการทํา เหมือ งแร่อ ย่า งครบวงจร การให้บ ริก าร
ครอบคลุมงานต่างๆ ดังต่อไปนี้
(1) การวางแผนงานเหมืองและขนส่ง โดยบริษัทฯ ทําการจัดทําแผนงานในเหมืองทัง้ หมด เริม่ ตัง้ แต่การ
เตรียมพืน้ ที่แหล่งแร่ท่จี ะขุด พืน้ ที่ท้งิ ดิน และพืน้ ที่ก่อสร้าง การเลือกเครื่องจักรกลทัง้ เครื่องจักรกลหลัก
(Main Equipment) และ เครือ่ งจักรกลช่วยและสนับสนุ น รวมถึงการจัดทําแบบแปลนเหมืองทัง้ ในระยะสัน้
ระยะกลาง และระยะยาว แบบก่อสร้า งองค์ป ระกอบต่า งๆ ของเหมือง เช่น ถนน สะพาน ผนังกัน้ นํ้ า
คลองผันนํ้า สํานักงาน ฯลฯ ตลอดจนแผนในการฟื้นฟูสภาพเหมือง
(2) การปฎิบตั งิ านเปิดหน้าเหมือง บริษทั ฯ สามารถรับงานเปิดหน้าเหมืองได้หลายระดับด้วยความชํานาญใน
พืน้ ทีแ่ ละมีบุคลากรทีม่ ปี ระสบการณ์และความชํานาญในแต่ละส่วน ตัง้ แต่เหมืองขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่
สามารถรับงานเปิดหน้าเหมืองแร่ได้หลายประเภท เช่น ถ่านหิน ทองแดง แบรไรต์ โปแตช ฯลฯ
(3) การเป็ นทีป่ รึกษางานเหมือง
(4) การบริการให้เช่าเครื่องจักรขนาดใหญ่และงานซ่อมบํารุงซึง่ เป็ นการบริการให้เช่าเครื่องจักรทัง้ แบบทีเ่ ป็ น
สัญญาเช่าทางการเงิน และสัญญาเช่าดํา เนินงาน รวมถึงบริการงานซ่อมบํา รุงเครื่องจักรด้วยวิศวกร
ผูเ้ ชีย่ วชาญ
(5) การรับเหมาก่อสร้างงานวิศวกรรมโยธาและระบบสาธารณูปโภค เช่น ถนน ทีพ่ กั อาศัย เป็ นต้น
กลุ่มบริษทั สหกล เริม่ ให้บริการด้านเหมืองตัง้ แต่ปี 2526 โดยเป็ นผูด้ ําเนินธุรกิจไทยรายแรกที่รบั ผิดชอบ
ดําเนินงานโครงการเปิ ดหน้าเหมือง ทีม่ มี ลู ค่ากว่าหมื่นล้านบาท โดยงานแรกของกลุ่มบริษทั สหกลคือ โครงการเหมือง
แม่เมาะ โครงการ 1 ของการไฟฟ้าฝา่ ยผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) มูลค่าโครงการรวมทุกสัญญาประมาณ 2,770
ล้านบาท งานต่อมาของกลุ่มบริษทั สหกลคือ โครงการเหมืองแม่เมาะ โครงการ 2 ของ กฟผ. เช่นกัน โดยมีมูลค่า
โครงการรวมทุกสัญญาประมาณ 7,648 ล้านบาท หลังจากนัน้ กลุ่มบริษทั สหกลได้รบั งานทีเ่ กีย่ วข้องกับงานขุด ขน และ
ลําเลียงดินและถ่านหิน งานติดตัง้ ระบบสายพานในเหมืองแม่เมาะ รวมถึงการรับเหมาก่อสร้างทางหลวงสายสําคัญๆ
ทัวประเทศไทย
่
ปจั จุบนั การดําเนินธุรกิจให้บริการและดําเนินงานเหมืองแร่อย่างครบวงจรทัง้ หมดของกลุ่มบริษทั
สหกล อยู่ภายใต้การดําเนินงานของบริษทั ฯ หรือ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือกิจการร่วมค้าของบริษทั ฯ โดยเป็ นผู้
รับจ้างในการขุดและขนดินและถ่านหินใน โครงการเหมืองแม่เมาะ โครงการ 7 โครงการ 7/1 และโครงการ 8 ซึง่ เป็ น
โครงการต่อเนื่องจากโครงการในอดีตของ กฟผ. โดยโครงการ 7 เริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 22 ตุลาคม 2551 สิน้ สุดสัญญาวันที่
30 เมษายน 2563 มูลค่าโครงการทัง้ หมดประมาณ 21,906 ล้านบาท โครงการ 7/1 เริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 9 สิงหาคม 2554
สิน้ สุดสัญญาวันที่ 30 กันยายน 2558 มูลค่าโครงการทัง้ หมดประมาณ 5,273 ล้านบาท และ โครงการ 8 ซึง่ มีระยะเวลา
ดําเนินการตามสัญญาตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และมีมลู ค่าโครงการทัง้ หมดประมาณ
22,871 ล้านบาท (อย่างไรก็ดี บริษทั ฯ ได้เจรจากับ กฟผ. และขอเริม่ งานในโครงการ 8 ตัง้ แต่เดือนพฤศจิกายน 2558)
นอกจากโครงการเหมืองแม่เมาะที่กล่าวมาข้างต้น บริษทั ฯ ได้ลงนามในสัญญาจ้างเหมาขุด-ขนดินและถ่าน
หิน ณ เหมืองหงสา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กับ บริษทั หงสาเพาเวอร์ จํากัด เมื่อวันที่ 23 มกราคม
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)
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บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
2557 โดยโครงการดังกล่าวมีมูลค่าประมาณ 11,743 ล้านบาท เริม่ ต้นโครงการวันที่ 22 มิถุนายน 2558 และสิน้ สุด
โครงการวันที่ 31 ธันวาคม 2569
2.2

ขัน้ ตอนการทําเหมือง

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

-

สํารวจ, วางแผน และรังวัดเบือ้ งต้น
เตรียมพืน้ ที่
ติดตัง้ เครือ่ งจักรและระบบต่างๆ
ทดลองใช้เครือ่ งจักรหลัก

ช่วงดําเนิ นงานโดยใช้เครื่องจักรหลัก
(Main Equipment Period)
-

เจาะและวางระเบิด
ขุดและขนดิน
ลําเลียงผ่านระบบสายพาน
โปรยดินด้วยเครือ่ โปรย (Spreader)

2.2.1 ขัน้ ตอนการเตรียมงาน (Preparation Work)
การดําเนินงานของบริษทั ฯ ในช่วงการเตรียมงานจะเริม่ จาก (1) งานสํารวจพืน้ ทีเ่ พื่อรังวัดพืน้ ทีท่ าํ งานเบือ้ งต้น
และการวางแผนทําเหมือง (2) งานเคลื่อนย้ายเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ (3) งานเตรียมพืน้ ที่ เช่น ดําเนินการ
ถางป่า ปรับพืน้ ที่ ทําทางระบายนํ้า ฯลฯ (4) งานก่อสร้าง เช่น ถนน สะพานสําหรับสายพานขนดิน (Waste Conveyor
Bridge) สะพานสําหรับรถบรรทุกสิบล้อข้ามท่อคอนกรีต (Main Diversion Box Culvert) ฯลฯ (5) งานติดตัง้ และ
ประกอบเครื่องมือ อุปกรณ์ ระบบไฟฟ้า 22 กิโลโวลต์ (KV) ระบบการกําจัดฝุน่ เช่น สถานีสบู นํ้าและชุดหัวฉีดนํ้า และ
ระบบโม่สายพานลําเลียงดินและเครื่องโปรย (6) งานทดลองการขุดขนดินเพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับงานในช่วงการ
ใช้เครือ่ งจักรหลัก
เครื่องจักรกลทีใ่ ช้ในช่วงการเตรียมงาน ได้แก่ รถขุดแบคโฮ (Backhoe) รถบรรทุกเทท้ายสิบล้อ รถแทรกเตอร์
รถเกรด รถบด รถนํ้า ฯลฯ เครื่องจักรเหล่านี้สว่ นใหญ่จะนํามาใช้เป็ นการเฉพาะในช่วงการเตรียมงานตามทีก่ ําหนด จะ
มีบางส่วนเท่านัน้ ทีเ่ หลือไว้เพือ่ จะนําไปใช้เป็ นเครือ่ งจักรสนับสนุ นในรายการอื่นๆ
สําหรับรายละเอียดของงานในช่วงเวลาเตรียมงานมีดงั นี้
(1)

งานสํารวจพืน้ ที่เพื่อรังวัดพืน้ ที่ทาํ งานเบือ้ งต้น จะเริม่ ดําเนินการทันทีดว้ ยการตรวจสอบหมุดเขตและ
แนวเขต พร้อมทัง้ ตรวจสอบระดับดินเดิมร่วมกับเจ้าหน้าทีร่ งั วัดของลูกค้า ให้แล้วเสร็จก่อนเริม่ งานขุด
และขนดิน เพือ่ นํามาใช้ในการออกแบบแผนการทํางานเหมือง
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(2)

งานเคลื่อนย้ายเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ จะเริม่ ดําเนินการทันทีหลังจากทีไ่ ด้รบั การยืนยัน
ให้ดํา เนิ น การโดยลูก ค้า โดยจะนํ า เครื่อ งจัก รกลที่เ คยใช้ง านมาแล้ว และผ่า นการดูแ ลรัก ษาอย่า ง
สมํ่า เสมอ มาตรวจคุ ณ ภาพและปรับ ปรุ ง สภาพ (Reconditioning) เครื่อ งจัก รหลัก เช่ น บุ้ง กี๋ห มุ น
(Bucket Wheel) เครื่องโม่ (Crusher) ระบบสายพานลําเลียง (Belt Conveyor) เครื่องโปรยดิน
(Spreader) รถขุด (Excavator) รถบรรทุก ฯลฯ จนสามารถใช้งานได้ดกี บั สภาพงานของเหมืองและใช้
งานได้ตลอดอายุโครงการทีไ่ ด้รบั ว่าจ้าง

(3)

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

(4)

งานก่อสร้าง
-

งานก่อสร้างระบบระบายนํ้ า เพื่อควบคุมปริมาณนํ้าและบังคับนํ้าในบริเวณดังกล่าวให้ไหลไป
ตามทิศทางที่กําหนดโดยอาจมีการปรับแต่งเพิม่ เติมจากแบบที่กําหนดตามสภาพที่เกิดขึน้ จริง
ในขณะปฎิบตั ิงานเพื่อให้การระบายนํ้ าได้ผลเต็มที่ อย่างไรก็ตามบริษทั ฯ ต้องเสนอให้ลูกค้า
พิจารณาเห็นชอบก่อนการดําเนินการเสมอ ทัง้ นี้งานก่อสร้างทีเ่ กีย่ วข้องมีรายละเอียดดังนี้
-

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

-

ระบบระบายนํ้าบนทีท่ ง้ิ ดิน ประกอบด้วย งานก่อสร้างร่องระบายนํ้า Drop Structure
และท่อระบายนํ้า

-

งานก่อสร้างสะพาน สําหรับรถบรรทุกดินของงานเตรียมการจะดําเนินการก่อสร้าง และสําหรับ
สายพานขนดิน

-

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

-

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

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

-

แบบชัวคราว
่
(Temporary Road) คือถนนที่ทําขึ้นเพื่อใช้งานในระยะเวลาสัน้ ๆ
ประมาณ 2 ถึง 3 ปี แล้วเปลี่ยนแนวถนนใหม่เพื่อให้เหมาะกับงานในช่วงนัน้ ๆ การ
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ก่อสร้างถนนแบบชัวคราวขึ
่
น้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษทั ฯ โดยต้องดําเนินการก่อสร้าง
และบํารุงรักษาถนนเอง
(5)

งานก่อสร้างสิ่ งอํานวยความสะดวก เช่น บ้านพัก สํานักงาน โรงเก็บวัตถุระเบิด โรงเก็บพัสดุ
โรงซ่อมเครือ่ งจักรกล ตลอดจนสิง่ อํานวยความสะดวกอื่นๆ

งานติ ดตัง้ และประกอบเครื่องมือ อุปกรณ์ และระบบต่างๆ มีรายละเอียดดังนี้
-

งานติดตัง้ เครือ่ งโม่ดนิ

-

งานติดตัง้ ระบบสายพานลําเลียงดิน

-

งานติดตัง้ เครือ่ งโปรยดิน

-

งานติดตัง้ ระบบการกําจัดฝุน่ ในเครื่องโม่และระบบสายพานดินแบบเปี ยก (Wet Collector) ซึ่ง
เป็ นวิธกี ารใช้ละอองนํ้ าเกาะกับละอองฝุ่นเพื่อให้อนุ ภาคฝุ่นมีน้ํ าหนักมากขึ้น โดยได้รบั ความ
เห็นชอบจากลูกค้าก่อนดําเนินการติดตัง้ และใช้ระบบสายพานขนดินตามสัญญา ทัง้ นี้บริษทั ฯ
ต้องทําการควบคุมไม่ให้คา่ ความทึบแสงเกินกว่าทีเ่ กณฑ์ทล่ี กู ค้ากําหนด

2.2.2 การดําเนิ นงานในช่วงการใช้เครื่องจักรหลัก (Main Equipment Period)
2.2.2.1 รายละเอียดการเจาะและใช้วตั ถุระเบิ ด
การเจาะและใช้วตั ถุระเบิดช่วยในการเปิ ดหน้าดินเพือ่ ทําลายโครงสร้างชัน้ ดินให้มสี ภาพแตกตัวและเป็ นการช่วย
ให้เ ครื่อ งจัก รกลสามารถทํ า งานได้ง่า ยขึ้น อีก ทัง้ ยัง เป็ น การเพิ่ม ประสิท ธิภ าพในการขุด และยืด อายุ ใ ช้ง านของ
เครื่องจักรกลให้มากขึน้ อย่างไรก็ดี การระเบิดดังกล่าวจําเป็ นต้องควบคุมแรงสันสะเทื
่
อนจากจุดวัดทีก่ ําหนดไว้ ไม่ให้
เกินค่ามาตรฐานตามข้อตกลงทีไ่ ด้ทาํ ระหว่างบริษทั ฯ และลูกค้า ซึง่ โดยปกติจะอยู่ทป่ี ระมาณ 2 ถึง 3 มิลลิเมตรต่อ
วินาที

2.2.2.2

รายละเอียดการขุดและขนดิ น

งานขุดขนดินจะเริม่ ตัง้ แต่ชว่ งระยะเวลาการเตรียมงาน ซึง่ ในช่วงเวลาดังกล่าวจะมีการขุดขนดิน (Overburden)
เพือ่ ทําแนวสายพานสําหรับขนดินและถนนตามแผน หลังจากนัน้ จะเป็ นช่วงใช้เครือ่ งจักรหลักซึง่ สามารถแบ่งเป็ น 2
ระบบดังนี้
-

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

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

กรณี ดินไม่ได้แทรกตัวในชัน้ ถ่าน จะใช้วธิ กี ารขุดโดยทําการเจาะระเบิดก่อนเพื่อยืดอายุการใช้งาน
และเพิม่ ประสิทธิภาพของเครื่องจักร เมื่อทําการระเบิดแล้วจะทําการปรับพืน้ ที่หน้างานให้อยู่ในระนาบ
เดียวกันเพือ่ ให้เครือ่ งจักรทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ

(2)

กรณี ดินแทรกตัวในชัน้ ถ่าน จะใช้เครื่องจักรช่วย อาทิ รถแบคโฮ (Backhoe) รถแทรคเตอร์ ในการ
แยกชัน้ ถ่านออกจากดิน การเลือกใช้วธิ กี ารขุดในกรณีดงั กล่าวขึ้นอยู่กบั ลักษณะของการวางตัวและ
ความหนาของชัน้ ดินและชัน้ ถ่าน

2.2.2.3

รายละเอียดของการทิ้ งดิ น

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

งานไถเกลี่ยและปรับแต่งที่ทิ้งดิ น หลังจากการทิง้ ดินโดยเครื่องโปรยดิน บริษทั ฯ จะทําการบดอัดกอง
ดินโดยใช้รถแทรคเตอร์ตนี ตะขาบไถเกลีย่ ปรับระดับเพื่อควบคุมทิศทางการไหลของนํ้ าในบริเวณที่ท้งิ
ดิน สําหรับขอบเขตสุดท้ายของผนังทีท่ ง้ิ ดิน จะใช้รถแทรกเตอร์และรถแบคโฮ (Backhoe) ปรับแต่งและ
ทําการขุดร่องระบายนํ้าในส่วนทีเ่ ป็ นคันดิน เพือ่ บังคับนํ้าให้ไหลตามทิศทางทีก่ าํ หนด

(2)

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

(3)

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

(4)

การทิ้ งดิ นในบริ เวณบ่อเหมือง (Inside Dump) จะทําการทิง้ ดินโดยการขุดขนในพืน้ ทีท่ ก่ี ําหนดไว้และ
นําไปถมกลับในบ่อเหมืองในบริเวณทีล่ กู ค้ากําหนดไว้

2.2.2.4 รายละเอียดของการป้ องกันและกําจัดฝุ่ น
บริษทั ฯ จะดําเนินการป้องกันและกําจัดฝุ่นซึ่งเกิดจากเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการเจาะระเบิด ขุดขน ย่อย
ขนาด และระบบสายพาน ในบริเวณทีบ่ ริษทั ฯ รับผิดชอบตลอดอายุสญ
ั ญา งานป้องกันและกําจัดฝุน่ สามารถแบ่งตาม
ประเภทของงานได้ 3 ประเภทดังนี้
(1)

งานเพิ่ มความชื้นหน้ างาน บริษทั ฯ จะดําเนินการเพิม่ ความชื้นหน้างานโดยการฉีดพรมนํ้ าโดยตรงสู่
งานดินและงานถ่านเพือ่ ควบคุมเรือ่ งฝุน่ หน้างานให้เป็ นไปตามเป้าหมาย

(2)

งานกําจัดฝุ่ นบนทางวิ่ ง บริษทั ฯ จะดําเนินการฉีดพรมนํ้าลงสูง่ านดินและงานถ่านในบริเวณบ่อเหมือง
ตลอดระยะเวลาทํางาน เพือ่ ลดฝุน่ ทีฟ่ ้ ุงกระจายในขณะทํางาน
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2-6

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
(3)

2.3

งานกําจัดฝุ่ นในระบบสายพาน บริษทั ฯ จะดําเนินการกําจัดฝุ่นละอองแบบเปี ยกซึ่งเป็ นวิธีการใช้
ละอองนํ้าเกาะกับละอองฝุน่ เพือ่ ให้อนุภาคของฝุน่ มีน้ําหนักมากขึน้ เพื่อให้อนุ ภาคฝุน่ ตกลงสูพ่ น้ื ดินให้เร็ว
ทีส่ ดุ และมีผลกระทบต่อคุณสมบัตขิ องดินและถ่านทีข่ ดุ น้อยทีส่ ดุ

โครงการปัจจุบนั
ปจั จุบนั บริษทั ฯ ดําเนินโครงการใน 2 ลักษณะด้วยกัน ได้แก่ (1) โครงการทีม่ กี จิ การร่วมค้าเป็ นคู่สญ
ั ญากับ
ลูกค้า และ (2) โครงการที่บริษทั ฯ เป็ นคู่สญ
ั ญาโดยตรง โดยโครงการที่มกี จิ การร่วมค้าเป็ นคู่สญ
ั ญากับลูกค้า
ได้แก่ โครงการเหมืองแม่เมาะ โครงการ 7 ทีด่ าํ เนินการโดยกิจการร่วมค้า ITD-SQ สําหรับโครงการทีบ่ ริษทั ฯ
เป็ นคู่สญ
ั ญาโดยตรง ได้แก่ โครงการเหมืองหงสา ประเทศลาว ซึง่ เข้าทําสัญญากับบริษทั หงสาเพาเวอร์ จํากัด
และ โครงการเหมือ งแม่ เ มาะ โครงการ 8 ซึ่ง ทํ า สัญ ญากับ กฟผ. และบริษัท ฯ เริ่ม ดํ า เนิ น งานในเดือ น
พฤศจิกายน 2558 โครงการเหมืองดีบุก บริษัท ฯได้เ ซ็น สัญ ญาจ้า งเหมาผลิต แร่ดีบุ ก เมื่อ วัน ที่ 9 กุ ม ภาพัน ธ์
2560 ที่เหมืองดีบุก จังหวัดทวาย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ซึ่งเป็ นงานรับทําเหมืองแบบครบวงจร
ตัง้ แต่งานขุดขนหน้าดินและกระสะ งานขุดขนแร่ดบิ งานบริหารการแต่งแร่ งานขนหางแร่จากโรงแต่งแร่ไปยังที่
ทิ้ง ดิน และงานจัด การแร่ดิบและการพัฒ นาปรับปรุง โรงแต่ งแร่ใ ห้ก ับ บริษัท เมีย นมาร์ พงษ์พิพทั ธ์ จํา กัด
ระยะเวลา 7 ปี โดยมีปริมาณการผลิตแร่ดบี ุกปีละประมาณ 2,100 ตัน

2.3.1 โครงการที่ให้กิจการร่วมค้าเป็ นคู่สญ
ั ญากับลูกค้า
บริษทั ฯ ทําสัญญากับ กฟผ. เพื่อเข้าดําเนินงานในโครงการเหมืองแม่เมาะ โครงการ 7 (“สัญญาจ้างเหมาหลัก
โครงการ 7”) ผ่านการลงทุนในกิจการร่วมค้า ITD-SQ ซึง่ เป็ นกิจการร่วมค้าทีบ่ ริษทั ฯ ร่วมลงทุนกับ ITD โดยโครงการ
7 โดยมีการแบ่งการดําเนินงานอย่างชัดเจน ซึง่ โครงการ 7 เริม่ ดําเนินงานในเดือนตุลาคม 2551 (ดูรายละเอียดภายใต้
หัวข้อ 1.1. รายละเอียดของโครงการ)
อย่างไรก็ดี เพื่อความชัดเจนในการแบ่งปริมาณงานระหว่างบริษทั ฯ และ ITD ในปี 2555 บริษทั ฯ ได้เข้าทํา
สัญญาจ้างเหมาช่วงกับ ITD-SQ เพื่อให้บริษทั ฯ เข้าดําเนินงานในโครงการ 7 (“สัญญาจ้างเหมาช่วง”) ซึง่ ในสัญญาจ้าง
เหมาช่วงดังกล่าว จะมีการกําหนดปริมาณดินและถ่านหินจากปริมาณทีเ่ หลือก่อนการเข้าทําสัญญาจ้างเหมาช่วง ทัง้ นี้
บริษทั ฯ ต้องรับผิดชอบค่าจ่ายที่เกิดขึน้ จากการดําเนินงานตามที่ระบุในสัญญา และสําหรับอัตราค่าจ้างต่อหน่ วยจะ
กําหนดโดยแบ่งตามลักษณะของดิน และประเภทของเครื่องจักรที่ใช้ขุด-ขน อย่างไรก็ดี เนื่องจากกิจการร่วมค้ามี
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานส่วนกลาง อัตราค่าจ้างที่กําหนดในสัญญาจ้างเหมาช่วงจะตํ่ากว่าอัตราที่ กฟผ. กําหนด
ให้กบั กิจการร่วมค้า
รายละเอียดโครงการ
โครงการเหมืองแม่เมาะ โครงการ 7 (“โครงการ 7”)
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2551 บริษทั ฯ ได้ลงนามในสัญญากิจการร่วมค้ากับ ITD ในสัดส่วนการร่วมลงทุนของ
กิจการร่วมค้าทีร่ อ้ ยละ 50 เท่ากัน โดยมีการแบ่งการดําเนินงานอย่างชัดเจน และก่อตัง้ กิจการร่วมค้าดังกล่าวภายใต้ช่อื
กิจการร่วมค้า ITD-SQ เพื่อดําเนินการในฐานะกิจการร่วมค้าโดยจะร่วมมือกันทํางานขุด-ขน ดินและลิกไนต์ ทีเ่ หมือง
แม่เมาะ อําเภอแม่เมาะ จังหวัดลําปาง ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2551 ทีก่ จิ การร่วมค้าได้ลงนามกับ กฟผ.
สําหรับสินทรัพย์ทใ่ี ช้ในโครงการ 7 บริษทั ฯ และ ITD นําเข้ามาใน ITD-SQ โดยบริษทั ฯ นําเครื่องจักรเข้ามาใน
ลักษณะสัญญาเช่าทางการเงิน ในขณะที่ ITD ขายเครือ่ งจักรเข้ามาใน ITD-SQ
สําหรับงานภายใต้สญ
ั ญาว่าจ้างงาน ITD-SQ ตกลงรับจ้างเหมาขุดและขนดิน งานขุดคัดแยกและขนถ่านลิกไนต์
รวมทัง้ งานขุดทําระบบระบายนํ้าในเหมืองและบนทีท่ ง้ิ ดิน และบริเวณทีใ่ ช้งานระหว่างบ่อเหมืองและทีท่ ง้ิ ดิน งานวางท่อ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)
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ระบายนํ้า งานก่อสร้างท่อคอนกรีต (Box Culvert) ฯลฯ เริม่ ต้นสัญญา ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2551 และสิน้ สุดสัญญาวันที่
30 เมษายน 2563 รวมระยะเวลาประมาณ 12 ปี โดยงานทัง้ 3 รายการมีรายละเอียดดังนี้
(1) งานขุดและขนดิ นปริ มาณสะสมประมาณ 365.0 ล้าน ลูกบาศก์เมตร แน่ น ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นดิน
เชล คือดินทีไ่ ม่แข็งจนเกินไป และสามารถขุดได้งา่ ย ซึ่งลักษณะดินอาจมีหนิ แทรกอยู่และบางส่วนอาจมีหน้าดิน (Top
Soil) ดินเหนียวสีแดง (Red Bed) และดินซึง่ แทรกอยูร่ ะหว่างชัน้ ถ่าน
ร้อยละของปริมาณ
งานสะสมตาม
แผนการทํางานต่อ
ปริมาณงานทําจริง

(หน่ วย: ล้าน ลบ.ม. แน่ น)

ปริมาณงานทําจริง
ในแต่ละปี

ปริมาณงานทําจริง
สะสม

ปริมาณงานสะสม
ตามแผนการ
ทํางาน/1

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

1.57

1.57

1.20

130.83

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

10.44

12.01

12.86

93.39

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

46.08

58.09

57.55

100.94

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

35.40

93.46

90.56

103.20

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

28.70

122.19

122.19

100.00

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

22.81

145.00

150.00

96.64

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

27.00

172.00

178.28

96.48

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

38.24

210.24

220.99

95.14

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

35.95

246.19

263.71

93.36

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

30.65

276.84

298.10

92.87

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

-

-

335.02

-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

-

-

358.14

-

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

-

-

365.00

-

จากที่กล่าวมาข้างต้น เมื่อ 31 ธันวาคม 2560 พบว่า ITD-SQ มีปริมาณงานขุดขนดินสะสมทีเ่ สร็จสมบูรณ์
แล้วจํานวน 276.84 ล้านลบ.ม. แน่ น หรือคิดเป็ นร้อยละ 92.87 ของปริมาณงานขุดขนดินสะสมทัง้ หมด โดยปริมาณ
งานขุดขนดินสะสมทีเ่ หลือจํานวนทัง้ หมด 88.16 ล้าน ลบ.ม. แน่นหรือคิดเป็ นร้อยละ 24.15 ของปริมาณงานขุดขนดิน
สะสมทัง้ หมด ITD-SQ มีหน้าทีท่ ต่ี อ้ งทํางานให้แล้วเสร็จโดยสมบูรณ์ภายในวันที่ 30 เมษายน 2563
(2) งานขุดคัดแยกและขนถ่านลิ กไนต์ปริ มาณประมาณ 50 ล้านตัน โดยลักษณะของถ่านหิน
ลิกไนต์ทจ่ี ะต้องทําการขุดคัดแยกและขนจะอยูป่ ะปนกับชัน้ ดิน โดยจะมีดนิ แทรกอยูร่ ะหว่างชัน้ ถ่าน ซึง่ ถ่านหินดังกล่าว
จะถูกขนไปเททีเ่ ครือ่ งโม่ถ่านที่ กฟผ. จัดเตรียมไว้ให้ หรือถูกเทบริเวณใกล้เคียงเครือ่ งโม่ถ่านที่ กฟผ. กําหนดให้
เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2560 พบว่า ITD-SQ มีปริมาณงานคัดแยกและขนถ่านลิกไนต์สะสมทีเ่ สร็จสมบูรณ์แล้ว
จํานวน 40.27 ล้านตัน หรือคิดเป็ นร้อยละ 80.54 ของปริมาณงานคัดแยกและขนถ่านลิกไนต์สะสมทัง้ หมด โดยปริมาณ
งานคัดแยกและขนถ่านลิกไนต์ทเ่ี หลือจํานวนทัง้ หมด 9.73 ล้านตันหรือคิดเป็ นร้อยละ 19.46 ของปริมาณงานคัดแยก
และขนถ่านลิกไนต์สะสมทัง้ หมด ITD-SQ มีหน้าทีท่ ต่ี อ้ งทํางานให้แล้วเสร็จโดยสมบูรณ์ภายในวันที่ 30 เมษายน 2563
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(3) งานขนดิ นส่วนที่ กฟผ. ดําเนิ นการ ปริ มาณประมาณ 40.0 ล้าน ลบ.ม. แน่ น ซึ่งลักษณะดินที่
ต้ อ งขนประกอบด้ ว ยดิน ที่แ ทรกอยู่ ใ นชัน้ ถ่ า น (Parting) ดิน ระหว่ า งชัน้ ถ่ า น (Interburden) และดิน ใต้ ช ัน้ ถ่ า น
Underburden เป็ นส่วนใหญ่ โดย ITD-SQ จะเป็ นผูจ้ ดั หาและติดตัง้ เครื่องโม่ และระบบสายพานทีจ่ ะใช้ทาํ งานนี้ ณ จุด
ที่ กฟผ. กําหนดให้โดยใช้ระบบเครือ่ งโม่ ระบบสายพาน และ เครือ่ งโปรยดิน ขนดินดังกล่าวออกจากบริเวณบ่อเหมือง
เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2560 พบว่า ITD-SQ มีปริมาณงานขนดินสะสมทีเ่ สร็จสมบูรณ์แล้วจํานวน 24.56 ล้าน
ลบ.ม. แน่ น หรือคิดเป็ นร้อยละ 61.40 ของปริมาณงานขนดินสะสมทัง้ หมด โดยปริมาณงานขนดินที่เหลือจํานวน
ทัง้ หมด 15.44 ล้าน ลบ.ม. แน่น หรือคิดเป็ นร้อยละ 38.60 ของปริมาณงานขนดินสะสมทัง้ หมด ITD-SQ มีหน้าทีท่ ต่ี อ้ ง
ทํางานให้แล้วเสร็จโดยสมบูรณ์ภายในวันที่ 30 เมษายน 2563
ในช่วงต้นโครงการ 7 กิจการร่วมค้า ITD-SQ เป็ นผูด้ าํ เนินงานในโครงการ โดยแบ่งภาระค่าใช้จ่ายระหว่างผูร้ ว่ ม
ค้าแต่ละฝ่ายเท่าๆกัน อย่างไรก็ดี เมื่อดําเนินงานในโครงการได้ระยะหนึ่ง การดําเนินงานของผูร้ ่วมค้าทัง้ สองมีความ
เหลื่อมลํ้ากัน จึงมีการทําสัญญาระหว่างกิจการร่วมค้ากับผูร้ ว่ มค้า เพื่อให้มกี ารแบ่งรายได้ตามการทํางานทีเ่ กิดขึน้ จริง
โดยทีแ่ ต่ละบริษทั แบ่งภาระค่าใช้จา่ ยตามทีต่ นได้ใช้จริง ทําให้บริษทั ฯ สามารถบริหารค่าใช้จ่าย เช่น ค่าแรง ค่าวัสดุ ค่า
ไฟฟ้า ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้
รายละเอียดของสัญญาจ้างเหมาช่วงระหว่างกิจการร่วมค้ากับบริษทั ฯ มีดงั ต่อไปนี้
(1) สัญญาจ้างเหมาช่วงระหว่าง ITD-SQ กับบริ ษทั ฯ (โครงการ 7)
ITD-SQ เข้าทําสัญญาดังกล่าวกับบริษทั ฯ ในวันที่ 26 มีนาคม 2555 โดยจะมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2555
จนถึงวันสิน้ สุดโครงการ โดยมีรายละเอียดงานดังต่อไปนี้
รายการที่ 1: งานจ้างขุดและขนดิ นปริ มาณประมาณ 133.7 ล้าน ลบ.ม. แน่ น ใช้ทงั ้ ระบบ A และ B (ดูรายละเอียด
ในส่วนของการขุดและขนดิน) ซึง่ ปริมาณงานในสัญญาเป็ นการกําหนดมาจากปริมาณงานรายการที่ 1 คงเหลือทัง้ หมด
ของ ITD-SQ ณ วันที่ 31 มกราคม 2555 ปริมาณประมาณ 267 ล้าน ลบ.ม. แน่น
หลังจากการเข้าทําสัญญาจ้างเหมาช่วง บริษทั ฯ มีผลการดําเนินงานรายการที่ 1 ดังตารางด้านล่าง
ร้อยละของปริมาณ
งานสะสมตาม
แผนการทํางานต่อ
ปริมาณงานทําจริง

(หน่ วย: ล้าน ลบ.ม. แน่ น)

ปริมาณงานทําจริง
ในแต่ละปี

ปริมาณงานทําจริง
สะสม

ปริมาณงานสะสม
ตามแผนการ
ทํางาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

14.9

14.9

14.3

104.2

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

16.3

31.2

28.8

108.3

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

15.8

47.0

44.6

105.4

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

23.0

70.0

65.0

107.7

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

21.5

91.5

89.2

102.6

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

17.10

108.6

106.4

102.1

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 งานรายการที่ 1 มีปริมาณงานคงเหลือตามสัญญาทัง้ หมด 26 ล้าน ลบ.ม. แน่ น
โดยคิดเป็ นมูลค่างานคงเหลือทัง้ หมด 678 ล้านบาท (หมายเหตุ: ตัวเลขตามตารางข้างต้นเป็ นวิธกี ารคํานวณจาก
ปริมาณคงเหลือจากสัญญาจ้างเหมาช่วงเท่านัน้ ไม่รวมมูลค่างานส่วนกลาง)
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บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
รายการที่ 2: งานขุดคัดแยกและขนถ่านลิ กไนต์ปริ มาณตามสัญญาประมาณ 21.8 ล้านตัน (ปริมาณทีต่ กลงกัน
ตามลักษณะงานจริง ณ เดือนมีนาคม 2559 ประมาณ 16.8 ล้านตัน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 งานรายการที่ 2 มีปริมาณงานทีท่ าํ แล้วสะสมทัง้ หมด 12.5 ล้านตัน และคงเหลือ
ทัง้ หมด 4.3ล้านตัน โดยคิดเป็ นมูลค่างานคงเหลือทัง้ หมด 145 ล้านบาท
รายการที่ 3: งานขนดิ นส่วนที่ กฟผ. ดําเนิ นการ ออกจากบ่อเหมืองปริ มาณตามสัญญาประมาณ 3.1 ล้าน ลบ.
ม. แน่ น (ปริมาณทีต่ กลงกันตามลักษณะงานจริง ณ เดือนมีนาคม 2559 ประมาณ 8.3 ล้าน ลบ.ม. แน่น) โดยบริษทั ฯ
ดําเนินงานรายการนี้เสร็จสิน้ แล้วในปี 2558
2.3.2 โครงการที่บริ ษทั ฯ เป็ นคู่สญ
ั ญาโดยตรง
ก. โครงการขุด-ขนดิ น เหมืองหงสา สาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว
ปจั จุบนั บริษทั ฯ ได้เริม่ ดําเนินการ งานขุด ขนดิน และถ่านให้บริษทั หงสาเพาเวอร์ จํากัด (“HPC”) เมื่อวันที่
22 มิถุนายน 2558
โดย HPC ได้รบั สัมปทานในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อน โดยใช้ถ่านหินลิกไนต์เป็ นเชือ้ เพลิง ณ
ตอนเหนือของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ขนาดกําลังการผลิตประมาณ 1,878 เมกะวัตต์ โดยจะจําหน่ าย
ไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าฝา่ ยผลิตแห่งประเทศไทย ตามสัญญาซือ้ ขายกระแสไฟฟ้า ทีไ่ ด้ลงนามไปเมือ่ เดือนเมษายน 2553
และบางส่วนให้แก่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทัง้ นี้ HPC ถือหุ้นโดยบริษทั บ้านปู เพาเวอร์ จํากัด
(มหาชน) (“BPP”) บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรโี ฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) (“RATCH”) และ บริษทั Lao Holding State
Enterprise (“LHSE”) ซึง่ เป็ นรัฐวิสาหกิจของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในสัดส่วนร้อยละ 40 ร้อย
ละ 40 และร้อยละ 20 ตามลําดับ
ในส่วนของบริษทั ฯ ได้ลงนามในสัญญาจ้างเหมาขุด-ขนดินและถ่าน สําหรับโครงการเหมืองหงสา กับ HPC ใน
วันที่ 23 มกราคม 2557 โดยบริษทั ฯ รับจ้างเหมาขุดและขนดินและถ่านลิกไนต์ รวมทัง้ งานขุดทําระบบระบายนํ้า งาน
ก่อสร้างท่อคอนกรีต (Box Culvert) และสิง่ อํานวยความสะดวกอื่นที่จําเป็ น ฯลฯ มูลค่าโครงการทัง้ หมดประมาณ
11,743 ล้านบาท และมูลค่าการลงทุนทัง้ หมดประมาณ 1,800 ล้านบาท โดยบริษทั ฯ ใช้เงินลงทุนจากเงินกู้ยมื จาก
สถาบันการเงิน และการเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ โครงการดังกล่าวได้เริม่ ต้นดําเนินงานเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2558 และ
สิน้ สุดโครงการวันที่ 31 ธันวาคม 2569 รวมระยะเวลาประมาณ 12 ปี โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้
(1) งานจ้างขุดและขนดิ นปริ มาณประมาณ 207 ล้าน ลบ.ม. แน่ น
ร้อยละของปริมาณ
งานสะสมตาม
แผนการทํางานต่อ
ปริมาณงานทําจริง

(หน่ วย: ล้าน ลบ.ม. แน่ น)

ปริมาณงานทําจริง
ในแต่ละปี

ปริมาณงานทําจริง
สะสม

ปริมาณงานสะสม
ตามแผนการ
ทํางาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

6.06

6.06

5.93

102.20

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

14.51

20.57

20.45

100.58

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

15.20

35.76

36.75

97.31
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บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษทั ฯ ได้ดาํ เนินการขุดขนดินสะสมแล้วเสร็จ 35.76 ล้าน ลบ.ม. แน่น หรือคิดเป็ น
ร้อยละ 17.28 ของปริมาณขุดขนดินตามสัญญาทัง้ หมด ปริมาณงานทีท่ าํ แล้วสะสมทัง้ หมด 35.76 ล้าน ลบ.เมตรแน่น
และคงเหลือทัง้ หมด 171.3 ล้านลบ.เมตร โดยคิดเป็ นมูลค่างานคงเหลือทัง้ หมด 6,964 ล้านบาท
(2) งานขุดคัดแยกและขนถ่านลิ กไนต์ปริ มาณประมาณ 82.5 ล้านตัน (เริม่ ดําเนินงานในเดือนมกราคม
2559) อย่างไรก็ดี ปริมาณการขุดคัดแยกและขนถ่า นลิกไนต์ใ นแต่ละปี จะขึ้นอยู่ก บั ความต้องการใช้ถ่า นหิน ของ
โรงไฟฟ้าหงสา ซึง่ อาจจะไม่ตรงกับทีร่ ะบุไว้ในสัญญาจ้าง
ร้อยละของปริมาณ
งานสะสมตาม
แผนการทํางานต่อ
ปริมาณงานทําจริง

(หน่ วย: ล้าน ลบ.ม. แน่ น)

ปริมาณงานทําจริง
ในแต่ละปี

ปริมาณงานทําจริง
สะสม

ปริมาณงานสะสม
ตามแผนการ
ทํางาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

2.93

2.93

2.93

100.32

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

4.27

7.21

7.23

99.72

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 งานรายการที่ 2 มีปริมาณงานที่ทําแล้วสะสมทัง้ หมด 7.21 ล้านตัน และ
คงเหลือทัง้ หมด 75.3 ล้านตัน โดยคิดเป็ นมูลค่างานคงเหลือทัง้ หมด 2,943 ล้านบาท
ข. โครงการเหมืองแม่เมาะ โครงการ 8 (“โครงการ 8”)
บริษทั ฯ ได้ลงนามในสัญญาจ้างเหมาขุด-ขนดินและถ่าน สําหรับโครงการเหมืองแม่เมาะ โครงการ 8 กับ กฟผ. ใน
วันที่ 26 สิงหาคม 2558 มีมลู ค่าโครงการทัง้ หมดประมาณ 22,871 ล้านบาท และมีมูลค่าการลงทุนทัง้ หมดประมาณ
7,200 ล้านบาท โดยบริษทั ฯ ตกลงรับจ้างเหมาขุดและขนดินและถ่านลิกไนต์ รวมถึงงานทําระบบระบายนํ้ าในบ่อ
เหมืองและบนทีท่ ง้ิ ดิน และบริเวณทีใ่ ช้งานระหว่างบ่อเหมืองและทีท่ ง้ิ ดินงานวางท่อระบายนํ้า งานก่อสร้างท่อคอนกรีต
โดยสัญญาของโครงการ 8 จะเริม่ ต้นในเดือนมกราคม 2559 ถึงเดือนธันวาคม 2568 รวมระยะเวลาประมาณ 10 ปี
อย่า งไรก็ดี บริษัท ฯ ได้เ จรจากับ กฟผ. เพื่อ ขอเริ่ม งานก่ อ นเวลาในสัญ ญา โดยบริษัท ฯ ได้เ ริ่ม งานจริง ในเดือ น
พฤศจิกายน 2558 ทัง้ นี้ งานในโครงการ 8 มีรายละเอียดงานดังนี้
รายการที่ 1 งานจ้างขุดและขนดิ นปริ มาณประมาณ 375 ล้าน ลบ.ม.แน่ น
ร้อยละของปริมาณ
งานสะสมตาม
แผนการทํางานต่อ
ปริมาณงานทําจริง

(หน่ วย: ล้าน ลบ.ม. แน่ น)

ปริมาณงานทําจริง
ในแต่ละปี

ปริมาณงานทําจริง
สะสม

ปริมาณงานสะสม
ตามแผนการ
ทํางาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

1.38

1.38

-*

138.0

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

8.21

9.59

8.0

119.88

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

14.45

24.10

21.0

114.30

* แผนการทํางานตามสัญญาจะเริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2559 จึงยังไม่มปี ริมาณงานตามแผนการทํางานในปี 2558

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษทั ฯ ได้ดาํ เนินการขุดขนดินสะสมแล้วเสร็จ 24.10 ล้าน ลบ.ม. แน่น หรือคิดเป็ นร้อยละ
6.43 ของปริมาณขุดขนดินตามสัญญาทัง้ หมด เหลือทัง้ หมด 350.9 ล้านลบ.เมตร โดยคิดเป็ นมูลค่างานคงเหลือ
ทัง้ หมด 19,232 ล้านบาท

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)
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บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
รายการที่ 2 งานจ้างขุดคัดแยกและขนถ่านลิ กไนต์ปริ มาณประมาณ 31 ล้านตัน

(หน่ วย: ล้าน ลบ.ม. แน่ น)

ปริมาณงานทําจริง
ในแต่ละปี

ปริมาณงานทําจริง
สะสม

ปริมาณงานสะสม
ตามแผนการ
ทํางาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

0.25

0.25

-*

ร้อยละของปริมาณ
งานสะสมตาม
แผนการทํางานต่อ
ปริมาณงานทําจริง
-

* แผนการทํางานตามสัญญาจะเริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มีนาคม 2560

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 งานรายการที่ 2 มีปริมาณงานที่ทําแล้วสะสมทัง้ หมด 0.25 ล้านตัน และคงเหลือทัง้ หมด
30.7 ล้านตัน โดยคิดเป็ นมูลค่างานคงเหลือทัง้ หมด 1,219 ล้านบาท
ค. โครงการเหมืองดีบกุ สาธารณรัฐแห่งเมียนมาร์ (“โครงการดีบกุ ”)
- เมือ่ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 บริษทั ฯได้เซ็นสัญญาจ้างเหมาผลิตแร่ดบี ุก ทีเ่ หมืองดีบุก จังหวัดทวาย สาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมาร์ ซึง่ เป็ นงานรับทําเหมืองแบบครบวงจร ตัง้ แต่งานขุดขนหน้าดินและกระสะ งานขุดขนแร่ดบิ งาน
บริหารการแต่งแร่ งานขนหางแร่จากโรงแต่งแร่ไปยังที่ทง้ิ ดิน และงานจัดการแร่ดบิ และการพัฒนาปรับปรุงโรงแต่งแร่
ให้กบั บริษทั เมียนมาร์ พงษ์พพิ ทั ธ์ จํากัด มูลค่าสัญญา 3,672 ล้านบาท ระยะเวลา 7 ปี โดยมีปริมาณการผลิตแร่ดบี ุก
ปีละประมาณ 2,100 ตัน แผนเริม่ ดําเนินการในปี 2561
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ทัง้ นี้ รายได้ท่บี ริษทั ฯ ได้รบั จากการดําเนินงานในโครงการ 7 ประกอบด้วย รายได้จากการรับจ้างเหมา
ช่วงจากกิจการร่วมค้าตามทีร่ ะบุในสัญญา (รายละเอียดในหัวข้อ “การดําเนินงานของบริษทั ฯ ในแต่ละโครงการ) และ
รายได้ทไ่ี ด้รบั จากการดําเนินงานของกิจการร่วมค้า โดยแบ่งตามสัดส่วนของบริษทั ฯ ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
บริษทั ฯ คาดว่าจะมีปริมาณการทํางานคงเหลือและมีรายได้จากการดําเนินงานในโครงการที่เป็ นสัดส่วนของบริษทั ฯ
ตามตารางด้านล่าง (หมายเหตุ: การคํานวณปริมาณงานคงเหลือในส่วนของบริษทั ฯ สําหรับโครงการ 7 นัน้ อ้างอิง
จากปริมาณงานในส่วนที่บริษทั ฯ ดําเนินงานจริง บวกกับปริมาณงานที่ดําเนินงานโดยกิจการร่วมค้า ซึ่งแบ่งตาม
สัดส่วนของปริมาณงานในส่วนทีบ่ ริษทั ฯ ดําเนินงานจริง)

โครงการ

ลักษณะงาน

ปริ มาณงานคงเหลือในส่วนของบริ ษทั ฯ1
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559
31 ธันวาคม 2560

มูลค่าคงเหลือในส่วนของบริ ษทั ฯ1
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559
31 ธันวาคม 2560

42.7 ล้าน ลบ.ม.
แน่น

26.0 ล้าน ลบ.ม.
แน่น

1,981 ล้านบาท

5.0 ล้านตัน

4.3 ล้านตัน

243 ล้านบาท

182 ล้านบาท

-

-

99 ล้านบาท2

78 ล้านบาท2

186.5 ล้าน ลบ.ม.
แน่น

171.3 ล้าน ลบ.
ม.แน่น

7,624 ล้านบาท

6,964 ล้านบาท

งานที่ 2 ขุดขนถ่านหิน

79.6 ล้านตัน

75.3 ล้านตัน

3,140 ล้านบาท

2,943 ล้านบาท

โครงการเหมืองแม่
งานที่ 1 ขุดขนดิน
เมาะ โครงการ 8
(ดําเนินการจริง
พฤศจิกายน 2558 ถึง งานที่ 2 ขุดขนถ่านหิน
ธันวาคม 2568)

365.4 ล้าน ลบ.ม.
แน่น

350.9 ล้าน ลบ.
ม.แน่น

20,598 ล้านบาท

19,233 ล้านบาท

31.0 ล้านตัน

30.70 ล้านตัน

1,230 ล้านบาท

โครงการเหมืองแม่
เมาะโครงการ 7(
ตุลาคม 2551 ถึง
เมษายน 2563)
โครงการเหมืองหงสา
ประเทศลาว
(มิถุนายน 2558 ถึง
ธันวาคม 2569)

งานที่ 1 ขุดขนดิน
งานที่ 2 ขุดขนถ่านหิน
งานที่ 3 งานขนดิน
(ในส่วนของ กฟผ.)
งานที่ 1 ขุดขนดิน

หมายเหตุ

1,157 ล้านบาท

1,219 ล้านบาท

ดําเนินการผ่าน
กิจการร่วมค้า
ITD-SQ

ดําเนินการโดย
บริษทั ฯ เอง

ดําเนินการโดย
บริษทั ฯ เอง

ปริมาณ 1,800 เมตริกตัน
1,800 ตัน
459 ล้านบาท
ดําเนินการโดย
ต่อปี ในปี ที่ 1
โครงการฮินดา (7 ปี )
บริษทั ฯ เอง
ปริมาณ 2,100 เมตริกตัน
12,600 ตัน
3,213 ล้านบาท
ต่อปี ในปีท่ี 2-7
1/ ปริมาณและมูลค่าคงเหลือตามสัญญาจ้างเหมาหลักโครงการเหมืองแม่เมาะ โครงการ 7 ภายใต้การดําเนินงานในสัดส่วนของบริษทั ฯ
(รวมปริมาณและมูลค่างานส่วนกลาง)
2/ บริษทั ฯ มีมลู ค่าคงเหลือสําหรับงานที่ 3 งานขนดิน (ในส่วนของ กฟผ.) ของโครงการเหมืองแม่เมาะโครงการ 7 ถึงแม้วา่ จะไม่มปี ริมาณ
คงเหลือ เนื่องจากบริษทั ฯ รับรูร้ ายได้ของงาน
ส่วนนี้ ตามทีไ่ ด้รบั ส่วนแบ่งรายได้ตามสัดส่วนงานกับผูร้ ว่ มค้า ITD ในการขนดิน
กฟผ. ถึงแม้วา่ ในบางช่วงเวลาการขนดินส่วนใหญ่จะอยูท่ ส่ี ายพานของผูร้ ว่ มค้า ITD ก็ตาม
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2.4

2.4.1

การตลาดและการแข่งขัน
กลยุทธ์การแข่งขันของบริ ษทั ฯ

ในการกําหนดกลยุทธ์การแข่งขันและนโยบายการดําเนินธุรกิจ บริษทั ฯ ได้กําหนดกลยุทธ์การแข่งขันและ
นโยบายการดําเนินธุรกิจหลักของบริษทั ฯ ดังนี้
1.ประสบการณ์ ใ นการทํา งานของผู้บริห าร งานให้บ ริก ารด้า นการขุด และขนถ่า นหิน นัน้ เป็ น งานที่ต้อ งใช้
ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการทํางานเป็ นอย่างมาก ผูบ้ ริหารหลายท่านของบริษทั ฯ มีประสบการณ์ในการ
ทํางานด้านวิศวกรรม มีความรู้ ความสามารถ และความเข้าใจงานเป็ นอย่างดี ทําให้การดําเนินงานสามารถพัฒนาไป
ได้อย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ ด้วยประสบการณ์การทํางานอันยาวนานในพื้นที่การทํางานในเหมืองแม่เมาะ ทําให้ผูบ้ ริหาร
ตลอดจนพนักงานทุกระดับของบริษทั ฯ มีความสัมพันธ์อนั ใกล้ชดิ กับผู้ว่าจ้างทําให้การประสานงาน และช่วยเหลือ
เกือ้ กูลระหว่างกันเพือ่ ให้งานโดยรวมบรรลุผลสําเร็จเป็ นไปได้อย่างราบรืน่
2.ผลงานโครงการเป็ นทีย่ อมรับ บริษทั ฯ ได้เป็ นผูร้ บั เหมาในโครงการของ กฟผ. ตัง้ แต่ปี 2526 และได้รบั ความ
ไว้วางใจจาก กฟผ. ในการทําเหมืองถ่านหินมาโดยตลอด และขณะนี้ บริษทั ฯ กําลังทําเหมืองในโครงการ 7 และ
โครงการ 8 ซึง่ นอกจากงานในประเทศแล้ว บริษทั ฯ ยังได้เข้าทําสัญญากับโครงการหงสา ซึง่ เป็ นโรงไฟฟ้าพลังงานถ่าน
หินขนาด 1,878 เมกะวัตต์ ถือว่าเป็ นโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินขนาดใหญ่อกี แห่งในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ
โครงการจ้างเหมาผลิตแร่ดบี ุก ทีเ่ หมืองดีบุก จังหวัดทวาย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ซึ่งเป็ นงานรับทําเหมือง
แบบครบวงจร ตัง้ แต่งานขุดขนหน้าดินและกระสะ งานขุดขนแร่ดบิ งานบริหารการแต่งแร่ งานขนหางแร่จากโรงแต่งแร่
ไปยัง ที่ท้ิง ดิน และงานจัด การแร่ดิบ และการพัฒ นาปรับปรุงโรงแต่ งแร่ใ ห้ก บั บริษัท เมียนมาร์ พงษ์พิพทั ธ์ จํา กัด
ระยะเวลา 7 ปี โดยมีปริมาณการผลิตแร่ดบี ุกปีละประมาณ 2,100 ตัน
3.ความพร้อมของเครื่องจักรและอุปกรณ์ เนื่องจากงานให้บริการขุดเหมือง เป็ นงานทีต่ อ้ งพึง่ พาเครื่องจักรและ
อุปกรณ์มาก ทัง้ เครื่องจักรหลัก เช่น รถขุดบุง้ กีห๋ มุน รถขุดและบรรทุก ระบบสายพาน เครื่องโม่ เครื่องโปรยดิน และ
เครื่อ งจัก รช่ ว ย เช่ น รถแทรคเตอร์ รถเกรด รถบรรทุ ก รถเครน ซึ่ง บริษัท ฯ มีเ ครื่อ งจัก รที่ห ลากหลายและมี
ความสัมพันธ์ท่ดี กี บั ผู้ผลิตเครื่องจักร ทําให้มคี วามพร้อมที่จะเข้าไปประมูลและดําเนินงานในเหมืองอื่นๆ ในอนาคต
นอกจากนี้บริษทั ฯ ยังมีเทคโนโลยีในการทําเหมืองแร่ทก่ี า้ วหน้า เช่น เทคโนโลยีเซนเซอร์เลเซอร์ 3 มิติ (3D Lasor
Sensors) ซึง่ เป็ นซอฟต์แวร์ทต่ี ดิ ตามการทํางานของเครื่องจักร และเทคโนโลยี AutoSonde ซึ่งเป็ นเทคโนโลยีซง่ึ ช่วย
ให้การเจาะหลุมเพือ่ จุดระเบิดง่ายขึน้ ทําให้การทํางานเป็ นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ และปลอดภัยยิง่ ขึน้
ทัง้ นี้ ความพร้อมของเครือ่ งจักรและอุปกรณ์ของบริษทั ฯ ยังเกิดจากความมีประสิทธิภาพของงานซ่อมบํารุง
ทัง้ จากบุคลากรของบริษทั ฯ เองทีม่ ที มี งานดูแลรักษาและซ่อมบํารุงทีม่ ปี ระสบการณ์มากกว่าร้อยละ 30 ของพนักงาน
ทัง้ หมด โดยแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในกลุ่มเครื่องจักรที่ชดั เจน อีกทัง้ ยัง outsource งานซ่อมบํารุงบางส่วนที่
ต้องการความเร่งด่วนและมีลกั ษณะงานเฉพาะให้กบั บริษทั ภายนอกทีม่ คี วามเชีย่ วชาญเพื่อลดต้นทุนและได้งานทันต่อ
ความต้องการ
4.บุคลากรทีม่ คี วามเชีย่ วชาญในการดําเนินงาน บุคลากรนับเป็ นองค์ประกอบหนึ่งทีส่ าํ คัญในการดําเนินงานของ
บริษทั ฯ บริษทั ฯ มีบุคลากรที่มปี ระสบการณ์และความชํานาญการทัง้ ในด้านวิศวกรรมการออกแบบ และการใช้และ
ประกอบเครื่องจักร และในปจั จุบนั บริษทั ฯ ยังได้วางแนวทางการดูแลพนักงานของบริษทั ฯ ในระดับปฏิบตั กิ ารและ
ระดับกลางให้มคี วามรูค้ วามเชี่ยวชาญ เพื่อให้ไล่ทนั กับพนักงานระดับสูงทีม่ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์ทําให้การทํางาน
เป็ นไปได้อย่างต่อเนื่องตัง้ แต่การวางแผน ไปถึงการดําเนินงานจริง ซึ่งหากเครื่องจักรชํารุด บุคลากรของบริษทั ฯ ก็
สามารถเข้าไปซ่อมแซมได้ทนั ท่วงที ลดความล่าช้าทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้ และทําให้บริษทั ฯ ไม่สง่ งานล่าช้า
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นอกจากนี้ พนักงานของบริษทั ฯ ยังมีความคล่องตัวในการโยกย้ายไปปฏิบตั ิงานชัวคราวและประจํ
่
ายัง
โครงการใหม่ๆ เช่น โครงการเหมืองหงสา ซึง่ ในเบือ้ งต้นต้องการบุคลากรในตําแหน่ งหลัก ไปเป็ นผูบ้ ุกเบิกวางรากฐาน
และสอนงานให้กบั พนักงานที่รบั จากท้องถิ่น ซึ่งยังขาดความรู้และประสบการณ์ โดยบริษทั ฯ สามารถเคลื่อนย้าย
บุคลากรจากโครงการเหมืองแม่เมาะไปยังโครงการหงสาได้อย่างราบรื่น ไม่มผี ลต่อการทํางานในโครงการเดิมแต่อย่าง
ใด
นอกจากการส่งเสริมด้านความรู้และความเชี่ยวชาญแล้ว บริษัทฯ ยังให้ความสําคัญกับการดูแลความ
เป็ นอยู่ข องพนักงานโดยเฉพาะในระดับ ปฏิบตั ิการซึ่งทํา ให้พนัก งานมีกํา ลังใจในการปฏิบตั ิงานและพร้อมจะร่วม
ปฏิบตั งิ านกับบริษทั ฯ อย่างเต็มใจและต่อเนื่อง โดยบริษทั ฯ ได้จดั ให้มรี ะบบสวัสดิการพืน้ ฐานได้แก่ การจัดสรรที่ดนิ
เพื่อใช้เป็ นที่พกั อาศัยถาวร การจัดระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลและการประกันสุขภาพและอุ บตั ิเหตุ รวมถึงการ
จัดการแรงงานสัมพันธ์เพือ่ รับทราบความต้องการของพนักงานและตอบสนองอย่างสมเหตุสมผล
2.4.2 กลุ่มลูกค้า
กลุม่ ลูกค้าของบริษทั ฯ จะเป็ นกลุม่ ลูกค้าในอุตสาหกรรมไฟฟ้า ซึง่ เปิ ดประมูลราคาจ้างให้ผปู้ ระกอบการด้านการ
ทําเหมืองเข้าร่วมการประมูล ทัง้ นี้กลุม่ ลูกค้าของบริษทั ฯ สามารถแบ่งออกเป็ นบริษทั ทัง้ ในและต่างประเทศดังนี้
ลูกค้าในประเทศ
ลูกค้าหลักในประเทศของบริษทั ฯ คือ กฟผ. โดยบริษทั ฯ เป็ นผูร้ บั เหมาในการขุดขนดินและถ่านหินทีเ่ หมืองแม่
เมาะ อําเภอแม่เมาะ จังหวัดลําปาง ซึ่งเป็ นโครงการของ กฟผ. ทัง้ นี้เหมืองแม่เมาะเป็ นเหมืองถ่านหินที่มขี นาดใหญ่
ทีส่ ดุ ในประเทศไทย มีปริมาณสะสมของถ่านหินประมาณ 1,130 ล้านตัน โดยถ่านหินดังกล่าวจะถูกลําเลียงเพื่อส่งต่อให้
โรงไฟฟ้าถ่านหินแม่เมาะ ซึง่ ดําเนินการโดย กฟผ.
เนื่ องจากแหล่งแม่เมาะอุดมไปด้วยเชื้ อเพลิงลิกไนต์จาํ นวนมหาศาล ซึ่ งสามารถนํามาผลิตกระแสไฟฟ้ า ได้อย่าง
มัน่ คง ในปี พ.ศ.2515 รัฐบาลอนุมตั ิโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้ าแม่เมาะในระยะเริ่ มแรกจํานวน ๒ เครื่ อง กําลังผลิตเครื่ อง
ละ 75 เมกะวัตต์งานขยายเหมืองแม่เมาะก็เพิ่มปริ มาณจากที่เคยผลิตได้ปีละแสนกว่า ตันเป็ นล้านๆ ตัน และหลังจากนั้นเมื่อ
ความต้องการใช้ไฟฟ้ าของประเทศไทยเพิ่มสู งขึ้นการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่ ง ประเทศไทย (กฟผ.) ได้ทยอยก่อสร้างโรงไฟฟ้ า
เพิ่มเติมขึ้นเป็ นลําดับ จนถึงปั จจุบนั โรงไฟฟ้ าแม่เมาะมีโรงไฟฟ้ า ทั้งหมดรวม 13 เครื่ อง กําลังผลิตรวมทั้งสิ้ น 2,625 เมกะ
วัตต์ผลิตพลังงานไฟฟ้ าได้ประมาณ 15,450 ล้าน หน่วยต่อปี การดําเนินการก่อสร้างมีรายละเอียดดังนี้

ทีม่ า: แผนกประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)

2 - 15

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
ระบบส่งไฟฟ้ า ในบริเวณโรงไฟฟ้าแม่เมาะประกอบด้วยลานไกไฟฟ้า 3 แห่ง เพื่อรองรับพลังไฟฟ้า จาก
โรงไฟฟ้าแล้วส่งผ่านสายส่งไฟฟ้าไปยังจังหวัดต่างๆ ด้วยแรงดันไฟฟ้าหลายระดับ คือ 115,230 และ 500 กิโลโวลต์
โดยเชื่อมโยงกับระบบส่งไฟฟ้าทัง้ ภาคเหนือตอนบนและตอนล่าง ภาคกลาง และภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ
กฟผ. ได้ดาํ เนินการจ้างผูร้ บั เหมาทีม่ คี วามพร้อมทัง้ ด้าน เครื่องจักร อุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงประสบการณ์ ความรู้
ความสามารถ โดยผ่านการประมูลงานเป็ นโครงการตามปริมาณและช่วงเวลาการขุด ตัง้ แต่ปี 2526 โดย กฟผ. ได้เปิ ด
ประมูลราคาจ้างเป็ นสัญญาๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้
โครงการ

1
2
3
4
5
6

7

รายละเอียดของงาน
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ขุดขนดิน 90.0 ล้าน ลบ.ม. แน่ น
ขุดขนดิน 244.50 ล้าน ลบ.ม. แน่น
ขุดคัดแยกและขนถ่านหิน 25 ล้านตัน
ขนดิน 43.50 ล้าน ลบ.ม.แน่น
ขุดขนดิน 337.0 ล้าน ลบ.ม. แน่น
ขุดคัดแยกและขนถ่านหิน 46.0 ล้านตัน
ขนดิน 46.0 ล้าน ลบ.ม.แน่น
ขุดขนดิน 331 ล้าน ลบ.ม. แน่น
ขุดคัดแยกและขนถ่านหิน 55 ล้านตัน
ขนดิน 2.5 ล้าน ลบ.ม.แน่น
ขุดขนดิน 255.0 ล้าน ลบ.ม. แน่น
ขุดคัดแยกและขนถ่านหิน 38.0 ล้านตัน
ขนดิน 47.0 ล้าน ลบ.ม.แน่น
ขุดขนดิน 240.0 ล้าน ลบ.ม. แน่น
ขุดคัดแยกและขนถ่านหิน 45.0 ล้านตัน
ขนดิน 15.0 ล้าน ลบ.ม. แน่น
ขุดขนดิน 365.0 ล้าน ลบ.ม. แน่น
ขุดขนถ่านหิน 50.0 ล้านตัน
ขุดดิน (กฟผ. เป็ นผูด้ าํ เนินการขุด) 40.0 ล้าน ลบ.
ม. แน่น
ขุดขนดิน 80 ล้าน ลบ.ม. แน่น
ขุดขนดิน 375 ล้าน ลบ.ม. แน่น
ขุดคัดแยกและขนถ่านหิน 31 ล้านตัน

ผูช้ นะการประกวดราคา

ระยะเวลา

บริษทั สหกลเอนยิเนียร์ จํากัด

2526-33

บริษทั สหกลเอนยิเนียร์ จํากัด

2532-41

บริษทั บ้านปู จํากัด

2535-44

บริษทั เชียงใหม่คอนสตรัคชั ่น จํากัด

2539-51

บริษทั อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนท์
จํากัด (มหาชน)

2543-52

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

2553-61

กิจการร่วมค้า ITD – SQ

2551-62

กิจการร่วมค้า SQ – ITD

2554-58

SQ

2559-68

ปจั จุบนั กิจการร่วมค้า ITD-SQ และบริษทั ฯ เป็ นผูร้ บั เหมาช่วงให้กบั โครงการ 7 และ 8 ตามลําดับ ทัง้ นี้
บริษทั ฯ มีความตัง้ ใจทีจ่ ะเข้าร่วมประมูลโครงการอื่นๆ ในเหมืองแม่เมาะซึง่ จะมีการเปิ ดประมูลในอนาคต
โรงไฟฟ้าแม่เมาะเป็ นแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าขนาดใหญ่ในภาคเหนือ เป็ นสือ่ กลางในการนํา ความเจริญรุง่
เรื่อ งมาสู้ท้อ งถิ่น ของชนในภาคเหนื อ และพลัง งานไฟฟ้ า ส่ว นที่เหลือ ยัง สามารถ ส่ง ไปหล่อ เลี้ยง จุ ดศูน ย์ก ลางที่
หนาแน่ นไปด้วยอุตสาหกรรม ธุรกิจ การค้า และที่อยู่อาศัย ที่มคี วามต้องการใช้ไฟฟ้าในปริมาณ มากเป็ นลําดับของ
ประเทศ อย่า งเช่น กรุ ง เทพฯ เขตปริม ณฑล และหลายจัง หวัด ในภาคกลางรวมทัง้ ส่ง พลัง งาน ไฟฟ้ าไปยัง ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนืออีกด้วยการที่แม่เมาะมีโรงไฟฟ้าถึง 13 เครื่อง เนื่องจากแม่เมาะอุดม สมบูรณ์ไปด้วยแหล่ง
เชือ้ เพลิงลิกไนต์ ซึ่งเป็ นแหล่งพลังงานที่สาํ คัญยิง่ ของประเทศ หากไม่นามาพัฒนาและใช้ ประโยชน์ ในยามทีป่ ระเทศ
ต้องการพลังงานไฟฟ้า ก็จะเป็ นการสูญเสียโอกาสและหลีกเลีย่ งไม่ได้ทต่ี อ้ งนาเข้า น้ามันเชือ้ เพลิงจากต่างประเทศ ซึง่ มี
ราคาแพงและไม่แน่ นอน ทัง้ ยังทาให้ต้นทุนในการผลิตกระแสไฟฟ้าเพิม่ สูงขึ้น ส่งผลกระทบแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าโดยรวม
ควบคู่ไปกับการดําเนินงานผลิตไฟฟ้า กฟผ. ได้เฝ้าระมัดระวัง ตรวจสอบคุณภาพอากาศ นํ้ า และดิน ที่มผี ลกระทบ
โดยตรงต่อการดารงชีวติ ของชุมชน สัตว์เลี้ยงและพืชต่างๆ อันเกิดจากการดําเนินงานขยายเหมือง การลําเลียงถ่าน
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)

2 - 16

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
ลิกไนต์เข้าสูโ่ รงไฟฟ้า และการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าอย่าง สมํ่าเสมอ เพื่อให้แม่เมาะเป็ นเมืองทีน่ ่ าอยู่ ปราศจากมลภาวะ
สามารถอํานวยประโยชน์ ด้าน พลังงานไฟฟ้า สร้างความเจริญให้แก่ท้องถิ่น ทัง้ จังหวัดลําปางและหลายจังหวัดใน
ประเทศอีกด้วย
แผนผังเหมืองแม่เมาะ

ลูกค้าต่างประเทศ
โครงการหงสา
ปจั จุบนั บริษทั ฯ ได้เข้าลงนามในสัญญาว่าจ้างขุดขนดินและถ่านหินในโครงการเหมืองหงสา แขวงไซยะบุร ี
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็ นระยะเวลาประมาณ 12 ปี ซึ่งเหมืองหงสามีปริมาณถ่านหินสํารองใน
โครงการทัง้ หมดประมาณ 577.4 ล้า นตัน นับเป็ น เหมืองถ่ านหิน ที่ม ีขนาดใหญ่ ท่ีสุดในประเทศลาว โดยโครงการ
ดังกล่าวเป็ นโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนทีใ่ ช้ถ่านหินเป็ นเชือ้ เพลิงขนาด 1,878 เมกะวัตต์
แผนผังโครงการเหมืองหงสา

โครงการหงสาดําเนินการโดย บริษทั หงสาเพาเวอร์ จํากัด (“HPC”) ซึง่ เป็ นการร่วมทุนระหว่าง บริษทั บ้าน
ปู เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) (“BPP”) บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรโี ฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) (“RATCH”) และ รัฐวิสาหกิจถือ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)

2 - 17

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
หุน้ ลาว (Laos Holding State Enterprise) (“LHSE”) ในสัดส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 40 ร้อยละ 40 และร้อยละ 20
ตามลําดับ
HPC ได้รบั สัมปทานโรงไฟฟ้าเป็ นระยะเวลา 25 ปี โดยดําเนินการก่อสร้างตัง้ แต่ปี 2554 ถึง 2559 เพื่อส่ง
ไฟฟ้าให้กบั กฟผ. จํานวน 1,473 เมกะวัตต์ และบริษทั ไฟฟ้า-ลาว จํากัดจํานวน 100 เมกะวัตต์ และนําไปใช้ภายใน
โครงการอีก 75 เมกะวัตต์ ทัง้ นี้โครงการหงสามีแผนขุดและขนถ่านหิน 14.3 ล้านตันต่อปี โดยบริษทั ฯ และบริษทั อิตา
เลียนไทย หงสา จํากัด ได้รบั สัญญาว่าจ้างในการขุดขนดินและถ่านหินในโครงการ รายละเอียดของโรงไฟฟ้าหงสาและ
งานขุดขนดินและถ่านหิน มีดงั นี้
รายละเอียดโรงไฟฟ้ าหงสา
เครื่องที่
1
2
3
รวม

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

กําลังการผลิ ตสุทธิ
(เมกะวัตต์)
551
551
551
1,653

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

ทีม่ า: คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
รายละเอียดงานขุดขนดิ นที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดของงาน



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

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)

ผูร้ บั ผิ ดชอบ

มูลค่างาน
(ล้านบาท)

ระยะเวลา

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน)

11,742.71

12 ปี (2558-69)
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บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
โครงการพม่า
เมือ่ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 บริษทั ฯได้เซ็นสัญญาจ้างเหมาผลิตแร่ดบี ุก ทีเ่ หมืองดีบุก จังหวัดทวาย
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ซึง่ เป็ นงานรับทําเหมืองแบบครบวงจร ตัง้ แต่งานขุดขนหน้าดินและกระสะ งานขุด
ขนแร่ดบิ งานบริหารการแต่งแร่ งานขนหางแร่จากโรงแต่งแร่ไปยังทีท่ ง้ิ ดิน และงานจัดการแร่ดบิ และการพัฒนา
ปรับปรุงโรงแต่งแร่ให้กบั บริ ษัท เมียนมาร์ พงษ์ พิพทั ธ์ จํากัด มูลค่าสัญญา 3,672 ล้านบาท ระยะเวลา 7 ปี โดยมี
ปริมาณการผลิตแร่ดบี ุกปี ละประมาณ 2,100 ตัน
แผนที่โครงการเหมืองดีบกุ

สภาพพืน้ ที่เหมืองปัจจุบนั

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)
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บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
2.4.3 ผลงานในอดีต
โครงการในอดีต
บริ ษทั

โครงการ
แม่เมาะโครงการ 1

กฟผ.

SE

แม่เมาะโครงการ 2

กฟผ.

SE

ก่อสร้างทางหมายเลข
35 สายธนบุร-ี ปากท่อ
ตอนดาวคะนอง
งานโครงการย่อย แม่
เมาะ

กรมทางหลวง

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

กฟผ.

SE
SE

SQ

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)

สถานะ

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

จบแล้ว

100

2526

2533

3,543.51

จบแล้ว

100

2532

2542

9,865.21

จบแล้ว

100

2539

2543

1,501.30

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

จบแล้ว

100

2541

2542

283.61

จบแล้ว

100

2543

2543

176.90

จบแล้ว

100

2543

2547

91.40

ขุด ขน ย้าย หน้าดิน 5.1 ล้าน ลบ.ม. แน่น

จบแล้ว

100

ก.ค. 2544

พ.ค. 2545

190.4

คู่สญ
ั ญา (ผูว้ ่าจ้าง)

SE

SE

รายการ

สัดส่วน
การลงทุน
(ร้อยละ)

กฟผ.

CCVK Joint Venture

ITD

1)
2)
3)
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วันเริ่ มสัญญา

วันสิ้ นสุด
สัญญา

มูลค่างาน
(ล้านบาท)

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั

โครงการ

SQ

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

สถานะ

สัดส่วน
การลงทุน
(ร้อยละ)

วันเริ่ มสัญญา

วันสิ้ นสุด
สัญญา

บดย่อยดิน11.1ล้าน ลบ.ม. แน่น และขุดถ่าน 4.1ล้านตัน

จบแล้ว

100

ธ.ค. 2545

มี.ค.48

114.5

เชียงใหม่คอนสตรัคชัน่
(บจก.)

ขุด ขน ย้าย หน้าดิน

จบแล้ว

100

ก.พ. 2545

เม.ย. 2549

504.00

กิจการร่วมค้า CCVK

ติดตัง้ ระบบสายพาน คลองท่าด่าน

จบแล้ว

100

มี.ค. 2545

ก.พ. 2547

68.74

ITD

จ้างเหมาบดย่อยขนาดดินโดยเครือ่ งโม่และขุดถ่าน

จบแล้ว

100

ก.พ. 2547

มิ.ย. 2547

24.64

ITD
ITD

จ้างเหมาขุดถ่านด้วยรถขุดไฟฟ้า DEMAG
จ้างเหมาบดย่อยขนาดดินโดยเครือ่ งโม่

จบแล้ว
จบแล้ว

100
100

ก.ค. 2547
ต.ค. 2547

มิ.ย. 2548
มิ.ย. 2548

11.25
14.85

ITD
กฟผ.

จ้างเหมาขุดถ่านด้วยรถไฟฟ้า DEMAG
ขุดขนดิน 80 ล้าน ลบ.ม. แน่น

จบแล้ว
จบแล้ว

100
50

ก.ค. 2548
ต.ค. 2550

มิ.ย. 2549
ก.พ. 2553

11.25
2,820.25

กฟผ.

ขุดและขนดินปริมาณ 80.0 ล้าน ลบ.ม. แน่น

จบแล้ว

50

ส.ค. 2554

ก.ย. 2558

5,273.0

คู่สญ
ั ญา (ผูว้ ่าจ้าง)
ITD

รายการ

หมายเหตุ

-

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

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)

2 - 21

มูลค่างาน
(ล้านบาท)

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
โครงการปัจจุบนั
บริ ษทั

คู่สญ
ั ญา (ผูว้ ่าจ้าง)

โครงการ

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

กฟผ.

บจก. หงสาเพาเวอร์
กฟผ.

บจก.เมียนมาร์ พงษ์พพิ ทั ธ์

รายการ
1)
2)
3)
1)
2)
1)
2)
1)
2)
3)
4)

ขุดและขนดินปริมาณ 365.0 ล้าน ลบ.ม. แน่น
ขุดคัดแยกและขนถ่านหินปริมาณ 50.0 ล้านตัน
งานขนดินปริมาณประมาณ 40.0 ล้าน ลบ.ม. แน่ น
ขุดและขนดินปริมาณ 207.0 ล้าน ลบ.ม. แน่น
ขุดคัดแยกและขนถ่านหินปริมาณ 82.5 ล้านตัน
ขุดและขนดินปริมาณ 375.0 ล้าน ลบ.ม. แน่น
ขุดคัดแยกและขนถ่านหินปริมาณ 31.0 ล้านตัน
ขุด ขนแร่ดบิ
แต่งแร่ดบิ
ขนหางแร่จากโรงแต่งแร่ไปยังทีท่ ง้ิ ดิน
จัดการแร่ดบิ และพัฒนาปรับปรุงโรงแต่งแร่

วันเริ่ มสัญญา

วันสิ้ นสุด
สัญญา

50

ต.ค. 2551

เม.ย. 2563

จํานวน
เงิ น (ล้าน
บาท)
21,906.0

ดําเนินการ

100

ม.ค. 2557

ม.ค. 2569

11,742.71

ดําเนินการ

100

พ.ย. 2558

2568

22,871.00

เตรียม
ดําเนินการ

100

ก.พ. 2560

2568

3,672.00

สถานะ

สัดส่วนการ
ลงทุน

ดําเนินการ

หมายเหตุ

-

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

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)
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(ร้อยละ)

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
2.4.4 แนวโน้ มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขัน
สถานการณ์ ถ่านหิ นในประเทศไทย
การผลิตลิกไนต์ในประเทศ มาจาก 2 ผูผ้ ลิตหลัก คือ เหมืองของการไฟฟ้าฝา่ ยผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
และเหมืองของบริษทั เอกชน โดยเหมืองของ กฟผ. ประกอบด้วยเหมืองแม่เมาะ จังหวัดลําปาง และเหมืองกระบี่
จังหวัดกระบี่ ซึง่ เหมืองกระบีไ่ ด้หยุดการผลิตแล้วตัง้ แต่ปี 2551 ทัง้ นี้ ลิกไนต์ทผ่ี ลิตจากเหมืองแม่เมาะทัง้ หมดจะถูก
นําไปใช้ในการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ส่วนลิกไนต์ทผ่ี ลิตจากเหมืองของบริษทั เอกชน ปจั จุบนั เริม่ ชะลอตัวลง
เนื่องจากแหล่งสัมปทานสําคัญๆ ภายในประเทศทยอยหมดลง โดยลิกไนต์ทผ่ี ลิตจากเหมืองเอกชนส่วนใหญ่จะนําไปใช้
ในภาคอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ กระดาษ อาหาร และสิง่ ทอ เป็ นต้น
ในปี 2559 มีปริมาณการผลิตลิกไนต์ในประเทศรวมทัง้ สิน้ 16,978,601 ตัน โดยร้อยละ 97 เป็ นการผลิตจากเหมืองแม่
เมาะของ กฟผ. ส่วนทีเ่ หลือร้อยละ 3 เป็ นการผลิตจากเหมืองของภาคเอกชน

ทีม่ า: รายงานสถิตพิ ลังงานของประเทศไทย ปี 2560 โดยสํานักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

การใช้ลกิ ไนต์และถ่านหิน ในปี 2559 มีสดั ส่วนการใช้ลกิ ไนต์/ถ่านหินเป็ นเชือ้ เพลิงในภาคการผลิตไฟฟ้า
และภาคอุตสาหกรรม คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 51.8 และ 48.2 ตามลําดับ (คิดจากค่าความร้อน) โดยภาคอุตสาหกรรม
ส่วนใหญ่ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตปูนซีเมนต์ในกระบวนการผลิตปูนเม็ด (Clinker) และการอุ่นวัตถุดบิ (Precalcination)
รวมทัง้ ใช้ในอุตสาหกรรมทีใ่ ช้หม้อไอนํ้าเป็ นหลัก เช่น อุตสาหกรรมกระดาษ และอุตสาหกรรมอาหาร เป็ นต้น

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)
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บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
ทีม่ า: รายงานสถิตพิ ลังงานของประเทศไทย ปี 2560 โดยสํานักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

ในปี 2559 มีการใช้ลกิ ไนต์ในการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าแม่เมาะคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 94 ทีเ่ หลือใช้ ใน
ภาคอุตสาหกรรม คิดเป็ นร้อยละ 6 สําหรับถ่านหินนําเข้าใช้เป็ นเชือ้ เพลิงในภาคอุตสาหกรรมร้อยละ 62 ส่วนทีเ่ หลือใช้
เป็ นเชือ้ เพลิงในการผลิตไฟฟ้าสําหรับผูผ้ ลิตไฟฟ้าอิสระ (IPP) ซึง่ ปจั จุบนั มี 2 บริษทั ได้แก่ บริษทั บีแอลซีพี เพาเวอร์
จํากัด และ บริษทั เก็คโค่-วัน จํากัด คิดเป็ นร้อยละ 27 และเป็ นการใช้สาํ หรับผูผ้ ลิต ไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) รวม 7 บริษทั
คิดเป็ นร้อยละ 11

ทีม่ า: รายงานสถิตพิ ลังงานของประเทศไทย ปี 2560 โดยสํานักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

การนําเข้าถ่านหิ น ในปี 2559 ปริมาณการนําเข้าถ่านหินลดลงเล็กน้อยเมือ่ เทียบกับฐานทีส่ งู ในปี 2557 และ
2558 ทัง้ นี้ ประเทศไทยต้องมีการนําเข้าถ่านหินเนื่องจากปริมาณถ่านหินในประเทศมีไม่เพียงพอ ต่อความต้องการ
ประกอบกับแหล่งสัมปทานลิกไนต์ภายในประเทศทยอยหมดลง รวมทัง้ ถ่านหินนําเข้ามีคุณภาพดี มีคา่ ความร้อนสูง
และมีกาํ มะถันน้อยเมือ่ เทียบกับถ่านหินทีผ่ ลิตได้ภายในประเทศ โดยถ่านหินนําเข้าทีใ่ ช้ ในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็ น
ถ่านหินประเภทซับบิทมู นิ สั (Sub-Bituminous) และบิทมู นิ สั (Bituminous) ซึง่ ส่วนใหญ่นําเข้าจากประเทศอินโดนีเซีย

ทีม่ า: รายงานสถิตพิ ลังงานของประเทศไทย ปี 2560 โดยสํานักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

โครงการขุด ขน ดิ นและถ่านหิ นในเหมืองแม่เมาะ
สําหรับเหมืองแม่เมาะนัน้ ถือว่าเป็ นแหล่งผลิตถ่านหินทีส่ าํ คัญที่สุดในประเทศไทย ซึ่งเป็ นโครงการของการ
ไฟฟ้าฝา่ ยผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยคาดว่ายังคงมีปริมาณถ่านหินทีส่ ามารถขุดได้อกี ประมาณ 300 ล้านตัน
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)

2 - 24

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
โดยจะถูกนํ าไปใช้ในโรงไฟฟ้าแม่เมาะ บริษทั ฯ ในฐานะผูใ้ ห้บริการด้านงานเหมืองอย่างครบวงจรได้รบั การว่าจ้างให้
เปิ ดหน้าเหมืองโดยการขุด ขน ดินและถ่านของเหมืองดังกล่าวในโครงการเหมืองแม่เมาะ โครงการ 1 โครงการ 2
โครงการ 7 โครงการ 7/1 และโครงการ 8
โดยในปจั จุบนั ทาง กฟผ. มีแผนงานก่อสร้างโรงไฟฟ้าทดแทนเครื่องปจั จุบนั บางส่วน เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพใน
การผลิตไฟฟ้า และมีแผนทีจ่ ะขยายระยะเวลาการเดินเครือ่ งโรงไฟฟ้าแม่เมาะออกไปจนถึงประมาณปี 2590 ซึง่ บริษทั ฯ
มีความตัง้ ใจทีจ่ ะเข้าร่วมประมูลโครงการอื่นๆ ในอนาคตของเหมืองแม่เมาะอีกด้วย

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)
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สถานการณ์ พลังงานไฟฟ้ าของประเทศไทย ประเทศในกลุ่มอาเซียนและโลก
ภาพรวมการผลิตไฟฟ้าในปจั จุบนั อาเซียนใช้ถ่านหินเป็ นเชือ้ เพลิงหลักร้อยละ 32 มีกาํ ลังผลิตจากโรงไฟฟ้า
ถ่านหินรวมกันกว่า 47,000 เมกะวัตต์ IEA ยังคาดการณ์ดว้ ยว่า ในปี 2578 สัดส่วนการใช้ถ่านหินผลิตไฟฟ้าจะเพิม่ ขึน้
เป็ นร้อยละ 50 หรือมีกาํ ลังผลิต 261,000 เมกะวัตต์ เนื่องจากความต้องการแหล่งพลังงานทีม่ คี วามมันคง
่ และราคาไม่
แพง มาช่วยขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจ และความต้องการไฟฟ้าของประชากรกว่า 600 ล้านคน ทีส่ ว่ นใหญ่ยงั
ยากจนหรือมีรายได้น้อยแต่ขณะเดียวกัน สัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนของอาเซียน ก็จะเพิม่ มากขึน้
เช่นกัน เป็ นร้อยละ 22

ทีม่ า : การไฟฟ้าฝา่ ยผลิตแห่งประเทศไทย
สถานการณ์และทิ ศทางการผลิ ตไฟฟ้ า
เมือ่ ดูแนวทางการใช้พลังงานผลิตไฟฟ้าเป็ นรายประเทศ จะพบว่า ประเทศสิงค์โปร์และบูรไน ใช้ก๊าซธรรมชาติ
เป็ นเชือ้ เพลิงหลัก ส่วนลาวและพม่าพึง่ พาพลังนํ้า สปป. ลาว ยังมีการผลิตไฟฟ้าจากลิกไนต์จากโรงไฟฟ้าลิกไนต์หงสา
แต่เกือบทัง้ หมดขายให้แก่ประเทศไทย
สําหรับประเทศเพือ่ นบ้านของไทยในอาเซียนทีม่ คี วามชัดเจนในการนําถ่านหินมาผลิตไฟฟ้าเป็ นหลัก ใน
อนาคต มี 5 ประเทศ ได้แก่ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลปิ ปินส์ เวียดนาม และกัมพูชา
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มาเลเซีย
ข้อมูลในปี 2558 มาเลเซียมีกาํ ลังผลิตไฟฟ้า 26,522 เมกะวัตต์ ส่วนใหญ่หรือราว 22,000 เมกะวัตต์ เป็ นกําลัง
ผลิตทีต่ งั ้ อยูบ่ นคาบสมุทรมาเลเซีย ทีเ่ หลืออยูใ่ นรัฐซาบาร์ และรัฐซาราวัค ความต้องการไฟฟ้าสูงสุด (พีค) ใน
คาบสมุทรมาเลเซียในปี 2559 เกิดขึน้ ในเดือนเมษายน 2559 อยูท่ ่ี 17,788 เมกะวัตต์

ทีม่ า : การไฟฟ้ามาเลเซีย (TNB)
การไฟฟ้ามาเลเซีย (TNB) คาดการณ์วา่ ความต้องการไฟฟ้าของประเทศจะเพิม่ ขึน้ เฉลีย่ ร้อยละ 4 – 5 ต่อปี ซึง่
มาเลเซียได้วางแผนและอยูร่ ะหว่างสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเพิม่ เติม ทัง้ ในคาบสมุทรมาเลเซีย และรัฐซาราวัค รวมราว
4,600 เมกะวัตต์ ซึง่ จะจ่ายไฟฟ้าในระหว่างปี 2560 - 2566
แผนการก่อสร้ างโรงไฟฟ้ าถ่ านหินในอนาคต

ทีม่ า : TNB แผนการสร้างโรงไฟฟ้าคาบสมุทรมาเลเซีย

ทีม่ า : TNB แผนการสร้างโรงไฟฟ้ารัฐซาราวัค
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)
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โรงไฟฟ้าถ่านหินในประเทศมาเลเซียปจั จุบนั – อนาคต
No.

โรงไฟฟ้าถ่านหิน กําลังการผลิต MW กําหนดเดินเครือ
่ ง

1

มันจุง 1

1,000

2560

2

New Coal

1,000

2562

3

มันจุง 2

3,180

เดินเครือ
่ งแลว้

4

Sultan Salahuddin

2,420

เดินเครือ
่ งแลว้

5

ทันจุบน
ิ

2,100

เดินเครือ
่ งแลว้

6

Jimah East

2,000

2562

7

Jimah

1,400

เดินเครือ
่ งแลว้

8

Balingian

600

2561

9

Mukah

270

เดินเครือ
่ งแลว้

10

Sejingkat

210

เดินเครือ
่ งแลว้

ทีม่ า : การไฟฟ้ามาเลเซีย (TNB)

ทีม่ า : การไฟฟ้ามาเลเซีย (TNB)
อิ นโดนี เซีย
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อินโดนีเซียมีกาํ ลังการผลิตไฟฟ้า ราว 54,500 เมกวัตต์ มีสดั ส่วนการใช้เชือ้ เพลิงผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินมากทีส่ ดุ
ร้อยละ 53 รองลงมาเป็ นก๊าซร้อยละ 24 นํ้ามันร้อยละ 11 และพลังงานหมุนเวียนร้อยละ 12 ปจั จุบนั ชาวอินโดนีเซีย ทีม่ ี
ประชากรอันดับ 1 ของอาเซียน ยังมีการใช้ไฟฟ้าจากระบบเพียงร้อยละ 88.3 หรือเป็ นเป็ นอันดับ 6
แผนพัฒนากําลังผลิตของอินโดนีเซีย 10 ปี (PLN Issues 10-Year Electricity Supply Business Plan) จะสร้างโรงไฟฟ้า
เพิม่ ขึน้ ระหว่างปี 2559 – 2568 รวม 35,000 เมกะวัตต์ เพือ่ สนองความต้องการไฟฟ้าทีค่ าดว่าจะเพิม่ ร้อยละ 8.7 ต่อปี โดย
กําลังผลิตจากโรงไฟฟ้าใหม่มากกว่าครึง่ จะมาจากโรงไฟฟ้าถ่านหินจํานวน 19,800 เมกะวัตต์

ทีม่ า : Coal 2017 แสดงตัวอย่างของโรงไฟฟ้าถ่านหินเทคโนโลยี Ultra Supercritical ทีจ่ ะก่อสร้างในเกาะชวา
ประเทศฟิ ลิ ปปิ นส์
มีกาํ ลังผลิตไฟฟ้าในปจั จุบนั 21,423 เมกะวัตต์ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559) โดยมีระบบไฟฟ้าเป็ น 3 ระบบตาม
ลักษณะทางภูมศิ าสตร์ คือ หมูเ่ กาะลูซอน หมูเ่ กาะมินดาเนา และหมูเ่ กาะวิสายาส์ มีสดั ส่วนการผลิตไฟฟ้าจาก
เชือ้ เพลิงถ่านหินร้อยละ 46 ก๊าซธรรมชาติรอ้ ยละ 24 นํ้ามันร้อยละ 6 และพลังงานหมุนเวียนร้อยละ 24 ส่วนใหญ่เป็ น
ความร้อนใต้พภิ พร้อยละ 14 พลังนํ้าร้อยละ 7 พลังลม แดด และชีวมวล อย่างละร้อยละ 1 เพือ่ หลีกเลีย่ งประสบการณ์
ไฟฟ้าขาดแคลนอย่างรุนแรง เช่นเดียวกับในช่วง 10 ปีกว่าทีผ่ า่ นมา แนวทางการผลิตไฟฟ้าในอนาคต ตามแผน
พลังงาน(The 2012-2030 Philippine Energy Plan - PEP) ของกระทรวงพลังงานฟิลปิ ปินส์ คาดการณ์ความต้องการไฟฟ้าในปี
2573 จะเพิม
่ ขึน้ เป็ น 30,189 เมกะวัตต์ หรือเพิม่ จากปจั จุบนั อีกราว 10,000 เมกะวัตต์ โดยสัดส่วนการผลิตจะมาจากถ่าน
หิน ก๊าซธรรมชาติ และพลังงานหมุนเวียน อย่างละเท่าๆ กัน ราวร้อยละ 30 และจากนํ้ามันราวร้อยละ 10

ทีม่ า : The 2012-2030 Philippine Energy Plan - PEP
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)
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ทีม่ า : The 2012-2030 Philippine Energy Plan - PEP
ประเทศเวียดนาม
มีโรงไฟฟ้ากําลังการผลิตติดตัง้ (ณ ตุลาคม 2559) 38,676 เมกะวัตต์ สัดส่วนการใช้เชือ้ เพลิงผลิตไฟฟ้าฟ้าจาก
ถ่านหินร้อยละ 37 พลังนํ้าร้อยละ 36 และก๊าซธรรมชาติรอ้ ยละ 26เมือ่ เดือนมีนาคม 2559 ทีผ่ า่ นมา รัฐบาลเวียดนามได้
ปรับปรุงแผนพลังงาน 2011 – 2020 revised ประเมินความต้องการไฟฟ้าในช่วงปี 2559 – 2563 จะเพิม่ ขึน้ ราวร้อยละ
11 ต่อปี หลังจากนัน้ จะเพิม่ ขึน้ เฉลีย่ ร้อยละ 7 – 8 จนถึงปี 2573 ต่อมาในเดือนพฤศจิกายน 2559 รัฐบาลเวียดนาม
ประกาศยุตโิ ครงการนิวเคลียร์ขนาด 4,000 เมกะวัตต์ หันมาพัฒนาพลังงานถ่านหินและก๊าซธรรมชาติแทน โดยคาดว่า
ในปี 2573 จะมีสดั ส่วนการผลิตจากถ่านหินร้อยละ 53 หรือมีกาํ ลังผลิตเพิม่ จากปจั จุบนั อีก 3 เท่าตัว เป็ นราว 40,000
เมกะวัตต์ และใช้พลังงงานหมุนเวียนเพิม่ จากร้อยละ 4 เป็ นร้อยละ 11

ทีม่ า : Vietnam Power Development Plan for the period 2011 – 2020 revised march 2016

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)
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ทีม่ า : Vietnam Power Development Plan for the period 2011 – 2020 revised march 2016
กัมพูชา
ในอดีตกัมพูชาพึง่ พาพลังนํ้าเป็ นหลักในการผลิตไฟฟ้า ซึง่ ทําให้ตอ้ งมีการนําเข้าไฟฟ้าจากต่างประเทศ เช่น
เวียดนาม ไทย และลาว ในช่วงฤดูแล้ง อย่างไรก็ตาม กัมพูชานําเข้าไฟฟ้าลดลง หลังจากทีส่ ามารถผลิตไฟฟ้าจากถ่าน
้ าด้วยการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่าน
หินมากขึน้ ปจั จุบนั กัมพูชาใช้พลังนํ้าควบคูไ่ ปกับการเสริมความมันคงของระบบไฟฟ
่
หิน ปจั จุบนั มีกาํ ลังผลิตไฟฟ้าราว 1,658 เมกะวัตต์(ข้อมูลปี 2558) โดยสัดส่วนการใช้เชือ้ เพลิงผลิตไฟฟ้ามากจากถ่าน
หินและพลังนํ้าในสัดส่วนใกล้เคียงกันคือราวร้อยละ 48

ทีม่ า : ELECTRICITY AUTHORITY OF CAMBODIA

ทีม่ า : http://eac.gov.kh/wp-content/uploads/2016/10/Annual-Report-2015-English.pdf
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การไฟฟ้ากัมพูชา (ELECTRICITY AUTHORITY OF CAMBODIA) รายงานว่า จนถึงปี 2563 กัมพูชาจะมีกาํ ลังผลิต
ไฟฟ้าเพิม่ ขึน้ 3,576 เมกะวัตต์ ในจํานวนนี้เป็ นโรงไฟฟ้าถ่านหิน 935 เมกะวัตต์ ถ่านหินหรือก๊าซธรรมชาติ 400 เมกะ
วัตต์ ทีเ่ หลืออีกราว 2,000 เมกะวัตต์เป็ นพลังนํ้า
สรุป
ถ่านหิน จะเป็ นพลังงานหลักของชาวอาเซียนในช่วง 2 ทศวรรษข้างหน้า พร้อมๆ กับการพัฒนาพลังงาน
หมุนเวียนเพิม่ ขึน้ โดยสิง่ ทีท่ ุกประเทศอาเซียนให้ความสําคัญ ไม่เพียงแต่การสร้างความมันคงทางพลั
่
งงานเท่านัน้ แต่
ยังคํานึงถึงราคาค่าไฟฟ้าทีเ่ หมาะสมต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม
โดยทุกประเทศยืนยันการใช้เทคโนโลยี
โรงไฟฟ้าทีด่ ที ส่ี ดุ ในการดูแลสิง่ แวดล้อมและชุมช
โครงการขุด ขน ดิ นและถ่านหิ นในเหมืองหงสา
เหมืองหงสา เป็ นแหล่งถ่านหินที่มขี นาดใหญ่ท่สี ุดในประเทศลาว มีปริมาณถ่านหินสํารองทัง้ หมดประมาณ
577.4 ล้านตัน และมีโรงไฟฟ้าหงสาขนาด 1,878 เมกะวัตต์ ดําเนินการโดยบริษทั หงสาเพาเวอร์ จํากัด (“HPC”) ซึ่ง
ได้รบั สัมปทานจากรัฐบาลลาวในการพัฒนา ก่อสร้าง และบริหารจัดการโรงไฟฟ้าหงสาตลอดอายุสมั ปทาน 25 ปี ซึ่ง
HPC ได้มกี ารวางแผนการใช้ถ่านหินประกอบกับแผนในการจ้างผูร้ บั เหมาในการขุดขนดินและถ่านหินสําหรับช่วง
ระยะเวลาสัมปทาน โดยมีแผนในการว่าจ้างผูร้ บั เหมาขุดขนดินและถ่านหินจํานวนทัง้ หมด 10 สัญญา คือ สัญญา A ถึง
สัญญา J ซึง่ แบ่งแต่ละสัญญาตามแต่ละช่วงโครงการ โดย
-

-

-

สัญญา A และ B เป็ นสัญญาทีเ่ กีย่ วข้องกับการเปิ ดหน้าดิน โดยสัญญา A จํานวน 31 ล้าน ลบ.ม. แน่น ระหว่างปี
2554 ถึง 2558 และ สัญญา B จํานวน 54 ล้าน ลบ.ม. แน่น ระหว่างปี 2555 ถึง 2560 ในช่วงแรกของโครงการหง
สา
สัญญา C เป็ นสัญญาจ้างขุดขนดินและถ่านหิน มีจํานวนดิน 383 ล้าน ลบ.ม. แน่ น ระหว่างปี 2558 ถึง 2572 มี
ระยะเวลาสัญญา 15 ปี
สัญญา D เป็ นสัญญาจ้างขุดขนดินและถ่านหินจํานวนดิน 207 ล้าน ลบ.ม. แน่ น และถ่านหิน 82.5 ล้านตัน
ระหว่างปี 2558 ถึง 2569 ซึ่งปจั จุบนั บริษทั ฯ ได้รบั จ้างเหมาในสัญญานี้กบั บริษทั หงสาเพาเวอร์ จํากัด มี
ระยะเวลาตามสัญญา 12 ปี
สัญญา E และ F เป็ นสัญญาจ้างงานขุดและขนดินปริมาณประมาณ 88 ล้าน ลบ.ม. แน่น

โครงการในอนาคตของเหมืองหงสา
-

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

นอกจากงานขุดและขนดินที่ HPC มีแผนในการจัดจ้าง โรงไฟฟ้าหงสา มีแผนในการใช้ถ่านหินเพือ่ การผลิต
กระแสไฟฟ้าตัง้ แต่ปี 2570 ถึงปี 2584 ประมาณ 205 ล้านตัน หรือคิดเป็ นปี ละประมาณ 14 ล้านตัน
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บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
2.4.5 คู่แข่งขันที่สาํ คัญ
ธุรกิจการให้บริการทําเหมืองแร่นนั ้ มีผแู้ ข่งขันน้อยราย เนื่องจากเป็ นธุรกิจทีต่ อ้ งลงทุนในเครื่องจักรเป็ นจํานวน
มาก อีกทัง้ ผูใ้ ห้บริการจําเป็ นต้องมีความรูค้ วามสามารถ ประสบการณ์ และการบริหารจัดการทีด่ ี ปจั จุบนั คู่แข่งสําคัญ
ของบริษัทคือ บริษัท อิต าเลีย นไทย ดีเ วล๊ อ ปเมนต์ จํา กัด (มหาชน) (“ITD”) บริษัท เนาวรัต น์ พฒ
ั นาการ จํา กัด
(มหาชน) (“NWR”) และ บริษทั สระบุรถี ่านหิน จํากัด
จากทีก่ ล่าวมาข้างต้น ITD เข้าร่วมในสัญญากิจการร่วมค้ากับบริษทั ฯ ทัง้ กิจการร่วมค้าไอทีด-ี เอสคิว ภายใต้
สัญญาโครงการ 7 และกิจการร่วมค้าเอสคิว-ไอทีดี ภายใต้สญ
ั ญาโครงการ 7/1 ในการดําเนินงานจ้างขุดและขนดิน ที่
เหมืองแม่เมาะ อําเภอแม่เมาะ จังหวัดลําปาง ให้กบั การ กฟผ. และในอนาคตถือว่า ยังคงเป็ นคู่แข่งทีส่ าํ คัญ เนื่องจาก
เป็ น ITD มีเทคโนโลยีและประสบการณ์ของแรงงานใกล้เคียงกับบริษทั ฯ มาก รายละเอียดของผูเ้ ข้าประมูลงานของ
โครงการเหมืองถ่านหินแม่เมาะตัง้ แต่อดีตถึงปจั จุบนั มีดงั นี้
โครงการ
1

2

3

4

5

6

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

ผูช้ นะการประกวดราคา
บริษทั สหกลเอนยิเนียร์ จํากัด

บริษทั สหกลเอนยิเนียร์ จํากัด

บริษทั เหมืองบ้านปู จํากัด

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

“โครงการ 80
ล้านลูกบาศก์
เมตรแน่ น”

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

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

7

บจก.เชียงใหม่คอนสตัคชั ่น
กิจการร่วมค้า บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ และ
บจก.สหกลอิควิปเมนท์
บมจ.ช.การช่าง

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

7/1

8

กิจการร่วมค้า บจก. สหกลอิควิปเมนท์ และบมจ. อิตาเลียน
ไทย ดีเวล๊อปเมนต์
บมจ. สหกลอิควิปเมนท์
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
บมจ. ช.การช่าง
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กิจการร่วมค้า บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด และ
บริษทั อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จํากัด
(มหาชน)
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บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
อย่างไรก็ดี บริษทั ฯ อาจมีความได้เปรียบคู่แข่งสําคัญในไทยของบริษทั ฯ ในการประมูลงานโครงการเหมืองแม่
เมาะ และเหมืองหงสาในอนาคต เนื่องจากมีความพร้อมทัง้ ทางด้านบุคลากรและเครื่องจักรใหญ่ โดยเฉพาะบุคลากร
และเครือ่ งจักรใหญ่ทม่ี อี ยูท่ ห่ี น้างานอยูแ่ ล้ว
สําหรับการดําเนินงานของบริษทั ฯ ในต่างประเทศ บริษทั ฯ เริม่ มีนโยบายทีจ่ ะขยายการลงทุนไปยังต่างประเทศ
ในแถบประเทศใกล้เคียง และกําลังดําเนินงานอยู่ในประเทศลาว เนื่องจากมีทรัพยากรทีเ่ อื้ออํานวยในการดําเนินงาน
และขยายการลงทุนของบริษทั ฯ ทําให้บริษทั ฯ มีค่แู ข่งขันในระดับนานาชาติทต่ี อ้ งให้ความสําคัญเพิม่ ขึน้ ด้วย อีกทัง้ คู่
แข่งขันในระดับนานาชาตินนั ้ มีศกั ยภาพในการดําเนินงานค่อนข้างสูง มีเทคโนโลยีและประสบการณ์ในการดําเนินงาน
ค่อนข้างมาก เช่น จีน ยุโรป ออสเตรเลีย เกาหลี ฯลฯ
เงิ นทุนหมุนเวียนของบริ ษทั ฯ
ในการให้บริการทําเหมืองของบริษทั ฯ โดยทัวไปจะเป็
่
นการประมูลราคาจ้างให้กบั ผูว้ า่ จ้าง ซึง่ บริษทั ฯ จะต้องยื่น
หลักประกันการประกวดราคา (Bid Bond) พร้อมกับใบเสนอราคา เพื่อรับประกันว่าหากบริษทั ฯ ได้รบั พิจารณา
คัดเลือกให้เป็ นผูร้ บั จ้างโครงการแล้ว บริษทั ฯ จะทําสัญญากับเจ้าของโครงการเพื่อเริม่ งานตามทีก่ ําหนดจริง โดยผูว้ ่า
จ้างจะคืนหลักประกันซองให้แก่บริษทั ฯ หากบริษทั ฯ ได้ลงนามในสัญญาว่าจ้าง และได้วางหนังสือหลักประกันสัญญา
(Performance Bond) ไว้กบั ผูว้ า่ จ้าง ในอัตราร้อยละ 10 ถึงร้อยละ 15 ของมูลค่างาน ขึน้ อยูก่ บั อัตราทีผ่ วู้ า่ จ้างกําหนด
เพือ่ เป็ นหลักประกันว่าผูร้ บั จ้างจะปฏิบตั ติ ามสัญญาดังกล่าวจนโครงการเสร็จสิน้
ระหว่างการดําเนินงาน บริษทั ฯ จะได้รบั เงินค่าจ้างตามปริมาณที่ทําได้จริง เมื่อมีการตรวจรับงานในแต่ละงวด
ตามทีก่ ําหนดไว้ในสัญญาว่าจ้าง หากบริษทั ฯ สามารถทํางานได้ปริมาณไม่ต่ํากว่าเป้าหมายการทํางานทีก่ ําหนดไว้ใน
สัญญาว่าจ้าง และจะได้ ทัง้ นี้ผวู้ า่ จ้างอาจกําหนดค่าจ้างสูงสุดทีส่ ามารถจ่ายได้ในแต่ละงวดไว้ในสัญญาว่าจ้าง
นอกจากนี้ บริษทั ฯ อาจขอรับเงินล่วงหน้าจากผูว้ า่ จ้าง (Advance Payment) เพื่อนําไปใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
สําหรับการดํา เนินโครงการ อาทิ การจัดซื้อเครื่องจักร อุป กรณ์ และวัสดุการขุด – ขน และค่าใช้จ่ายอื่นๆสําหรับ
โครงการ ทัง้ นี้บริษทั ฯ จะต้องวางหลักประกันการรับเงินล่วงหน้า (Advance Payment Bond) โดยบริษทั ฯ จะได้รบั
หลักประกันดังกล่าวคืนเมือ่ ผูว้ า่ จ้างได้หกั เงินออกจากเงินค่าจ้างทีไ่ ด้จากการดําเนินงานจริงในแต่ละงวดเรียบร้อยแล้ว
หลังจากโครงการเสร็จสิน้ และมีการตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว ผูว้ ่าจ้างจะคืนหนังสือหลักประกันสัญญา โดย
ไม่มดี อกเบีย้
แรงงาน
แรงงานหรือพนักงานของบริษทั ฯ สามารถแบ่งออกเป็ น 2 ประเภทดังนี้
พนักงานประจํา ได้แก่ พนักงานทีต่ อ้ งปฏิบตั งิ านสมํ่าเสมอและต่อเนื่องตลอดไปจนกว่าจะจบโครงการ ซึง่ ได้แก่
ระดับผูบ้ ริหาร วิศวกร พนักงานธุรการ พนักงานบัญชี พนักงานขับเครือ่ งจักรกล
ลูกจ้างชัวคราว
่
ได้แก่ แรงงานทีป่ ฏิบตั งิ านเป็ นครัง้ คราว ไม่มงี านประจําต่อเนื่อง รวมถึงงานเฉพาะกิจ เป็ นต้น
ทัง้ นี้อตั ราค่าจ้างแรงงานจะเป็ นไปตามทีก่ ําหนดในกฎหมายแรงงาน โดยโครงสร้างของแรงงานในแต่ละโครงการ
จะเป็ นดังต่อไปนี้
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บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
โครงการแม่เมาะ
ผูอ้ าํ นวยการโครงการแม่เมาะ

ผูจ้ ดั การโครงการแม่เมาะ

ฝา่ ยปฏิบตั กิ ารเหมือง

ฝา่ ยซ่อมบํารุงไฟฟ้า

ฝา่ ยปฏิบตั กิ ารสายพาน

ฝา่ ยวิศวกรรม

ฝา่ ยซ่อมบํารุงเครือ่ งกล

โครงการหงสา
ผูอ้ าํ นวยการโครงการหงสา

ผูจ้ ดั การโครงการหงสา

ฝา่ ยวิศวกรรม

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)

ฝา่ ยปฏิบตั กิ าร

ฝา่ ยบริหารงานธุรการและ
Compliance

ฝา่ ยซ่อมบํารุง
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ฝา่ ยบริหารงานธุรการ

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
โครงสร้างพนักงาน
ในปจั จุบนั พนักงานทัง้ หมดของบริษทั ฯ เป็ นพนักงานประจํา โดยจะแบ่งออกเป็ นพนักงานทีไ่ ด้รบั ค่าจ้างเป็ น
รายวันทัง้ หมด 621 คน และพนักงานทีไ่ ด้รบั ค่าจ้างเป็ นรายเดือนทัง้ หมด 762 คน โดยบริษทั ฯ จะกําหนดเวลาการ
ทํางานเป็ นกะ แบ่งเป็ น 2 กะ กะละ 9 ชัวโมง
่ และเป็ นช่วงล่วงเวลา (Overtime) วันละ 4 ชัวโมง
่ ทัง้ หมด 6 วันต่อ
สัปดาห์
พนักงานของบริษทั ฯ สามารถแบ่งออกตามพืน้ ทีก่ ารทํางาน ได้แก่ สาขาสํานักงานทีก่ รุงเทพฯ สาขาโครงการ
แม่เมาะ และสาขาโครงการหงสา โดยบริษทั ฯ จะต้องจ้างแรงงานหรือพนักงานท้องถิน่ ในโครงการต่างๆ ตามทีผ่ วู้ า่ จ้าง
กําหนด
1. โครงสร้างพนักงาน ณ สํานักงานทีก่ รุงเทพฯ
จํานวนบุคลากร (คน)
สายงาน
31 ธันวาคม 2559
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2558
10
11
11
- ฝา่ ย สํานักงานผูบ้ ริหาร
- ฝา่ ย วิจยั พัฒนา นวัตกรรมและ
5
4
4
วิศวกรรม
7
7
7
- ฝา่ ย จัดหาพัสดุ
2
3
3
- ฝา่ ย บริหารคลังพัสดุ
3
3
4
- ฝา่ ย สารสนเทศ
- ฝา่ ยบัญชี-การเงิน
- ฝา่ ยตรวจสอบภายใน

14

14

14

2

1

1

- ฝา่ ยพัฒนาองค์กรและบุคลากร
- ฝา่ ยบริหารงบประมาณและจัดหา
เงินทุน
- ฝา่ ยบริหารงานธุรการ
- ฝา่ ยพัฒนาธุรกิจ
- ฝา่ ยวิเคราะห์และประสานข้อมูล
CLMV
รวม

3

3

3

7

6

6

21

20

21

-

3

4

-

-

1

74

75

79
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2. โครงสร้างพนักงาน ณ โครงการแม่เมาะ
การกําหนดเวลาการทํางานจะทํางานแบ่งเป็ น 2 กะ กะละ 9 ชัวโมง
่
เป็ นล่วงเวลา (Overtime) วันละ 4 ชัวโมง
่
ทํางานสัปดาห์ละ 6 วันโดยมีวนั หยุด 1 วัน ทัง้ นี้อตั รากําลังแรงงานเมื่อทํางานเต็มที่จะมีประมาณ 1,055 คน (ไม่นับ
รวมผูร้ บั เหมาช่วง) โดยจะจ้างแรงงานท้องถิน่ ในพืน้ ทีอ่ าํ เภอแม่เมาะ จังหวัดลําปาง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 โดยแบ่งตาม
สายงานได้ดงั นี้
สายงาน

จํานวนบุคลากร (คน)
31 ธันวาคม 2558

31 ธันวาคม 2559

31 ธันวาคม 2560

- ฝา่ ยบริหาร

4

4

4

- ทีป่ รึกษา

3

2

-

- ฝา่ ยปฏิบตั กิ ารสายพาน

141

136

179

- ฝา่ ยซ่อมบํารุงไฟฟ้า

64

60

75

- ฝา่ ยซ่อมบํารุงเครือ่ งกล

199

200

256

3

2

-

332

319

456

- ฝา่ ยวิศวกรรม

-

1

6

- ฝา่ ยธุรการแคมป์

6

6

6

- ฝา่ ยบริหารงานธุรการ

18

19

20

- ฝา่ ยพัฒนาองค์กรและบุคลากร

2

2

2

- ฝา่ ยสารสนเทศ

3

2

3

- ฝา่ ยซัพพลายเชน

38

40

33

- ฝายตรวจสอบภายใน

1

-

-

- ฝา่ ยบริหารค่าจ้าง

2

2

2

- ฝา่ ยบัญชี-การเงิน

10

9

9

- ฝา่ ยความปลอดภัยวิชาชีพ

2

4

4

829

808

1,055

- ฝา่ ยควบคุมต้นทุน
- ฝา่ ยปฏิบตั กิ ารเหมือง

รวม
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3.

โครงสร้างพนักงาน ณ โครงการหงสา
สายงาน

จํานวนบุคลากร (คน)
31 ธันวาคม 2558

31 ธันวาคม 2559

31 ธันวาคม 2560

- ฝา่ ยบริหาร
- ฝา่ ยปฏิบตั กิ ารเหมือง

1

1

1

100

137

155

- ฝา่ ยซ่อมบํารุง

24

36

42

- ฝา่ ยวิศวกรรม

5

8

8

- ฝา่ ยบัญชีและการเงิน

1

1

1

- ฝา่ ยจัดหาพัสดุ

1

2

1

- ฝา่ ยบริหารคลังพัสดุ

6

11

11

- ฝา่ ยบริหารงานธุรการ และอื่นๆ

7

16

19

145

212

238

รวม
4. โครงสร้างพนักงาน ณ โครงการเฮนดา
สายงาน

จํานวนบุคลากร (คน)
31 ธันวาคม 2558

31 ธันวาคม 2559

31 ธันวาคม 2560

- ฝา่ ยบริหาร
- ฝา่ ยปฏิบตั กิ ารเหมือง

-

-

1

-

-

7

- ฝา่ ยปฏิบตั กิ ารโครงการ

-

-

3

-

-

11

รวม
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หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ
1. กรมอุตสาหกรรมพืน้ ฐานและเหมืองแร่
กรมอุตสาหกรรมพืน้ ฐานและเหมืองแร่ สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม มีหน้าที่ความรับผิดชอบหลักในการขอ
ใบอนุ ญาตและกํากับดูแลการประกอบกิจการอุตสาหกรรมแร่ และโลหการ เนื่องจากบริษทั ฯ มีแนวทางที่จะ
สํารวจและพัฒนาแหล่งแร่ของบริษทั ฯ เอง บริษทั ฯ จึงต้องติดต่อกับกรมอุตสาหกรรมพืน้ ฐานและเหมืองแร่
เพื่อขออนุ ญาตในการทําการสํารวจ และขอใบอนุ ญาตประทานบัตร ซึ่งเป็ นใบอนุ ญาตเพื่อการทําเหมืองแร่ใน
พืน้ ทีน่ นั ้ ๆ
2. สํานักงานวิ เคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม (“EIA”)
เนื่องจากตามนโยบายและแผนการดําเนินงานของ กฟผ. ระบุให้ “ผูร้ บั จ้างต้องปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกัน
และแก้ไ ขผลกระทบสิง่ แวดล้อ มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม ตามรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม (EIA)” ถึงแม้ว่าบริษทั ฯ จะไม่ได้มคี วามจําเป็ นต้องทํารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิง่ แวดล้อมเพือ่ เสนอ EIA แต่บริษทั ฯ ในฐานะผูร้ บั จ้างจาก กฟผ. ในการดําเนินงานทําเหมืองแร่ จึง
ต้องปฎิบตั ติ ามเกณฑ์มาตรฐานที่ กฟผ. ได้กาํ หนดไว้ เพือ่ ให้สอดคล้องกับมาตรการทีไ่ ด้จดั ทําให้กบั EIA
การดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อมและชีวอนามัย
การรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อม จากการที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะใช้ถ่านลิกไนต์ในการผลิตไฟฟ้า ทางบริษทั และ
ั หาสิง่ แวดล้อ มที่อ าจส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศ น้ า และดิน และความเป็ นอยู่ข อง
กฟผ. ได้ ตระหนัก ถึงป ญ
ประชาชนโดยตรง ทางกฟผ. จึงได้มุ่งเน้ นในการสารวจและศึกษาทางนิเวศวิทยา ก่อนตัดสินใจดําเนินการก่อสร้าง
โรงไฟฟ้า ซึง่ กล่าวได้วา่ ในบรรดา โครงการต่างๆ ที่ กฟผ. ดําเนินการมา โรงไฟฟ้าแม่เมาะได้รบั การสํารวจ ศึกษาและ
แก้ไขทางนิเวศวิทยาและสิง่ แวดล้อมมากทีส่ ุด บริษทั ได้ดําเนินการภายกฎระเบียบและนโยบายของ กฟผ.อย่างเคร่ง
ครับในเรือ่ งการจัดด้านสิง่ แวดล้อม เพือ่ ให้สอดคล้องแผนการทํางานของ กฟผ.
ทางกฟผ.ได้กาํ หนดมาตรการในการดูแลและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อมซึ่งบริ ษทั ได้ปฏิ บตั ิ ตามเป็ นส่วน
หนึ่ งของแผนงานมีดงั นี้
1. ติดตัง้ เครื่องดักจับฝุน่ ทีโ่ รงไฟฟ้า ซึง่ มีประสิทธิภาพระหว่างร้อยละ 89.5-99.7 เพื่อกรองฝุน่ จากการ เผาไหม้
ถ่านลิกไนต์ ก่อนทีจ่ ะระบายอากาศทางปล่องควัน
2. ติดตัง้ จุดตรวจวัดค่าความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ไว้ตามหมู่บา้ นต่างๆ รวม 12 จุด จาก จุด
ตรวจวัดเครือ่ งจะรายงานผลเข้าสูห่ อ้ งควบคุมในโรงไฟฟ้า และยังรายงานเป็ นระบบออนไลน์ไปยัง โรงพยาบาลแม่เมาะ
และกรมควบคุมมลพิษอีกด้วยหากพบว่ามีค่าความเข้มของก๊าซซัลเฟอร์ได ออกไซด์เกินมาตรฐาน กฟผ. จะลดการ
เดินเครือ่ งลงทันที
3. ฉีดพ่นนํ้าบนถนนเป็ นประจํา เพือ่ ลดฝุน่ และพรมนํ้าลงบนวัสดุทม่ี กี ารฟุ้งกระจายขณะขนถ่าย
4. นํ้าจากกระบวนการผลิตในโรงไฟฟ้าจะผ่านขบวนการบําบัดทางชีวภาพ โดย กฟผ. ขุดบ่อพักนํ้า เป็ นระยะๆ
เพื่อให้สารแขวนลอยตะกอน รวมทัง้ ปลูกพืชดูดซับสารละลายที่เจือปนมาในน้ า เติม อากาศในน้ า และตรวจสอบ
คุณภาพนํ้าอย่างสม่าเสมอ
5. ตรวจวัดแหล่งกําเนิดเสียงภายในโรงไฟฟ้า ซึ่งเกิดจากการเดินเครื่องกําเนิดไฟฟ้า และบริเวณ ใกล้เคียง
โรงไฟฟ้าเพือ่ ควบคุมให้อยูใ่ นระดับทีเ่ ป็ นมาตรฐาน
6. นอกจากนี้ ยังได้ทาการติดตัง้ เครื่องกาจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ทโ่ี รงไฟฟ้าเครื่องที่ 4-13 ซึ่ง สามารถ
กําจัดก๊าซฯ ได้ถงึ ร้อยละ 95 เพือ่ เป็ นหลักประกันในคุณภาพอากาศทีด่ ยี งิ่ ขึน้
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3.

ปัจจัยความเสี่ยง

จากลักษณะธุรกิจของบริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน) ปจั จัยความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ หรือ
ผลกระทบทีอ่ าจจะมีต่อผลดําเนินงานในอนาคตมีดงั นี้
3.1.

ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิ จ

3.1.1. ความเสี่ยงจากการดําเนิ นงานร่วมกับคู่สญ
ั ญากิ จการร่วมค้า
บริษทั ฯ ได้ดาํ เนินการให้บริการขุดและขนดินและถ่านหินแก่ กฟผ. ในโครงการเหมืองแม่เมาะโครงการ 7
ผ่านกิจการร่วมค้าไอทีด-ี เอสคิว ซึง่ เป็ นกิจการร่วมค้าระหว่างบริษทั ฯ และ ITD โดยตามสัญญากิจการร่วมค้า หาก
กิจการร่วมค้าผิดสัญญากับ กฟผ. คู่สญ
ั ญาจะต้องรับผิดอย่างลูกหนี้รว่ ม ดังนัน้ หากบริษทั ฯ มีความขัดแย้งใดๆ ใน
ระหว่างการดําเนินงานร่วมกับ ITD หรือคู่สญ
ั ญากิจการร่วมค้าไม่สามารถปฏิบตั งิ านในส่วนของตนได้ตามปริมาณและ
ระยะเวลาทีก่ ําหนดไว้ อาจทําให้กจิ การร่วมค้าไอทีด-ี เอสคิว ไม่สามารถส่งมอบงานให้แก่ กฟผ. ได้ตามทีก่ ําหนด
จะส่งผลให้เกิดการผิดสัญญาโครงการ 7 กับทาง กฟผ. ซึง่ บริษทั ฯ และ ITD จะต้องร่วมกันรับผิดต่อ กฟผ. จากการผิด
สัญญาดังกล่าว
อย่างไรก็ดี ในกรณีทก่ี จิ การร่วมค้าผิดสัญญากับ กฟผ. แม้วา่ บริษทั ฯ มีหน้าทีจ่ ะต้องรับผิดร่วมกับ ITD อย่าง
ลูกหนี้รว่ ม แต่บริษทั ฯ สามารถเรียกร้องให้ ITD ชดใช้ค่าเสียหายทีเ่ กิดขึน้ กับบริษทั ฯ ได้ หากความเสียหายนัน้ เกิดขึน้
จากการกระทํา หรือละเว้นการกระทําโดยจงใจหรือโดยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของ ITD และ/หรือตัวแทน
ของ ITD ตามทีร่ ะบุไว้ในสัญญากิจการร่วมค้า
นอกจากนี้ ภายใต้สญ
ั ญากิจการร่วมค้า หากปรากฏว่าเกิดความขัดแย้งกันระหว่างบริษทั ฯ และ ITD ในการ
ดําเนินงานร่วมกันจนไม่สามารถตัดสินเรื่องสําคัญต่างๆ ของกิจการร่วมค้าได้ รวมถึงในกรณีท่ี หากบริษทั ฯ และ ITD
ไม่สามารถหาข้อสรุปเรื่องบัญชีสุดท้ายของกิจการร่วมค้าซึ่งเป็ นบัญชีแสดงสถานะทางการเงินของกิจการร่วมค้าเมื่อ
ทํางานตามโครงการเสร็จสมบูรณ์ได้ คู่สญ
ั ญากิจการร่วมค้าทัง้ สองฝา่ ยจะต้องเสนอเรื่องดังกล่าวให้คนกลางซึ่งเป็ น
บุคคลทีค่ สู่ ญ
ั ญาทัง้ สองฝา่ ยกําหนดเป็ นผูช้ ข้ี าดในเรือ่ งนัน้ ๆ เพือ่ ให้กจิ การร่วมค้าสามารถดําเนินการได้ต่อไป
ทัง้ นี้ ในการดําเนินงานในอดีต บริษทั ฯ ไม่เคยมีขอ้ พิพาทหรือข้อขัดแย้งในการดําเนินงานกิจการร่วมค้าไอที
ดี-เอสคิว กับ ITD แต่อย่างใด
3.1.2. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิ งลูกค้ารายใหญ่หรือน้ อยราย
บริษทั ฯ ประกอบธุรกิจผูใ้ ห้บริการและผูด้ าํ เนินงานด้านการทําเหมืองแร่ ซึง่ เป็ นธุรกิจทีม่ กี ลุ่มลูกค้าในประเทศ
จํานวนจํากัด โดยในปี 2557 บริษทั ฯ ให้บริการดังกล่าวแก่ กฟผ. เพียงรายเดียวผ่านกิจการร่วมค้า ไอทีดี – เอสคิว ใน
โครงการ 7 ของเหมืองแม่เมาะ และดําเนินการโดยบริษทั ฯ เองในโครงการที่ 8 โดยบริษทั ฯ มีรายได้จากโครงการที่
ให้บริการแก่ กฟผ. ทัง้ โครงการ 7 และโครงการ 8 ในปี 2560 จํานวน 2,281.71 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 72.4 ของ
รายได้รวม
อย่างไรก็ดี บริษทั ฯ ได้พยายามหาแหล่งสัมปทานอื่นโดยการเข้าร่วมประมูลงานให้บริการทําเหมืองกับกลุ่ม
ลูกค้ารายอื่นทัง้ ภายในและภายนอกประเทศ ซึง่ ในปี 2557 บริษทั ฯ ได้ชนะการประมูลงานบริการขุดขนดิน ณ เหมือง
หงสา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (“ประเทศลาว”) และเริม่ ดําเนินงานตัง้ แต่วนั ที่ 22 มิถุนายน 2558 ให้กบั
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)
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บริษทั หงสาเพาเวอร์ จํากัด โดยโครงการดังกล่าวมีมลู ค่าประมาณ 11,743 ล้านบาท และในปี 2560 บริษทั ฯ รับเหมา
ผลิตแร่ดบิ ณ เหมืองเฮนดา เมืองเมตตา ทวาย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (“ประเทศพม่า”) ให้กบั บริษทั เมียน
มาร์ พงษ์พพิ ทั ธ์ จํากัด โดยโครงการดังกล่าวมีมลู ค่าประมาณ 3,672 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังมีความตัง้ ใจทีจ่ ะ
สร้างความมันคงและยั
่
งยื
่ นให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ต่อไป โดยมีแผนการขยายธุรกิจในการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานทางเลือกใน
อนาคต ซึง่ ปจั จุบนั อยูร่ ะหว่างการศึกษาความเป็ นไปได้ของโครงการพลังงานลม เป็ นต้น
3.1.3. ความเสี่ยงจากการผันผวนของต้นทุนการผลิ ตที่สาํ คัญ
สัญญารับจ้างทัง้ หมดของบริษทั ฯ จะเป็ นในลักษณะทีม่ กี ารกําหนดราคาต่อหน่วยทีแ่ น่นอน หากต้นทุนการ
ผลิตสูงกว่าทีป่ ระมาณการไว้ บริษทั ฯ ต้องรับความเสีย่ งจากกําไรลดลงหรืออาจขาดทุน ซึง่ อาจเป็ นผลจาก (1) สภาพ
หน้างานการผลิตไม่เป็ นไปตามทีค่ าดการณ์ไว้ เช่น ชัน้ หินหนากว่าทีป่ ระเมินไว้ ทําให้ตอ้ งใช้วตั ถุระเบิดมากขึน้ หรือ
(2) ราคาวัตถุดบิ ทีเ่ พิม่ สูงขืน้ เช่น นํ้ามัน ซึง่ เครื่องจักรบางส่วนใช้น้ํามันในการดําเนินงาน โดยคิดเป็ นประมาณร้อยละ
13 ของต้นทุนทางตรงทัง้ หมด
ทัง้ นี้สญ
ั ญาบางฉบับมีขอ้ กําหนดเกีย่ วกับสูตรทีใ่ ช้ในการปรับราคา เพื่อรองรับความผันผวนของราคาต้นทุน
การผลิต แต่สตู รดังกล่าวอาจไม่ครอบคลุมราคาทีเ่ พิม่ สูงขึน้ ทัง้ หมด ทําให้บริษทั ฯ ยังต้องรับภาระจากค่าใช้จ่ายที่
เพิม่ ขึน้ บางส่วน
อย่างไรก็ดี บริษทั ฯ ได้จดั ทําแผนงบประมาณเพื่อใช้ในการควบคุมต้นทุนการผลิต โดยแผนดังกล่าวเป็ นการ
ตกลงร่วมกันระหว่างฝา่ ยควบคุมงบประมาณและฝา่ ยปฏิบตั หิ น้างานซึ่งจะถูกอนุ มตั โิ ดยฝา่ ยบริหาร ต้นทุนการผลิตจะ
ถูกนํ ามาพิจารณาและสอบทานอย่างสมํ่าเสมอ ส่วนด้านต้นทุนการซ่อมบํารุง บริษัทฯ ได้เริม่ นํ าโปรแกรมบริหาร
แผนงานซ่อมบํารุงมาใช้ เพื่อใช้เก็บประวัตกิ ารซ่อมของเครื่องจักรและใช้ในการบริหารจัดการเครื่องจักร ซึ่งจะทําให้
เครือ่ งจักรมีอายุการใช้งานได้นานขึน้ ตลอดจนประสิทธิภาพการทํางานของเครือ่ งจักรเพิม่ มากขึน้
3.1.4. ความเสี่ยงจากปริ มาณการดําเนิ นงานขุดและขนดิ นและถ่านหิ นตํา่ กว่าเป้ าหมายการทํางานที่วางไว้
ก่อนเริม่ ดําเนินงานทุกโครงการ บริษทั ฯ จะวางแผนการดําเนินงานเป็ นรายเดือน และวางเป้าหมายปริมาณ
ดินหรือถ่านหินทีจ่ ะสามารถขุดหรือขนได้เพื่อใช้ในการติดตามปริมาณขุดขนจริง อย่างไรก็ดี การดําเนินงานอาจไม่
เป็ นไปตามแผน เนื่องจากสภาพเครือ่ งจักรทีม่ อี ายุการใช้งานมาก การควบคุมการผลิต ณ หน้างาน หรือปจั จัยภายนอก
อื่นๆ ทีไ่ ม่สามารถควบคุมได้ เช่น สภาพอากาศ สภาพเหมืองเมื่อขุดจริง รวมถึงการทํางานทีล่ ่าช้าหรือผิดพลาดของ
ผูร้ บั เหมารายอื่นๆ ทีอ่ ยูใ่ นพืน้ ทีก่ ารทํางานเดียวกับบริษทั หรือมีกระบวนการทํางานซึ่งส่งผลกระทบต่อเนื่องมาถึงการ
ผลิตของบริษทั ฯ
ทัง้ นี้ หากบริษทั ฯ ไม่สามารถดําเนินงานให้เสร็จตามกําหนดเวลาในสัญญา บริษทั ฯ จะต้องชดใช้ค่าเสียหาย
จากการผิดสัญญา ซึง่ ปกติอยูท่ อ่ี ตั ราร้อยละ 0.1 ของมูลค่างานทีค่ งค้างอยู่ นับจากวันทีส่ น้ิ สุดสัญญาจนถึงวันทีบ่ ริษทั ฯ
ทํางานเสร็จ หรือแก้ไขงานให้สมบูรณ์
อย่างไรก็ดี บริษทั ฯ มีมาตรการในการลดความคลาดเคลื่อนระหว่างปริมาณงานจริงและปริมาณงานตามแผน
โดยวิเคราะห์ความสามารถในการผลิตจริงของเครื่องจักรให้สอดคล้องกับหน้างานจริง ออกแบบระบบการทํางานที่
ยืดหยุน่ ให้รองรับกับสถานการณ์ต่าง ๆ และวางแผนการดําเนินงานทีห่ น้างานอย่างรอบคอบ นอกจากนี้บริษทั ฯ ได้
วางกระบวนการติดตามผลการปฏิบตั งิ านโดยทีมวิศวกรและผูป้ ฏิบตั งิ านที่มคี วามชํานาญ ซึ่งสามารถทําให้เห็นถึง
ปญั หาการดําเนินงานทีเ่ กิดขึน้ และสามารถแก้ไขได้ทนั ท่วงทีอย่างเป็ นระบบ รวมถึงได้มกี ารประชุมเพื่อติดตามผลการ
ปฏิบตั งิ านอย่างสมํ่าเสมอ และประเมินสถานการณ์ทอ่ี าจมีผลกระทบต่อการทํางานของบริษทั ฯ เพือ่ หารือกับผูว้ า่ จ้าง
อย่างไรก็ดี บริษทั ฯ ไม่เคยทํางานล่าช้ากว่าแผนอย่างมีนยั สําคัญและไม่เคยถูกปรับจากการดําเนินงานทีล่ า่ ช้า
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3.1.5. ความเสี่ยงจากการจัดหาเครื่องจักรและแรงงานให้เพียงพอและเต็มประสิ ทธิ ภาพ
การให้บริการขุดขนดินและถ่านหินจําเป็ นต้องอาศัยเครื่องจักรและแรงงานในการดําเนินการ ซึง่ ความพร้อม
และความสมบูรณ์ของเครื่องจักรและแรงงานเป็ นส่วนสําคัญในการให้บริการทีม่ คี ุณภาพและต่อเนื่อง หากเครื่องจักร
หรือแรงงานไม่เพียงพอต่อการให้บริการ รวมถึงหากไม่สามารถจัดหาหรือพัฒนาบุคลากรที่มคี วามเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์ในตําแหน่งงานทีส่ าํ คัญได้ทนั อาจส่งผลให้บริษทั ฯ ส่งมอบงานล่าช้ากว่าทีก่ ําหนดตามสัญญา หรือทํางาน
โดยขาดประสิทธิภาพ
อย่างไรก็ดี บริษทั ฯ ได้ตระหนักถึงความเสีย่ งดังกล่าว จึงได้วางแผนการซ่อมบํารุงเครื่องจักรซึง่ เป็ นแผนการ
ซ่อ มบํา รุง เชิงป้ อ งกัน และเชิง บํา รุง รัก ษา รวมถึง ได้ม ีก ารจัด หาและพัฒ นาบุ ค ลากรที่ม ีค วามรู้ค วามเชี่ย วชาญให้
สอดคล้องกับแผนการดําเนินงานได้ทนั ตลอดจนการปรับเปลี่ยนแผนการดังกล่าวอย่างสมํ่าเสมอให้เหมาะสมกับ
เหตุการณ์เฉพาะหน้าและการดําเนินงานจริงเพื่อให้บริษทั ฯ สามารถประมาณการและควบคุมปริมาณการส่งมอบให้
เป็ นไปตามทีส่ ญ
ั ญาจัดจ้างกําหนด
3.1.6. ความเสี่ยงจากกรณี ถ่านหิ นถูกทดแทนด้วยพลังงานอื่น
จากสภาวะการผลิตไฟฟ้าของโลกทีม่ แี นวโน้มในการใช้พลังงานทางเลือกมากขึน้ เช่น พลังงานแสงอาทิตย์
พลังงานนํ้า หรือพลังงานลม โดยในประเทศไทย กระทรวงพลังงานได้วางแผนพัฒนากําลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศ
ไทยปี 2558 ถึงปี 2579 (“PDP 2015”) โดยมุง่ เน้นทีจ่ ะเพิม่ สัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทางเลือกมากขึน้ จาก
ร้อยละ 8 ในปี 2557 ถึงร้อยละ 15 ถึง 20 ของสัดส่วนการใช้เชือ้ เพลิงทัง้ หมด ในปี 2579
อย่างไรก็ดี ในแผนพัฒนาการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย ฉบับปี 2558 ถึงปี 2579 ได้ระบุแผนในการเพิม่
สัดส่วนพลังงานจากถ่านหินลิกไนต์เช่นกัน โดยเพิม่ จากร้อยละ 20 ในปี 2557 เป็ น ร้อยละ 20 ถึง 25 ของสัดส่วนการ
ใช้เชือ้ เพลิงทัง้ หมด ในปี 2579 โดยสัดส่วนการใช้เชือ้ เพลิงในการผลิตไฟฟ้าของ กฟผ. สะสมตัง้ แต่เดือนมกราคมถึง
เดือนพฤศจิกายนปี 2560 ปรากฏว่าโรงไฟฟ้าถ่านหินแม่เมาะซึง่ มีกาํ ลังการผลิตปจั จุบนั อยูท่ ป่ี ระมาณ 2,400 เมกะวัตต์
มีการผลิตไฟฟ้าคิดเป็ นร้อยละ 23.53 ของการผลิตไฟฟ้าทัง้ หมดในประเทศไทย และคาดว่ากําลังการผลิตไฟฟ้าของ
โรงไฟฟ้าถ่านหินจะเพิม่ ขึน้ (1) 4,365 เมกะวัตต์ ในปี 2558 ถึงปี 2568 จากโครงการทีไ่ ด้รบั สัญญาซือ้ ขายไฟฟ้าแล้ว
และ (2) 3,000 เมกะวัตต์ จากโครงการทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ ในปี 2569 ถึงปี 2579
สัดส่วนการใช้เชื้อเพลิ งผลิ ตพลังงานไฟฟ้ าในระบบของ กฟผ. ปี 2560
ประเภทเชื้อเพลิ ง
ก๊าซธรรมชาติ
ถ่านหิน (รวมลิกไนต์)
พลังงานหมุนเวียน (พลังนํ้า,อื่นๆ)
นํ้ามันเตา
นํ้ามันดีเซล
อื่นๆ (สปป.ลาว,มาเลเซีย,ลําตะคองชลภาวัฒนา)
รวม

สะสมเดือนมกราคม - พฤศจิ กายน 2560
จํานวน (ล้านกิ โลวัตต์ชวโมง)
ั่
ร้อยละ
111,091.50
63.64
41,070.70
23.53
20,109.58
11.52
216.76
0.12
184.34
0.11
1,888.10
1.08
174,560.98
100.00

ที่มา: กองสารสนเทศ ฝา่ ยสือ่ สารองค์การ กฟผ.
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นอกจากนี้ ณ ปจั จุบนั ประเทศไทยมีการใช้พลังงานจากถ่านหินในสัดส่วนทีต่ ่าํ เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศ
เพื่อนบ้าน เช่น ฟิลปิ ปิ นส์ มาเลเซีย และเวียดนาม ทีม่ อี ตั ราการใช้พลังงานถ่านหินในปี 2559 ร้อยละ 46 ร้อยละ 41
และร้อยละ 37 ตามลําดับ
3.1.7. ความเสี่ยงเรื่องผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
ตามนโยบายและแผนการดําเนินงานเกี่ยวกับธุรกิจเหมืองของ กฟผ. ระบุให้ “ผูร้ บั จ้างต้องปฏิบตั ติ าม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม ตามรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม (EIA) รวมถึงเงือ่ นไขหรือข้อกําหนดทีส่ ว่ นราชการกําหนดหรือกําหนดเพิม่ เติม เช่น
เงือ่ นไขหนังสือแนบท้ายอนุ ญาต เงือ่ นไขในการออกประทานบัตร และมาตรการป้องกันตามแผนผังโครงการทําเหมือง
แร่ เป็ นต้น” ดังนัน้ ในสัญญาจัดจ้างการขุดขนดิน และ/หรือ ถ่านหินผ่านกิจการร่วมค้า ไอทีดี – เอสคิว และสัญญาจัด
จ้างทีบ่ ริษทั ฯ เข้าทําโดยตรงกับ กฟผ. สําหรับโครงการ 7 และโครงการ 8 ได้กําหนดให้บริษทั ฯ ต้องปฏิบตั ติ ามเกณฑ์
มาตรฐานสิง่ แวดล้อมที่ กฟผ. กําหนดด้วย เช่น การฉีดพรมนํ้าทีห่ น้างานดินก่อนการขุดในช่วงแล้ง การติดตัง้ ระบบฉีด
พรมนํ้าหน้าระบบเครื่องโม่ เครื่องตักและสายพาน เพื่อรักษาคุณภาพอากาศ ข้อกําหนดในการเจาะรูระเบิดเพื่อไม่ให้
เกิดการสันสะเทื
่
อนที่เกินค่ามาตรฐาน และการจัดทํากองดินให้อยู่ในสภาพที่ลดการพังทลายของดินและลดการ
ปนเปื้อนสูแ่ หล่งนํ้า เป็ นต้น
บริษทั ฯ ได้ดาํ เนินการตามมาตรฐานที่ กฟผ. กําหนดอย่างเคร่งครัดและมีการตรวจสอบค่ามาตรฐานอย่างสมํ่า
เสมอ นอกจากนี้ การดําเนินงานของบริษทั ฯ จะเกีย่ วข้องกับการเปิ ดหน้าดิน ขุดขนดินและถ่านหินเท่านัน้ โดยไม่ได้
เกีย่ วข้องกับกระบวนการหลักของการผลิตไฟฟ้า เช่น กระบวนการเผาไหม้ กระบวนการกําจัดซากเชือ้ เพลิง เป็ นต้น
นอกจากนี้ พืน้ ทีด่ าํ เนินงานของบริษทั ฯ ถูกจัดสรรให้เปิดพืน้ ทีเ่ ปิดกว้างและห่างไกลจากแหล่งชุมชน ดังนัน้ บริษทั ฯ จึง
มีความเสีย่ งน้อยมากทัง้ ในเรือ่ งผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมและผลกระทบต่อชุมชนรอบข้าง
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังเข้าร่วมกับ กฟผ. ในโครงการเพื่อชุมชนในบริเวณรอบเหมืองแม่เมาะอย่างสมํ่าเสมอ
เพือ่ สือ่ สาร ทําความเข้าใจ และสร้างความสัมพันธ์ทด่ี กี บั ชุมชน
3.1.8

ความเสี่ยงในการจัดหาบุคลากรที่มีประสบการณ์และเฉพาะทาง
การให้บริการขุดขนดินและถ่านหินจําเป็ นต้องอาศัยเครื่องจักรและแรงงานในการดําเนินการ ซึง่ ความพร้อม
และความสมบูรณ์ของเครื่องจักรและแรงงานเป็ นส่วนสําคัญในการให้บริการทีม่ คี ุณภาพและต่อเนื่อง หากเครื่องจักร
หรือแรงงานไม่เพียงพอต่อการให้บริการ รวมถึงหากไม่สามารถจัดหาหรือพัฒนาบุคลากรที่มคี วามเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์ในตําแหน่งงานทีส่ าํ คัญได้ทนั อาจส่งผลให้บริษทั ฯ ส่งมอบงานตามทีส่ ญ
ั ญาจ้างกําหนดล่าช้าและอาจต้อง
เสียค่าปรับในกรณีดงั กล่าว
อย่างไรก็ดี บริษทั ฯ ได้ตระหนักถึงความเสีย่ งดังกล่าว จึงได้วางแผนจัดหาและพัฒนาบุคลากรทีม่ คี วามรูค้ วาม
เชี่ยวชาญให้สอดคล้องกับแผนการดําเนินงานได้ทนั ตลอดจนการปรับเปลีย่ นแผนการดังกล่าวอย่างสมํ่าเสมอให้
เหมาะสมกับเหตุการณ์เฉพาะหน้าและการดําเนินงานจริงเพื่อให้บริษทั ฯ สามารถประมาณการและควบคุมปริมาณการ
ส่งมอบให้เป็ นไปตามทีส่ ญ
ั ญาจัดจ้างกําหนด

นอกจากนี้ ในด้านการวางแผนพัฒนาบุคลากรและแรงงาน บริษทั ฯ ยังมีการนําระบบจัดแผน Career Path
หรือการพัฒนาสายอาชีพให้กบั บุคลากรของบริษทั ฯ โดยปจั จุบนั เน้นเฉพาะสายงานทีม่ คี วามสําคัญเป็ นหลัก เพื่อให้
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)
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บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
บุคลากรเห็นการเติบโตในสายอาชีพระหว่างทํางาน และระบบ Succession Nominee เพื่อวางแผนพัฒนาขีด
ความสามารถของบุคลากรในกลุ่มงานที่สาํ คัญของบริษทั ฯ เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะปฏิบตั งิ านในตําแหน่ งงานที่
สูงขึน้ หรือรองรับตําแหน่งงานทดแทนต่อไป
3.2.

ความเสี่ยงด้านการเงิ น

3.2.1. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของบริ ษทั ฯ
บริษทั ฯ ดําเนินธุรกิจในลักษณะโครงการ ทีต่ อ้ งใช้เงินกูจ้ ากธนาคารพาณิชย์ (Project Finance) ทําให้บริษทั ฯ
มีสภาพคล่องค่อนข้างตํ่าตลอดมา ในขณะทีป่ ี 2560 มีความต้องการใช้เงินลงทุนและเงินหมุนเวียนจํานวนมากเพื่อ
เตรียมการสําหรับโครงการแม่เมาะ 8 จึงทําให้ในปี
2560 มีสภาพคล่องทีล่ ดลง ซึ่งคาดว่าเมื่อบริษทั ฯ สามารถ
ดําเนินโครงการแม่เมาะ 8 ได้เต็มประสิทธิภาพด้วยระบบสายพานและเครื่องจักรขนาดใหญ่ท่ตี ดิ ตัง้ เสร็จและพร้อม
ดําเนินงาน บริษทั ฯ จะมีกระแสเงินสดรับทีด่ ขี น้ึ
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว

หน่ วย
เท่า
เท่า

ปี 2558
0.64
0.41

งบการเงิ นรวม
ปี 2559
1.30
0.90

ปี 2560
0.52
0.31

อย่างไรก็ดี บริษทั ฯ ยังคงมีมมี าตรการอื่นๆ เพื่อรองรับหากบริษทั ฯ ขาดสภาพคล่อง อาทิ (1) การทํา
Leasing ของเครื่องจักรทีม่ อี ยูใ่ นปจั จุบนั (2) การเจรจากับเจ้าหนี้การค้า ในกรณีทบ่ี ริษทั ฯ ซือ้ สินค้าหรือจัดจ้างทํางาน
ใหม่ บริษทั ฯ จะจัดเงือ่ นไขการชําระเงินทีเ่ หมาะสม และ (3) การบริหารและเจรจาระยะเวลาการชําระเงินสําหรับการ
จัดหาเครื่องจักรทีม่ มี ลู ค่าเงินลงทุนสูง เป็ นต้น นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังได้มมี าตรการบริหารจัดการต้นทุนและวางแผน
ค่าใช้จา่ ยและการดําเนินงานดังทีก่ ล่าวไว้แล้วข้างต้น
3.2.2. ความเสี่ยงจากการผิดเงื่อนไขสัญญาเงิ นกู้
ตามทีใ่ นสัญญาเงินกูท้ บ่ี ริษทั ฯ ได้ตกลงกับธนาคารพาณิชย์สาํ หรับโครงการทีบ่ ริษทั ฯ ดําเนินงาน มีการระบุ
เงื่อนไขสัญญาว่าด้วยการดํารงอัตราส่วนทางการเงิน เช่น อัตราส่วนหนี้สนิ ที่มภี าระดอกเบีย้ ต่อทุน อัตราส่วน
ความสามารถในการชําระหนี้ เป็ นต้น บริษทั ฯ จึงมีความเสีย่ งทีอ่ าจผิดเงือ่ นไขในการดํารงอัตราส่วนทางการเงินได้
หากบริษทั ฯ มีสดั ส่วนหนี้สนิ ที่มภี าระดอกเบี้ยเกินกว่าทุนหรือกําไรน้อยเกินกว่าภาระหนี้ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง
อย่างไรก็ตาม สําหรับการดําเนินงานในโครงการแม่เมาะ 7 ในปี 2560 กิจการร่วมค้า ITD-SQ ได้มกี ารชําระคืนเงินกู้
จากธนาคารครบทัง้ จํานวนแล้ว ในขณะที่ โครงการแม่เมาะ 8 และหงสา ธนาคารได้กําหนดให้บริษทั ฯ ดํารงอัตราส่วน
Debt Service Coverage Ratio (DSCR) ไว้ในอัตราไม่ต่าํ กว่า 1.2:1 ดํารงอัตราส่วนหนี้สนิ ทีม่ ภี าระดอกเบีย้ ต่อกําไร
ก่อนค่าใช้จา่ ยดอกเบีย้ ภาษี ค่าเสือ่ มราคาและตัดจําหน่าย (EBITDA) ไว้ในอัตราไม่เกิน 4:1 และดํารงอัตราส่วนหนี้สนิ
ทีม่ ภี าระดอกเบีย้ ต่อทุนไว้ในอัตราส่วนไม่เกิน 2:1
ซึง่ แม้วา่ ณ สิน้ ปี 2560 บริษทั ฯ มีอตั ราส่วนหนี้สนิ ทีม่ ภี าระ
ดอกเบี้ยต่อกําไรก่อนค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและตัดจําหน่ าย สูงกว่าที่กําหนดเล็กน้อยเนื่องจากความ
ล่าช้าในการจัดการพืน้ ทีเ่ พือ่ ติดตัง้ เครือ่ งจักรโครงการแม่เมาะ 8 ทําให้ผลกําไรตํ่ากว่าทีค่ าดการณ์ อย่างไรก็ดี บริษทั ฯ
สามารถเจรจากับธนาคารเพื่อขอผ่อนผันการดํารงอัตราส่วนดังกล่าวได้ตามความจําเป็ นที่ทําให้ผดิ เงื่อนไข อีกทัง้
บริษทั ฯยังมีมาตรการทีจ่ ะจัดการโครงสร้างเงินทุนของบริษทั ฯ ให้เหมาะสม รวมถึงการเจรจาเพื่อลดต้นทุนทางการเงิน
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)
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บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
จากการกู้ยมื เงินเพื่อดําเนินโครงการแม่เมาะ 8 และหงสา โดยได้รบั การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยมื ระยะยาวจาก
อัตรา MLR-1% เป็ น MLR-1.5% ตัง้ แต่เดือนธันวาคม 2560
อัตราส่วนวิ เคราะห์นโยบายทางการเงิ น
งบการเงิ นรวม
อัตราส่วนสภาพคล่อง
หน่ วย
ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560
อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (D/E Ratio)
อัตราส่วนหนี้สนิ ทีม่ ภี าระดอกเบีย้ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (IBD to EQUITY)
อัตราส่วนหนี้สนิ ทีม่ ภี าระดอกเบีย้ ต่อ (IBD to EBITDA)
อัตราส่วนความสามารถในการชําระหนี้ (DSCR)
3.3.

เท่า
เท่า
เท่า
เท่า

5.07
3.00
3.25
1.38

1.67
1.12
2.15
2.59

2.97
2.00
4.35
2.14

ความเสี่ยงอื่นๆ

3.3.1 ความเสี่ยงในการลดลงของราคาหุ้นจากการใช้สิทธิ ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริ ษทั ฯ
แก่กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานด้วยราคาใช้สิทธิ ที่ตาํ่ กว่าการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชน
ตามที่ บริษทั ฯ ได้มมี ติออกใบสําคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั ฯ แก่กรรมการ ผูบ้ ริหาร และ
พนักงานของบริษทั ฯ (“ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ”) ตามมติทป่ี ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2559 ของบริษทั ฯ เมื่อวันที่ 15
กรกฎาคม 2559 จํานวนทัง้ หมด 20 ล้านหน่วย หรือคิดเป็ นร้อยละ 1.74 ของทุนชําระแล้วภายหลังการเสนอขายหุน้ ใน
ครัง้ นี้และภายหลังการใช้สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ หากมีการซือ้ หุน้ ในการเสนอขายแก่ประชาชนทัวไปเต็
่
มจํานวน
และมีการใช้สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิเต็มจํานวน โดยใบสําคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวมีอายุ 5 ปี และมีสทิ ธิทจ่ี ะซือ้ หุน้
สามัญของบริษทั ฯ ได้ 1 หุน้ ต่อ 1 หน่วย ทีร่ าคาใช้สทิ ธิ 1 บาทต่อหุน้ (เว้นแต่จะมีการปรับราคาการใช้สทิ ธิตามเงือ่ นไข
การปรับสิทธิ) ซึง่ ตํ่ากว่าราคาหุน้ ทีเ่ สนอขายต่อประชาชน ดังนัน้ ผูล้ งทุนทัวไปจึ
่ งอาจมีความเสีย่ งจากการลดลงของ
ราคาหุน้ ภายหลังจากทีห่ นุ้ ซึง่ กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั ฯ ได้รบั จากการใช้สทิ ธิใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ที่
จะซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั ฯ ดังกล่าว เข้าซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ
อย่างไรก็ดี ผูถ้ อื ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ จะสามารถใช้สทิ ธิได้ในวันที่ 30 มิถุนายน และวันที่ 30 ธันวาคมของแต่
ละปี และบริษทั ฯ ได้กาํ หนดวันใช้สทิ ธิครัง้ แรก ดังนี้
1. ร้อยละ 50 ของใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ทัง้ หมด จะสามารถใช้สทิ ธิได้ครัง้ แรกในวันที่ 30 ธันวาคม 2560
2. ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ส่วนทีเ่ หลือ จะสามารถใช้สทิ ธิได้ครัง้ แรกในวันที่ 30 ธันวาคม 2561
ทัง้ นี้ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2560 ซึ่งเป็ นวันใช้สทิ ธิครัง้ แรก มีกรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานของบริษทั ฯ ใช้
สิทธิซอ้ื หุน้ สามัญทัง้ สิน้ 4,870,150 หน่วย คิดเป็ นร้อยละ 24.35 ของจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิทงั ้ หมด
นอกจากนี้ ในส่วนของใบสําคัญแสดงสิทธิฯ จํานวน 2 ล้านหน่วย ซึง่ ได้มอบหมายให้พนักงานของบริษทั ฯ
3 รายเป็ นผูร้ บั ช่วงซือ้ หลักทรัพย์ เนื่องจากบริษทั ฯ มีความประสงค์ทจ่ี ะสํารองใบสําคัญแสดงสิทธิฯ จํานวนดังกล่าว
เพื่อจะจัดสรรให้แก่ผทู้ จ่ี ะเข้ามาดํารงตําแหน่งผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั ฯ และมีสทิ ธิได้รบั ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ใน
อนาคต ภายในระยะเวลา 2 ปี จากวันทีห่ ุน้ ของบริษทั ฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในกรณีทม่ี กี ารจัดสรรให้
ผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั ฯ และมีสทิ ธิได้รบั ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่าวในอนาคต โดยหากบริษทั ฯ ยังไม่สามารถ
จัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ส่วนทีเ่ หลือได้ครบ 2 ล้านหน่วย ภายในระยะเวลา 2 ปี นบั จากวันทีห่ ุน้ ของบริษทั ฯ เข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษทั ฯ จะดําเนินการยกเลิกใบสําคัญแสดงสิทธิฯ จํานวนทีเ่ หลือทัง้ หมด
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)

3-6

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
4 สิ นทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิ จ
4.1. ทรัพย์สินถาวรหลัก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีทรัพย์สนิ ทีใ่ ช้เป็ นหลักประกันในการประกอบธุรกิจ หลังหักค่าเสือ่ ม
ราคาสะสมทีป่ รากฏในงบแสดงฐานะทางการเงินรวมของบริษทั ฯ รวมทัง้ หมดเท่ากับ 8,058.3 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
ประเภททรัพย์สิน
1

ทีดนิ
โฉนดเลขที่ 60240

โฉนดเลขที่ 135854

โฉนดเลขที่ 135843

โฉนดเลขที่ 135915

โฉนดเลขที่ 32359

โฉนดเลขที่ 135845

โฉนดเลขที่ 135846

สถานที่ตงั ้
2 ไร่ 0
งาน 35
ตารางวา

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

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

ทีต่ งั ้ 191/18 หมูท่ ่ี 8 ตําบลพิชยั
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง

วัตถุประสงค์
การถือครอง

ลักษณะ
กรรมสิ ทธิ์

ทีต่ งั ้ สํานักงาน

บริษทั ฯ เป็ น
เจ้าของ

ตําบลพิชยั อําเภอเมืองลําปาง
จังหวัดลําปาง
ตําบลพิชยั อําเภอเมืองลําปาง
จังหวัดลําปาง
ตําบลพิชยั อําเภอเมืองลําปาง
จังหวัดลําปาง

อาคาร
-อาคารสํานักงานสูง 7 ชัน้

-คลังเก็บพัสดุน้ํามัน,เรือแถว
พนักงาน,บ้านพักวิศวกร,บ้านพัก
รับรอง,โรงเก็บนํ้ามันหล่อลืน่ ,ตูค้ อน
เทนเนอร์,สํานักงานเคลือ่ นที่
-บ้านพักพนักงาน,อาคารสํานักงาน
สนาม,อาคาร(Main Work Shop),
ลานเก็บนํ้ามัน,บ้านพักวิศวกร,
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)

ภาระผูกพัน*

33.4 ล้านบาท ใช้เป็ นหลักประกันใน
วงเงินกูย้ มื และวงเงิน
สินเชือ่ อืน่ กับธนาคาร
ไทยพาณิชย์
(มูลค่า
วงเงินรวม 2,875 ล้าน
บาท)
0.2 ล้านบาท

1.5 ล้านบาท

พืน้ ทีร่ อพัฒนา
เพือ่ จัดสรรเป็ น
สวัสดิการ
พนักงานใน
อนาคต

0.4 ล้านบาท
บริษทั ฯ เป็ น
เจ้าของ

1.9 ล้านบาท

ตําบลพิชยั อําเภอเมืองลําปาง
จังหวัดลําปาง

0.6 ล้านบาท

ตําบลพิชยั อําเภอเมืองลําปาง
จังหวัดลําปาง

0.5 ล้านบาท

รวมที่ดิน
2

มูลค่าตามบัญชี
(สุทธิ )

ไม่ม ี

38.5 ล้านบาท

47/10 ซอยอมรพันธ์ 4 ถนนวิภาวดี
รังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร
กรุงเทพมหานคร

ทีต่ งั ้ โครงการ

บริษทั ฯ เป็ น
เจ้าของ

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

ทีต่ งั ้ โครงการ

เป็ นเจ้าของ

ทีต่ งั ้ โครงการ

ITD-SQ JV
เป็ นเจ้าของ

143.6 ล้านบาท

ใช้เป็ นหลักประกันใน
วงเงินกูย้ มื และวงเงิน
สินเชือ่ อืน่ กับธนาคาร
ไทยพาณิชย์ (มูลค่า
วงเงินรวม 2,875 ล้าน
บาท)
ไม่ม ี

ไม่ม ี
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บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
ประเภททรัพย์สิน

3

สถานที่ตงั ้

วัตถุประสงค์
การถือครอง

ลักษณะ
กรรมสิ ทธิ์

อาคารเก็บสินค้า,โรงซ่อมบํารุง,

จังหวัดลําปาง

-ตูค้ อนเทนเนอร์(สํานักงานเคลือ่ นที)่
,บ้านพักพนักงานท้องถิน่ ,บ้านพัก
พนักงานคนไทย,บ้านพักวิศวกร,
สํานักงานโครงการ
เครือ่ งจักรและอุปกรณ์
-เครือ่ งจักรหลัก,เครือ่ งจักรช่วย,และ
เครือ่ งมือต่างๆ สําหรับการ
ดําเนินงานภายในโครงการ

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

ทีต่ งั ้ โครงการ

บริษทั ฯ เป็ น
เจ้าของ

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

ใช้ดาํ เนินงาน
ภายใน
โครงการ

บริษทั ฯ เป็ น
เจ้าของ

ใช้ดาํ เนินงาน
ภายใน
โครงการ

ITD-SQ JV
เป็ นเจ้าของ

ใช้ดาํ เนินงาน
ภายใน
โครงการ

บริษทั ฯ เป็ น
เจ้าของ

-เครือ่ งจักรหลัก,เครือ่ งจักรช่วย,และ
เครือ่ งมือต่างๆ สําหรับการ
ดําเนินงานภายในโครงการ
-เครือ่ งจักรหลัก,เครือ่ งจักรช่วย,และ
เครือ่ งมือต่างๆ สําหรับการ
ดําเนินงานภายในโครงการ

4

แค้มป์

5

เครือ่ งตกแต่ง

6

อุปกรณ์สาํ นักงาน

7

ยานพาหนะ

8

สินทรัพย์ระหว่างทํา

9

อะไหล่ทใ่ี ช้ดาํ เนินงาน

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

มูลค่าตามบัญชี
(สุทธิ )

ภาระผูกพัน*

ไม่ม ี

4, 127.8 ล้านบาท

บางส่วนใช้เป็ น
หลักประกันวงเงินกูแ้ ละ
วงเงินสินเชือ่ อืน่ ของ
ธนาคารกรุงไทย (มูลค่า
วงเงินรวม 8,630 ล้าน
บาท) สําหรับโครงการ
แม่เมาะ

16.0 ล้านบาท

บางส่วนใช้เป็ น
หลักประกันวงเงินกูแ้ ละ
วงเงินสินเชือ่ อืน่ ของ
ธนาคารไทยพาณิชย์
(มูลค่าวงเงินรวม 7,903
ล้านบาท) สําหรับ
โครงการหงสา
ไม่ม ี

5.4 ล้านบาท

ไม่ม ี

5.4 ล้านบาท

ไม่ม ี

12.4 ล้านบาท

ไม่ม ี

3,673.3 ล้านบาท

ไม่ม ี

35.9 ล้านบาท

ไม่ม ี

8, 058.3 ล้านบาท

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

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)

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

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย

กิจการร่วมค้าเอสคิว-ไอทีดี ได้ให้บริการขุดและขนดิน กับการไฟฟ้าฝา่ ยผลิตแห่งประเทศไทยและกิจการร่วมค้าไอทีด-ี เอส
คิว แล้วเสร็จในระหว่างเดือนมิถุนายน 2558 และกันยายน 2559 ตามลําดับ ปจั จุบนั การดําเนินงานของกิจการร่วมค้า เอสคิว-ไอที
ดี เป็ นเรือ่ งของการเรียกเก็บหนี้จากลูกค้า การจ่ายชําระหนี้และการขายสินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถ่ อื ไว้เพือ่ ขายเป็ นเครือ่ งจักรและอุปกรณ์จาํ นวน 164.81 ล้านบาท
และ167.63 ล้านบาท ตามลําดับ (สุทธิจากขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์จาํ นวน 28.96 ล้านบาท และ 26.30 ล้านบาท
ตามลําดับ)
การขายสินทรัพย์ดงั กล่าวอยูร่ ะหว่างตกลงกันเรือ่ งราคากับผูร้ ว่ มค้า ซึง่ ผูบ้ ริหารคาดว่าการซือ้ ขายจะเสร็จสิน้ ภายใน ไตร
มาส 2 ปี 2561
ประเภททรัพย์สิน
1

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

4.3

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

วัตถุประสงค์
การถือครอง
-

ลักษณะ
กรรมสิ ทธิ์
เป็ นเจ้าของ

มูลค่าตามบัญชี
(สุทธิ )
164.8 ล้านบาท

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

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

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

ประเภททรัพย์สิน
1

4.4

สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
-โปรแกรมคอมพิวเตอร์

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

วัตถุประสงค์
การถือครอง
เพือ่ ใช้บนั ทึก
และบริหาร
ข้อมูลการ
จัดทําบัญชี

ลักษณะ
กรรมสิ ทธิ์
เป็ นเจ้าของ

มูลค่าตามบัญชี
(สุทธิ )
0.02 ล้านบาท

ภาระผูกพัน*
ไม่ม ี

ประกันภัยของสิ นทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิ จ

กรมธรรมประกันภัยของกลุม่ บริษทั ฯ เป็ นประเภทกรมธรรม์ประกันความเสีย่ งทรัพย์สนิ และกรรมธรรม์ประกันอัคคีภยั ซึง่
ครอบคลุมถึงความสูญเสียหรือความเสียหายต่อสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์อนั เกิดจากอัคคีภยั และอุบตั เิ หตุต่าง ๆ
(Property Damage) โดยรวมความเสียหายต่อเครือ่ งจักร (Machinery Breakdown) รวมทัง้ แผ่นดินไหวและนํ้าท่วม
กลุม่ บริษทั ฯ มีจาํ นวนเงินเอาประกันตามตารางกรมธรรม์ดงั กล่าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ทัง้ หมด 6,370.3 ล้านบาท
โดยมีรายละเอียดดังนี้
บริ ษทั
บริษทั ฯ

รายละเอียดทรัพย์สินเอาประกัน/ประเภทประกัน
อาคารสํานักงานในโครงการเหมืองถ่านหิน
อาคารสํานักงานใหญ่
เครือ่ งจักรกลหลัก เครือ่ งจักรช่วยและทรัพย์สนิ อื่นๆ

SQ-ITD JV เครือ่ งจักรกลหลัก เครือ่ งจักรช่วยและทรัพย์สนิ อื่นๆ
ITD-SQ JV เครือ่ งจักรกลหลัก เครือ่ งจักรช่วยและทรัพย์สนิ อื่นๆ

4.5

ผูร้ บั ผลประโยชน์
บริษทั ฯ
ธนาคารไทยพาณิชย์
บริษทั ฯ

วงเงิ นประกัน
1.4 ล้านบาท
70.0 ล้านบาท
3, 389.7 ล้านบาท

ธนาคารไทยพาณิชย์
ธนาคารกรุงไทย

450.9 ล้านบาท
2, 458.3 ล้านบาท

นโยบายการลงทุนในบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่วม และกิ จการร่วมค้าในอนาคต

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน) มีนโยบายการลงทุนและบริหารงานในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม โดยจะลงทุนใน
ธุรกิจทีม่ คี วามเกีย่ วเนื่อง ใกล้เคียง หรือก่อให้เกิดประโยชน์และสนับสนุ นการดําเนินธุรกิจของบริษทั เพื่อเสริมสร้างความมันคง
่
และผลการดําเนินงานของบริษทั
นอกจากนี้ ในการกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมนัน้ บริษทั จะส่งตัวแทนของบริษทั ซึง่ มีคุณสมบัติ
และประสบการณ์ทเ่ี หมาะสมกับธุรกิจทีบ่ ริษทั เข้าลงทุนเข้าเป็ นกรรมการในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมของบริษทั ดังกล่าว
โดย
ตัวแทนดังกล่าวอาจเป็ นประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร กรรมการ ผูบ้ ริหารระดับสูง หรือบุคคลใด ๆ ของบริษทั ที่
ปราศจากผลประโยชน์ขดั แย้งกับธุรกิจของบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมเหล่านัน้ ทัง้ นี้ เพือ่ ให้บริษทั สามารถควบคุมดูแลกิจการ และ
การดําเนินงานของบริษทั ย่อยได้เสมือนเป็ นหน่วยงานหนึ่งของบริษทั
และ/หรือสามารถตรวจสอบดูแลการดําเนินกิจการของ
บริษทั ร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษทั จึงกําหนดให้ตวั แทนของบริษทั จะต้องบริหารจัดการธุรกิจของบริษทั ย่อย และ/หรือบริษทั
ร่วม (แล้วแต่กรณี) ให้เป็ นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ซง่ึ กําหนดไว้ในข้อบังคับ และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการดําเนินธุรกิจของ
บริษทั ย่อย และ/หรือบริษทั ร่วมนัน้ ๆ นอกจากนี้ การส่งตัวแทนเพือ่ เป็ นกรรมการในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมดังกล่าวให้เป็ นไป
ตามสัดส่วนการถือหุน้ ของบริษทั และ/หรือข้อตกลงระหว่างผูถ้ อื หุน้ ในบริษทั ย่อยหรือบริษทั ร่วมดังกล่าว
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บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
ทัง้ นี้ บริษทั จะติดตามผลประกอบการและผลการดําเนินงานของบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมอย่างใกล้ชดิ รวมถึงกํากับให้ม ี
การจัดเก็บข้อมูลและบันทึกบัญชีของบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมให้บริษทั ตรวจสอบ
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บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
5 ข้อพิ พาททางกฎหมาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2560 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมิได้มขี อ้ พิพาททางกฎหมายทีย่ งั ไม่สน้ิ สุด ซึ่งอาจมี
ผลกระทบต่อสินทรัพย์ของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย ทีม่ จี าํ นวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผูถ้ อื หุน้ และไม่มขี อ้ พิพาท
ทีม่ ผี ลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยอย่างมีนยั สําคัญ

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)
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บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
6 ข้อมูลสําคัญอื่นๆ
สัญญาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิ จของบริ ษทั ฯ
บริษทั ฯ มีสญ
ั ญาที่สําคัญที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษทั ฯ โดยจัดแบ่งออกตามโครงการต่างๆ ที่
บริษทั ฯ ได้ดาํ เนินงานอยูใ่ นปจั จุบนั จํานวน 4 โครงการ ดังนี้
6.1 โครงการรับจ้างเหมาขุดดิ นและถ่านกับ กฟผ. (โครงการ 7)
ภายใต้โครงการรับเหมาขุดดินและถ่าน (โครงการ 7) บริษทั ฯ ได้เข้าทําสัญญาทีเ่ กีย่ วข้องจํานวน 4 ฉบับ อันมี
ความสําคัญสรุปได้ดงั นี้
6.1.1 สัญญาจ้างเหมาขุด-ขนดิ นและถ่าน กับ กฟผ. สําหรับโครงการ 7
กิจการร่วมค้าไอทีด-ี เอสคิว ซึ่งเป็ นกิจการร่วมค้าระหว่างบริษทั ฯ และ บริษทั อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
จํากัด (มหาชน) (“ITD”) ได้เข้าทําสัญญาจ้างเหมาขุด-ขนดินและถ่านที่เหมืองแม่เมาะ อําเภอแม่เมาะ จังหวัดลําปาง
กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2551 โดยกิจการร่วมค้าไอทีด-ี เอสคิวตกลง
รับจ้างเหมาจาก กฟผ. ในการดําเนินงานขุดและขนดิน รวมถึงการคัดแยกและขนถ่านลิกไนต์ทบ่ี ริเวณเหมืองแม่เมาะ
อําเภอแม่เมาะ จังหวัดลําปาง เป็ นระยะเวลาประมาณ 12 ปี โดยในสัญญาจะกําหนดอัตราค่าจ้าง (บาทต่อ ลบ.ม. แน่ น
หรือบาทต่อตัน) ทีก่ จิ การร่วมค้าจะได้รบั ในแต่ละปี ไว้แล้ว
ภายใต้ขอ้ ตกลงตามสัญญาจ้างเหมาขุด-ขนดินและถ่านสําหรับโครงการ 7 นี้ กิจการร่วมค้าไอทีด-ี เอสคิวมี
หน้าทีจ่ ะต้องดําเนินงานให้แก่ กฟผ. ทัง้ หมดจํานวน 3 รายการ ได้แก่
รายการที่ 1
ขุดและขนดินปริมาณประมาณ 365 ล้าน ลบ.ม. แน่น
รายการที่ 2
ขุดคัดแยกและขนถ่านลิกไนต์ปริมาณประมาณ 50 ล้านตัน และ
รายการที่ 3
ขนดินออกจากบ่อเหมืองโดยใช้ระบบเครื่องโม่ (Crusher) ระบบสายพาน (Belt Conveyor)
และ เครือ่ งโปรยดิน (Spreader) ปริมาณประมาณ 40 ล้าน ลบ.ม. แน่น
โดยกิจการร่วมค้าไอทีด-ี เอสคิวมีหน้าทีต่ ้องดําเนินงานให้มผี ลงานแล้วเสร็จตามปริมาณและกรอบระยะเวลาที่
กําหนดไว้ในแต่ละปี และจะต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จโดยสมบูรณ์ภายในวันที่ 30 เมษายน 2563 ทัง้ นี้ กฟผ. ตกลงจะ
จ่ายค่าจ้างให้แก่กจิ การร่วมค้าไอทีด-ี เอสคิวรวมเป็ นเงินจํานวนประมาณ 21,891 ล้านบาทสําหรับการดําเนินงานทัง้ 3
รายการดังกล่าว
ซึ่งต่อมา ได้มกี ารแก้ไขสัญญา อันเนื่องมาจากการปรับอัตราค่าจ้างขัน้ ตํ่าจากอัตราวันละ 230 บาท เป็ นวันละ
300 บาท โดยการแก้ไขสัญญานี้เป็ นผลให้วงเงินสัญญาปรับเพิม่ ขึน้ เป็ น 21,906 ล้านบาท
นอกจากนี้ ส ญ
ั ญาได้ร ะบุ ถึง ผลของการผิดสัญ ญาหากกิจ การร่วมค้า ไม่ส ามารถทํา งานให้แ ล้ว เสร็จ ภายใน
ระยะเวลาทีก่ าํ หนด หรือทํางานไม่ถกู ต้อง กฟผ. จะปรับกิจการร่วมค้าในอัตราร้อยละ 0.10 ของราคางานทีย่ งั คงค้างอยู่
นับตัง้ แต่วนั ครบกําหนดสัญญา จนถึงวันทีก่ จิ การร่วมค้าดําเนินงานทัง้ หมดแล้วเสร็จ หรือแก้ไขเสร็จโดยสมบูรณ์
6.1.2 สัญญากิ จการร่วมค้าไอทีดี-เอสคิ ว กับ ITD สําหรับโครงการ 7
บริษทั ฯ เข้าทําสัญญากิจการร่วมค้า กับ ITD ฉบับลงวันที่ 25 มกราคม 2551 (รวมทัง้ ทีไ่ ด้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม)
(“สัญญากิ จการร่วมค้าสําหรับโครงการ 7”) ซึ่งวัตถุประสงค์ในการก่อตัง้ กิจการร่วมค้าไอทีด-ี เอสคิวตามสัญญา
กิจการร่วมค้าสําหรับโครงการ 7 นี้กเ็ พือ่ ร่วมกันปฏิบตั แิ ละดําเนินงานตามทีก่ าํ หนดไว้ภายใต้สญ
ั ญาจ้างเหมาขุด-ขนดิน
และถ่านสําหรับโครงการ 7 โดยบริษทั ฯ มีสดั ส่วนในการเป็ นหุน้ ส่วนอยูร่ อ้ ยละ 50 ของการลงทุนทัง้ หมด
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ภายใต้สญ
ั ญากิจการร่วมค้าสําหรับโครงการ 7 บริษทั ฯ และ ITD ตกลงแบ่งหน้าที่ขอบเขตงานและส่วนแบ่ง
ค่าจ้างในการดําเนินงานที่รบั ผิดชอบภายใต้สญ
ั ญาจ้างเหมาขุด-ขนดินและถ่านสําหรับโครงการ 7 ฝ่ายละครึ่ง โดย
คูส่ ญ
ั ญาตกลงให้กจิ การร่วมค้าไอทีด-ี เอสคิวว่าจ้างบริษทั ฯ และ ITD เป็ นผูร้ บั เหมาช่วงในการดําเนินงานดังกล่าว
บริษทั ฯ และ ITD ตกลงว่าทัง้ สองฝา่ ยจะต้องร่วมกันหรือแทนกันรับผิดต่อ กฟผ. ในความเสียหายใดๆ ทีเ่ กิดขึน้
ภายใต้สญ
ั ญาจ้างเหมาขุด-ขนดินและถ่านสําหรับโครงการ 7
สัญญาฉบับนี้อาจสิน้ สุดลงเมื่อสัญญาจ้างเหมาขุด-ขนดินและถ่านสําหรับโครงการ 7 สิน้ สุดลงไม่ว่าทัง้ ในกรณีท่ี
กิจการร่วมค้าได้ทํางานตามสัญญาจ้างเหมาขุด-ขนดินและถ่านสําหรับโครงการ 7 เสร็จสมบูรณ์แล้วหรือ มีการยกเลิก
สัญญาจ้างเหมาขุด-ขนดินและถ่านสําหรับโครงการ 7 ดังกล่าว และเมื่อสัญญาสิน้ สุดลง บริษทั ฯ และ ITD จะร่วมกัน
จัดทําบัญชีสุดท้ายของกิจการร่วมค้า ซึ่งจะแสดงฐานะทางการเงินของกิจการร่วมค้า ทัง้ ที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก
เจ้าหนี้ และระหว่างคูส่ ญ
ั ญาเอง
นอกจากนี้บริษทั ฯ และ ITD ได้ตกลงกันเกีย่ วกับแนวทางการแบ่งสินทรัพย์หลังจากการจัดทําบัญชีสดุ ท้ายของ
กิจการร่วมค้า โดยสําหรับสินทรัพย์ทบ่ี ริษทั ฯ ให้กจิ การร่วมค้าเช่าตามสัญญาเช่าการเงิน บริษทั ฯ จะได้รบั คืน ณ วัน
สิน้ สุดสัญญา และสําหรับสินทรัพย์สว่ นกลาง จะมีการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ ณ วันสิน้ สุดโครงการและแบ่งครึง่ เท่ากัน
ระหว่างบริษทั ฯ และ ITD
6.1.3 สัญญาจ้างเหมาช่วงขุด-ขนดิ นและถ่าน กับกิ จการร่วมค้าไอทีดี-เอสคิ วสําหรับโครงการ 7
บริษทั ฯ ได้เข้าทําสัญญาจ้างเหมาขุด-ขนดินและถ่าน โครงการเหมืองแม่เมาะสัญญา 7 กับกิจการร่วมค้าไอทีด-ี
เอสคิว 2 ฉบับ โดยฉบับที่ 1 ลงนามเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2555 และฉบับที่ 2 ลงนามเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2555 เพื่อ
รับจ้างเหมาช่วงในการดําเนินการปฏิบตั งิ านขุด-ขนดินและถ่านที่เหมืองแม่เมาะเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ตามสัญญา
จ้างเหมาขุด-ขนดินและถ่านสําหรับโครงการ 7 ที่กจิ การร่วมค้าไอทีด-ี เอสคิว ได้เข้าทํากับ กฟผ. โดยอัตราค่าจ้างใน
การดําเนินงาน (บาทต่อ ลบ.ม. แน่ น หรือบาทต่อตัน) จะขึน้ อยู่กบั ความยากในการขุดดินหรือถ่านหินแต่ละประเภท
และลักษณะเครือ่ งจักรทีใ่ ช้ในการขุด-ขนดินและถ่านหินดังกล่าว รายละเอียดของสัญญามีดงั นี้
1. สัญญาฉบับที่ 1 มีผลบังคับใช้ตงั ้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2555 และสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 โดยบริษทั ฯ มี
หน้าทีจ่ ะต้องดําเนินงานให้แก่กจิ การร่วมค้าไอทีด-ี เอสคิวทัง้ หมดจํานวน 2 รายการ ได้แก่
รายการที่ 1 ขุดและขนดินปริมาณประมาณ 16.064 ล้าน ลบ.ม. แน่น
รายการที่ 2 ขุดคัดแยกและขนถ่านลิกไนต์ปริมาณประมาณ 2.178 ล้านตัน
2. สัญญาฉบับที่ 2 มีผลบังคับใช้ตงั ้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2556 และสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยบริษทั ฯ มี
หน้าทีจ่ ะต้องดําเนินงานให้แก่กจิ การร่วมค้าไอทีด-ี เอสคิวทัง้ หมดจํานวน 3 รายการ ได้แก่
รายการที่ 1 ขุดและขนดินปริมาณประมาณ 117.643 ล้าน ลบ.ม. แน่น
รายการที่ 2 ขุดคัดแยกและขนถ่านลิกไนต์ปริมาณประมาณ 19.602 ล้านตัน
รายการที่ 3 ขนดินออกจากบ่อเหมืองปริมาณประมาณ 3.134 ล้าน ลบ.ม. แน่น
โดยบริษทั ฯ จะได้รบั ค่าจ้างจากสัญญาฉบับที่ 1 มูลค่ารวมจํานวนประมาณ 568 ล้านบาท และจากสัญญาฉบับที่
2 มูลค่ารวมประมาณ 3,653 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ ) ทัง้ นี้ จํานวนค่าจ้างดังกล่าวเป็ นเพียงจํานวน
โดยประมาณเท่านัน้ บริษทั ฯ จะได้รบั ค่าจ้างทีแ่ ท้จริงตามปริมาณงานทีบ่ ริษทั ฯ ได้ทําเสร็จจริงซึ่งอาจจะมากหรือน้อย
กว่าจํานวนนี้กไ็ ด้ อีกทัง้ กิจการร่วมค้าไอทีด-ี เอสคิวมีสทิ ธิในการหักเงินค่าจ้างของบริษทั ฯ หากกิจการร่วมค้าไอทีด-ี
เอสคิวจะต้องจ่ายค่าปรับให้กบั กฟผ. อันเนื่องมาจากสาเหตุซง่ึ ได้มกี ารพิสจู น์แล้วว่าเกิดจากความบกพร่องของบริษทั ฯ
สัญญาฉบับนี้จะสิน้ สุดลงเมือ่ ครบกําหนดอายุของสัญญาหรือเมือ่ มีการยกเลิกสัญญาจ้างเหมาขุด-ขนดินและถ่าน
กับ กฟผ. สําหรับโครงการ 7 ทัง้ นี้ ในกรณีทส่ี ญ
ั ญาฉบับนี้สน้ิ สุดเมื่อครบกําหนดอายุของสัญญาและปรากฏว่าบริษทั ฯ
ทํางานไม่แล้วเสร็จหรือทํางานไม่ถูกต้องตามกําหนด บริษทั ฯ จะต้องชําระค่าปรับให้แก่กจิ การร่วมค้าไอทีด-ี เอสคิวใน
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)
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อัตราร้อยละ 0.10 ของงานทีย่ งั คงค้างอยู่นับแต่วนั ทีส่ น้ิ สุดสัญญาจนถึงวันทีบ่ ริษทั ฯ ทํางานแล้วเสร็จหรือแก้ไขงานให้
สมบูรณ์
6.1.4 สัญญาเงิ นกู้ระหว่างกิ จการร่วมค้าไอทีดี-เอสคิ ว และธนาคารพาณิ ชย์
วันทีท่ าํ สัญญา:
27 ธันวาคม 2553
ผูก้ :ู้
กิจการร่วมค้า ITD-SQ
วัตถุประสงค์:
สําหรับใช้ในโครงการแม่เมาะ สัญญาที่ 7
วงเงินกูร้ ะยะยาว:
ไม่เกิน 1,800 ล้านบาท
ระยะเวลาเบิกถอนเงินกู:้
3 เดือนนับจากวันทําสัญญา (27 ธันวาคม 2553)
อัตราดอกเบีย้ :
MLR – ร้อยละ 0.75
การชําระหนี้:
งวดที่

ชําระคืนเงินต้นจํานวน 81 งวด งวดละ 1 เดือน
อัตราร้อยละของรายได้คา่ งวดงานทีผ่ กู้ จู้ ะต้อง
จํานวนเงินขัน้ ตํ่าทีผ่ กู้ จู้ ะต้องชําระคืนในแต่ละ
ชําระคืนในแต่ละงวด
งวด

1-9

ร้อยละ 12.00

20,600,000 บาท

10-45

ร้อยละ 13.70

22,100,000 บาท

46-69

ร้อยละ 14.60

24,000,000 บาท

70-80

ร้อยละ 10.20

20,200,000 บาท

81

ชําระเงินต้นทีเ่ หลือทัง้ หมด

ชําระเงินต้นทีเ่ หลือทัง้ หมด

หลักประกัน:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

การสลักหลังกรมธรรม์ประกันภัย
สัญญาจํานองเครือ่ งจักรหลัก
สัญญาจํานําเครือ่ งจักร อุปกรณ์ และยานพาหนะ
สัญญาคํ้าประกัน
สัญญาโอนสิทธิรบั เงินภายใต้สญ
ั ญาจ้างเหมา
สัญญาโอนกรรมสิทธิ ์ในเครือ่ งจักร อุปกรณ์ และยานพาหนะ แบบมีเงือ่ นไข
สัญญาโอนสิทธิในบัญชีเงินฝาก
สัญญาโอนสิทธิในบัญชีผกู้ แู้ บบมีเงือ่ นไข

เงือ่ นไขสําคัญอื่นๆ:
1. ผูก้ ูจ้ ะต้องดํารงอัตราส่วน DSCR ไว้ในอัตราไม่ต่ํากว่า 1.15:1 อย่างไรก็ดี ธนาคารพาณิชย์ได้ยกเลิก
เงือ่ นไขข้อนี้ ในวันที่ 25 มีนาคม 2558
ทัง้ นี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กิจการร่วมค้า ITD-SQ ชําระคืนเงินกูใ้ นส่วนนี้เสร็จสิน้ แล้ว
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6.2

สัญญาจ้างเหมาช่วงระหว่างกิ จการร่วมค้าเอสคิ ว – ไอทีดี และกิ จการร่วมค้าไอทีดี – เอสคิ ว

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

6.3

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

บริษัทฯ มีสญ
ั ญาที่เกี่ยวข้องกับโครงการให้บริการทํา เหมืองแร่ กับ บริษัท หงสาเพาเวอร์ จํา กัด (“HPC”)
จํานวน 2 ฉบับ ซึง่ สามารถสรุปได้ดงั นี้
6.3.1

สัญญาให้บริ การทําเหมืองแร่ กับ HPC
บริษทั ฯ ได้เข้าทําสัญญาให้บริการทําเหมืองแร่กบั HPC เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2557 โดยบริษทั ฯ ตกลงรับจ้าง
เหมาจาก HPC ในการดําเนินงานขุดและขนดิน รวมถึงการขุดคัดแยกและขนถ่ านลิกไนต์ท่บี ริเวณโรงไฟฟ้าที่ใ ช้
พลังงานความร้อนจากถ่านหินหงสา เมืองหงสา แขวงไชยบุร ี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ภายใต้ขอ้ ตกลงตามสัญญาให้บริการทําเหมืองแร่น้ี บริษทั ฯ มีหน้ าที่จะต้องดําเนินงานให้แก่ HPC ทัง้ หมด
จํานวน 2 รายการ ได้แก่
รายการที่ 1 ขุดและขนดินปริมาณประมาณ 207.0 ล้าน ลบ.ม. แน่น และ
รายการที่ 2 ขุดคัดแยกและขนถ่านลิกไนต์ปริมาณประมาณ 82.5 ล้านตัน
โดยบริษทั ฯ มีหน้าทีต่ อ้ งดําเนินงานให้มผี ลงานแล้วเสร็จตามปริมาณและกรอบระยะเวลาทีก่ ําหนดไว้ในสัญญา
และงานตามรายการที่ 1 และรายการที่ 2 จะต้องแล้วเสร็จทัง้ หมดภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2569 ทัง้ นี้ HPC ตกลงจะ
จ่ายค่าบริการให้แก่บริษทั ฯ รวมเป็ นเงินจํานวน 11,743 ล้านบาทสําหรับการดําเนินงานทัง้ 2 รายการ สัญญาฉบับนี้ม ี
ผลใช้บงั คับจนถึงเวลาทีบ่ ริษทั ฯ ได้ปฏิบตั งิ านตามรายการที่ 1 และรายการที่ 2 เสร็จสมบูรณ์เว้นแต่ค่สู ญ
ั ญาฝา่ ยใดฝา่ ย
หนึ่งจะบอกเลิกตามเงื่อนไขทีก่ ําหนดไว้ในสัญญาหากคู่สญ
ั ญาอีกฝา่ ยไม่ปฏิบตั ติ ามข้อสัญญาทีก่ ําหนดไว้และไม่แก้ไข
ภายในระยะเวลาทีก่ าํ หนด
6.3.2 สัญญาเงิ นกู้ระหว่างบริ ษทั ฯ กับธนาคารพาณิ ชย์
วันทีท่ าํ สัญญา:
19 ธันวาคม 2557
ผูก้ :ู้
บริษทั ฯ
วัตถุประสงค์:
สําหรับใช้ในโครงการหงสา ประเทศลาว
วงเงินกูร้ ะยะยาว:
ไม่เกิน 1,400 ล้านบาท
ระยะเวลาเบิกถอนเงินกู:้
ภายในเดือนมิถุนายน 2559 ซึง่ ปจั จุบนั มีการเบิกใช้ครบทัง้ จํานวน
อัตราดอกเบีย้ :
MLR – ร้อยละ 1.50 (ตัง้ แต่วน้ ที่ 1 ธันวาคม 2560 ปรับลดจากเดิม MLR –
ร้อยละ1)
การชําระหนี้:
ชําระทุกเดือนในอัตราดังตารางด้านล่าง

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)
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อัตราร้อยละของรายได้คา่ งวดงานทีผ่ กู้ จู้ ะต้องชําระคืนในแต่ละงวด
มกราคม 2560 – ธันวาคม 2564

ร้อยละ 23.50

มกราคม 2565 เป็ นต้นไป

ร้อยละ 40.00

หลักประกัน:
1. จํานําสิทธิการรับฝากเงิน
2. จํานองเครือ่ งจักรพร้อมอุปกรณ์ในโครงการหงสา ประเทศลาว
3. จํานองทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้าง
4. โอนสิทธิการรับเงินค่างานของโครงการหงสา ประเทศลาว
เงือ่ นไขสําคัญอื่นๆ:
1. ผูก้ จู้ ะต้องดํารงอัตราส่วน DSCR ไว้ในอัตราไม่ต่าํ กว่า 1.2:1
2. ผูก้ จู้ ะต้องดํารงอัตราส่วนหนี้สนิ ทีม่ ภี าระดอกเบีย้ จ่ายต่อ EBITDA ไว้ในอัตราไม่เกิน 4:1
3. ผูก้ จู้ ะต้องดํารงอัตราส่วนหนี้สนิ ทีม่ ภี าระดอกเบีย้ จ่ายต่อทุน ไว้ในอัตราไม่เกิน 2:1
ทัง้ นี้ ธนาคารได้ยนิ ยอมผ่อนผันการดํารงอัตราส่วนอัตราส่วนหนี้สนิ ที่มภี าระดอกเบี้ยจ่ายต่อ EBITDA และ
หนี้สนิ ทีม่ ภี าระดอกเบีย้ จ่ายต่อทุนสําหรับงบการเงินปี 2560 โดยอัตราส่วนทางการเงินข้างต้น จะเริม่ คํานวณในในปี
2561
นอกเหนือจากวงเงินดังกล่าวข้างต้นนัน้ บริษทั ฯ ยังมีวงเงินรวม 4,484 ล้านบาทเพื่อป้องกันความเสีย่ งจาก
อัตราแลกเปลีย่ น ตลอดจนวงเงินขนาดเล็กอื่นๆ อาทิ วงเงินระยะสัน้ เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียน หนังสือคํ้าประกันการ
ปฏิบตั งิ านตามสัญญา (Performance Bond) และหนังสือคํ้าประกันเงินรับล่วงหน้า (Advanced Bond) เป็ นต้น ที่
เกีย่ วข้องกับโครงการดังกล่าว
6.4

โครงการรับจ้างเหมาขุด-ขนดิ นและถ่านกับ กฟผ. (โครงการ 8)

6.4.1 สัญญาจ้างเหมาขุด-ขนดิ น กับ กฟผ. สําหรับโครงการ 8
บริษทั ฯ ได้เข้าทําสัญญาให้บริการขุด-ขนดินและถ่านทีเ่ หมืองแม่เมาะ อําเภอแม่เมาะ จังหวัดลําปาง กับ กฟผ.
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2558 โดยบริษทั ฯ ตกลงรับจ้างเหมาจาก กฟผ. ในการดําเนินงานขุดและขนดิน รวมถึงการคัด
แยกและขนถ่านลิกไนต์ทบ่ี ริเวณเหมืองแม่เมาะ อําเภอแม่เมาะ จังหวัดลําปาง เป็ นระยะเวลาประมาณ 10 ปี
ภายใต้ ข้อ ตกลงตามสัญ ญาจ้า งเหมาขุ ด -ขนดิน และถ่ า นสํา หรับ โครงการ 8 นี้ บริษัท ฯ มีห น้ า ที่จ ะต้อ ง
ดําเนินงานให้แก่ กฟผ. ทัง้ หมดจํานวน 2 รายการ ได้แก่
รายการที่ 1 ขุดและขนดินปริมาณประมาณ 375 ล้าน ลบ.ม. แน่น
รายการที่ 2 ขุดคัดแยกและขนถ่านลิกไนต์ปริมาณประมาณ 31 ล้านตัน
โดยบริษทั ฯ มีหน้าที่ต้องดําเนินงานให้มผี ลงานแล้วเสร็จตามปริมาณและกรอบระยะเวลาที่กําหนดไว้ในแต่ละปี และ
จะต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จโดยสมบูรณ์ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ทัง้ นี้ กฟผ. ตกลงจะจ่ายค่าจ้างให้แก่บริษทั ฯ
รวมเป็ นเงินจํานวนประมาณ 22,871 ล้านบาทสําหรับการดําเนินงานทัง้ 2 รายการดังกล่าว

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)
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6.4.2 สัญญาเงิ นกู้ระหว่างบริ ษทั ฯ กับธนาคารพาณิ ชย์
วันทีท่ าํ สัญญา:
ผูก้ :ู้
วัตถุประสงค์:
วงเงินกูร้ ะยะยาว:
ระยะเวลาเบิกถอนเงินกู:้
อัตราดอกเบีย้ :
การชําระหนี้:
งวดที่

16 ธันวาคม 2558
บริษทั ฯ
สําหรับใช้ในโครงการแม่เมาะ สัญญาที่ 8
ไม่เกิน 5,065 ล้านบาท
ภายในเดือนธันวาคม 2561 ซึง่ ปจั จุบนั ยังไม่ได้มกี ารเบิกใช้
MLR – ร้อยละ 1.50 (ตัง้ แต่วน้ ที่ 1 ธันวาคม 2560 ปรับลดจากเดิม MLR –
ร้อยละ1)
ชําระทัง้ หมด 84 งวด งวดละ 1 เดือน
อัตราร้อยละของรายได้คา่ งวดงานทีผ่ กู้ จู้ ะต้องชําระคืนในแต่ละงวด

1-12 (ปี 2561)

ร้อยละ 22

13-48

ร้อยละ 30

48-60

ร้อยละ 20

61-83

ร้อยละ 30

84 (ปี 2567)

ชําระเงินต้นของวงเงินกูร้ ะยะยาวส่วนทีเ่ หลือทัง้ หมด

หลักประกัน:
1. จํานองเครือ่ งจักรของโครงการทีเ่ ป็ นกรรมสิทธิ ์ของบริษทั ฯ
2. โอนสิทธิการรับเงินค่างาน ค่าตอบแทน หรือผลประโยชน์ใดๆทีบ่ ริษทั ฯ ได้รบั จากโครงการ 8
3. จัดทําสัญญาประกันภัยเครื่องจักรและอุปกรณ์โดยบริษทั ฯ เป็ นผูเ้ สียเบืย้ ประกันภัย และกําหนดให้ผใู้ ห้กู้
เป็ นผูไ้ ด้รบั ประโยชน์
เงือ่ นไขสําคัญอื่นๆ:
1. ผูก้ จู้ ะต้องดํารงอัตราส่วน DSCR ไว้ในอัตราไม่ต่าํ กว่า 1.2:1
2. ผูก้ จู้ ะต้องดํารงอัตราส่วนหนี้สนิ ทีม่ ภี าระดอกเบีย้ จ่ายต่อ EBITDA ไว้ในอัตราไม่เกิน 4:1
3. ผูก้ จู้ ะต้องดํารงอัตราส่วนหนี้สนิ ทีม่ ภี าระดอกเบีย้ จ่ายต่อทุน ไว้ในอัตราไม่เกิน 2:1
ทัง้ นี้ ธนาคารได้ยนิ ยอมผ่อนผันการดํารงอัตราส่วนอัตราส่วนหนี้สนิ ที่มภี าระดอกเบี้ยจ่ายต่อ EBITDA และ
หนี้ สนิ ที่ม ีภาระดอกเบี้ยจ่า ยต่อทุ น สํา หรับงบการเงินปี 2560 โดยอัตราส่วนทางการเงิน ข้างต้น จะเริม่ คํานวณใน
ไตรมาสที่ 1 ปี 2561
นอกเหนือจากวงเงินดังกล่าวข้างต้นนัน้ บริษทั ฯ ยังมีวงเงินรวม 4,000 ล้านบาทเพื่อป้องกันความเสีย่ งจาก
อัตราแลกเปลีย่ น ตลอดจนวงเงินขนาดเล็กอื่นๆ อาทิ วงเงินระยะสัน้ เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียน หนังสือคํ้าประกันการ
ปฏิบตั งิ านตามสัญญา (Performance Bond) และหนังสือคํ้าประกันเงินรับล่วงหน้า (Advanced Bond) เป็ นต้น ที่
เกีย่ วข้องกับโครงการดังกล่าว

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)
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6.5

สัญญาอื่นๆ

6.5.1 สัญญาเงิ นกู้ระหว่างบริ ษทั ฯ กับธนาคารพาณิ ชย์
วันทีท่ าํ สัญญา:
ผูก้ :ู้
วัตถุประสงค์:
วงเงินกูร้ ะยะยาว:
ระยะเวลาเบิกถอนเงินกู:้
อัตราดอกเบีย้ :

24 ตุลาคม 2560
บริษทั ฯ
เพือ่ ใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษทั
ไม่เกิน 250 ล้านบาท
ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ซึง่ ปจั จุบนั ได้ทาํ การเบิกครบทัง้ จํานวน
MLR –ร้อยละ 1.00

6.5.2 สัญญาเงิ นกู้ระหว่างบริ ษทั ฯ กับธนาคารพาณิ ชย์
วันทีท่ าํ สัญญา:
ผูก้ :ู้
วัตถุประสงค์:
วงเงินกูร้ ะยะยาว:
ระยะเวลาเบิกถอนเงินกู:้
อัตราดอกเบีย้ :

19 ตุลาคม 2560
บริษทั ฯ
เพือ่ ใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษทั
ไม่เกิน 200 ล้านบาท
ภายใน 3 เดือนนับตัง้ แต่วนั ที่ 27 กันยายน 2560 ซึง่ ปจั จุบนั ได้ทาํ การเบิกครบ
ทัง้ จํานวน
MLR - ร้อยละ 2.25

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)
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7 ข้อมูลหลักทรัพย์และผูถ้ ือหุ้น
7.1 จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
(1) จํานวนทุนทีจ่ ดทะเบียนและทุนชําระแล้ว
ชื่อภาษาไทย
บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
ชื่อภาษาอังกฤษ
SAHAKOL EQUIPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED.
ชื่อย่อ
SQ
ทุนจดทะเบียน
1,150,000,000 บาท
ทุนทีอ่ อกและเรียกชําระแล้ว
1,130,000,000 บาท
1,150,000,000 หุน้
จํานวนหุน้
1.00 บาท
ราคาพาร์
(2) หลักทรัพย์อ่นื ๆ
ชื่อภาษาไทย
ใบสําคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด
(มหาชน) ทีอ่ อกและเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษทั ฯ
ชื่อภาษาอังกฤษ
ครัง้ ที่ 1
Warrant to Purchase the Ordinary Shares of Sahakol Equipment Public
Company Limited (the “Company") issued and offered to Directors and
the Employees of the Company No.1
ชื่อย่อ
SQ-WA
จํานวนหุน้ ใบสําคัญแสดงสิทธิทอ่ี อก
20,000,000 หุน้
20,000,000 หุน้
จํานวนหุน้ สามัญทีก่ นั ไว้
1:1
อัตราส่วนการใช้สทิ ธิ
1.00 บาท
ราคาทีใ่ ช้สทิ ธิ
12 ตุลาคม 2559
วันทีอ่ อกใบสําคัญแสดงสิทธิ
11 ตุลาคม 2564
วันหมดอายุ
7.2 ผูถ้ ือหุ้น
7.2.1 รายชื่อผูถ้ อื หุน้ ใหญ่
รายชื่อกลุม่ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 สามารถสรุปได้ดงั นี้
ลําดับ
ผูถ้ ือหุ้น
จํานวนหุ้น
1
ครอบครัวศิรสิ รรพ์และบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง
307,744,550
1
บริษทั เอสวีพเี ค จํากัด
228,750,000
นายสุจนิ ต์ ศิรสิ รรพ์
17,850,075
นายศาศวัต ศิรสิ รรพ์
2,500,000
นายวิทวัส ศิรสิ รรพ์
4,200,100
นายกวิตม์ ศิรสิ รรพ์
9,200,100
นายภวัต ศิรสิ รรพ์
6,390,100
นางสาวศจี ศิรสิ รรพ์
1,000,100
นางอภิญญา ศิรสิ รรพ์
24,150,075
นายกันตพัฒน์ ศิรสิ รรพ์
6,704,000
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)

ร้อยละ
23.88%
17.75%
1.39%
0.19%
0.33%
0.71%
0.50%
0.08%
1.87%
0.52%
7-1

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
ลําดับ

2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
หมายเหตุ :

ผูถ้ ือหุ้น
นางเบญจวรรณ ศิรสิ รรพ์
นางเพ็ญประภา ศิรสิ รรพ์
ครอบครัวอารีกุลและบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง
บริษทั เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนยิเนียริง่ (1964) จํากัด
นายสุชาติ อารีกุล
นายวิทยา อารีกุล
ม.ร.ว.ปรีดยิ าธร เทวกุล
นายวันชัย พันธุว์ เิ ชียร
นางวัชณี สิงหวังชา
นายภาคย์ ศรีสตั ยากุล
บริษทั ไทยเอ็นวีดอี าร์ จํากัด
นายมนต์ชยั ลีศริ กิ ุล
นายนพพันธป์ เมืองโคตร
กองทุนสํารองเลีย้ งชีพ พนักงานบริษทั ไปรษณียไ์ ทย จํากัด ซึง่ จดทะเบียนแล้ว
นายเหลือพร ปุณณกันต์
นายจักรกฤช จารุจนิ ดา
นายบุญเลิศ สอตระกูล
กองทุนสํารองเลีย้ งชีพ พนักงานบริษทั กสทโทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ซึง่ จด
ทะเบียนแล้ว
กองทุนสํารองเลีย้ งชีพ พนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย ซึง่ จดทะเบียนแล้ว
ประชาชนทัวไป
่
กรรมการและพนักงานอื่นของบริษทั ฯ2
รวม

จํานวนหุ้น
2,000,000
5,000,000
138,556,500
90,150,000
48,400,000
6,500
70,000,000
37,121,400
30,050,000
25,000,000
21,321,694
16,000,000
15,600,000
14,232,700
12,741,800
8,916,900
8,140,000

ร้อยละ
0.16%
0.39%
10.75%
7.00%
3.76%
0.00%
5.43%
2.88%
2.33%
1.94%
1.65%
1.24%
1.21%
1.10%
0.99%
0.69%
0.63%

7,446,800

0.58%

6,998,700
410,128,956
20,000,000
1,150,000,000

0.54%
31.83%
1.55%
100%

1 บริษทั เอสวีพเี ค จํากัด ประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้ ในบริษทั อื่น (Holding Company) ของครอบครัวศิรสิ รรพ์ โดยใน
ปจั จุบนั ถือหุน้ ในบริษทั ฯ อยูเ่ พียงบริษทั เดียว และจะไม่ไปถือหุน้ ในบริษทั อื่นทีม่ ลี กั ษณะธุรกิจเหมือนกับบริษทั ฯ และมีผถู้ อื
หุน้ เป็ นบุคคลในครอบครัวศิรสิ รรพ์ ตามรายละเอียดดังนี้
ผูถ้ ือหุ้น
จํานวน (หุ้น)
ร้อยละ
นายศาศวัต ศิรสิ รรพ์
611,250
25.00
นายวิทวัส ศิรสิ รรพ์
611,250
25.00
นายภวัต ศิรสิ รรพ์
611,250
25.00
นายกวิตม์ ศิรสิ รรพ์
611,250
25.00
2 ทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2559 เมือ่ วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ได้มมี ติอนุ มตั ใิ ห้ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ
ทีจ่ ะซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั ฯ (“ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ”) ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษทั ฯ จํานวน 20,000,000 หน่วย
เพือ่ เป็ นขวัญและกําลังใจ สร้างแรงจูงใจ และรักษาบุคลากร อันจะส่งผลดีต่อการดําเนินงานของบริษทั ฯ ในอนาคต โดยมีราคา
เสนอขายหน่วยละ 0 บาท และใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 1 หน่วย มีสทิ ธิซอ้ื หุน้ สามัญเพิม่ ทุนของ บริษทั ฯ ได้ 1 หุน้ ทีร่ าคาหุน้ ละ
1.00 บาท เท่ากับมูลค่าทีต่ ราไว้ เว้นแต่กรณีมกี ารปรับอัตราการใช้สทิ ธิและราคาการใช้สทิ ธิตามเงือ่ นไขทีร่ ะบุในข้อกําหนด
สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยเมือ่ วันที่ 12 ตุลาคม 2559 บริษทั ฯ ได้มกี ารจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิฯ จํานวน 18,000,000
หน่วยให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษทั ฯ และในส่วนทีเ่ หลือจํานวน 2,000,000 หน่วย บริษทั ฯ ได้มอบหมายให้พนักงาน
ของบริษทั ฯ 3 รายเป็ นผูร้ บั ช่วงซือ้ หลักทรัพย์ เนื่องจากบริษทั ฯ มีความประสงค์ทจ่ี ะสํารองใบสําคัญแสดงสิทธิฯ จํานวน
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ดังกล่าว เพือ่ จะจัดสรรให้แก่ผทู้ จ่ี ะเข้ามาดํารงตําแหน่งผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั ฯ และมีสทิ ธิได้รบั ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ใน
อนาคต ภายในระยะเวลา 2 ปีนบั จากวันทีห่ นุ้ ของบริษทั ฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทัง้ นี้ หากบริษทั ฯ ไม่สามารถ
จัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ในส่วนดังกล่าวได้ครบ 2,000,000 หน่วย ภายในระยะเวลา 2 ปี นบั จากวันทีห่ นุ้ ของบริษทั ฯ เข้า
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษทั ฯ จะดําเนินการยกเลิกใบสําคัญแสดงสิทธิฯ จํานวนทีเ่ หลือทัง้ หมด นอกจากนี้ แต่ละ
รายจะได้รบั การจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ ไม่เกินร้อยละ 5 ของจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ให้แก่กรรมการและพนักงานของ
บริษทั ฯ ทัง้ หมด

7.2.2 การกระจายผูถ้ ือหุ้นตามสัญชาติ
บริษทั ฯ มีการกระจายการถือหุน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังนี้
ผูถ้ ือหุ้น

จํานวนหุ้น
1,130,000,000

ทุนจดทะเบียนชําระแล้ว
ผูถ้ อื หุน้ ในประเทศ
- นิตบิ ุคลล
- บุคคลธรรมดา
รวม
ผูถ้ อื หุน้ ต่างประเทศ
- นิตบิ ุคลล
- บุคคลธรรมดา
รวม

สัดส่วนการถือหุ้น(%)
100%

399,350,994
730,400,206
1,129,751,200

35.34%
64.64%
99.98%

248,800
248,800

0.02%
0.02%

7.2.3 สรุปการใช้ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
ในวันที่ 30 ธันวาคม 2560 มีกรรมการและพนักงานของบริษทั ได้ใช้สทิ ธิแปลงเป็ นหุน้ สามัญทัง้ สิน้ 4,870,150 หน่วย
มีอตั ราการใช้สทิ ธิ 1 ใบสําคัญแสดงสิทธิ มีสทิ ธิซอ้ื หุน้ สามัญได้ 1 หุน้ ทีร่ าคาใช้สทิ ธิ 1 บาท รวมเป็ นหุน้ สามัญทัง้ สิน้ 4,870,150
หุน้ รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ 4,870,150 บาท ซึง่ ผลการใช้สทิ ธิสรุปได้ดงั นี้
รายชื่อ

นายสมบูรณ์ มณีนาวา
นายนพพันธป์ เมืองโคตร
นายศาศวัต ศิรสิ รรพ์
นายวิทวัส ศิรสิ รรพ์

นายภวัต ศิรสิ รรพ์
นายกวิตม์ ศิรสิ รรพ์

นางวันเพ็ญ โฆษิตเรืองชัย

ตําแหน่ ง

ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ/ กรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
กรรมการ/ กรรมการบริหาร
ประธานคณะกรรมการ บริหารความเสีย่ ง
ประธานเจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั กิ าร
กรรมการ/ กรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร Supply Chain
กรรมการ/ กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารการเงิน
กรรมการ/ กรรมการบริหาร

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)

จํานวนใบสําคัญแสดง
สิ ทธิ ฯ (หน่ วย)

สรุปผลการใช้สิทธิ
ประจําปี 2560

จํานวนใบสําคัญแสดง
สิ ทธิ ฯ คงเหลือ (หน่ วย)

200,000

100,000

100,000

101,000

50,500

50,500

236,900

118,450

118,450

201,900

100,950

100,950

108,800

54,400

54,400

122,100

61,050

61,050

113,200

56,600

56,600
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รายชื่อ

นายชาลี รักษ์สธุ ี
นายกิตติรฐั ทวีลาภ
นายศิรชิ ยั โตวิรยิ ะเวช
นางกิง่ เทียน บางอ้อ
นายมงคล เหล่าวรพงศ์
นายอวยชัย คล้ายทับทิม
นายวิฑรู ย์ ชินวณิชยั
ผูบ้ ริหารและพนักงานอื่นๆ ของ
บริษทั ฯ (ผูบ้ ริหารทีไ่ ม่เข้าข่าย
นิยามผูบ้ ริหารของสํานักงาน
ก.ล.ต.)
รวม

ตําแหน่ ง

ผูอ้ าํ นวยการอาวุโสฝา่ ยบัญชีและการเงิน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ผูอ้ าํ นวยการโครงการแม่เมาะ
ผูอ้ าํ นวยการโครงการหงสา
-

จํานวนใบสําคัญแสดง
สิ ทธิ ฯ (หน่ วย)

สรุปผลการใช้สิทธิ
ประจําปี 2560

จํานวนใบสําคัญแสดง
สิ ทธิ ฯ คงเหลือ (หน่ วย)

150,000
150,000
150,000

75,000
75,000
75,000

75,000
75,000
75,000

150,000

75,000

75,000

150,000

75,000

75,000

160,200
681,100
15,324,800

65,550
3,727,450

615,550
11,597,350

18,000,000

4,870,150

13,129,850

ทัง้ นี้บริษทั ได้ดาํ เนินการแจ้งเพิม่ ทุนชําระแล้วต่อกระทรวงพาณิชย์เมือ่ วันที่ 4 มกราคม 2561 ซึง่ ทําให้ทุนชําระแล้ว
ของบริษทั เปลีย่ นไปดังนี้
หน่วย: บาท
ทุนจดทะเบียน
1,150,000,000

ทุนจดทะเบียนชําระแล้ว(เดิ ม)
1,130,000,000

เพิ่ มทุนชําระแล้ว
4,870,150

ทุนจดทะเบียนชําระแล้ว(ใหม่)
1,134,870,150

โดยตลาดหลักทรัพย์ได้รบั หุน้ เพิม่ ทุนเข้าซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมือ่ วันที่ 9 มกราคม 2561
7.2.4 สัญญาระหว่างผูถ้ ือหุ้น
– ไม่ม ี –
7.3 นโยบายการจ่ายเงิ นปันผล
7.3.1 นโยบายการจ่ายเงิ นปันผลของบริ ษทั ฯ
บริษทั ฯ มีนโยบายจ่ายเงินปนั ผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการ
ภายหลังหักภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล และเงินสํารองต่างๆ ทุกประเภทตามทีก่ าํ หนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษทั ฯ
อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปนั ผลดังกล่าวอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ขน้ึ อยูก่ บั ความจําเป็ น และความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่
คณะกรรมการบริษทั เห็นสมควร ทัง้ นี้ การจ่ายเงินปนั ผลประจําปีจะต้องได้รบั อนุ มตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เว้นแต่เป็ นการ
จ่ายเงินปนั ผลระหว่างกาล ซึง่ คณะกรรมการบริษทั อาจอนุมตั ใิ ห้จา่ ยเงินปนั ผลระหว่างการได้เป็ นครัง้ คราวเมือ่ เห็นว่าบริษทั ฯ มี
กําไรพอทีจ่ ะทําเช่นนัน้ ได้ และให้รายงานการจ่ายเงินปนั ผลระหว่างกาลดังกล่าวให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทราบในคราวถัดไป
7.3.2 นโยบายการจ่ายเงิ นปันผลของบริ ษทั ย่อย
ในการพิจารณาจ่ายเงินปนั ผลของบริษทั ย่อยนัน้ จะอยูภ่ ายใต้อํานาจการพิจารณาอนุ มตั ขิ องคณะกรรมการบริษทั และที่
ประชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ย่อยแต่ละบริษทั โดยบริษทั ย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปนั ผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
ของกําไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล และเงินสํารองต่างๆ ทุกประเภทตามทีก่ าํ หนดไว้ใน
กฎหมายและข้อบังคับของบริษทั ย่อยแต่ละบริษทั อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปนั ผลดังกล่าวอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ขน้ึ อยูก่ บั
ความจําเป็ น และความเหมาะสมอื่นๆ ตามทีค่ ณะกรรมการของบริษทั ย่อยแต่ละบริษทั เห็นสมควร
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)
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8.
8.1

โครงสร้างการจัดการ
โครงสร้างการจัดการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โครงสร้างการจัดการของบริษทั ฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย รวม 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง และคณะกรรมการบริหาร ตามโครงสร้างการบริหารงานดังนี้
แผนผงโครงสรางการบรหารจดการของบรษท
คณะกรรมการบริ ษัท

เลขานุการบริ ษัท

( Board of Director )

( Company Secretary)

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการความเสี่ยง

( Audit Committee )

( Executive Committee )

(Risk Management Committee)

ฝ่ ายตรวจสอบภายใน
(Internal Audit Department)

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร

คณะที่ปรึ กษา

( Chief Executive Officer )

( Advisor)

สํานัก ผู้บริหาร
( Executive Office )

ประธานเจ้ าหน้ าที่ปฏิบัติการ

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารการเงิน

( Chief Operation Officer )

( Chief Financial Officer )

ผู้อํานวยการโครงการแม่ เมาะ

ผู้อํานวยการโครงการหงสา

ผู้อํานวยการโครงการเมียนมาร์

( Project Director-MM)

( Project Director-HS)

( Project Director-MYM)

ผู้จดั การโครงการแม่ เมาะ
(Project Manager - MM)

ผู้จดั การโครงการหงสา

ฝ่ ายวิจยั พัฒนา นวัตกรรม
และวิศวกรรม

(Project Manager-HS)

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

ฝ่ ายบัญชีและการเงิน
(Finance & Accounting Dept.)

(Project Manager-HTM)

ฝ่ ายปฏิบตั ิก ารเหมือง

ฝ่ ายปฏิบตั ิการสายพาน

ฝ่ ายซ่ อมบํารุงเครื่องกล

ฝ่ ายวิศวกรรม

ฝ่ ายซ่ อมบํารุง

( Conveyor Operation Dept.)

( Mechanical Maintenance Dept.)

ฝ่ ายปฏิบตั ิการเหมือง

( Engineering Dept. )

( Maintenance Dept. )

( Mining Dept.)

ฝ่ ายปฏิบตั การโรงแต่ งแร่ แ ละ
ซ่ อมบํารุง

ฝ่ ายวิเคราะห์และประสานข้ อมูล
โครงการ CLMV

ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ
( Business Development Dept.

( CLMV Project Analysis Dept.)

( Processing Dept.)

ฝ่ ายซ่ อมบํารุงไฟฟ้ า
( Electrical Maintenance Dept.)

หมายเหตุ:

ฝ่ ายวิศวกรรม

ฝ่ ายบริหารงานธุรการ

ฝ่ ายปฎิบตั ิการ

( Engineering Dept. )

(Administration Dept.)

(Operaton Dept.)

ฝ่ ายบริหารงบประมาณและจัดหา
เงินทุน

ฝ่ ายบริหารคลังพัสดุ

ฝ่ ายจัดหาพัสดุ

(Budget Management & Project
Funding Dept.)

(Inventory Dept.)

(Procruement Dept.)

ฝ่ ายพัฒนาองค์ กรและบุคคลากร

ฝ่ ายบริหารงานธุรการ

(Organization & Human Resource
Development Dept.)

( Administration Dept.)

ฝ่ ายบริหารงานธุรการและ

ฝ่ ายจัดหาพัสดุและคลังพัสดุโครงการ

Compliance
(Administraion &Compliance
Dept.

ฝ่ ายประสานงานโครงการ

(CLMV Procruement and Inventory Dept.)

( Project Coordinator )

CLMV

*

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)

Supply Chain
( Chief Supply Chain Officer )

ผู้อํานวยการอาวุโส ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ
และที่ปรึ กษาอาวุโสทางวิชาการ

ผู้จดั การโครงการดีบกุ เหมืองเฮนดา

( Mine Operation Dept.)

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
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ฝ่ ายสารสนเทศ
(Information Technology Dept.)

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
8.1.1

คณะกรรมการบริ ษทั
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยกรรมการจํานวนทัง้ สิน้ 12 ท่าน ดังนี้
รายชื่อ

ตําแหน่ ง

1. นายสมบูรณ์ มณีนาวา

ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ

2. นายนพพันธป์ เมืองโคตร

รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร

3. นายศิรชิ ยั โตวิรยิ ะเวช

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ

4. นางกิง่ เทียน บางอ้อ

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

5. ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

6. นายศาศวัต ศิรสิ รรพ์

กรรมการ/กรรมการบริหาร

7. นายวิทวัส ศิรสิ รรพ์

กรรมการ/กรรมการบริหาร/ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง

8. นายภวัต ศิรสิ รรพ์

กรรมการ/กรรมการบริหาร

9. นายกวิตม์ ศิรสิ รรพ์

กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสีย่ ง

10. นายชาลี รักษ์สธุ ี

กรรมการ

11. นายกิตติรฐั ทวีลาภ

กรรมการ

12. นางวันเพ็ญ โฆษิตเรืองชัย

กรรมการ/กรรมการบริหาร

โดยมี นายสุร พล อ้น สุว รรณ เป็ น เลขานุ ก ารบริษัท ทัง้ นี้ กรรมการลํา ดับ ที่ 5 ได้ผ่า นการอบรมหลัก สูต ร
Director Certified Program (DCP) และกรรมการทุกท่านได้ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accredited Program
(DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) แล้ว
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามผูกพันบริ ษทั ฯ
กรรมการผูม้ อี ํานาจกระทําการแทนบริษทั ฯ คือ (1) นายศาศวัต ศิรสิ รรพ์ นายนพพันธป์ เมืองโคตร นายวิทวัส
ศิรสิ รรพ์ นายกวิตม์ ศิรสิ รรพ์ สองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสําคัญของบริษัทฯ หรือ (2) นาย
ศาศวัต ศิรสิ รรพ์ หรือ นายนพพันธป์ เมืองโคตร หรือ นายวิทวัส ศิรสิ รรพ์ หรือ นายกวิตม์ ศิรสิ รรพ์ คนใดคนหนึ่ง ลง
ลายมือชื่อร่วมกับ นายภวัต ศิรสิ รรพ์ หรือ นายชาลี รักษ์สธุ ี หรือ นายกิตติรฐั ทวีลาภ หรือ นางวันเพ็ญ โฆษิตเรืองชัย
รวมเป็ นสองคน และประทับตราสําคัญของบริษทั ฯ
องค์ประกอบคณะกรรมการบริ ษทั
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษทั มีดงั ต่อไปนี้
1. คณะกรรมการบริษทั ไม่จาํ เป็ นต้องเป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ
2. คณะกรรมการบริษทั ให้มจี ํานวนตามที่ท่ปี ระชุมผู้ถอื หุ้นกําหนด แต่ต้องมีจํานวนอย่างน้อย
กรรมการไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจํานวนกรรมการทัง้ หมดนัน้ ต้องมีถนิ่ ทีอ่ ยูใ่ นราชอาณาจักร
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)

5 คนและ
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3. คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทัง้ หมด แต่ตอ้ งไม่
น้อยกว่า 3 คน
ทัง้ นี้ ให้คณะกรรมการบริษทั เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็ น “ประธานกรรมการบริษทั ” และในกรณีทค่ี ณะกรรมการ
บริษทั เห็นสมควร อาจพิจารณาเลือกกรรมการอีกคนหนึ่งหรือหลายคนเป็ น “รองประธานกรรมการบริษทั ” ก็ได้
วาระการดํารงตําแหน่ งและการเลือกตัง้ กรรมการบริ ษทั
1. คณะกรรมการบริษทั จะมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารทําหน้าที่ในการสรรหาและเสนอชื่อบุคคลซึ่งมี
คุณสมบัตเิ พื่อดํารงตําแหน่ งกรรมการบริษทั เพื่อนํ าเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถอื หุ้นเพื่อพิจารณาอนุ มตั ิ
เลือกตัง้ ต่อไป
2. ให้ท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้นเป็ นผู้เลือกตัง้ กรรมการบริษทั แต่ในกรณีท่เี ป็ นการเลือกตัง้ กรรมการแทนตําแหน่ ง
กรรมการทีว่ ่างลงเพราะเหตุอ่นื นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษทั สามารถเลือกบุคคลซึ่งเสนอชื่อ
โดยคณะกรรมการบริหาร เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการได้ ทัง้ นี้ บุคคลซึง่ เข้ารับตําแหน่งเป็ นกรรมการในกรณีดงั กล่าวให้
อยูใ่ นตําแหน่งเพียงเท่าวาระทีย่ งั เหลืออยูข่ องกรรมการซึง่ ตนแทน
3. ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญประจําปี ทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากตําแหน่ งจํานวนหนึ่งในสามของจํานวน
กรรมการทัง้ หมด ถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ทส่ี ดุ กับส่วนหนึ่งใน
สาม โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตําแหน่ งอาจได้รบั เลือกให้กลับเข้ามารับตําแหน่ งได้ ทัง้ นี้ กรรมการที่จะต้องออกจาก
ตําแหน่ งในปี แรกและปี ทส่ี องภายหลังจดทะเบียนบริษทั นัน้ ให้จบั สลากกัน ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนทีอ่ ยูใ่ น
ตําแหน่งนานทีส่ ดุ เป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่ง
นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระดังกล่าวแล้ว กรรมการบริษทั อาจพ้นจากตําแหน่งเมือ่
(ก) เสียชีวติ
(ข) ลาออก
(ค) ขาดคุณสมบัตกิ ารเป็ นกรรมการบริษทั หรือมีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษทั มหาชน
จํากัดและกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องหรือมีลกั ษณะทีแ่ สดงถึงการขาดความเหมาะสมทีจ่ ะได้รบั ความไว้วางใจ
ให้บริหารจัดการกิจการทีม่ มี หาชนเป็ นผูถ้ อื หุน้ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ง) ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ มีมติให้พน้ จากตําแหน่ง
(จ) ศาลมีคาํ สังให้
่ ออก
กรรมการบริษทั คนใดจะลาออกจากตําแหน่ง ให้ยน่ื ใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษทั
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คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ฯ ประกอบด้วยกรรมการทีม่ รี ายชื่อดังนี้
รายชื่อ
ตําแหน่ ง
1. นายศิรชิ ยั โตวิรยิ ะเวช
2. นางกิง่ เทียน บางอ้อ
3. ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

โดยกรรมการทัง้ 3 ท่าน เป็ นกรรมการทีม่ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์ทเ่ี พียงพอทีจ่ ะสามารถทําหน้าทีใ่ นการสอบ
ทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ นายศิรชิ ยั โตวิรยิ ะเวช มีประวัตกิ ารทํางานในสายงานการเงินและ
การลงทุนมาโดยตลอด และปจั จุบนั ดํารงตําแหน่ งผู้อํานวยการฝ่ายการลงทุนและบริหารความเสี่ยงของบริษัทจด
ทะเบียนแห่งหนึ่ง นางกิง่ เทียน บางอ้อ ปจั จุบนั ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบของบริษทั จดทะเบียน
แห่งหนึ่งและ ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์ ปจั จุบนั ดํารงตําแหน่ งเป็ นอาจารย์พเิ ศษสาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และเป็ นกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่น อีก 2 แห่ง และมี นายอัศวิน มะลิขาว เป็ นเลขานุ การคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบต้องเป็ นกรรมการผูม้ คี ุณสมบัติ ดังนี้
1. เป็ นผู้มคี ุณสมบัติครบถ้วนในการเป็ นกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศ
กําหนด
2. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ให้ตดั สินใจในการดําเนินกิจการของบริษทั ฯ
บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยลําดับเดียวกัน ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี าํ นาจควบคุมของบริษทั ฯ
3. ไม่เป็ นกรรมการของบริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย หรือบริษทั ย่อยลําดับเดียวกันเฉพาะทีเ่ ป็ นบริษทั จดทะเบียน
4. มีค วามรู้และประสบการณ์ เพีย งพอที่จ ะสามารถทํา หน้ า ที่ใ นฐานะกรรมการตรวจสอบ และมีก รรมการ
ตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน มีความรูแ้ ละประสบการณ์เพียงพอทีจ่ ะสามารถทําหน้าทีใ่ นการสอบทานความน่าเชื่อถือของ
งบการเงินได้
การแต่งตัง้ และวาระการดํารงตําแหน่ ง
คณะกรรมการบริษทั หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นผูแ้ ต่งตัง้ กรรมการอิสระของบริษทั ฯ เป็ นกรรมการตรวจสอบ โดย
วาระการดํารงตําแหน่ งของกรรมการตรวจสอบให้เป็ นไปตามวาระการดํารงตําแหน่ งกรรมการบริษทั ทัง้ นี้ กรรมการ
ตรวจสอบซึง่ พ้นตําแหน่งตามวาระอาจได้รบั แต่งตัง้ เป็ นกรรมการตรวจสอบได้อกี
ในกรณีทก่ี รรมการตรวจสอบครบวาระการดํารงตําแหน่งหรือไม่อาจดํารงตําแหน่งจนครบกําหนดวาระ ซึง่ ส่งผล
ให้มจี ํานวนกรรมการตรวจสอบตํ่ากว่า 3 คน คณะกรรมการบริษทั หรือที่ประชุมผู้ถอื หุ้นควรจะแต่งตัง้ กรรมการ
ตรวจสอบรายใหม่ให้ครบถ้วนในทันทีหรืออย่างช้าภายใน 3 เดือนนับจากวันทีจ่ ํานวนกรรมการตรวจสอบไม่ครบถ้วน
เพือ่ ให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)
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การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการตรวจสอบ ในงวดปี บัญชี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2559 และปี บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
รายชื่อ

ตําแหน่ ง

ปี 2559
กรรมการ

ปี 2560

กรรมการ

กรรมการ

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

ประธานกรรมการ
และกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ
ตรวจสอบ

10/10

-

7/8

-

10/10
9/10
9/10
10/10
10/10
8/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10

7/7
7/7
6/7
-

8/8
8/8
8/8
7/8
8/8
8/8
8/8
8/8
8/8
8/8
8/8

5/5
5/5
5/5
-

หมายเหตุ กรรมการท่านที่ 7, 10, 11 และ 12 ได้หมดวาระลงจึงต้องออกจากตําแหน่ งตามวาระในการประชุมสามัญ
ผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2560 แต่การประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2560 เห็นสมควรให้ทป่ี ระชุมพิจารณาอนุ มตั ิ
เลือกตัง้ กรรมการทีต่ อ้ งออกจากวาระทัง้ 4 รายกลับเข้ามาดํารงตําแหน่งอีกครัง้

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)
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8.1.2 คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง
ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 3/2558 เมือ่ วันที่ 2 มีนาคม 2558 ได้มมี ติแต่งตัง้ คณะกรรมการบริหาร
ความเสีย่ ง ประกอบด้วยบุคคลจํานวน 6 ท่าน ดังนี้
รายชื่อ

ตําแหน่ ง

1. นายกวิตม์ ศิรสิ รรพ์

กรรมการบริหารความเสีย่ ง

2. นายจตุรพร บุนยสถิตย์

กรรมการบริหารความเสีย่ ง

3. นายวิทวัส ศิรสิ รรพ์

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง

4. นายพงษ์ธรรศ พิรยิ ธนารุจน์

กรรมการบริหารความเสีย่ ง

5. นายสุรพล อ้นสุวรรณ

กรรมการบริหารความเสีย่ ง

6. นางสาววันดี แซ่เอีย้ ว

กรรมการบริหารความเสีย่ ง

8.1.3 คณะกรรมการบริ หาร
ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2558 คณะกรรมการบริษทั มีมติแต่งตัง้
คณะกรรมการบริหารจํานวน 9 ท่าน โดย วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริหารของบริษทั ฯ ประกอบด้วย
กรรมการทีม่ รี ายชื่อ ดังนี้
รายชื่อ

ตําแหน่ ง

1. นายนพพันธ์ เมืองโคตร

ประธานกรรมการบริหาร

2. นายศาศวัต ศิรสิ รรพ์

กรรมการบริหาร

3. นายวิทวัส ศิรสิ รรพ์

กรรมการบริหาร

4. นายภวัต ศิรสิ รรพ์

กรรมการบริหาร

5. นายกวิตม์ ศิรสิ รรพ์

กรรมการบริหาร

6. นางวันเพ็ญ โฆษิตเรืองชัย

กรรมการบริหาร

7. นายอวยชัย คล้ายทับทิม

กรรมการบริหาร

8. นายจตุรพร บุนยสถิตย์

กรรมการบริหาร

9. นายสรินทร์ วรรณะลี

กรรมการบริหาร

โดยมี นายสุรพล อ้นสุวรรณ เป็ นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)
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8.1.4 ผูบ้ ริ หาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 รายชื่อผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ จํานวน 8 ท่าน มีดงั นี้
รายชื่อ

ตําแหน่ ง

1. นายวิทวัส ศิรสิ รรพ์

ประธานเจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั กิ าร

2. นายภวัต ศิรสิ รรพ์

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร Supply Chain

3. นายกวิตม์ ศิรสิ รรพ์

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารการเงิน

4. นายศาศวัต ศิรสิ รรพ์

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร

5. นายอวยชัย คล้ายทับทิม

ผูอ้ าํ นวยการโครงการแม่เมาะ

6. นายวิฑรู ย์ ชินวณิชยั

ผูอ้ าํ นวยการโครงการหงสา

7. นางวันเพ็ญ โฆษิตเรืองชัย

ผูอ้ าํ นวยการอาวุโสฝา่ ยบัญชีและการเงิน

8. นายรุจ บัณฑุวงศ์

ผูอ้ าํ นวยการอาวุโสฝา่ ยพัฒนาธุรกิจและทีป่ รึกษาอาวุโสทางวิชาการ

8.1.5 เลขานุการบริ ษทั
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2558 ได้มมี ติแต่งตัง้ นายสุรพล อ้นสุวรรณ
เป็ นเลขานุ การบริษทั เพื่อทําหน้าทีใ่ นนามบริษทั ฯ และ/หรือ คณะกรรมการบริษทั และกําหนดขอบเขตอํานาจ หน้าที่
และความรับผิดชอบทีส่ าํ คัญ ดังนี้
1. จัด ทํ า และเก็บ รัก ษาทะเบีย นกรรมการ หนั ง สือ นั ด ประชุ ม คณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุ ม
คณะกรรมการบริษทั รายงานประจําปี ของบริษทั ฯ หนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้ รายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ ในนามของ
บริษทั ฯ และ/หรือคณะกรรมการ
2. เก็บ รัก ษารายงานการมีส่วนได้เ สียที่ร ายงานโดยกรรมการหรือผู้บริห ารในนามของบริษัทฯ และ/หรือ
คณะกรรมการ
3. ดําเนินการอื่นใดตามทีค่ ณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด และจัดส่งสําเนารายงานการมีสว่ นได้
เสียตามมาตรา 89/14 ซึ่งจัดทําโดยกรรมการให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วัน
ทําการนับแต่วนั ทีบ่ ริษทั ฯ ได้รบั รายงานนัน้ ในนามของบริษทั และ/หรือคณะกรรมการ
4. ให้คําแนะนําเบือ้ งต้นเกีย่ วกับข้อกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ของบริษทั ฯ ทีค่ ณะกรรมการบริษทั
ต้องการทราบและติดตามให้มกี ารปฏิบตั ติ ามอย่างถูกต้องสมํ่าเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงข้อกําหนด และ/
หรือกฎหมายทีม่ นี ยั สําคัญให้คณะกรรมการบริษทั รับทราบ
5. จัดการประชุมผู้ถอื หุ้นและการประชุมคณะกรรมการบริษทั ให้เป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษทั ฯ
และข้อพึงปฏิบตั ทิ เ่ี กีย่ วข้อง

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)
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6. บันทึกรายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ และการประชุมของคณะกรรมการบริษทั รวมทัง้ ติดตามให้มกี ารปฏิบตั ิ
ตามมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ และทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั
7. ดูแลให้มกี ารเปิ ดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนทีร่ บั ผิดชอบต่อหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ตามระเบียบ
และข้อกําหนดของหน่วยงานดังกล่าว
8. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษทั และการดําเนินการอื่นใดให้เป็ นไปตามกฎหมาย และ/หรือ ตามที่
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด และ/หรือตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
8.2

การกําหนดอํานาจอนุมตั ิ วงเงิ น

บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีการกําหนดอํานาจอนุมตั วิ งเงินสําหรับการดําเนินงานของบริษทั ฯ ทัง้ นี้คณะกรรมการ
บริษทั เป็ นผู้มอบหมายอํานาจในการอนุ มตั ใิ ห้กรรมการผู้ได้รบั มอบหมาย ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร และประธาน
เจ้าหน้าทีบ่ ริหาร โดยรายการอนุมตั หิ ลักของบริษทั ฯ สามารถสรุปได้ดงั นี้
การอนุมตั ิ

คณะกรรมการบริ ษทั

คณะกรรมการบริ หาร

ประธานเจ้าหน้ าที่
บริ หาร

งบประมาณลงทุน การให้ก้ ู และ
กู้ยืม
อนุ มตั งิ บประมาณรายจ่ายลงทุน
เพิม่ เติมระหว่างปี/ โอนย้ายรายการ
ระหว่างปี
การลงทุน/การกูย้ มื
บัญชีและการเงิ น
การอนุ มตั เิ งินเบิกทดรอง
การปรับปรุง/ตัดจําหน่ายทรัพย์สนิ
และสินค้าคงคลัง
การขายทรัพย์สนิ
จัดซื้อ จัดหา และจัดจ้าง
พิจารณาอนุมตั จิ ดั ซือ้ /จัดจ้าง
งานประชาสัมพันธ์
การอนุมตั คิ า่ ใช้จา่ ยในการจัดกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์ การจัดสัมมนา จัด
กิจกรรมสันทนาการ และจัดชุมชน
สัมพันธ์
องค์กรและการบริ หาร
การว่าจ้างทีป่ รึกษา/ บริษทั ทีป่ รึกษา
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)

> 100 ล้านบาท/ปี

< 100 ล้านบาท/ปี

< 50 ล้านบาท/ปี

> 100 ล้านบาท/ปี

< 100 ล้านบาท/ปี

< 50 ล้านบาท/ปี
< 1 ล้านบาท/ปี

> 10 ล้านบาท/ปี

< 10 ล้านบาท/ปี

< 5 ล้านบาท/ปี

> 50 ล้านบาท/ปี

< 50 ล้านบาท/ปี

< 10 ล้านบาท/ปี

> 100 ล้านบาท/ปี

< 100 ล้านบาท/ปี

< 50 ล้านบาท/ปี

> 5 ล้านบาท/ปี

< 5 ล้านบาท/ปี

< 1 ล้านบาท/ปี

> 10 ล้านบาท/ครัง้

< 10 ล้านบาท/ครัง้

< 5 ล้านบาท/ครัง้
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ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษทั ฯ มีการอนุมตั งิ บประมาณประจําปีทเ่ี กีย่ วข้องในการดําเนินงานของบริษทั ฯ ในแต่ละปี
8.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริ หาร
8.3.1 ค่าตอบแทนกรรมการ
(1) ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิ น
ทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2560 ได้มมี ติอนุมตั กิ ารกําหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษทั ฯ ประจําปี
2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ค่าตอบแทนกรรมการ
1.1) ค่าตอบแทนรายเดือน ให้จา่ ยทุกเดือน
- ประธานกรรมการ
เดือนละ
40,000 บาท
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
เดือนละ
25,000 บาท
- กรรมการทีไ่ ม่ได้เป็ นผูบ้ ริหาร
เดือนละ
15,000 บาท
- กรรมการทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหาร
เดือนละ
- บาท
1.2) ค่าตอบแทนเป็ นค่าเบีย้ ประชุม ให้จา่ ยเป็ นรายครัง้ เฉพาะเมือ่ มาเข้าประชุม
- กรรมการทีไ่ ม่ใช่ผบู้ ริหาร
ครัง้ ละ
15,000 บาท
- กรรมการทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหาร
ครัง้ ละ
8,000 บาท
2. ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ
2.1) ค่าตอบแทนรายเดือน ให้จา่ ยทุกเดือน
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
เดือนละ
25,000 บาท
- กรรมการตรวจสอบท่านอื่น
เดือนละ
15,000 บาท
2.2) ค่าตอบแทนเป็ นค่าเบีย้ ประชุม ให้จา่ ยเป็ นรายครัง้ เฉพาะเมือ่ มาเข้าประชุม
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
ครัง้ ละ
10,000 บาท
- กรรมการตรวจสอบท่านอื่น
ครัง้ ละ
10,000 บาท
ในปี 2559 และปี 2560 บริษทั ฯ มีการจ่ายค่าผลตอบแทนให้แก่กรรมการของบริษทั ฯ ตามรายละเอียด ดังนี้
ปี 2559
ปี 2560
รายชื่อ
ค่าตอบแทน (บาท)
ค่าตอบแทน (บาท)
เงิ นเดือน
เบีย้ ประชุม
เงิ นเดือน
เบีย้ ประชุม
1. นายศิรชิ ยั โตวิรยิ ะเวช

300,000

150,000

300,000

160,000

2. นางกิง่ เทียน บางอ้อ

180,000

135,000

180,000

160,000

3. ดร. มงคล เหล่าวรพงศ์

180,000

135,000

180,000

160,000

4. นายนพพันธป์ เมืองโคตร/1

-

-

-

-

5. นายศาศวัต ศิรสิ รรพ์/1

-

-

-

-

6. นายวิทวัส ศิรสิ รรพ์/1

-

-

-

-

180,000

150,000

180,000

120,000

7. นายชาลี รักษ์สธุ /1ี
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)
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รายชื่อ

ปี 2559
ค่าตอบแทน (บาท)
เงิ นเดือน
เบีย้ ประชุม

ปี 2560
ค่าตอบแทน (บาท)
เงิ นเดือน
เบีย้ ประชุม

8. นายกิตติรฐั ทวีลาภ

180,000

150,000

180,000

120,000

9. นายภวัต ศิรสิ รรพ์/1

-

-

-

-

10. นายกวิตม์ ศิรสิ รรพ์/1

-

-

-

-

11. นางวันเพ็ญ โฆษิตเรืองชัย/1

-

-

-

-

480,000

150,000

480,000

105,000

12. นายสมบูรณ์ มณีนาวา
หมายเหตุ:

(2)

1/ นายนพพันธป์ เมืองโคตร นายศาศวัต ศิรสิ รรพ์ นายวิทวัส ศิรสิ รรพ์ นายภวัต ศิรสิ รรพ์ นายกวิตม์
ศิรสิ รรพ์ นางวันเพ็ญ โฆษิตเรืองชัย ได้มหี นังสือถึงบริษทั ฯ เพือ่ สละสิทธิการได้รบั ค่าตอบแทนเบีย้
ประชุมตัง้ แต่เดือนเมษายน 2558 ถึงสิน้ ปี 2560

ค่าตอบแทนอื่น

นอกจากกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ บริษทั ฯ มีการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิท่จี ะซื้อหุ้นสามัญต่อกรรมการและ
พนักงานของบริษทั ฯ โดยที่ประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ได้มมี ติอนุ มตั ใิ ห้ออก
และเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่จี ะซื้อหุน้ สามัญของบริษทั ฯ (“ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ”) ให้แก่กรรมการและพนักงาน
ของบริษทั ฯ จํานวน 20,000,000 หน่วย โดยใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่าวมีอายุ 5 ปี เพื่อเป็ นขวัญและกําลังใจ สร้าง
แรงจูงใจ และรักษาบุคลากร อันจะส่งผลดีต่อการดําเนินงานของบริษทั ฯ ในอนาคต โดยมีราคาเสนอขายหน่ วยละ 0
บาท และใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 1 หน่ วย มีสทิ ธิซอ้ื หุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ ได้ 1 หุน้ ทีร่ าคาหุน้ ละ 1.00 บาท
เท่ากับมูลค่าทีต่ ราไว้
โดยในวันที่ 30 ธันวาคม 2560 มีกรรมการและพนักงานของบริษทั ได้ใช้สทิ ธิแปลงเป็ นหุน้ สามัญทัง้ สิน้
4,870,150 หน่วย มีอตั ราการใช้สทิ ธิ 1 ใบสําคัญแสดงสิทธิ มีสทิ ธิซอ้ื หุน้ สามัญได้ 1 หุน้ ทีร่ าคาใช้สทิ ธิ 1 บาท รวมเป็ น
หุน้ สามัญทัง้ สิน้ 4,870,150 หุน้ รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ 4,870,150 บาท
8.3.2 ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
ค่าตอบแทนแก่ผบู้ ริหารทีท่ าํ หน้าทีเ่ ป็ นกรรมการ (ไม่รวมค่าตอบแทนรายเดือนและเบีย้ ประชุมในฐานะกรรมการ
ั ชี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และวันที่ 31 ธันวาคม
และผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ทีไ่ ม่ใช่กรรมการ) สําหรับงวดปี บญ
2560 มีรายละเอียดดังนี้
จํานวน (คน)
ค่าตอบแทนรวมค่าตอบแทนอื่น (ล้านบาท)
กองทุนสํารองเลีย้ งชีพ (ล้านบาท)
รวมค่าตอบแทน (ล้านบาท)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)

ปี 2559

ปี 2560

8
15.65
0.26
15.91

8
21.04
0.33
21.37
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8.4 บุคลากร
8.4.1 จํานวนบุคลากร
จํานวนบุคลากรของบริษทั ฯ (ไม่รวมผูบ้ ริหารจํานวน 8 คน) แบ่งตามรายบริษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
จํานวนบุคลากร (คน)
สายงาน
31 ธันวาคม 2559
31 ธันวาคม 2560
ฝา่ ยสํานักงานผูบ้ ริหาร
17
6
ฝา่ ยทีป่ รึกษา
2
ฝา่ ยวิศวกรรม
13
14
ฝา่ ยควบคุมต้นทุน
2
ฝา่ ยซ่อมบํารุง (ไฟฟ้า-เครือ่ งกล)
296
373
ฝา่ ยปฏิบตั กิ ารเหมือง
456
611
ฝา่ ยปฏิบตั กิ ารสายพาน
136
179
ฝา่ ยความปลอดภัยวิชาชีพ
4
5
ฝา่ ย Supply Chain (จัดหาพัสดุ / บริหารคลังพัสดุ)
63
61
ฝา่ ยสารสนเทศ
5
6
ฝา่ ยบัญชี-การเงิน
24
24
ฝา่ ยตรวจสอบภายใน
1
1
ฝา่ ยบริหารค่าจ้าง
2
2
ฝา่ ยบริหารงบประมาณและจัดหาเงินทุน
6
6
ฝา่ ยพัฒนาองค์กรและบุคลากร
5
5
ฝา่ ยบริหารธุรการ
61
66
ฝา่ ยพัฒนาธุรกิจ
3
4
ฝา่ ยวิเคราะห์และประสานข้อมูล CLMV
1
รวม
8.4.2

1,096

1,364

ค่าตอบแทนบุคลากร (ไม่รวมผูบ้ ริ หาร)

ในปี 2558 สิน้ สุด 31 ธันวาคม 2559 และปี 2560 สิน้ สุด 31 ธันวาคม 2560 บริษทั ฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่
พนักงาน จํานวน 248.98 ล้านบาท และ 281.39 ล้านบาท ตามลําดับ โดยเป็ นค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน โบนัส
ค่าล่วงเวลา เงินสมทบกองทุนสํารองเลีย้ งชีพ และสวัสดิการอื่นๆ
8.4.3

ข้อพิ พาทด้านแรงงานที่สาํ คัญในระยะ 3 ปี ที่ผา่ นมา
– ไม่ม ี –

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)
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8.4.4

การพัฒนาองค์กรและบุคลากร

ในรอบปี 2560 บริษทั ฯ มีการดําเนินทางด้านพัฒนาองค์กรและบุคคลากรทีส่ อดคล้องกับนโยบายหลักของ
บริษทั ฯ ซึ่งได้แก่การผสมผสานระหว่างความมีประสิทธิภาพและเพียงพอของเครื่องจักรและกําลังคน โดยการสร้าง
กําลังคนเพือ่ รองรับงานทีม่ อี ยูใ่ นปจั จุบนั และการเจริญเติบโตของบริษทั ในอนาคต โดยมี การดําเนินงานทีส่ าํ คัญ ดังนี้
1. จัดทํากลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจ และวางแนวทางการพัฒนาองค์กร เพื่อสนับสนุ นการดําเนินกลยุทธ์
ดังกล่าว ซีง่ จะได้เริม่ ดําเนินการให้เป็ นรูปธรรมในปี 2561 เป็ นต้นไป
2. พัฒนาบุคคลากรด้วยการอบรมให้ความรูต้ ามแผนพัฒนาบุคคลากร และ แผนสืบทอดตําแหน่ งคน จํานวน
ทัง้ สิน้ 157 หลักสูตร มีจํานวนบุคคลากรได้รบั การอบรมรวมทัง้ สิน้ 819 คน เป็ นผูท้ ไ่ี ด้รบั การวางตัวให้เป็ นผูส้ บื ทอด
ตําแหน่งสําคัญจํานวน 56 คน
3. เสริมสร้างตําแหน่ งงานสําคัญเพื่อการทํางานทีย่ งยื
ั ่ นของบริษทั ไม่ว่าจะเป็ นทีมงานด้านตรวจสอบภายใน
ด้านวิศวกรรม ด้านพัฒนาธุรกิจ และที่สําคัญบริษทั ฯ มีการรับพนักงานทัง้ ระดับผู้บริหารและปฏิบตั ิการเพื่อเตรียม
ความ พร้อมการดําเนินโครงการแม่เมาะ 8 อย่างเต็มระบบ
4. จัดทําโครงข่ายการพัฒนาบุคคลากรได้แก่ การนํ าพนักงานท้องถิน่ โครงการเหมืองหงสา สปป.ลาวและ
พนั ก งานคนไทยโครงการเหมือ งดีบุ ก สาธารณรัฐ แห่ ง สหภาพเมีย นมาร์ มาดูง านและเรีย นรู้ก ารปฏิบ ัติง านของ
ผูเ้ ชีย่ วชาญในโครงการแม่เมาะ รวมถึงส่งพนักงานบริษทั ฯ ไปฝึ กอบรมการใช้และบํารุงรักษาเครื่องจักรกับบริษทั คู่คา้
เพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องจักรใหม่ๆ อย่างแท้จริง สามารถแก้ปญั หา โดยมีผูเ้ ชี่ยวชาญให้คําปรึกษา
อย่างต่อเนื่อง
5. จัดกิจกรรมสร้างความสามัคคีของพนักงานระหว่างโครงการแม่เมาะ โครงการหงสา โครงการเหมืองดีบุก
และสํานักงานใหญ่ เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการทํางานทีส่ ง่ เสริมการทํางานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ การสื่อสารข้อมูลภายใน
เพือ่ ลดกําแพงกัน้ ระหว่างโครงการ และระหว่างผูบ้ ริหารกับพนักงาน เช่นการจัดกิจกรรมเดิน-วิง่ มาราธอนประจําปี

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)

8 - 12

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
9. การกํากับดูแลกิ จการ
9.1 นโยบายการกํากับดูแลกิ จการ
ในการดําเนินงานทีผ่ ่านมา คณะกรรมการบริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน) ได้ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ รวมทัง้ ได้ยดึ ถือและปฏิบตั ติ ามหลักการกํากับดูแลกิจการที่
ดีของบริษทั จดทะเบียน (The Principles of Good Corporate Governance of Listed Companies) ตามแนวทางที่
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด เพื่อเป็ นแนวทางในการดําเนินงานของบริษทั ฯ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพใน
่
าเนินธุรกิจของบริษทั ฯ
การดําเนินงาน และยังทําให้เกิดความโปร่งใสต่อนักลงทุนอันจะทําให้เกิดความเชื่อมันในการดํ
ต่อบุคคลภายนอก โดยนโยบายการกํากับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั ครอบคลุมหลักปฏิบตั ิ 8 ข้อหลัก ดังนี้
หลักปฏิบตั ิ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผูน้ ํ าองค์กรทีส่ ร้างคุณค่า
ให้แก่กจิ การอย่างยังยื
่ น Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board
1.1. คณะกรรมการดําเนินงานและบริหารงานภายใต้จริยธรรมทางธุรกิจ มองทุกฝ่ายที่มคี วามเกี่ยวข้องกับ
บริษทั คณะกรรมการดําเนินธุรกิจอย่างตรงไปตรงมา และเคารพสิทธิ ์ ทัง้ ของผูห้ ุน้ ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียต่าง ๆ รวมไปถึง
พนักงาน และตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผูน้ ําทีต่ อ้ งกํากับดูแลให้องค์กรมีการบริหารจัดการทีด่ ี ซึง่ ครอบคลุม
ถึง
(1) การกําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการประกอบธุรกิจ โดยคํานึงถึงจริยธรรม ผลกระทบต่อ
สังคมและสิง่ แวดล้อม
(2) การจัดให้มนี โยบายสําหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่แสดงถึงหลักการและแนวทางใน
การดําเนินงานเป็ นลายลักษณ์อกั ษร อาทิ นโยบายบรรษัทภิบาล และจรรยาบรรณธุรกิจ เป็ นต้น ตลอดจนการจัดสรร
ทรัพยากรสําคัญเพือ่ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมาย
(3) การกํากับดูแลให้มกี ารสือ่ สารเพือ่ ให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคนเข้าใจ มีกลไกเพียงพอ
ทีเ่ อือ้ ให้มกี ารปฏิบตั จิ ริงตามนโยบายข้างต้น ติดตามผลการปฏิบตั ิ และทบทวนนโยบายและการปฏิบตั เิ ป็ นประจํา
1.2 ในการสร้า งคุ ณ ค่ า ให้แ ก่ บ ริษัท ฯ อย่า งยังยื
่ น คณะกรรมการได้กํ า กับ ดูแ ลบริษัท ฯ จนนํ า ไปสู่ผ ล
(governance outcome) ซึง่ ได้ครอบคลุมเรือ่ งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
(1) สามารถแข่งขันและมีผลประกอบการทีด่ โี ดยคํานึงถึงผลกระทบในระยะยาว
(2) การกํากับดูแลเพื่อให้บริษทั ฯ ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อ
ผูถ้ อื หุน้ ผูม้ สี ว่ นได้เสียและสังคมรวมถึงการหาแนวทางเพือ่ พัฒนาหรือลดผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อม
1.3 คณะกรรมการมีหน้าทีด่ ูแลให้กรรมการทุกคนและผูบ้ ริหารปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความรับผิดชอบระมัดระวัง
(duty of care) และซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร (duty of loyalty) และดูแลให้การดํานินงานเป็ นไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษทั และมติคณะกรรมการ ตลอดจนมติท่ปี ระชุมผู้ถอื หุ้น โดยในการปฏิบตั หิ น้ าที่ด้วย
ความซื่อสัตย์สจุ ริต กรรมการและผูบ้ ริหารต้อง
(1) กระทําการโดยสุจริต เพือ่ ประโยชน์สงู สุดของบริษทั เป็ นสําคัญ
(2) กระทําการทีม่ จี ุดมุง่ หมายโดยชอบและเหมาะสม และ
(3) ไม่กระทําการใดอันเป็ นการขัดหรือแย้งกับประโยชน์ของบริษทั อย่างมีนยั สําคัญ
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1.4 คณะกรรมการได้ต ระหนัก ถึงขอบเขตหน้ า ที่แ ละความรับผิด ชอบของคณะกรรมการดี และกํา หนด
ขอบเขตการมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน ตลอดจน
ติดตามดูแลให้ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและฝา่ ยบริหารปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามทีไ่ ด้รบั มอบหมายโดย
(1) คณะกรรมการได้จ ดั ทํา กฎบัต รหรือ นโยบายการกํา กับ ดูแ ลกิจ การของคณะกรรมการ (board
charter) ทีร่ ะบุหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการเพื่อใช้อา้ งอิงในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องกรรมการทุกคน และ
มีการทบทวนกฎบัตรดังกล่าวเป็ นประจําอย่างน้อยปี ละครัง้ รวมทัง้ ได้ทบทวนการแบ่งบทบาทหน้าที่คณะกรรมการ
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและฝา่ ยบริหารอย่างสมํ่าเสมอเพือ่ ให้สอดคล้องกับทิศทางขององค์กร
(2) คณะกรรมการได้ ม อบหมายอํ า นาจการจัด การบริษัท ฯ ให้ แ ก่ ฝ่ า ยบริห ารผ่ า นการประชุ ม
คณะกรรมการ ซึง่ ได้มกี ารบันทึกเป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดยการมอบหมายดังกล่าวมิได้เป็ นการปลดเปลือ้ งหน้าทีค่ วาม
รับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการยังมีหน้าทีต่ ดิ ตามดูแลฝา่ ยบริหารให้ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
หลักปฏิบตั ิ 2 กําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการทีเ่ ป็ นไปเพือ่ ความยังยื
่ น Define Objectives
that Promote Sustainable Value Creation
2.1 คณะกรรมการได้กํ า กับ ดู แ ลให้บ ริษัท ฯ มีว ัต ถุ ป ระสงค์ห รือ เป้ าหมายหลัก (objectives) ที่ช ัด เจน
เหมาะสม สามารถใช้เป็ นแนวคิดหลักในการกําหนดรูปแบบธุรกิจ (business model) และสื่อสารให้ทุกคนในบริษทั ฯ
ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งได้กําหนดและสื่อสารเป็ นวิสยั ทัศน์ผ่านการประชุมคณะกรรมการ และให้ผบู้ ริหาร
นํ าไปถ่ายทอดให้พนักงานทราบอย่างทัวถึ
่ ง นอกจากนี้คณะกรรมการได้มกี ารกํากับดูแลให้บริษทั ฯ คงไว้ซ่งึ ค่านิยมที่
สะท้อนถึงคุณลักษณะของการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี เช่น ความรับผิดชอบในผลการกระทํา (accountability) ความเทีย่ ง
ธรรม (integrity) ความโปร่งใส (transparency) ความเอาใจใส่ (due consideration of social and environmental
responisbilities) เป็ นต้น
2.2 คณะกรรมการได้กํากับดูแลให้มนใจว่
ั ่ า วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ในระยะเวลาปาน
กลางและ/หรือประจําปี ของบริษทั ฯ สอดคล้องกับการบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ และได้มกี ารนํา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม ปลอดภัยโดย
(1) คณะกรรมการได้กําหนดให้มกี ารจัดทํากลยุทธ์และแผนงานประจําปี ซ่งึ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และเป้าหมายหลักของบริษทั ฯ โดยคํานึงถึงปจั จัยแวดล้อม ณ ขณะนัน้ ตลอดจนโอกาสและความเสีย่ งทีย่ อมรับได้และ
ได้ให้มกี ารจัดทําหรือทบทวนวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์อย่างสมํ่าเสมอ
(2) ในการกํ า หนดกลยุ ท ธ์แ ละแผนงานประจํ า ปี คณะกรรมการได้กํ า กับ ดู แ ลให้ม ีก ารวิเ คราะห์
สภาพแวดล้อมและปจั จัยความเสีย่ งต่าง ๆ ทีอ่ าจมีผลกระทบต่อผูม้ สี ่วนได้เสียทีเ่ กี่ยวข้องตลอดสาย value chain
รวมทัง้ ปจั จัยต่างๆ ทีอ่ าจมีผลต่อการบรรลุเป้าหมายหลักของบริษทั ฯ โดย
(2.1) ระบุวธิ กี าร กระบวนการ ช่องทางการมีสว่ นร่วมหรือช่องทางการสือ่ สารระหว่างผูม้ สี ว่ นได้
เสียกับบริษทั ฯ ไว้ชดั เจน เพื่อให้บริษทั ฯ สามารถเข้าถึงและได้รบั ข้อมูลประเด็นหรือความต้องการของผูม้ สี ว่ นได้เสีย
แต่ละกลุม่ ได้อย่างถูกต้องใกล้เคียงมากทีส่ ดุ
(2.2) ระบุผมู้ สี ว่ นได้เสียทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั ฯ ทัง้ ภายในและภายนอก ทัง้ ทีเ่ ป็ นตัวบุคคลกลุ่ม
บุคคล หน่วยงานองค์กร เช่น พนักงาน ผูล้ งทุน ลูกค้า คู่คา้ ชุมชน สังคม สิง่ แวดล้อมหน่วยงานราชการ หน่วยงาน
กํากับดูแล เป็ นต้น
(2.3) ระบุประเด็นและความคาดหวังของผูม้ สี ว่ นได้เสีย เพือ่ นําไปวิเคราะห์และจัดระดับประเด็น
ดังกล่าวตามความสําคัญและผลกระทบทีจ่ ะเกิดขึน้ ต่อทัง้ บริษทั ฯ และผูม้ สี ่วนได้เสียเพื่อเลือกเรื่องสําคัญทีจ่ ะเป็ นการ
สร้างคุณค่าร่วมกับผูม้ สี ว่ นได้เสียมาดําเนินการให้เกิดผล
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(3) ในการกําหนดกลยุทธ์ คณะกรรมการได้กํากับดูแลให้มกี ารส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและนํ า
นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างความสามารถในการแข่งขันและตอบสนองความต้องการของผูม้ สี ว่ นได้เสีย
โดยยังคงอยูบ่ นพืน้ ฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม
(4) กํากับดูแลให้มกี ารกําหนดเป้าหมายอย่างเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและศักยภาพของ
บริษทั ฯ ทัง้ ทีเ่ ป็ นเป้าหมายทีเ่ ป็ นตัวเงินและไม่ใช่ตวั เงิน นอกจากนี้ยงั ได้สอ่ื สารถึงความเสีย่ งของการตัง้ เป้าหมายทีอ่ าจ
นําไปสูก่ ารประพฤติทผ่ี ดิ กฎหมาย หรือขาดจริยธรรม (unethical conduct)
(5) กํากับดูแลให้มกี ารถ่ายทอดวัตถุประสงค์และเป้าหมายผ่านกลยุทธ์และแผนงานให้ทวทั
ั ่ ง้ บริษทั ฯ
โดยให้ผบู้ ริหารถ่ายทอดให้พนักงานผ่านเวทีการสัมมนา ฝึกอบรม หรือกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ ริหาร
และพนักงาน
(6) กํากับดูแลให้มกี ารจัดสรรทรัพยากรและการควบคุมการดําเนินงานที่เหมาะสมและติดตามการ
ดําเนินการตามกลยุทธ์และแผนงานประจําปี โดยอาจจัดให้มผี หู้ น้าทีร่ บั ผิดชอบดูแลและติดตามผลการดําเนินงาน
หลักปฏิบตั ิ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการทีม่ ปี ระสิทธิผล Strengthen Board Effectiveness
3.1 คณะกรรมการได้กําหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ทัง้ ในเรื่องขนาดองค์ประกอบ สัดส่วน
กรรมการทีเ่ ป็ นอิสระ ทีเ่ หมาะสมและจําเป็ นต่อการนําพาบริษทั ฯ เพือ่ บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายหลักทีก่ าํ หนดไว้
(1) โครงสร้างคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยบุคคลซึง่ เป็ นผูม้ คี วามรูค้ วามสามารถและประสบการณ์ทส่ี ามารถเอื้อ
ประโยชน์ ให้กบั บริษทั ฯ โดยเป็ นผูม้ บี ทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายและภาพรวมของบริษทั ฯ ตลอดจนมีบทบาท
สําคัญในการกํากับดูแลตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานให้เป็ นไปตามแผนทีว่ างไว้
ปจั จุบนั คณะกรรมการบริษทั มีจาํ นวน 12 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการบริษทั ทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหารจํานวน 5
ท่าน และกรรมการบริษทั ทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหารจํานวน 7 ท่าน โดยมีกรรมการทีม่ คี ุณสมบัตเิ ป็ นอิสระ 4 ท่าน ซึง่ คิดเป็ น
จํานวน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการบริษทั ทัง้ คณะอันจะทําให้เกิดการถ่วงดุลในการพิจารณาและออกเสียงในเรื่องต่าง
ๆ อย่าง เหมาะสม ทัง้ นี้คณะกรรมการบริษทั มีวาระการดํารงตําแหน่ งคราวละไม่เกิน 3 ปี ตามกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้อง
กําหนด โดยกรรมการอิสระจะมีวาระการดํารงตําแหน่ งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี เว้นแต่มเี หตุผลและความจําเป็ นตามที่
คณะกรรมการเห็นสมควร นอกจากนี้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ สามารถเข้าดํารงตําแหน่ งกรรมการหรือ
ผูบ้ ริหารของบริษทั ในเครือหรือบริษทั อื่นได้ แต่ตอ้ งเป็ นไปตามข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกํากับตลาดทุนและตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องโดยจะต้องแจ้งต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ให้รบั ทราบด้วย
คณะกรรมการได้ เ ปิ ด เปิ ด เผยนโยบายในการกํ า หนดองค์ ป ระกอบของคณะกรรมการที่ม ีค วาม
หลากหลาย และข้อมูลกรรมการ อาทิ อายุ เพศ ประวัตกิ ารศึกษา ประสบการณ์ สัดส่วนการถือหุน้ จํานวนปี ทด่ี าํ รง
ตําแหน่งกรรมการ และการดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษทั จดทะเบียนอื่น ในรายงานประจําปี
(2) คณะกรรมการชุดย่อย
(2.1) คณะกรรมการบริ หาร ประกอบด้วยกรรมการบริหารจํานวน 9 ท่าน เพื่อทําหน้าที่ช่วย
สนับสนุ นคณะกรรมการบริษทั ในการบริหารจัดการของบริษทั ฯ ให้เป็ นไปตามนโยบาย แผนงาน ข้อบังคับ และคําสัง่
ใดๆ และเพือ่ ให้เรือ่ งสําคัญได้รบั การพิจารณานรายละเอียดอย่างรอบคอบ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)

9-3

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
(2.2) คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบจํานวน 3 ท่าน เพื่อทําหน้าที่
ช่วยสนับสนุ นคณะกรรมการบริษทั ในการกํากับดูแลและตรวจสอบการบริหารงาน การควบคุมภายในรวมทัง้ การจัดทํา
รายงานทางการเงินเพือ่ ให้การปฏิบตั งิ านและการเปิดเผยข้อมูลของบริษทั ฯ เป็ นไปอย่างโปร่งใสและน่าเชื่อถือ
(2.3) คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง ประกอบด้วยกรรมการบริหารความเสีย่ งจํานวนอย่าง
น้อย 3 ท่าน เพื่อทําหน้าทีช่ ่วยสนับสนุ นคณะกรรมการบริษทั ในการกําหนดนโยบายด้านการบริหารความเสีย่ งให้
ครอบคลุมทัง้ องค์กร กํากับดูแลให้มรี ะบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสีย่ งเพื่อลดผลกระทบต่อ ธุรกิจของ
บริษทั ฯ อย่างเหมาะสม
3.2 คณะกรรมการเลือกบุคคลทีเ่ หมาะสมเป็ นประธานกรรมการ และดูแลให้มนใจว่
ั ่ า องค์ประกอบ
และการดําเนินงานของคณะกรรมการเอือ้ ต่อการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจอย่างมีอสิ ระ
(1) ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารมีหน้าทีค่ วามรับผิดชอบต่างกัน คณะกรรมการ ได้
กําหนดอํานาจหน้าทีข่ องประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารให้ชดั เจน และเพื่อไม่ให้คนใดคนหนึ่งมีอํานาจ
โดยไม่จํากัด ได้แยกบุคคลทีด่ ํารงตําแหน่ งประธานกรรมการออกจากบุคคลที่ดํารงตําแหน่ งประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
(2) ประธานกรรมการมีบทบาทเป็ นผู้นําของคณะกรรมการ โดยหน้ าที่ของประธานกรรมการอย่าง
น้อยควรครอบคลุม ในเรือ่ งดังต่อไปนี้
(2.1) การกํากับติดตามและดูแลให้มนใจได้
ั่
ว่า การปฏิบตั หิ น้าที่ของคณะกรรมการเป็ นไปอย่างมี
้
ประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์และเปาหมายหลักขององค์กร
(2.2) การดูแลให้มนใจว่
ั ่ า กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่ม ี
จริยธรรม และการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี
(2.3) การกําหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารือร่วมกับกรรมการผู้จดั การใหญ่และมี
มาตรการทีด่ แู ลให้เรือ่ งสําคัญได้ถกู บรรจุเป็ นวาระการประชุม
(2.4) การจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอทีฝ่ า่ ยบริหารจะเสนอเรื่องและมากพอทีก่ รรมการจะอภิปราย
ประเด็นสําคัญกันอย่างรอบคอบโดยทัวกั
่ น การส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดุลยพินิจทีร่ อบคอบ ให้ความเห็นได้อย่าง
อิสระ
(2.5) การเสริมสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างกรรมการทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหารและกรรมการทีไ่ ม่เป็ น
ผูบ้ ริหาร และระหว่างคณะกรรมการและฝา่ ยจัดการ
3.3 กําหนดการสรรหาและการคัดเลือกกรรมการให้มกี ระบวนการที่โปร่งใสและชัดเจน รวมถึงมีนโยบาย
กําหนดว่าบุคคลทีจ่ ะได้รบั การแต่งตัง้ ให้ดาํ รงตําแหน่ง จะต้องมีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตามทีก่ ฎหมายกําหนด และมีความรู้
ความสามารถรวมถึงประสบการณ์ทาํ งานทีเ่ หมาะสมกับการดําเนินธุรกิจของบริษทั ฯ
3.4 คณะกรรมการได้มกี ารพิจารณาโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนทีม่ คี วามเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
และจูงใจให้คณะกรรมการนําพาองค์กรให้ดาํ เนินงานตามเป้าหมายทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาวโดย
(1) ค่ า ตอบแทนของกรรมการต้ อ งสอดคล้ อ งกั บ กลยุ ท ธ์ แ ละเป้ าหมายระยะยาวของบริ ษั ท
ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (accountability and responsibility) รวมถึง
ประโยชน์ทค่ี าดว่าจะได้รบั จากกรรมการแต่ละคน กรรมการทีไ่ ด้รบั มอบหมายหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบเพิม่ ขึน้ เช่น
เป็ นสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อยควรได้รบั ค่าตอบแทนเพิม่ ทีห่ มาะสมด้วยทัง้ นี้ อยูใ่ นลักษณะทีเ่ ปรียบเทียบได้กบั
ระดับทีป่ ฏิบตั อิ ยูใ่ นอุตสาหกรรม
(2) ผูถ้ อื หุน้ เป็ นผูอ้ นุ มตั โิ ครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนกรรมการ ทัง้ รูปแบบทีเ่ ป็ นตัวเงินและไม่ใช่ตวั
เงิน โดยคณะกรรมการได้พจิ ารณาค่าตอบแทนแต่ละรูปแบบให้มคี วามเหมาะสม ทัง้ ค่าตอบแทนในอัตราคงที่ (เช่น
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)
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ค่าตอบแทนประจํา เบีย้ ประชุม) และค่าตอบแทนตามผลดําเนินงานของบริษทั (เช่น โบนัส บําเหน็จ) ซึ่งเชื่อมโยงกับ
มูลค่าทีบ่ ริษทั ฯ สร้างให้กบั ผูถ้ อื หุน้ โดยไม่อยูใ่ นระดับทีส่ งู เกินไปจนทําให้เกิดการมุง่ เน้นแต่ผลประกอบการระยะสัน้
3.5 คณะกรรมการกํากับดูแลให้กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละจัดสรรเวลา
อย่างเพียงพอ
(1) คณะกรรมการได้กาํ หนดนโยบายป้องกันเกีย่ วกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการทีว่ า่
การตัดสินใจใดๆ ในการดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องเป็ นไปพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษทั และผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ
และควรหลีกเลีย่ งการกระทําทีก่ ่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกําหนดให้ผทู้ ม่ี สี ว่ นเกี่ยวข้องหรือมีสว่ นได้
เสียกับรายการที่พจิ ารณาต้องแจ้งให้บริษทั ฯ ทราบถึงความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียของตนในรายการดังกล่าว
และต้องไม่เข้าร่วมในการพิจารณา รวมถึงไม่มอี าํ นาจในการอนุมตั ธิ ุรกรรมนัน้ ๆ
(2) กรรมการแต่ละคนต้องเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจํานวนการประชุมคณะกรรมการ
บริษทั ทัง้ หมดทีไ่ ด้จดั ให้มขี น้ึ ในรอบปี
3.6 คณะกรรมการได้กําหนดกรอบและกลไกในการกํากับดูแลนโยบายและการดําเนินงานของบริษทั ย่อย
และกิจการอื่นทีบ่ ริษทั ฯ ไปลงทุนอย่างมีนยั สําคัญ ในระดับทีเ่ หมาะสมกับกิจการแต่ละแห่งรวมทัง้ บริษทั ย่อยและกิจการ
อื่นทีบ่ ริษทั ฯ ไปลงทุนมีความเข้าใจถูกต้องตรงกันโดยคณะกรรมการได้กําหนดนโยบายการกํากับดูแลการดําเนินงาน
ของบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมเพื่อให้บริษทั ฯ สามารถควบคุมดูแลกิจการและการดําเนินงานของบริษทั ย่อยได้เสมือน
เป็ น หน่ ว ยงานหนึ่ ง ของบริษัท ฯ และ/หรือ สามารถตรวจสอบดู แ ลการดํ า เนิ น กิ จ การของบริษัท ร่ ว มได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ บริษทั ฯ จึงกําหนดให้การเสนอชื่อและการใช้สทิ ธิออกเสียงในการแต่งตัง้ บุคคลเป็ นกรรมการในบริษทั
ย่อยและบริษทั ร่วมจะต้องได้รบั อนุ มตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั ก่อน โดยบุคคลทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ ให้เป็ นกรรมการในบริษทั
ย่อยหรือบริษทั ร่วม มีหน้าที่ดําเนินการเพื่อประโยชน์ ท่ดี ที ่สี ุดของบริษทั ย่อยหรือบริษทั ร่วมนัน้ ๆ (ไม่ใช่ต่อบริษทั ฯ)
และบริษทั ฯ ได้กําหนดให้บุคคลที่ได้รบั แต่งตัง้ นัน้ ต้องได้รบั อนุ มตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั ก่อนที่จะไปลงมติ หรือใช้
สิทธิออกเสียงในเรื่องสําคัญในระดับเดียวกับที่ต้องได้รบั อนุ มตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั หากเป็ นการดําเนินการโดย
บริษทั ฯ เอง ทัง้ นี้การส่งกรรมการเพื่อเป็ นตัวแทนในบริษทั ย่อยหรือบริษทั ร่วมดังกล่าวเป็ นไปตามสัดส่วนการถือหุน้
ของบริษทั ฯ และ/หรือข้อตกลงระหว่างผูถ้ อื หุน้ ในบริษทั ย่อยหรือบริษทั ร่วมดังกล่าว
นอกจากนี้ ในกรณีเป็ นบริษทั ย่อย บริษทั ฯ กําหนดระเบียบให้บุคคลทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ จากบริษทั ฯ นัน้ ต้อง
ดูแลให้บริษทั ย่อยมีขอ้ บังคับในเรื่องการทํารายการเกีย่ วโยง การได้มาหรือจําหน่ ายไปซึง่ สินทรัพย์ หรือการทํารายการ
สําคัญอันใดของบริษทั ฯ ดังกล่าว ให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ท่เี กี่ยวข้องกับการเปิ ดเผยข้อมูลและการทํา
รายการข้า งต้น ในลัก ษณะเดียวกับหลัก เกณฑ์ข องบริษัท ฯ รวมถึง ต้อ งกํา กับดูแ ลให้ม ีร ะบบการควบคุ ม ภายในที่
เหมาะสมรัดกุมเพียงพอและการทํารายการต่าง ๆ เป็ นไปอย่างถูกต้องตามกฏหมาย นอกจากนี้ได้กําหนดให้มกี าร
จัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษทั ย่อยให้บริษทั ฯ สามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทํางบการเงินรวมได้
ทันกําหนดด้วย
3.7 คณะกรรมการส่งเสริมและอํานวยความสะดวกให้มกี ารฝึกอบรมและให้ความรูแ้ ก่ผเู้ กีย่ วข้องในระบบการ
กํากับดูแลกิจการของบริษทั ฯ เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผูบ้ ริหาร และเลขานุ การบริษทั เป็ นต้น เพื่อให้มกี าร
ปรับปรุงการปฏิบตั งิ านอย่างต่อเนื่อง การฝึกอบรมและให้ความรูอ้ าจกระทําเป็ นการภายในบริษทั ฯ หรือใช้บริการของ
สถาบันภายนอกก็ได้ ซึง่ เปิดเผยข้อมูลการฝึกอบรมและพัฒนาความรูอ้ ย่างต่อเนื่ออคณะกรรมการในรายงานประจําปี

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)
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ในกรณีท่มี กี ารเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือมีกรรมการเข้าใหม่ ฝ่ายจัดการจะจัดให้มเี อกสารและข้อมูลที่เป็ น
ประโยชน์ต่อการปฏิบตั หิ น้าที่ของกรรมการเข้าใหม่ รวมถึงจัดให้มกี ารแนะนํ าลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดําเนิน
ธุรกิจของบริษทั ฯ ให้แก่กรรมการใหม่
3.8 คณะกรรมการได้กาํ กับดูแลการดําเนินงานของคณะกรรมการ ให้เป็ นไปด้วยความเรียบร้อยสามารถ
เข้าถึงข้อมูลทีจ่ าํ เป็ น และมีเลขานุการบริษทั ฯ ทีม่ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์ทจ่ี าํ เป็ นและเหมาะสมต่อการสนับสนุนการ
ดําเนินงานของคณะกรรมการโดย
(1) บริษทั ฯ จัดให้มกี ารประชุมคณะกรรมการบริษทั อย่างน้อยทุกไตรมาส และมีการประชุมพิเศษเพิม่
ตามความจําเป็ น โดยมีการกําหนดวาระประชุมชัดเจนล่วงหน้าและมีวาระพิจารณาติดตามผลการดําเนินงานเป็ นประจํา
(2) บริษทั ฯ จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้
กรรมการทุกท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้คณะกรรมการได้มเี วลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ
ก่อนเข้าร่วมประชุม เว้นแต่กรณีมเี หตุจาํ เป็ นเร่งด่วน
(3) คณะกรรมการได้กําหนดคุณสมบัตแิ ละประสบการณ์ของเลขานุ การบริษทั ที่เหมาะสมที่จะปฏิบตั ิ
หน้ าที่ในการให้คําแนะนํ าเกี่ยวกับด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบดูแลการจัดการ
เอกสารการประชุมคณะกรรมการ เอกสารสําคัญต่าง ๆ และกิจกรรมของคณะกรรมการรวมทัง้ ประสานงานให้มกี าร
ปฏิบตั ติ ามมติคณะกรรมการ นอกจากนี้ คณะกรรมการได้เปิ ดเผยคุณสมบัตแิ ละประสบการณ์ของเลขานุ การบริษทั ใน
รายงานประจําปีของบริษทั
(4) เลขานุ การบริษัทฯ ได้รบั การฝึ กอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องซึ่งเป็ นประโยชน์ ต่อการ
ปฏิบตั หิ น้าทีจ่ ากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องอย่างสมํ่าเสมอ
หลักเกณฑ์ 4 สรรหาและพัฒนาประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและการบริหารบุคลากร
ในการสรรหาผู้บริหารของบริษทั ฯ คณะกรรมการบริษทั มีนโยบายกําหนดว่าบุคคลที่จะได้รบั การแต่งตัง้ ให้
ดํารงตําแหน่ งผู้บริหารของบริษทั ฯ จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกําหนด และมีความรู้ความสามารถ
รวมถึงประสบการณ์ทํางานที่เหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ด้วย คณะกรรมการบริษทั มีนโยบายส่งเสริม
และอํานวยความสะดวกให้มกี ารฝึ กอบรมและให้ความรูแ้ ก่ผูเ้ กี่ยวข้องในระบบการกํากับดูแลกิจการของบริษทั ฯ เช่น
กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร และเลขานุ การบริษัท เป็ นต้น เพื่อให้มกี ารปรับปรุงการปฏิบตั ิงานอย่า ง
ต่อเนื่อง การฝึกอบรมและให้ความรูอ้ าจกระทําเป็ นการภายในบริษทั ฯ หรือใช้บริการของสถาบันภายนอกก็ได้
คณะกรรมการบริษทั จะจัดให้มกี ารหมุนเปลีย่ นงานทีไ่ ด้รบั มอบหมายตามความถนัดของผูบ้ ริหารและพนักงาน
โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของงานและเวลาเป็ นหลัก โดยประธานเจ้าหน้ าที่บริหารจะกําหนดช่วงเวลาและ
พิจารณาผลการปฏิบตั ิงานดังกล่าวเพื่อเป็ นแผนพัฒนาและสืบทอดงานของบริษัทฯ ทัง้ นี้ เพื่อพัฒนาผู้บริหารและ
พนักงานให้มคี วามรูค้ วามสามารถในการทํางานมากขึน้ และให้สามารถทํางานแทนกันได้
4.1 การสรรหาและพัฒนาประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและผูบ้ ริหารระดับสูง
(1) ตามทีม่ ติประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2558 มีมติกําหนด
ขอบเขตหน้ าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอํานาจในการจ้าง
แต่งตัง้ โยกย้าย ปลดออกและเลิกจ้างพนักงานบริษัทในตําแหน่ งที่ต่ํากว่าประธานเจ้าหน้ าที่บริหาร และมีอํานาจ
กําหนดอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทนบําเหน็จรางวัล เงินโบนัส และปรับขึน้ เงินเดือนสําหรับพนักงานบริษทั ในตําแหน่ งทีต่ ่าํ
กว่าประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ภายใต้กรอบ และนโยบายทีค่ ณะกรรมการบริหารกําหนดไว้และ/หรือตามทีก่ ําหนดไว้ใน
อํานาจอนุ มตั ิ (Authority Limits)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)
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นอกจากนี้ ตามมติคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2559 ได้มมี ติเพิม่
ขอบเขตหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารในการพิจารณาสรรหาและคัดเลือกผูท้ ม่ี คี วามเหมาะสม
เพื่อดํารงตําแหน่ งประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารของบริษทั เพื่อเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณาแต่งตัง้ ต่อไป โดย
บุคคลดังกล่าวจะต้องมีความเหมาะสมในด้านความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ และเป็ น ผู้ท่ีมคี ุณ สมบัติ
ครบถ้วนตามนโยบายของคณะกรรมการบริษทั เกีย่ วกับการสรรหาผูบ้ ริหารด้วย
ทัง้ นี้ บุคคลทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ให้ดาํ รงตําแหน่งผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั ฯ จะต้องมีคุณสมบัตคิ รบถ้วน
ตามมาตรา 68 แห่ง พรบ. บริษทั มหาชนจํากัด และต้องไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 8/2553 เรื่อง การกําหนดลักษณะขาดความน่ าไว้วางใจของกรรมการและ
ผู้บริหารของบริษทั ฯ (รวมทัง้ ที่ได้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม) รวมทัง้ ต้องมีความรูค้ วามสามารถ รวมถึงประสบการณ์การ
ทํางานทีเ่ หมาะสมกับการดําเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ด้วย
4.2 คณะกรรมการควรกํากับดูแลให้มกี ารกําหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลทีเ่ หมาะสม
คณะกรรมการได้กาํ หนดโครงสร้างค่าตอบแทนทีเ่ ป็ นเครือ่ งจูงใจให้ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
ผูบ้ ริหารระดับสูงและบุคลากรอื่น ๆ ทุกระดับปฏิบตั งิ านให้สอดคล้องกับวัตถุประสงคและเป้าหมายหลักของบริษทั ฯ
และสอดคล้องกับผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาวซึง่ รวมถึง
(1) การพิจารณาความเหมาะสมของสัดส่วนค่าตอบแทนทีเ่ ป็ นเงินเดือน ผลการดําเนินงาน
งานระยะสัน้ เช่น โบนัส และผลการดําเนินงานระยะยาว
(2) การกําหนดนโยบายเกีย่ วกับการจ่ายค่าตอบแทน ควรคํานึงถึงปจั จัย เช่น ระดับค่าตอบแทนสูง
กว่าหรือเท่ากับระดับอุตสาหกรรมโดยประมาณ ผลการดําเนินงานของกิจการ
4.3 คณะกรรมการได้กาํ หนดให้มนี โยบายพัฒนาบุคลากรให้มจี าํ นวน ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และ
แรงจูงใจทีเ่ หมาะสม ซึง่ ได้เปิ ดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)
หลักปฏิบตั ิ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ (Nurture Innovation and
Responsible Business)
5.1 คณะกรรมการได้กํากับดูแลให้บริษทั ฯ ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรมมีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่ง แวดล้อ ม ไม่ล ะเมิด สิท ธิข องผู้ม ีส่ว นได้เ สีย เพื่อ เป็ น แนวทางให้ทุ ก ส่ว นในองค์ก รสามารถบรรลุ ว ตั ถุ ป ระสงค์
เป้าหมายหลัก ทีเ่ ป็ นไปด้วยความยังยื
่ น ซึง่ บรัทฯ ได้ให้ความสําคัญต่อสิทธิของผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็ นผูม้ ี
ส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ผูถ้ อื หุน้ และพนักงานของบริษทั ฯ หรือผูม้ สี ว่ นได้เสียภายนอก เช่น คู่คา้ ลูกค้า เป็ นต้น โดย
บริษทั ฯ ตระหนักดีวา่ การสนับสนุ นและข้อคิดเห็นจากผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุ่มจะเป็ นประโยชน์ในการดําเนินการและการ
พัฒนาธุรกิจของบริษทั ฯ ดังนัน้ บริษทั ฯได้ปฏิบตั ติ ามกฎหมายและข้อกําหนดทีเ่ กีย่ วข้องเพื่อให้สทิ ธิของผูม้ สี ว่ นได้เสีย
ดังกล่าวได้รบั การดูแลอย่างดี นอกจากนี้ในการดําเนินธุรกิจของบริษทั ฯ บริษทั ฯ ได้คาํ นึงถึงสิทธิของผูม้ สี ว่ นได้เสียทุก
ฝา่ ย ตามแนวทางดังต่อไปนี้
ผู้ถือ หุ้น : บริษัท ฯดํ า เนิ น ธุ ร กิจ ด้ว ยความโปร่ง ใสและมีป ระสิท ธิภ าพ โดยมุ่ง มันที
่ ่จ ะสร้า งผลการ
ดําเนินงานทีด่ แี ละการเจริญเติบโตทีม่ นคง
ั ่ เพือ่ ให้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ผถู้ อื หุน้ ในระยะยาว รวมทัง้ ดําเนินการ
เปิดเผยข้อมูลด้วยความโปร่งใสและเชื่อถือได้ต่อผูถ้ อื หุน้
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)
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พนักงาน : บริษทั ฯปฏิบตั ติ ่อพนักงานทุกรายอย่างเท่าเทียม เป็ นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ค วามสํา คัญต่ อการพัฒนาทัก ษะ ความรู้ความสามารถและศักยภาพของพนัก งานอย่า ง
สมํ่าเสมอ เช่น การจัดอบรม การสัมมนา และการฝึ กอบรม โดยให้โอกาสอย่างทัวถึ
่ งกับพนักงานทุกคนและพยายาม
สร้างแรงจูงใจให้พนักงานที่มคี วามรูค้ วามสามารถสูงให้คงอยู่กบั บริษทั ฯ เพื่อพัฒนาองค์กรต่อไป อีกทัง้ ยังได้กําหนด
แนวทางในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชัน่ รวมทัง้ ปลูกฝงั ให้พนักงานทุกคนปฏิบตั ติ ามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่
เกีย่ วข้อง เช่น การห้ามใช้ขอ้ มูลภายในอย่างเคร่งครัดเป็ นต้น
คู่ค้า : บริษทั ฯ มีกระบวนการในการคัดเลือกคู่ค้าโดยการให้คู่ค้าแข่งขันบนข้อมูลที่เท่าเทียมกัน และ
คัดเลือกคู่คา้ ด้วยความยุตธิ รรมภายใต้หลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่คา้ ของบริษทั นอกจากนี้ บริษทั ฯยังได้
จัดทํารูปแบบสัญญาที่เหมาะสมและเป็ นธรรมแก่คู่สญ
ั ญาทุกฝ่าย และจัดให้มรี ะบบติดตามเพื่อให้มนใจว่
ั ่ าได้มกี าร
้
ปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขของสัญญาอย่างครบถ้วน และปองกันการทุจริตและประพฤติมชิ อบในทุกขัน้ ตอนของกระบวนการ
จัดหา โดยบริษทั ฯ ซือ้ สินค้าจากคูค่ า้ ตามเงือ่ นไขทางการค้า ตลอดจนปฏิบตั ติ ามสัญญาต่อคูค่ า้ อย่างเคร่งครัด
ลูกค้า : บริษทั ฯ รับผิดชอบต่อลูกค้าโดยการรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าและบริการ รวมถึง
การตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าให้ครบถ้วนและครอบคลุมให้มากที่สุด เพื่อมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจ
ให้แก่ลูกค้าในระยะยาว นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังให้บริการหลังการขาย ตลอดจนให้ขอ้ มูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับสินค้าและ
บริการของบริษทั ฯรวมทัง้ ยังจัดให้มชี ่องทางให้ลูกค้าของบริษทั ฯ สามารถแจ้งปญั หาหรือการให้บริการที่ไม่เหมาะสม
เพือ่ ทีบ่ ริษทั ฯ จะได้ป้องกัน และแก้ไขปญั หาเกีย่ วกับสินค้าและบริการของ บริษทั ฯ ได้อย่างรวดเร็ว
เจ้าหนี้ : บริษทั ฯปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขต่างๆ ตามสัญญาทีม่ ตี ่อเจ้าหนี้เป็ นสําคัญ รวมทัง้ การชําระคืนเงิน
ต้นดอกเบีย้ และการดูแลหลักประกันต่างๆ ภายใต้สญ
ั ญาทีเ่ กีย่ วข้อง
คูแ่ ข่ง : บริษทั ฯ ประพฤติตามกรอบการแข่งขันทีด่ ี มีจรรยาบรรณและอยูใ่ นกรอบของกฎหมาย รวมทัง้
สนับสนุ นและส่งเสริมนโยบายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็ นธรรม
สัง คมและส่ว นรวม : บริษัท ฯ ใส่ใ จและให้ค วามสํา คัญ ต่อ ความปลอดภัยต่ อสัง คม สิง่ แวดล้อ มและ
คุณภาพชีวติ ของผูค้ นทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้องกับการดําเนินงานของบริษทั ฯ และส่งเสริมให้พนักงานของบริษทั ฯ มีจติ สํานึก
และความรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อมและสังคม รวมทัง้ จัดให้มกี ารปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ บริษทั ฯพยายามเข้าไปมีสว่ นร่วมในกิจกรรมต่างๆ ทีเ่ ป็ นการสร้างและรักษาไว้ซ่งึ
สิง่ แวดล้อมและสังคม
นอกจากนี้ ผูม้ สี ว่ นได้เสียสามารถสอบถามรายละเอียด แจ้งข้อร้องเรียน หรือเบาะแสการกระทําผิดทาง
กฎหมายความไม่ถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการผิดจรรยาบรรณธุรกิจของ
บริษทั ฯ ผ่านกรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบของบริษทั ได้ ทัง้ นี้ ข้อมูลร้องเรียนและเบาะแสทีแ่ จ้งมายังบริษทั ฯ
จะถูกเก็บไว้เป็ นความลับ โดยกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบจะดําเนินการสังการตรวจสอบข้
่
อมูลและหาแนว
ทางแก้ไข (หากมี) และจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั ต่อไป
5.2 คณะกรรมการจัดให้มกี รอบการกํากับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร ที่
สอดคล้องกับความต้องการของกิจการ ทัง้ ดูแลให้มกี ารนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิม่ โอกาสทางธุรกิจและ
พัฒนาการดําเนินงาน รวมถึงการบริหารความเสีย่ งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนี้คณะกรรมการยังกํากับให้ฝา่ ย
จัดการกําหนดนโยบายและมาตรการรักษาความมันคงปลอดภั
่
ยของระบบสารสนเทศ รวมถึงกําหนดวิธกี ารสื่อสาร
้
ให้กบั ผูใ้ ช้งาน เพือ่ ให้บริษทั ฯ สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์และเปาหมายหลักได้
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หลักปฏิบตั ิ 6 ดูแลให้มรี ะบบการบริหารความเสีย่ งและการควบคุมภายในทีเ่ หมาะสม (Strengthen Effective
Risk Management and Internal Control)
6.1 คณะกรรมการได้ตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารความเสีย่ ง เนื่องจากเห็นว่าการบริหารความ
เสีย่ งถือเป็ นรากฐานสําคัญของการบริหารธุรกิจ โดยกระบวนการบริหารความเสีย่ งไม่วา่ จะเป็ นการระบุความเสีย่ ง การ
ประเมินความเสีย่ ง ตลอดจนการควบคุมดูแลและทบทวนความเสีย่ งเป็ นประจําถือเป็ นการบริหารเชิงรุกทีบ่ ริษทั ฯ ต้อง
ทําและนํามาปฏิบตั อิ ย่างสมํ่าเสมอ
คณะกรรมการความเสี่ย งปฏิ บ ัติ ง านโดยตระหนั ก ถึ ง ขอบเขตหน้ า ที่ ต ามที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นกฎบัต รคณะ
กรรมการบริหารความเสีย่ งและทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ภายใต้การกํากับดูแลกิจการทีด่ รี วมถึงการ
ควบคุมภายในทีเ่ พียงพอและเหมาะสมกับธุรกิจ กับทัง้ มีการติดตามความเสีย่ งอย่างใกล้ชดิ ซึง่ เป็ นส่วนทีท่ าํ ให้บริษทั ฯ
สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ในการดําเนินตามแผนธุรกิจทีก่ ําหนดไว้ได้ ตลอดจนสามารถสร้างมูลค่าเพิม่ ให้บริษทั ฯ เพื่อ
ส่งมอบให้แก่ทงั ้ ผูถ้ อื หุน้ และผูท้ ม่ี สี ว่ นได้เสียของบริษทั ฯ ได้อย่างยังยื
่ น โดยการบริหารความเสีย่ งจะประกอบด้วยความ
เสีย่ งด้านกลยุทธ์ ความเสีย่ งด้านการปฏิบตั กิ าร ความเสีย่ งด้านการเงิน และความเสีย่ งจากการปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ
ซึ่งการบริหารความเสีย่ งเป็ นหน้าที่ของผู้บริหารและพนักงานทุกคน ที่ต้องสามารถระบุความเสีย่ งที่จะเกิดขึน้ ในการ
ปฏิบตั งิ าน และสามารถควบคุมหรือจัดการความเสีย่ งดังกล่าวให้อยูใ่ นระดับทีย่ อมรับได้
ป จั จุ บ ัน บริษัท ฯ ได้ม ีก ารบริห ารและจัด การความเสี่ย งด้า นต่ า งๆ โดยการใช้ก ารกํ า กับ ดูแ ลที่ดี (Good
Corporate Governance : GCG ) มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ระบบการควบคุมภายใน ระบบประเมินผล
การดําเนินงาน ดัชนีวดั ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators : KPIs) การดําเนินงานตามนโยบายคุณภาพ
ตามมาตรฐานต่าง ๆ อาทิ มาตรฐาน ISO 9001:2015
การประเมินความเสีย่ งเป็ นกระบวนการทีป่ ระกอบด้วย การวิเคราะห์ การประเมิน และการจัดระดับความเสีย่ ง
ทีม่ ผี ลกระทบต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์ของการดําเนินงานของบริษทั ฯ โดยได้พจิ ารณาปจั จัยทัง้ ภายนอกและภายใน
องค์กรทีอ่ าจส่งผลให้บริษทั ฯ ไม่สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ทก่ี ําหนดไว้ ซึง่ บริษทั ฯ ได้กําหนดเกณฑ์การประเมินความ
เสีย่ งไว้ ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ซึ่งสามารถ
กําหนดเกณฑ์ได้ทงั ้ เกณฑ์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพโดยใช้เป็ นพืน้ ฐานในการประเมินความเสีย่ งต่าง ๆ
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งบริษทั ฯให้ฝ่ายที่รบั ผิดชอบความเสีย่ งแต่ละเรื่องรายงานสถานะความเสีย่ ง
รวมถึงให้ฝ่ายทีเ่ กี่ยวข้องวิเคราะห์และติดตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทัง้ ภายในและภายนอกรวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงในความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
ซึ่งอาจส่งผลให้ต้องมีการทบทวนจัดการความเสี่ยงและการจัดลําดับ
ความสําคัญ รวมถึงอาจนําไปใช้ในการทบทวนนโยบายการบริหารความเสีย่ งซึง่ จะมีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้
6.2 คณะกรรมการได้จดั ตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบทีส่ ามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ
โดย
(1) คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระของบริษทั อย่างน้อย 3 คน โดยมีกรรมการ
อย่างน้อย 1 คน เป็ นผูม้ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
(2) คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นคณะกรรมการอิสระทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ เพื่อช่วยสนับสนุ นคณะกรรมการบริษทั
ในการกํากับดูแลและตรวจสอบการบริหารงาน การควบคุมภายใน และการปฏิบตั ติ ามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ การ
จัดทํารายงานทางการเงิน เพื่อให้การปฏิบตั งิ านและการเปิ ดเผยข้อมูลของบริษทั ฯ เป็ นไปอย่างโปร่งใสและน่ าเชื่อถือ
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โดยมีอํานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบทีส่ าํ คัญ ซึง่ กําหนดอยูใ่ นกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ ได้รบั การอนุ มตั ิ
ตามมติของทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 3/2558 วันที่ 2 มีนาคม 2558 ดังนี้
(2.1) สอบทานให้บริษทั ฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
(2.2) สอบทานให้บริษทั ฯ มีระบบควบคุมภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบ
ภายใน (Internal audit) ทีม่ คี วามเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่ วยงานตรวจสอบ
ภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่ วยงานตรวจสอบภายใน หรือ
หน่วยงานอื่นใดทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ วกับการตรวจสอบภายใน
(2.3) สอบทานให้บริษทั ฯ ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนด
ของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ
(2.4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ บุคคลซึง่ มีความเป็ นอิสระเพื่อทําหน้าทีเ่ ป็ นผูส้ อบบัญชีของ
บริษทั ฯ และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทัง้ เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มฝี ่ายจัดการเข้าร่วม
ประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้
(2.5) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจจะมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้
เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทัง้ ประกาศและข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย/กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ นี้ เพื่อให้มนใจว่
ั ่ ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อ
บริษทั ฯ
(2.6) จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี ของบริษทั ฯ
ซึง่ รายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นทีเ่ ชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของ
บริษทั ฯ
(ข) ความเห็นเกีย
่ วกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทั ฯ
( ค ) ความเห็น เกี่ย วกับ การปฏิบ ต
ั ิตามกฎหมายว่า ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ
(ง) ความเห็นเกีย
่ วกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
(จ) ความเห็นเกีย
่ วกับรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
( ฉ ) จํา นวนการประชุ ม คณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้า ร่ว มประชุ ม ของกรรมการ
ตรวจสอบ แต่ละท่าน
(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมทีค
่ ณะกรรมการตรวจสอบได้รบั จากการปฏิบตั หิ น้าที่
ตามกฎบัตร (Charter)
(ซ) รายการอื่นใดทีเ่ ห็นว่าผูถ
้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ และผูล้ งทุนทัวไปควรทราบภายใต้
่
ขอบเขต
หน้าทีแ่ ละ ความรับผิดชอบทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
(2.7) ทบทวนและเสนอแก้ไขขอบเขตอํานาจ หน้ า ที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบให้สอดคล้องกับสภาวการณ์
(2.8) ตรวจสอบและสอบสวนผูท้ เ่ี กี่ยวข้องภายใต้อํานาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบ และ
มีอาํ นาจใน การว่าจ้างหรือนําผูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะด้านมาช่วยงานตรวจสอบและสอบสวน
(2.9) หากพบหรือมีขอ้ สงสัยว่ามีรายการหรือการกระทําดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมี
นัยสําคัญต่อ ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษทั ฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการ
บริษทั เพือ่ ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
(ก) รายการทีเ่ กิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
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บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
(ข) การทุจริตหรือมีสงิ่ ผิดปกติหรือมีความบกพร่องทีส่ าํ คัญในระบบควบคุมภายใน

การฝ่า ฝื น กฎหมายว่ า ด้ว ยหลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ ข้อ กํ า หนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ
หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดํา เนิ นการให้มกี ารปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาข้า งต้น
กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทําตามข้างต้นต่อสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(2.10) ให้ความเห็นต่อฝ่ายจัดการเกี่ยวกับการแต่งตัง้ เลิกจ้าง ผลการดําเนินงาน งบประมาณ
และอัตราของ ฝา่ ยตรวจสอบภายใน
(2.11) จัดทํารายงานการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษทั อย่าง
น้อยปีละ 1 ครัง้
(2.12) สอบทาน และให้ค วามเห็น ในรายงานผลการประเมิน การกํา กับดูแ ลกิจ การและความ
รับผิดชอบต่อสังคม และการต่อต้านการคอร์รปั ชันประจํ
่
าปี ซึง่ ได้จดั ทําโดยคณะกรรมการชุดย่อยทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
(ค)

(2.13) ปฏิ บ ั ติ ก ารอื่ น ใดตามที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท มอบหมายด้ ว ยความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบต้องมีคณ
ุ สมบัติเพิ่ มเติ มดังนี ี้
(1) ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดในบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย
บริษทั ร่วมผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี าํ นาจควบคุมบริษทั ทัง้ นี้โดยให้นบั รวมหุน้ ทีถ่ อื โดยผูท้ เ่ี กีย่ วข้องด้วย
(2) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการที่มสี ่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือน
ประจํา หรือผูม้ อี ํานาจควบคุมของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยลําดับเดียวกัน ผูถ้ อื หุน้ ราย
ใหญ่ หรือของผูม้ อี าํ นาจควบคุมของบริษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนเข้า
ดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการตรวจสอบ
(3) ไม่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ ราย
ใหญ่ หรือผู้มอี ํานาจควบคุมของบริษทั ฯ ในลักษณะที่อาจจะเป็ นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน
รวมทัง้ ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั หรือผูม้ อี าํ นาจควบคุมของผูท้ ม่ี คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่
บริษทั ย่อย ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ํานาจควบคุมของบริษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่
น้อยกว่าสองปี อีกทัง้ ไม่มผี ลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทัง้ ในด้านการเงินและการบริหารงาน
ของบริษทั ฯ บริษทั ในเครือบริษทั ร่วม หรือบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง ในลักษณะทีจ่ ะทําให้ขาดความเป็ นอิสระ
(4) ไม่มคี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะทีเ่ ป็ นบิดามารดา
คู่สมรสพีน่ ้องและบุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ ผูม้ อี ํานาจ
ควบคุม หรือบุคคลทีจ่ ะได้รบั การเสนอชื่อเป็ นกรรมการหรือผูม้ อี าํ นาจควบคุมของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
(5) ไม่เป็ นกรรมการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษทั ผูถ้ อื
หุน้ รายใหญ่หรือผูถ้ อื หุ้นซึ่งเป็ นผู้ท่เี กี่ยวข้องกับผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ นอกจากนี้แล้วยังต้องสามารถแสดงความเห็นหรือ
รายงานได้อย่างมีอสิ ระตามภารกิจที่ได้รบั มอบหมายโดยไม่คํานึงถึงผลประโยชน์ใดๆ ทีจ่ ะมาบีบบังคับให้ไม่สามารถ
แสดงความเห็นได้ตามทีพ่ งึ จะเป็ น
(6) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูต้ รวจสอบบัญชีของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ ราย
ใหญ่ ผูม้ อี ํานาจควบคุม หรือนิตบิ ุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ัย ผูม้ อี ํานาจควบคุม หรือหุน้ ส่วน
ผูจ้ ดั การของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผสู้ อบบัญชีบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือผูม้ อี ํานาจควบคุมของ
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บริษทั ฯสังกัดอยูเ่ ว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนเข้าดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการ
ตรวจสอบ
(7) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่ รวมถึงการให้บริการเป็ นทีป่ รึกษากฎหมายหรือ
ทีป่ รึกษาทางการเงิน ซึง่ ได้รบั ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื
หุน้ รายใหญ่ผมู้ อี ํานาจควบคุมของบริษทั ฯ และนิตบิ ุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง ทัง้ นี้ในกรณีทผ่ี ใู้ ห้บริการทางวิชาชีพเป็ น
นิตบิ ุคคลให้รวมถึงการเป็ นผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จดั การของผู้
ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนเข้าดํารงตําแหน่งเป็ น
กรรมการตรวจสอบ
(8) ไม่ประกอบกิจการที่มสี ภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มนี ัยกับบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย
หรือไม่เป็ นหุ้นส่วนที่มนี ัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็ นกรรมการที่มสี ่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รบั
เงินเดือนประจํา หรือถือหุน้ ร้อยละหนึ่งของจํานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั ย่อยอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่
มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแบ่งปนั ทีม่ นี ยั กับกิจการของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย
(9) คณะกรรมการตรวจสอบต้ อ งเป็ น กรรมการอิ ส ระของบริษั ท ฯ ตามคุ ณ สมบัติ ท่ี สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด
6.3 บริษทั ฯ มีนโยบายขจัดปญั หาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มี
เหตุผลและเป็ นอิสระภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี เพื่อผลประโยชน์ ของบริษัทฯ เป็ นสําคัญ โดยกําหนดให้ผู้ท่มี สี ่วน
เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวโยงกับรายการที่พจิ ารณาเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้ท่เี กี่ยวข้องให้บริษทั ฯ
ทราบ และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณา รวมถึงไม่มอี าํ นาจอนุมตั ใิ นรายการดังกล่าว
บริษทั ฯ มีนโยบายในการทํารายการเกีย่ วโยงกัน และรายการทีม่ คี วามขัดแย้งทางผลประโยชน์ทส่ี อดคล้องกับ
กฎหมาย ตลอดจนข้อบังคับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทัง้ จะเปิ ดเผย
รายการดังกล่าวไว้ในรายงานประจําปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)
คณะกรรมการมีขอ้ กําหนดให้กรรมการรายงานการมีสว่ นได้เสียอย่างน้อยก่อนการพิจารณาวาระการประชุม
คณะกรรมการ และบันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการควรดูแลให้กรรมการที่มสี ่วนได้เสีย
อย่างมีนยั สําคัญในลักษณะทีอ่ าจทําให้กรรมการรายดังกล่าวไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ งดเว้นจากการมีสว่ น
ร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระนัน้
หลักปฏิบตั ิ 7 รักษาความน่าเชือ่ ถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล (Ensure Disclosure and Financial
Integrity)
7.1 คณะกรรมการกํากับดูแลให้มรี ะบบการจัดทํารายงานทางการเงินและการเปิ ดเผยข้อมูลสําคัญต่าง ๆ
ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบตั ทิ เ่ี กีย่ วข้อง
(1) คณะกรรมการกํากับดูแลให้บุคลากรทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดทําและเปิ ดเผยข้อมูล มีความรู้ ทักษะ
และประสบการณ์ ท่เี หมาะสมกับหน้ าที่ความรับผิดชอบ และมีจํานวนเพียงพอ โดยบุคลากรดังกล่าวหมายรวมถึง
ผูบ้ ริหารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน ผูจ้ ดั ทําบัญชี ผูต้ รวจสอบภายใน เลขานุการบริษทั และนักลงทุนสัมพันธ์
(2) คณะกรรมการบริษัท ให้ค วามสํา คัญ ต่ อ การเปิ ด เผยข้อ มูล ที่ม ีค วามถูก ต้อ งครบถ้ว นเพีย งพอ
โปร่งใส และทันเวลา ทัง้ ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทัวไป
่
ตลอดจนข้อมูลอื่นทีม่ ผี ลหรืออาจมีผลกระทบต่อ ราคา
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)
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บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
หลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ซึง่ ล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผูล้ งทุนและผูม้ สี ว่ นได้เสียของบริษทั โดยบริษทั ฯ จะ
เปิ ด เผยข้อมูลดัง กล่า วตามหลัก เกณฑ์ข องสํา นัก งานคณะกรรมการกํา กับ
หลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(3) บริษทั ฯ ให้ความสําคัญต่องบการเงินของบริษทั ฯ และสารสนเทศทางการเงินทีป่ รากฏในรายงาน
ประจําปีโดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็ นผูส้ อบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายในรวมถึง
การเปิดเผยข้อมูลสําคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินและรายงานให้คณะกรรมการบริษทั ทราบ และ
จะจัดให้มรี ายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคูก่ บั รายงานของผูส้ อบบัญชีใน
รายงานประจําปี
(4) ในการให้ความเห็นชอบการเปิดเผยข้อมูล คณะกรรมการควรคํานึงถึงปจั จัยทีเ่ กีย่ วข้องโดยในกรณี
ทีเ่ ป็ นรายงานทางการเงิน ควรพิจารณาปจั จัยอย่างน้อยดังต่อไปนี้ดว้ ย
(4.1) ผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
(4.2) ความเห็นของผูส้ อบบัญชีในรายงานทางการเงิน และข้อสังเกตของผูส้ อบบัญชีเกีย่ วกับระบบ
ควบคุมภายใน รวมทัง้ ข้อสังเกตของผูส้ อบบัญชีผา่ นการสือ่ สารในช่องทางอื่นๆ (ถ้ามี)
(4.3) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
(4.4) ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์และนโยบายของบริษทั
(5) คณะกรรมการกํากับให้การเปิดเผยข้อมูล ซึง่ รวมถึงงบการเงิน รายงานประจําปี แบบ 56-1
สามารถสะท้อนฐานะการเงินและผลการดําเนินงานอย่างเพียงพอ รวมทัง้ สนับสนุ นให้บริษทั ฯ จัดทําคําอธิบายและการ
วิเคราะห์ของฝา่ ยจัดการ (management discussion and analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบการเปิ ดเผยงบการเงิน
ทุกไตรมาส ทัง้ นี้ เพื่อให้นักลงทุนได้รบั ทราบข้อมูลและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ กับฐานะการเงินและผลการ
ดําเนินงานของบริษทั ในแต่ละไตรมาสได้ดยี งิ่ ขึน้ นอกจากข้อมูลตัวเลขในงบการเงินเพียงอย่างเดียว
7.2 คณะกรรมการได้ตดิ ตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชําระ
หนี้โดย

(1) คณะกรรมการกําหนดให้ฝ่ายจัดการมีการติดตามและประเมินฐานะทางการเงินของกิจการและมี
การรายงานต่อคณะกรรมการอย่างสมํ่าเสมอ โดยคณะกรรมการและฝา่ ยจัดการจะร่วมกันหาทางแก้ไขโดยเร็วหากเริม่ มี
สัญญาณบ่งชีถ้ งึ ปญั หาสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชําระหนี้
(2) ในการอนุ มตั กิ ารทํารายการใด ๆ หรือการเสนอความเห็นให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ อนุมตั ิ คณะกรรมการ
จะต้องพิจารณาอย่างถีถ่ ว้ นและต้องมันใจว่
่ าการทํารายการดังกล่าวจะไม่กระทบต่อความต่อเนื่องในการดําเนินกิจการ
สภาพคล่องทางการเงิน หรือความสามารถในการชําระหนี้

7.3 บริษทั ฯ ได้แต่งตัง้ นาย พงศ์ไท ตันติสนุ ทรเป็ นเจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations)
เพื่อทําหน้าทีต่ ดิ ต่อสือ่ สารกับนักลงทุนหรือผูถ้ อื หุน้ โดยบริษทั ฯ จะจัดให้มกี ารประชุมเพื่อวิเคราะห์ผลการดําเนินงาน
เป็ นประจํา รวมทัง้ จะเผยแพร่ขอ้ มูลของบริษทั ฯ ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทัวไปของบริ
่
ษทั ฯ ให้แก่ผูถ้ อื หุน้
นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษทั จัดอันดับความน่ าเชื่อถือ และหน่ วยงานรัฐทีเ่ กี่ยวข้องรับทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ
กล่าวคือ การรายงานต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษทั ฯ นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังให้ความสําคัญในการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างสมํ่าเสมอทัง้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผถู้ อื หุน้ ได้รบั ข่าวสารเป็ นประจําผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั ฯ โดยข้อมูลทีอ่ ยูบ่ น
เว็บไซต์ของบริษทั ฯ จะมีการปรับปรุงให้ทนั สมัยอยูเ่ สมอ ซึง่ ข้อมูลดังกล่าวรวมถึงวิสยั ทัศน์ พันธกิจ งบการเงิน ข่าว
ประชาสัมพันธ์ รายงานประจําปี โครงสร้างบริษทั และผูบ้ ริหาร ตลอดจนโครงสร้างการถือหุน้ และผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
หนังสือเชิญประชุม เอกสารทางทะเบียนของบริษทั ฯ กฎบัตรต่างๆ เป็ นต้น
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)
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บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
หลักปฏิบตั ิ 8 สนับสนุ นการมีสว่ นร่วมและการสือ่ สารกับผูถ้ อื หุน้ (Ensure Engagement and Communication
with Shareholders)
8.1 บริษทั ฯ ตระหนักและให้ความสําคัญในสิทธิขนั ้ พืน้ ฐานต่าง ๆ ของผูถ้ อื หุน้ ทัง้ ในฐานะของนักลงทุนใน
หลักทรัพย์และเจ้าของบริษทั เช่น สิทธิในการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย์ท่ตี นถืออยู่ สิทธิในการที่จะได้รบั ส่วนแบ่งผล
กําไรจากบริษทั ฯ สิทธิในการได้รบั ข้อมูลอย่างเพียงพอ สิทธิต่าง ๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความ
คิดเห็น สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรือ่ งสําคัญของบริษทั ฯ เช่น การจัดสรรเงินปนั ผล การแต่งตัง้ หรือถอดถอนกรรมการ
การแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี การอนุ มตั ธิ ุรกรรมทีส่ าํ คัญและมีผลต่อทิศทางในการดําเนินธุรกิจของบริษทั ฯ รวมถึงการแก้ไข
หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษทั ฯ เป็ นต้น
(1) บริษทั ฯแจ้งกําหนดการประชุมผูถ้ อื หุน้ รวมทัง้ วาระการประชุมทีเ่ กี่ยวข้องต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และเผยแพร่กําหนดการประชุมดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั ฯ รวมทัง้ จะจัดทําและเผยแพร่หนังสือ
เชิญประชุมทัง้ ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษทั ฯ เช่นกัน
(2) บริษทั ฯอํานวยความสะดวกให้ผูถ้ อื หุน้ รายย่อยสามารถเสนอชื่อกรรมการหรือเสนอวาระเพิม่ เติม
ได้กอนวันประชุมผูถ้ อื หุน้ โดยบริษทั ฯ จะกําหนดหลักเกณฑ์ทช่ี ดั เจนเป็ นการล่วงหน้าเกี่ยวกับวิธกี ารทีใ่ ห้ผถู้ อื หุน้ ราย
ย่อยจะเสนอชื่อบุคคลเพือ่ เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการรวมทัง้ หลักเกณฑ์เพื่อพิจารณาว่าบริษทั ฯ จะเพิม่ วาระการประชุม
ทีผ่ ถู้ อื หุน้ รายย่อยเสนอหรือไม่
(3) ในการดําเนินการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครัง้ บริษทั ฯให้โอกาสแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกั
นโดยก่อนเริม่ การประชุมประธานในทีป่ ระชุมจะชีแ้ จงวิธกี ารใช้สทิ ธิออกเสียงและวิธนี ับคะแนนเสียงของผูถ้ อื หุน้ ทีต่ อ้ ง
ลงมติในแต่ละวาระและยังเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทุกรายสามารถแสดงความคิดเห็
นข้อ เสนอแนะรวมทัง้ ซัก ถามในแต่ ล ะวาระโดยใช้เ วลาอย่า งเหมาะสม และเพีย งพอ โดยประธานในที่ป ระชุ ม จะ
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระทีก่ ําหนดไว้ รวมทัง้ จะมิให้ผบู้ ริหารเพิม่ วาระการประชุมทีไ่ ม่แจ้งให้ผูถ้ อื หุน้ ทราบ
ล่วงหน้าโดยไม่จาํ เป็ น โดยเฉพาะวาระทีม่ คี วามสําคัญซึง่ ผูถ้ อื หุน้ ต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ
(4) ในวาระเลือกตัง้ กรรมการบริษทั ฯสนับสนุนให้มกี ารเลือกตัง้ เป็ นรายคน
(5) บริษัทฯจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทัง้ ข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ ให้ผู้ถือหุ้น
รับทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน หรือระยะเวลาอื่นใดตามที่กฎหมายหรือ
กฎระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อ งประกาศกํ า หนด โดยในแต่ ล ะวาระการประชุ ม จะมี ค วามเห็ น ของ
คณะกรรมการบริษทั ประกอบ รวมทัง้ ข้อมูลประกอบการประชุมทีเ่ พียงพอเพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ ได้มเี วลาใน
การศึก ษาข้อมูลล่ว งหน้ าก่ อนวันประชุม นอกจากนี้ บริษัทฯ จะนํ า ข้อมูลดังกล่าวเผยแพร่ลงใน
เว็บไซต์ของบริษทั ก่อนวันประชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วย
(6) ก่อนวันประชุมผูถ้ อื หุน้ บริษทั ฯเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ อื หุน้ สามารถส่งความเห็น ข้อเสนอแนะ หรือข้อ
ซักถามได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุมตามหลักเกณฑ์ท่บี ริษทั ฯ กําหนด โดยบริษทั ฯ จะเผยแพร่หลักเกณฑ์ดงั กล่าวผ่าน
ทางเว็บไซต์ของบริษทั ฯ
(7) ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง บริษทั ฯเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สามารถมอบ
ฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่นใดเข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดตามทีบ่ ริษทั ฯ
ได้จดั ส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม
(8) ในการประชุมผู้ถอื หุน้ บริษทั ฯเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ อื หุน้ ทุกรายมีสทิ ธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดง
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะหรือตัง้ คําถามในวาระต่าง ๆ ทีเ่ กี่ยวข้องได้อย่างอิสระก่อนการลงมติในวาระใด ๆ และจะมี
กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ทีเ่ กีย่ วข้องเข้าร่วมในการประชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ ตอบคําถามในทีป่ ระชุม
(9) บริษทั ฯจัดให้มบี ุคลากรทีเ่ ป็ นอิสระทําหน้าทีช่ ว่ ยในการตรวจนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
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(10) ภายหลังการประชุมผูถ้ อื หุน้ แล้วเสร็จบริษทั ฯจัดทํารายงานการประชุมทีบ่ นั ทึกข้อมูลอย่างถูกต้อง
และครบถ้วนในสาระสํา คัญรวมทัง้ จะมีการบัน ทึกประเด็น ข้อซักถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่สําคัญไว้ ใน
รายงานการประชุมเพื่อให้ผถู้ อื หุน้ สามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้บริษทั ฯ จะนําผลการลงคะแนนในแต่ละวาระรวมทัง้
รายงานการประชุมเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษทั ฯ เพือ่ ให้ผถ้ อื หุน้ ได้พจิ ารณา
8.2 คณะกรรมการได้กาํ หนดให้การดําเนินการในวันประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส
มีประสิทธิภาพ และเอือ้ ให้ผถู้ อื หุน้ สามารถใช้สทิ ธิของตน
(1) ในการจัดประชุมผู้ถอื หุ้น บริษทั ฯใช้สถานที่ซ่งึ สะดวกแก่การเดินทาง โดยจะแนบแผนที่ซ่งึ แสดง
สถานทีจ่ ดั การประชุมผูถ้ อื หุน้ ไว้ในหนังสือเชิญประชุม รวมถึงเลือกวันเวลาทีเ่ หมาะสม และจัดสรรเวลาในการประชุม
อย่างเพียงพอ ทัง้ นี้ เพือ่ ให้เป็ นไปตามนโยบายทีจ่ ะอํานวยความสะดวกให้แก่ผถู้ อื หุน้ ของบริษทั
(2) บริษทั ฯสนับสนุ นให้มกี ารใช้บตั รลงคะแนนเสียงในทุกวาระ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ใน
การนับผลการลงคะแนน
8.3 คณะกรรมการได้ดแู ลให้การเปิดเผยมติทป่ี ระชุมและการจัดทํารายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นไป
อย่างถูกต้องและครบถ้วน โดยคณะกรรมการได้ดูแลให้การจัดส่งสําเนารายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ ให้ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผูถ้ อื หุน้
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10.

ความรับผิ ดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities: CSR)

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

นโยบายภาพรวม

บริษทั ฯ มีเจตนารมณ์ท่จี ะดําเนินธุรกิจ ให้เจริญเติบโตบนพืน้ ฐานของธรรมาภิบาลและการดูแลรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิง่ แวดล้อมอย่างยังยื
่ น รวมทัง้ คํานึงถึงผลประโยชน์ของผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุ่มเป็ นสําคัญ ทัง้ นี้ เพือ่ มุง่ หวังให้
ภาคอุตสาหกรรมอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมได้อย่างเป็ นสุข และพัฒนายกระดับความเจริญก้าวหน้าไปพร้อม ๆ กัน
เพื่อให้เป็ นไปตามเจตนารมณ์และแนวคิดดังกล่าวข้างต้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 2
มีนาคม 2558 จึงกําหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม และสิง่ แวดล้อม (CSR Policy) ให้เป็ นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการทางธุรกิจ (CSR in process) โดยแบ่งออกเป็ น 7 หมวดดังต่อไปนี้
1. การประกอบกิจการด้วยความเป็ นธรรม
บริษทั ฯ มุ่งเน้นที่จะประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็ นธรรม มีจรรยาบรรณ และตัง้ มันที
่ ่จะแข่งขัน
ทางการค้าตามหลักจริยธรรมในการประกอบการค้า กฎหมาย และหลักการแข่งขันทางการค้าอย่างเสมอภาคกัน
รวมถึงปฏิเสธพฤติกรรมใด ๆ ก็ตามทีข่ ดั ขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม เช่น การแสวงหาข้อมูลทีค่ วามเป็ นความลับ
ของคู่แข่งทางการค้า การเรียก รับ และไม่ให้ผลประโยชน์ใด ๆ ทีไ่ ม่สุจริตทางการค้าในการจัดซื้อเครื่องจักร เป็ นต้น
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังได้เคารพต่อสิทธิในทรัพย์สนิ ทางปญั ญาของผูอ้ ่นื โดยบริษทั ฯ มีนโยบายให้บุคลากรปฏิบตั ติ าม
กฎหมายหรือข้อกําหนดเกีย่ วกับสิทธิในทรัพย์สนิ ทางปญั ญา อาทิ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทม่ี ลี ขิ สิทธิ ์ถูกต้องตาม
กฎหมาย เป็ นต้น อีกทัง้ บริษทั ฯ มีโครงการรณรงค์การส่งเสริมและปลูกจิตใต้สาํ นึกให้แก่บุคลากรของบริษทั ฯ ในทุก
ระดับชัน้ ให้เกิดความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย
2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่
บริษทั ฯ มีการบริหารกิจการบนพืน้ ฐานความโปร่งใส มีจริยธรรม ยึดมันในหลั
่
กการการกํากับดูแลกิจการ และ
ปฏิบตั ติ ามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ การให้หรือรับสินบนกับเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ
หรือภาคเอกชน โดยบริษทั ฯ ได้กําหนดโครงสร้างองค์กรให้มกี ารแบ่งหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ กระบวนการทํางาน และ
สายการบังคับบัญชาในแต่ละหน่ วยงานให้มคี วามชัดเจน เพื่อให้มกี ารถ่วงดุลอํานาจและมีความรัดกุมในการตรวจสอบ
ระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังได้กําหนดแนวทางการปฏิบตั ใิ ห้แก่กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน
ของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ดังนี้
1.

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

3.
4.

5.
6.

7.
8.

9.

กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานของบริษทั ฯ มีหน้าที่ตอ้ งรายงานให้บริษทั ฯ ทราบถึงการกระทําที่
เข้าข่ายการทุจริตคอร์รปั ชันที
่ เ่ กีย่ วข้องกับบริษทั ฯ โดยแจ้งต่อผูบ้ งั คับบัญชา หรือบุคคลทีร่ บั ผิดชอบ
และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ
บริษทั ฯ จะให้ความเป็ นธรรมและคุม้ ครองผูร้ อ้ งเรียนทีแ่ จ้งเรื่องการทุจริตคอร์รปั ชัน่ รวมทัง้ บุคคลที่
ให้ความร่วมมือในการรายงานและในกระบวนการสอบสวนการทุจริตคอร์รปั ชัน่
คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริหาร และฝ่ายจัดการต้องปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างในการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ และมีหน้ าที่ในการให้การส่งเสริมและสนับสนุ นนโยบายต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รปั ชัน่ เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผูท้ เ่ี กี่ยวข้องทุกฝา่ ย รวมทัง้ ทบทวนความเหมาะสม
ของนโยบายและมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพธุรกิจ ระเบียบ
ข้อบังคับ และข้อกําหนดของกฎหมาย
ผูท้ ก่ี ระทําการทุจริตคอร์รปั ชันจะต้
่ องได้รบั การพิจารณาโทษทางวินยั ตามระเบียบทีบ่ ริษทั ฯ กําหนด
ไว้ และอาจได้รบั โทษตามกฎหมาย หากการกระทํานัน้ ผิดกฎหมาย
บริษัทฯ จัดให้มกี ารฝึ กอบรมและการเผยแพร่ความรู้ให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของ
บริษทั ฯ ให้มคี วามเข้าใจในการปฏิบตั ติ ามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ และส่งเสริมด้าน
คุณธรรม ความซื่อสัตย์ความรับผิดชอบ และภาระหน้าทีข่ องตน
ั ญา คู่คา้ หรือบุคคลอื่นทีต่ อ้ งปฏิบตั หิ น้าทีท่ เ่ี กี่ยวข้องกับบริษทั ฯ รายงาน
บริษทั ฯ สนับสนุ นให้คู่สญ
การละเมิดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันของบริ
่
ษทั
บริษัท ฯ มีน โยบายในการสรรหาหรือ การคัด เลือ กบุ ค ลากร การเลื่อ นตํ า แหน่ ง การฝึ ก อบรม
การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน และการกําหนดค่าตอบแทนของพนักงานและลูกจ้างของบริษทั ฯ
อย่า งเป็ น ธรรมและเพียงพอ เพื่อ ป้ อ งกัน การทุจ ริตคอร์ร ปั ชันภายในองค์
่
ก ร และเป็ น การสร้า ง
หลักประกันให้แก่พนักงานและลูกจ้างของบริษทั ฯ
่
่อ ง
เพื่อความชัดเจนในการดําเนินการในเรื่องที่มคี วามเสีย่ งสูงกับการเกิดการทุจริตคอร์รปั ชันในเรื
ดังต่อไปนี้ ให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษทั ฯ ต้องปฏิบตั ิด้วยความระมัดระวัง และ
ตรวจสอบให้แน่ชดั
9.1. การให้ มอบหรือรับของกํานัล และการเลีย้ งรับรองจะต้องเป็ นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตาม
กฎหมาย เป็ นตามธรรมเนียมทางการค้าปกติหรือประเพณีนิยมในมูลค่าทีเ่ หมาะสม
9.2. การให้ห รือรับเงินบริจ าค หรือ เงิน สนับ สนุ น ต้อ งเป็ น ไปอย่า งโปร่งใส และถูก ต้อ งตาม
กฎหมาย โดยต้องมันใจว่
่ าการให้หรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุ นดังกล่าวไม่ได้เป็ น
การอําพรางการติดสินบน
9.3. ในการดําเนิ น กิจ การ การติดต่อ การเจรจา การประมูล และการดําเนิ น การอื่น ๆ กับ
หน่ ว ยงานภาครัฐ หรือ เอกชนจะต้อ งเป็ น ไปอย่ า งโปร่ ง ใส และถู ก ต้ อ งตามกฎหมาย
นอกจากนี้ กรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษทั ฯ จะต้องไม่ให้หรือรับ
สินบนในทุกขัน้ ตอนของการดําเนินกิจการ

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)

10 - 2

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริษทั ฯ มีนโยบายสนับสนุ นและเคารพการปกป้องสิทธิมนุ ษยชน โดยการปฏิบตั ติ ่อผูท้ ม่ี สี ว่ นเกี่ยวข้องไม่ว่า
จะเป็ นพนักงาน ชุมชน และสังคมรอบข้างด้วยความเคารพในคุณค่าของความเป็ นมนุ ษย์ คํานึงถึงความเสมอภาคและ
เสรีภาพทีเ่ ท่าเทียมกัน ไม่ละเมิดสิทธิขนั ้ พืน้ ฐาน และไม่เลือกปฏิบตั ไิ ม่ว่าจะเป็ นในเรื่องของเชือ้ ชาติ สัญชาติ ศาสนา
ภาษา สีผวิ เพศ อายุ การศึกษา สภาวะทางร่างกาย หรือสถานะทางสังคม รวมถึงจัดให้มกี ารดูแลไม่ให้ธุรกิจของ
บริษทั ฯ เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุ ษยชน เช่น การใช้แรงงานเด็ก และการคุกคามทางเพศ เป็ นต้น
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้สง่ เสริมให้มกี ารเฝ้าระวังการปฏิบตั ติ ามข้อกําหนดด้านสิทธิมนุ ษยชน โดยจัดให้มกี ารมีสว่ นร่วม
ในการแสดงความคิดเห็น และช่องทางในการร้องเรียนสําหรับผูท้ ไ่ี ด้รบั ความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิอนั เกิดจาก
การดําเนินธุรกิจของบริษทั ฯ และดําเนินการเยียวยาตามสมควร
ทัง้ นี้ เพื่อให้การเคารพสิทธิมนุ ษยชนเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษทั ฯ ได้ดําเนินการสร้างองค์ความรูด้ า้ น
สิทธิมนุษยชนและปลูกจิตสํานึกให้บุคลากรของบริษทั ปฏิบตั ติ ามหลักสิทธิมนุษยชน
4. การปฏิบตั ติ ่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม
บริษทั ฯ ตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์และปฏิบตั ติ ่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม อันเป็ น
ปจั จัยที่จะช่วยเพิม่ มูลค่าของกิจการและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันและการเจริญเติบโตอย่างยังยื
่ นของ
บริษทั ในอนาคต ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้กาํ หนดนโยบายและแนวปฏิบตั ิ ดังนี้
1.
2.
3.

4.

5.
6.

เคารพสิทธิของพนักงานตามหลักสิทธิมนุษยชน และปฏิบตั ติ ามกฎหมายแรงงาน
จัดให้มกี ระบวนการจ้างงาน และเงือ่ นไขการจ้างงานเป็ นธรรม รวมถึงการกําหนดค่าตอบแทน และ
การพิจารณาผลงานความดีความชอบภายใต้กระบวนการประเมินผลการทํางานทีเ่ ป็ นธรรม
ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร โดยจัดให้มกี ารจัดอบรม สัมมนา ฝึ กอบรม รวมถึงส่งบุคลากรเข้าร่วม
สัมมนา และฝึ กอบรมวิชาการด้านต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถศักยภาพของ
บุคลากร รวมถึงปลูกฝงั ทัศนคติทด่ี ี มีคุณธรรม จริยธรรม และการทํางานเป็ นทีมแก่บุคลากร
จัดให้มสี วัสดิการด้านต่าง ๆ สําหรับพนักงานตามที่กฎหมายกําหนด เช่น ประกันสังคม เป็ นต้น
และนอกเหนือจากทีก่ ฎหมายกําหนด เช่น ประกันสุขภาพ และประกันอุบตั เิ หตุ เป็ นต้น รวมถึงการ
ให้เงินช่วยเหลือประเภทต่าง ๆ แก่พนักงาน เช่น ทุนการศึกษาแก่บุตร และเงินช่วยฌาปนกิจ เป็ น
ต้น
จัดให้มบี ริการตรวจสุขภาพประจําปี แก่บุคลากรทุกระดับชัน้ ของบริษทั ฯ โดยพิจารณาจากปจั จัย
ความเสีย่ งตามระดับ อายุ เพศ และสภาพแวดล้อมในการทํางานของแต่ละบุคคล
ดําเนินการให้พนักงานปฏิบตั งิ านได้อย่างปลอดภัย และมีสขุ อนามัยในสถานทีท่ าํ งานทีด่ ี โดยจัดให้
มีมาตรการป้องกันการเกิดอุบตั เิ หตุ และเสริมสร้างให้พนักงานมีจติ สํานึกด้านความปลอดภัย รวมถึง
จัดการฝึกอบรม และส่งเสริมให้พนักงานมีสขุ อนามัยทีด่ ี และดูแลสถานทีท่ าํ งานให้ถูกสุขลักษณะ มี
ความปลอดภัยอยูเ่ สมอ
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7.

5.

เปิ ดโอกาสให้พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็น หรือร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบตั ิอย่างไม่เป็ น
ธรรมหรือการกระทําทีไ่ ม่ถกู ต้องในบริษทั ฯ รวมถึงให้การคุม้ ครองพนักงานทีร่ ายงานเรือ่ งดังกล่าว

ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

บริษทั ฯ มุ่งมันที
่ ่จะพัฒนาการให้บริการของบริษทั เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า และยึดมันในการปฏิ
่
บตั ติ ่อ
ลูกค้าด้วยความรับผิดชอบ และความซื่อสัตย์ โดยการจัดหาเครื่องจักรและบํารุงรักษาเครื่องจักรให้สามารถปฏิบตั งิ าน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อส่งมอบงานได้ตามปริมาณที่กําหนดกับลูกค้า และหากมีการปรับปรุงแผนการทํางานที่ม ี
ความสําคัญ จะมีการหารือร่วมกับลูกค้าโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สงู สุดของลูกค้า
6.

การดูแลรักษาสิง่ แวดล้อม

บริษทั ฯ ให้ความสําคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคมในการดูแลรักษาสิง่ แวดล้อม โดยบริษทั ฯ ดําเนินการและ
ควบคุมให้มกี ารปฏิบตั ติ ามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการดูแลรักษาสิง่ แวดล้อมอย่างเคร่งครัด รวมถึงได้ตดิ ตัง้ ระบบหัวฉีด
่ เวณพื้นที่ปฏิบตั งิ าน เพื่อลด
นํ้ าให้แก่ระบบสายพานลําเลียง การจัดฝูงรถบรรทุกวิง่ ราดนํ้ าและสเปรย์น้ํ าตลอดทัวบริ
ปริมาณฝุน่ ละอองทีเ่ กิดจากการปฏิบตั งิ าน และดําเนินการควบคุมระดับเสียงรบกวนของเครื่องจักรและการระเบิดหน้า
ดิน ไม่ให้รบกวนผูอ้ ยู่อาศัยในชุมชน นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังตระหนักถึงการควบคุมมลพิษทางนํ้ า โดยได้ตดิ ตัง้ ระบบ
บําบัดนํ้าเสียตามมาตรฐานของการไฟฟ้าฝา่ ยผลิตแห่งประเทศไทยเพื่อลดการก่อมลพิษให้น้อยลงทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะเป็ นไป
ได้
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ให้ความสําคัญกับกิจกรรมเพือ่ สิง่ แวดล้อมดังกล่าวข้างต้น โดยมีการจัดสรรทรัพยากรบุคคลและ
งบประมาณมาอย่างต่อเนื่องและเป็ นกิจกรรมทีม่ กี ารประสานงานกับการไฟฟ้าฝา่ ยผลิตแห่งประเทศไทยอย่างใกล้ชดิ
7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
บริษทั ฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม จึงมีนโยบายในการให้ความช่วยเหลือและพัฒนา
สังคม โดยมีนโยบายทีจ่ ะให้การสนับสนุ นทางด้านการศึกษาแก่เยาวชน โดยการบริจาคอุปกรณ์การเรียนและสนับสนุ น
ทุ น การศึก ษา นอกจากนี้ บริษัท ฯ ยัง มีน โยบายที่จ ะให้ค วามสนับ สนุ น ต่อ สัง คมรอบข้า ง ไม่ว่า จะเป็ น การให้เ งิน
สนับสนุ นแก่สถานีตํารวจ เพื่อปรับปรุงอุปกรณ์ในการให้บริการประชาชน การให้เงินสนับสนุ นแก่กจิ การทางศาสนา
รวมถึงการให้เงินสนับสนุนแก่โรงพยาบาลในการปรับปรุงเครือ่ งมือเครือ่ งใช้
10.2 การดําเนิ นงาน
บริษทั ฯ จัดทํานโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมให้นําไปสู่การปฏิบตั อิ ย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับ
มาตรฐานสากลรวมไปถึงกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยกําหนดกลุ่ม ผู้มสี ่วนได้เสียที่บริษัทฯ ให้
ความสําคัญ ได้แก่ ลูกค้าซึ่งมีจํานวนน้ อยรายทําให้ต้องมีความรับผิดชอบในการส่งมอบงานอย่างมีคุณภาพสูงสุด
พนักงานจํานวนมากกว่า 700 คนที่เป็ นฝ่ายปฏิบตั ิการทํางานอยู่กบั เครื่องจักร ทําให้ต้องคํานึงถึงการรักษาความ
ปลอดภัยในการทํางาน รวมทัง้ การปฏิบตั ติ ่อแรงงานอย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรม นอกจากนี้ยงั ให้ความสําคัญกับการ
ดูแลชุมชนและสิง่ แวดล้อมใกล้เคียงพืน้ ทีป่ ฏิบตั งิ าน ทีม่ คี วามอ่อนไหวต่อการดําเนินงานของการผลิตกระแสไฟฟ้าจาก
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โรงไฟฟ้ า พลัง งานถ่า นหิน โดยบริษัท ฯ ได้ม ีก ารประเมิน ความเสี่ย งดังกล่า วอยู่ใ นระดับสูง หากเกิด การร้อ งเรีย น
ประท้วงจากชุมชนหรือผิดกฏระเบียบราชการทีเ่ กีย่ วข้อง
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้ดําเนินการให้พนักงานทุกระดับของบริษทั มีการปฏิบตั ติ ามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยการประกาศนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมผ่านทางช่องทางการสื่อสารของบริษัทฯ ทัง้
รูป แบบการประชุ ม ระดับผู้บริห าร การประชุ ม ระดับ ฝ่า ย บอร์ด ประชาสัม พัน ธ์ ระบบ Intranet
และวารสาร
ประชาสัมพันธ์ภายในบริษทั ฯ พร้อมทัง้ กําหนดอยู่ในหัวข้อการปฐมนิเทศพนักงานใหม่และอบรมพนักงานเพื่อยํ้าให้
ตระหนักถึงความสําคัญเป็ นระยะ
บริษทั ฯ ยังนํ าระบบการประเมินผลมาใช้ในการกํากับให้มกี ารปฏิบตั ติ ามนโยบายความรับผิดชอบทางสังคม
โดยกําหนดเกณฑ์การชีว้ ดั ผลการดําเนินงานทีส่ าํ คัญ (Key Performance Indicators - KPIs) ซึง่ สะท้อนการปฏิบตั ติ าม
นโยบายดังกล่าว เช่น 1) เป้าหมายการผลิตประจําปี เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าบริษทั สามารถส่งมอบงานให้ กฟผ. ได้ทนั ตาม
ปริมาณและระยะเวลาทีก่ าํ หนด 2) การประเมินความพึงพอใจของ กฟผ. ทีม่ ตี ่อการทํางานของบริษทั ฯ ตามสัญญาและ
การดําเนินงานของบริษทั ฯ เพื่อป้องกันมลภาวะจากฝุน่ ทุกไตรมาส ต้องมากกว่าร้อยละ 80 ซึง่ ในเดือนธันวาคม 2560
บริษัทฯได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 88 สําหรับโครงการ 8 และ 3) เป้าหมายการลดการเกิดอุบตั ิเหตุในการทํางานทัง้
อุบตั เิ หตุขนาดเล็ก ปานกลางและขนาดใหญ่ทก่ี ่อให้เกิดการบาดเจ็บของพนักงาน ต้องไม่เกิน 12, 6 และ 0 ราย
ตามลําดับ ซึ่งในปี 2560 มีพนักงานทีไ่ ด้รบั บาดเจ็บจากอุบตั เิ หตุขนาดเล็กทัง้ สิน้ 3 ราย แต่ไม่มอี ุบตั เิ หตุขนาดปาน
กลางและขนาดใหญ่เกิดขึ้น ทัง้ นี้ จะมีกระบวนการติดตามและสรุปผลการดําเนินงานตาม KPIs ที่เกี่ยวข้องกับการ
ป้องกันอุบตั เิ หตุ เพือ่ ประกอบการพิจารณาผลการดําเนินงานเป็ นประจําทุกปี
อนึ่ง ในการดําเนินโครงการขุด-ขนดิน ณ เมืองหงสา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว บริษทั จัดทํา
Safety and Environmental Management Plan เพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ติ ามนโยบายความปลอดภัย สุขภาพ
อนามัย และสิง่ แวดล้อม ที่กําหนดโดยบริษทั หงสาเพาเวอร์ จํากัด (ผู้ว่าจ้าง) โดยเริม่ ปฏิบตั กิ ารตามแผนตัง้ แต่เริม่
โครงการในปี 2558
บริษทั ฯ จัดให้มกี จิ กรรมประจําปี ภายใต้ช่อื กิจกรรม การแข่งขัน เดิน-วิง่ มาราธอน เพื่อส่งเสริมสุขภาพและ
สร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างพนักงานด้วยกันและร่วมรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนภายในองค์กรมีส่วนร่วมในการทํา
กิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน เพื่อเป็ นการส่งเสริมและสนับสนุ นต่อการพัฒนาชุมชนท้องถิน่ ทัง้ ทางด้านการศึกษาและศาสนา
ซึง่ ได้ปฏิบตั ติ ่อเนื่องมาแล้ว 2 ปี
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11. การควบคุมภายในและการบริ หารจัดการความเสี่ยง
บริษทั ฯ ให้ความสําคัญแก่การมีระบบการควบคุมภายในทีด่ ี และเป็ นไปตามหลักการการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี
โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561
คณะกรรมการได้ป ระเมินระบบควบคุมภายใน โดยได้ซกั ถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และได้ตอบแบบ
ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทั ฯ ในด้านต่างๆ ทัง้ 5 ส่วน คือ
1. การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)
2. การประเมินความเสีย่ ง (Risk Assessment)
3. การควบคุม การปฏิบตั งิ าน (Control Activities)
4. ระบบสารสนเทศและการสือ่ สารข้อมูล (Information & Communication)
5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ
คณะกรรมการบริษทั ฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษทั ฯ มี
ความเพียงพอ เหมาะสม และสอดคล้องกับแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และบริษทั ฯ จัดให้
มีบุคลากรอย่างเพียงพอและเหมาะสมดับการดาเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่มขี อ้ บกพร่องเกี่ยวกับระบบการ
ควบคุมภายในทีเ่ ป็ นสาระสาคัญ และติดตามควบคุมดูแลการดาเนินงานของบริษทั ย่อยว่าสามารถป้องกันทรัพย์สนิ ของ
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย จากการทีก่ รรมการหรือผูบ้ ริหารนําปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มอี านาจ รวมถึงการทาธุรกรรม
กับบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งและบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันอย่างเพียงพอแล้ว
คณะกรรมการบริษทั ฯ คณะกรรมการตรวจสอบ และผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต มีความเห็นสอดคล้องกัน
ว่าการควบคุมภายในด้านบัญชีของบริษัทฯ นัน้ ไม่พบข้อบกพร่องในส่วนที่เป็ นสาระสาคัญของระบบการควบคุม
ภายในทีจ่ ะมีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่อการแสดงความเห็นต่องบการเงิน
11.2

แนวทางการบริ หารจัดการระบบการควบคุมภายในในอนาคต
ตามมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ ที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 บริษทั ฯ ได้วา่ จ้าง
บริษทั ไอเวลท์ กรุ๊ป จํากัด เป็ นผู้ตรวจสอบภายใน โดยคุณวิวฒ
ั น์ ลิ้มนันทศิลป์ เป็ นผู้รบั ผิดชอบในการตรวจสอบ
ภายใน ซึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ฯ มีค วามเห็น ว่า บริษัท ไอเวลท์ กรุ๊ป จํา กัด มีค วามพร้อ มในการ
ตรวจสอบทีต่ รงกับความต้องการของบริษทั ฯ และสามารถให้ขอ้ เสนอแนะทีเ่ ป็ นประโยชน์กบั บริษทั ฯ ได้

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)

11 - 1

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน)

12. รายการระหว่างกัน
12.1. ความสัมพันธ์ระหว่างบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยกับบริ ษทั /บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
บริ ษทั
ชื่อย่อ
สัดส่วนถือหุ้น
ประกอบธุรกิ จ
บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด(มหาชน) SQ หรือ บริษทั ฯ
ให้บริการและดําเนินงานด้านการทําเหมืองแร่
บริษทั สหกลพาวเวอร์ จํากัด
SP
ถือหุน้ ร้อยละ100 ลงทุนในบริษัท อื่น ที่ป ระกอบธุร กิจ ผลิต และ
โดย บริษทั ฯ
จําหน่ายกระแสไฟฟ้า
บุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง ประกอบด้วย
(ก) กรรมการหรือผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ
(ข) ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ
(ค) ผูม้ อี าํ นาจควบคุมของบริษทั ฯ
(ง) บุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต ทางการสมรสหรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกับบุคคลตาม (ก) (ข) หรือ (ค)
ซึง่ ได้แก่ บิดา มารดา คูส่ มรส พีน่ ้อง บุตร หรือคูส่ มรสของบุตร
(จ) นิตบิ ุคคลใดๆทีบ่ ุคคลตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ถือหุน้ หรือมีอํานาจควบคุมหรือมีสว่ นได้สว่ นเสียอื่นใดไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อมอย่างมีนยั สําคัญ
ความสัมพันธ์ระหว่างบริษทั ฯ และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของบริษทั ฯ ทีม่ กี ารทํารายการระหว่างกันในงวดปี บัญชีสน้ิ สุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 31 ธันวาคม 2560 สามารถสรุปได้ดงั นี้
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
บริษทั เอส.วี.พี.เค จํากัด
บริษทั สหกลเอนยิเนียร์ จํากัด
นายศาศวัต ศิรสิ รรพ์

นายกวิตม์ ศิรสิ รรพ์

นายวิทวัส ศิรสิ รรพ์

นายภวัต ศิรสิ รรพ์

นายสุจนิ ต์ ศิรสิ รรพ์
นางอภิญญา ศิรสิ รรพ์
นางสาวศจี ศิรสิ รรพ์
นางเพ็ญประภา ศิรสิ รรพ์
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)

ลักษณะความสัมพันธ์
เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ โดยถือหุน้ ร้อยละ 17.75 ประกอบธุรกิจลงทุนถือหุน้ ในบริษทั อื่นของ
ครอบครัวศิรสิ รรพ์
เป็ นบริษทั ทีม่ คี ุณภวัต ศิรสิ รรพ์ ซึง่ เป็ นกรรมการ/กรรมการบริหารและผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ถือ
หุน้ ร้อยละ 99 ของบริษทั โดยบริษทั ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและรับเหมางานเหมือง
เป็ นกรรมการ/กรรมการบริหารและผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯโดยถือหุน้ ร้อยละ 0.19ของบริษทั ฯ และ
ถือหุน้ ร้อยละ 25.00 ของบริษทั เอสวีพเี ค จํากัดซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ถือหุน้ ร้อยละ
17.75
เป็ นกรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสีย่ งและผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯโดยถือหุน้
ร้อยละ 0.71 ของบริษทั ฯ และถือหุน้ ร้อยละ 25.00 ของบริษทั เอสวีพเี ค จํากัดซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้
ของบริษทั ฯ ถือหุน้ ร้อยละ 17.75
เป็ นกรรมการ/กรรมการบริหาร/ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งและผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั
ฯโดยถือหุน้ ร้อยละ 0.33 ของบริษทั ฯ และถือหุน้ ร้อยละ 25.00 ของบริษทั เอสวีพเี ค จํากัดซึง่
เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ถือหุน้ ร้อยละ 17.75
เป็ นกรรมการ/กรรมการบริหารและผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ โดยถือหุน้ ร้อยละ 0.50 ของบริษทั ฯ
และถือหุน้ ร้อยละ 25.00 ของบริษทั เอสวีพเี ค จํากัดซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ถือหุน้ ร้อยละ
17.75
เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ โดยถือหุน้ ร้อยละ 1.39 ของบริษทั ฯ
เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ โดยถือหุน้ ร้อยละ 1.87 ของบริษทั ฯ
เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ โดยถือหุน้ ร้อยละ 0.08 ของบริษทั ฯ
เป็ นภรรยานายศาศวัต ศิรสิ รรพ์ โดยถือหุน้ ร้อยละ 0.39 ของบริษทั ฯ
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บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
นางเบญจวรรณ ศิรสิ รรพ์
นายกันตพัฒน์ ศิรสิ รรพ์

ลักษณะความสัมพันธ์
เป็ นภรรยานายวิทวัส ศิรสิ รรพ์ โดยถือหุน้ ร้อยละ 0.16 ของบริษทั ฯ
เป็ นบุตรนายวิทวัส ศิรสิ รรพ์ โดยถือหุน้ ร้อยละ 0.52 ของบริษทั ฯ

นายศิรชิ ยั โตวิรยิ ะเวช

เป็ นกรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบของบริษทั ฯ และเป็ นกรรมการของบริษทั คอน
เวอร์เจนซ์ซสิ เทมส์ จํากัด

12.2. รายการระหว่างกันของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
รายการระหว่างกันของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยกับบริษทั /บุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง สําหรับงวดปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที3่ 1 ธันวาคม
2559 และ 31 ธันวาคม 2560 สามารถสรุปเป็ นหัวข้อหลักได้ดงั นี้
1) รายการทีเ่ กีย่ วกับเงินกูย้ มื ของบริษทั ฯ
2) รายการค่าเช่า ซือ้ ขายทรัพย์สนิ ซือ้ อะไหล่
3) รายการจ้างให้บริการบํารุงรักษา

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)
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บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
12.2.1 รายการที่เกี่ยวกับเงิ นกู้ยืมของบริ ษทั ฯ
12.2.1.1 รายการบริษทั ฯ กูย้ มื จากกรรมการและผูถ้ อื หุน้

รายการ
บริ ษทั ฯ กู้ยืมเงิ นจากบริ ษทั เอส.วี.พี.เค จํากัด
 เงินกูย้ มื

 ดอกเบีย้ จ่ายระหว่างงวด
บริ ษทั ฯ กู้ยืมเงิ นจากนางอภิ ญญา ศิ ริสรรพ์
 เงินกูย้ มื

 ดอกเบีย้ จ่ายระหว่างงวด
บริ ษทั ฯ กู้ยืมเงิ นจากนางสาวศจี ศิ ริสรรพ์
 เงินกูย้ มื

 ดอกเบีย้ จ่ายระหว่างงวด

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)

ขนาดของรายการ (ล้านบาท)
รอบปี บัญชีสิ้นสุด
รอบปี บัญชีสิ้นสุด
31 ธันวาคม 2559
31 ธันวาคม 2560
ยกมา
กูเ้ พิม่ ขึน้
คืนเงินกู้
คงเหลือ

1.0
(1.0)
0.0
0.0

ยกมา
กูเ้ พิม่ ขึน้
คืนเงินกู้
คงเหลือ

0.0
(0.0)
0.0
0.0

ยกมา
กูเ้ พิม่ ขึน้
คืนเงินกู้
คงเหลือ

6.3
(6.3)
0.0
0.1

ยกมา
กูเ้ พิม่ ขึน้
คืนเงินกู้
คงเหลือ

0.0
0.0
-

ยกมา
กูเ้ พิม่ ขึน้
คืนเงินกู้
คงเหลือ

2.0
(2.0)
0.0

ยกมา
กูเ้ พิม่ ขึน้
คืนเงินกู้
คงเหลือ

0.0
(0.0)
0.0

ลักษณะรายการ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษทั ฯกูย้ มื เงินจากกรรมการและผูถ้ อื หุน้ โดยการ
กูย้ มื เงินจาก
บริษทั เอส.วี.พี.เค จํากัด,
คุณอภิญญา ศิรสิ รรพ์,
คุณศจี ศิรสิ รรพ์
คุณกวิตม์ ศิรสิ รรพ์
คุณวิทวัส ศิรสิ รรพ์
เพือ่ ใช้ในการบริหารสภาพคล่องของบริษทั ฯ โดยมี
อัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 4 ซึง่ เป็ นอัตราดอกเบีย้ ทีต่ ่าํ
กว่าอัตราดอกเบีย้ ทีบ่ ริษทั ฯ ได้รบั จากการกูย้ มื เงิน
จากธนาคารพาณิชย์

คณะกรรมการตรวจสอบมีค วามเห็น ว่า รายการ
กู้ ย ืม เงิน ดัง กล่ า วเป็ น การให้ ก ารสนั บ สนุ น ทาง
การเงิ น จากกรรมการและผู้ ถื อ หุ้ น และเป็ น
ประโยชน์ต่อการดําเนินงานของบริษทั ฯ โดยอัตรา
ดอกเบี้ยทีรอ้ ยละ 4 เป็ นอัตราดอกเบี้ยที่ทําให้
บริษทั ฯ ได้รบั ประโยชน์ ซึง่ เป็ นอัตราดอกเบีย้ ทีต่ ่ํา
กว่ า อัต ราที่บ ริษ ัท ฯ ได้ร ับ จากการกู้ย ืม เงิน จาก
ธนาคารพาณิ ช ย์ เ ล็ก น้ อ ย ซึ่ง หากจะมีก ารกู้ ย ืม
เกิ ด ขึ้น ในอนาคตจะเป็ น ไปตามมาตรการและ
ขัน้ ตอนการอนุ มตั ิการทํารายการระหว่างกันและ
นโยบายการทํารายการระหว่างกันของบริษทั ฯ
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บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน)

รายการ
บริ ษทั ฯ กู้ยืมเงิ นจากนายกวิ ตม์ ศิ ริสรรพ์
 เงินกูย้ มื

 ดอกเบีย้ จ่ายระหว่างงวด
บริ ษทั ฯ กู้ยืมเงิ นจากนายวิ ทวัส ศิ ริสรรพ์
 เงินกูย้ มื

 ดอกเบีย้ จ่ายระหว่างงวด

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)

ขนาดของรายการ (ล้านบาท)
รอบปี บัญชีสิ้นสุด
รอบปี บัญชีสิ้นสุด
31 ธันวาคม 2559
31 ธันวาคม 2560
ยกมา
กูเ้ พิม่ ขึน้
คืนเงินกู้
คงเหลือ

64.0
117
(140.0)
41.0
3.3

ยกมา
กูเ้ พิม่ ขึน้
คืนเงินกู้
คงเหลือ

41.0
0.0
(0.0)
41.0
1.6

ยกมา
กูเ้ พิม่ ขึน้
คืนเงินกู้
คงเหลือ

2.5
20.0
(4.5)
18.0
0.7

ยกมา
กูเ้ พิม่ ขึน้
คืนเงินกู้
คงเหลือ

18.0
0.0
(0.0)
18.0
0.7

ลักษณะรายการ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
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บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
12.2.2 รายการค่าเช่า ซื้อขายทรัพย์สิน ซื้ออะไหล่
12.2.2.1 รายการค่าเช่าแคมป์ ซือ้ ทรัพย์สนิ ซือ้ อะไหล่ กับบริษทั สหกลเอนยิเนียร์ จํากัด

รายการ
รายการค่าเช่าแคมป์ ค่าซื้อ
ทรัพย์สินซื้ออะไหล่กบั บริ ษทั สหกล
เอนยิ เนี ยร์ จํากัด
 เจ้าหนี้คา่ เช่า

 เจ้าหนี้การค้า – ซือ้ แคมป์

 เจ้าหนี้การค้า-ซือ้ เฟอร์นิเจอร์

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)

ขนาดของรายการ (ล้านบาท)
รอบปี บัญชีสิ้นสุด
รอบปี บัญชีสิ้นสุด
31 ธันวาคม 2559
31 ธันวาคม 2560

ยกมา
เพิม่ ขึน้
ลดลง
คงเหลือ
ยกมา
เพิม่ ขึน้
ลดลง
คงเหลือ

6.5
(6.5)
6.5
(2.3)
4.2

ยกมา
เพิม่ ขึน้
ลดลง
คงเหลือ
ยกมา
เพิม่ ขึน้
ลดลง
คงเหลือ

ยกมา
เพิม่ ขึน้
ลดลง
คงเหลือ

0
0.01
0
0.01

ยกมา
เพิม่ ขึน้
ลดลง
คงเหลือ

4.2
(4.2)
0.0

ลักษณะรายการ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

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

รายการเช่ า และซื้อ แคมป์ ดัง กล่ า ว เป็ น รายการที่
เกิดขึน้ ก่อนทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบจะถูกแต่งตัง้ ขึน้
โดยมีอตั ราค่าเช่าแคมป์ท่ี 1.8 ล้านบาทต่อเดือน และ
ในภายหลัง เพื่อ ความคล่ อ งตัว ในการดํ า เนิ น งาน
บริษทั ฯ ได้พจิ ารณาสมควรที่จะซื้อแคมป์จากบริษทั
สหกลเอนยิเนียร์ จํากัด ในเดือนกรกฎาคม 2557 ใน
ราคา 6.53 ล้ า นบาท ซึ่ ง เป็ น ราคาที่ ป ระเมิน โดย
วิศวกรของบริษทั ฯ อย่างไรก็ดี สําหรับในอนาคตหาก
มีรายการเช่าหรือซือ้ สินทรัพย์จากบุคคลทีอ่ าจมีความ
ขัด แย้ ง เกิด ขึ้น สํ า หรับ การเช่ า บริษ ัท ฯ จะมีก าร
เปรียบเทียบอัตราค่าเช่าบริเวณใกล้เคียง และสําหรับ
การซื้อขายสินทรัพย์ บริษัทฯ จะมีการเปรีย บเทีย บ
ราคาตลาดหรือประเมินราคาจากผูป้ ระเมินอิสระซึง่ จะ
เป็ น ไปตามมาตรการและขัน้ ตอนการอนุ ม ตั ิก ารทํา
รายการระหว่ า งกัน และนโยบายการทํ า รายการ
ระหว่างกันของบริษทั ฯ

0.01 รายการซือ้ เฟอร์นิเจอร์ ตูเ้ ซฟ,โต๊ะทํางาน,โซฟา เพือ่ ใช้งานใน รายการซื้อเฟอร์นิเจอร์ ตู้เซฟ,โต๊ะทํางาน,โซฟา เพื่อ
ใช้งานในสํานักงานดังกล่าวในราคาตามสภาพ โดย
0.0 สํานักงาน
การตกลงกันทัง้ สองฝา่ ย
(0.01)
0.0
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บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน)

รายการ
รายการซื้อทรัพย์สินกับบริ ษทั สห
กลเอนยิ เนี ยร์ จํากัด
 เจ้าหนี้การค้า – อะไหล่

ขนาดของรายการ (ล้านบาท)
รอบปี บัญชีสิ้นสุด
รอบปี บัญชีสิ้นสุด
31 ธันวาคม 2559
31 ธันวาคม 2560

ยกมา
เพิม่ ขึน้
ลดลง
คงเหลือ

-

ยกมา
เพิม่ ขึน้
ลดลง
คงเหลือ

ลักษณะรายการ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

รายการนี้เป็ นรายการซื้ออะไหล่จากบริษทั สหกลเอนยิเนียร์ รายการซื้ออะไหล่ดงั กล่าวเป็ นรายการที่บริษทั ฯ ซื้อ
จํากัด ราคา 0.2 ล้านบาท ในเดือน มกราคม 2560ซึง่ บริษทั ฯ มาเพื่อใช้ใ นการซ่ อ มเครื่อ งจัก ร จาก บริษ ัท สหกล
เอนยิเนียร์ จํากัดราคา 0.2 ล้านบาท ซึ่งเป็ นราคาที่
- ชําระค่าอะไหล่ในเดือนกุมภาพันธ์ 2560
ประเมินจากวิศวกรของบริษ ัทฯ ในเดือน มกราคม
0.2
2560 บริษทั ฯ ชําระค่าอะไหล่ในเดือนกุมภาพันธ์
(0.2)
2560
-

12.2.2.2 รายการจ้างให้บริการบํารุงรักษากับบริษทั คอนเวอร์เจนซ์ซสิ เทมส์ จํากัด

รายการ
รายการจ้างให้บริ การบํารุงกับบริ ษทั
คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ จํากัด
 เจ้าหนี้การค้า-บํารุงรักษา

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)

ขนาดของรายการ (ล้านบาท)
รอบปี บัญชีสิ้นสุด
รอบปี บัญชีสิ้นสุด
31 ธันวาคม 2559
31 ธันวาคม 2560

ยกมา
เพิม่ ขึน้
ลดลง
คงเหลือ

-

ยกมา
เพิม่ ขึน้
ลดลง
คงเหลือ

ลักษณะรายการ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

เ ป็ น ร า ย ก า ร จ้ า ง ให้ บ ริ ก า รบํ า รุ ง รั ก ษ า ระ บ บ Oracle
PeopleSoft Financial & Supply Chain Management 9.1
ั หาของ
โดยผู้ร บั จ้า งจัด หาบุ ค ลากรที่ชํา นาญดู แ ลแก้ไ ขป ญ
- ระบบ เริ่ม วัน ที่ 1 พฤศจิก ายน 2559 ถึง วัน ที่ 31 ตุ ล าคม
1.37 2560 อัตราค่าจ้างปี ละ 960,000 บาท ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม่
(0.66) แบ่งชําระเป็ นรายเดือน เดือนละ 80,000 บาท
0.71
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รายการจ้างให้บริการบํารุงรักษาที่เกิดขึน้ กับบริษทั
คอนเวอร์เจนซ์ซสิ เทมส์ จํากัดเนื่องจากเป็ นบริษทั ที่
Implementระบบให้กบั บริษทั สหกลฯ ซึง่ ได้ดแู ลระบบ
อย่างต่อเนื่องและราคาบริการพิจารณาแล้วเหมาะสม

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
13.
ข้อมูลทางการเงิ นที่สาํ คัญ
13.1. งบการเงิ นและรายงานของผู้สอบบัญชี
13.1.1. ชื่อผูส้ อบบัญชีสาํ หรับงบการเงิ นของบริ ษทั
สําหรับงบการเงินรวมของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย และงบการเงินเฉพาะบริษทั ของบริษทั ฯ สําหรับปีสน้ิ สุด
วันที ่ 31 ธันวาคม 2557
นายธีรศักดิ ์ ฉัวศรี
่ สกุล
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขทะเบียน 6624
บริษทั แกรนท์ ธอนตัน จํากัด
สําหรับงบการเงินรวมของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย และงบการเงินเฉพาะบริษทั ของบริษทั ฯ สําหรับปีสน้ิ สุด
วันที ่ 31 ธันวาคม 2558
นายธีรศักดิ ์ ฉัวศรี
่ สกุล
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขทะเบียน 6624
บริษทั แกรนท์ ธอนตัน จํากัด
สําหรับงบการเงินรวมของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย และงบการเงินเฉพาะบริษทั ของบริษทั ฯ สําหรับปีสน้ิ สุด
วันที ่ 31 ธันวาคม 2559
นายธีรศักดิ ์ ฉัวศรี
่ สกุล
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขทะเบียน 6624
บริษทั แกรนท์ ธอนตัน จํากัด
สําหรับงบการเงินรวมของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย และงบการเงินเฉพาะบริษทั ของบริษทั ฯ สําหรับปีสน้ิ สุด
วันที ่ 31 ธันวาคม 2560
นายธีรศักดิ ์ ฉัวศรี
่ สกุล
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขทะเบียน 6624
บริษทั แกรนท์ ธอนตัน จํากัด

13.1.2. สรุปรายงานการสอบบัญชี
สําหรับงบการเงินรวมของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย และงบการเงินเฉพาะบริษทั ของบริษทั ฯ สําหรับปีสน้ิ สุด
วันที ่ 31 ธันวาคม 2557
ผูต้ รวจสอบบัญชีเห็นว่า งบการเงินดังกล่าวข้างต้นแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ผลการ
ดําเนินงานรวม และกระแสเงินสดรวมสําหรับปี สน้ิ สุดวันเดียวกัน และฐานะการเงินเฉพาะบริษทั ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2557 ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดสําหรับปี ส้นิ สุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรใน
สาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ในระหว่างปี 2557 บริษทั ฯ ได้เปลี่ยนแปลงเกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินโดยนํ ามาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน มาถือ ปฏิบตั ิเป็ น ครัง้ แรกแทนมาตรฐานการรายงานทางการเงิน สํา หรับกิจ การที่ไ ม่ม ีส่ว นได้เสีย
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)
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บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
สาธารณะ บริษทั ฯ ได้ปรับย้อนหลังงบการเงินสําหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ทีแ่ สดงเป็ น
ข้อมูลเปรียบเทียบ นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้จดั ทํางบการเงินรวมสําหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ
2555 เป็ นครัง้ แรกเพื่อแสดงเป็ นข้อมูลเปรียบเทียบ และบริษทั ฯ ได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ
ที่ 11 เรื่อง การร่วมการงาน มาถือปฏิบตั กิ ่อนวันทีม่ ผี ลบังคับใช้ อย่างไรก็ดี งบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการของบริษทั ฯ สําหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ได้มกี ารเปลีย่ นแปลงแก้ไขและออกใหม่
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2558 แทนรายงานเดิมลงวันที่ 2 มีนาคม 2558 ทัง้ นี้ ผูต้ รวจสอบบัญชีมไิ ด้แสดง
ความเห็นอย่างมีเงือ่ นไขสําหรับเรือ่ งดังกล่าว
สําหรับงบการเงินรวมของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย และงบการเงินเฉพาะบริษทั ของบริษทั ฯ สําหรับปีสน้ิ สุด
วันที ่ 31 ธันวาคม 2558
ผูต้ รวจสอบบัญชีเห็นว่า งบการเงินดังกล่าวข้างต้นแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผลการ
ดําเนินงานรวม และกระแสเงินสดรวมสําหรับปี สน้ิ สุดวันเดียวกัน และฐานะการเงินเฉพาะบริษทั ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2558 ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดสําหรับปี สน้ิ สุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามทีค่ วรใน
สาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
สําหรับงบการเงินรวมของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย และงบการเงินเฉพาะบริษทั ของบริษทั ฯ สําหรับปีสน้ิ สุด
วันที ่ 31 ธันวาคม 2559
ผูต้ รวจสอบบัญชีเห็นว่า งบการเงินดังกล่าวข้างต้นแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผลการ
ดําเนินงานรวม และกระแสเงินสดรวมสําหรับปี สน้ิ สุดวันเดียวกัน และฐานะการเงินเฉพาะบริษทั ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2559 ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดสําหรับปี สน้ิ สุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามทีค่ วรใน
สาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
สําหรับงบการเงินรวมของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย และงบการเงินเฉพาะบริษทั ของบริษทั ฯ สําหรับปีสน้ิ สุด
วันที ่ 31 ธันวาคม 2560
ผูต้ รวจสอบบัญชีเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทั ข้างต้นนี้แสดงฐานะทางการเงินรวม
ของกลุม่ บริษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผลการดําเนินงานรวม และกระแสเงินสดรวม สําหรับปีสน้ิ สุดวัน
เดียวกัน และฐานะการเงินของบริษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดเฉพาะ
ของบริษทั สิน้ สุดปีเดียวกันโดยถูกต้องตามควรทีใ่ นสาระสําคัญตามมาตราฐานการรายงานทางการเงิน

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)
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บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
13.2

ตารางสรุปงบการเงิ น
งบแสดงฐานะทางการเงิ น
งบแสดงฐานะทางการเงิ น

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินฝากประจํามากกว่า 3 เดือน
เงินลงทุนชั ่วคราว
ลูกหนี้และรายได้ทย่ี งั ไม่เรียกชําระ
- ลูกค้าทั ่วไป
- กิจการทีเ่ กีย่ วข้อง
วัสดุคงเหลือ
ภาษีมลู ค่าเพิม่ รอเรียกคืน
เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ แก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้อง
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถ่ อื ไว้เพือ่ ขาย
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารทีม่ ขี อ้ จํากัดในการใช้
เงินลงทุนในบริษทั อื่น
ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ – สุทธิ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์
หนี้ สินและส่วนของผูถ้ ือหุ้น
หนี้ สินหมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื – ผูค้ า้ ทัวไป
่
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื - กิจการทีเ่ กีย่ วข้อง
เจ้าหนี้คา่ ซือ้ สินทรัพย์
ส่วนทีถ่ งึ กําหนดชําระภายในหนึ่งปี
- เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
- เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
- เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากบุคคลและกิจการทีเ่ กีย่ วข้อง
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี้สนิ หมุนเวียนอื่น
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)

งบการเงิ นรวม
31 ธันวาคม 2559
ล้านบาท ร้อยละ

31 ธันวาคม 2558
ล้านบาท
ร้อยละ

31 ธันวาคม 2560
ล้านบาท ร้อยละ

82.34
0.77
-

1.83
0.02
-

920.86
0.78
50.00

15.34
0.01
0.83

344.80
2.83
30.28

3.37
0.03
0.30

472.54
134.61
83.23

10.53
3.00
1.85

764.58
73.78
135.09

12.73
1.23
2.25

782.15
71.86
179.54

7.64
0.70
1.75

-

-

-

-

249.18

2.43

145.32
918.82

3.24
20.47

142.59
167.63
2,255.31

2.37
2.79
37.56

164.19
164.81
1,989.64

1.60
1.61
19.43

57.32
6.00
3,480.35
1.16
2.03
23.37
3,570.24
4,489.05

1.28
0.13
77.53
0.03
0.05
0.52
79.53
100.00

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

94.04
0.92
9.00
0.09
8,058.35 78.69
0.08
0.00
89.72
0.88
8,251.19 80.57
10,240.83 100.00

126.51
627.84
100.50
244.91

400.00
518.07
50.40
223.82

340.01
1,518.35
34.35
636.00

3.32
14.83
0.34
6.21

53.77
168.27
208.01
13.61
75.80
23.24
47.85

86.93
387.75
127.29
15.35
59.00
32.23
58.89

154.29
982.27
32.09
10.66
59.00
40.26

1.51
9.59
0.31
0.10
0.58
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บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะทางการเงิ น

31 ธันวาคม 2558
ล้านบาท
ร้อยละ

งบการเงิ นรวม
31 ธันวาคม 2559
ล้านบาท ร้อยละ

รวมหนี้ สินหมุนเวียน
หนี้สนิ ไม่หมุนเวียน
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน – สุทธิ
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน – สุทธิ
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า – สุทธิ
ภาระผูกพันสําหรับผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สนิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สนิ ไม่หมุนเวียนอืน่
รวมหนี้ สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้ สิน
ส่วนของผูถ้ อื หุ้น
ทุนจดทะเบียน
ทุนทีอ่ อกและชําระแล้ว
เงินรับล่วงหน้าค่าหุน้ สามัญ
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์
กําไร (ขาดทุน) สะสม
จัดสรรเพือ่ สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่วนของผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั
ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี าํ นาจควบคุม
รวมส่วนของผูถ้ ือหุ้น
รวมหนี้ สินและส่วนของผูถ้ อื หุ้น

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)

257.62
1,539.34
67.26
27.73
114.98
52.20
2,304.03
3,749.41

31 ธันวาคม 2560
ล้านบาท ร้อยละ
3,807.28 37.18

5.74
34.29
1.50
0.62
2.56
1.16
51.33
83.52

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

7.43
18.87
0.50
1.61
1.45
33.60
62.52

408.89
3,200.67
22.66
34.66
70.31
118.15
3,855.35
7,662.63

3.99
31.25
0.22
0.34
0.69
1.15
37.65
74.82

1,000.00
22.28
750.00
16.71
- 18.82
0.42

1,150.00
1,130.00
803.51
23.53

19.15
18.82
13.38
0.39

1,150.00
1,130.00
4.87
803.51
44.94

11.23
11.03
0.05
7.85
0.44

41.28
(70.46)
739.64
739.64
4,489.05

54.58
0.91
238.96
3.98
2,250.58 37.48
2,250.58 37.48
6,003.96 100.00

0.92
(1.57)
16.48
16.48
100.00

67.71
0.66
527.17
5.15
2,578.20 25.18
2,578.20 25.18
10,240.83 100.00
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งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
งบแสดงกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รายได้จากการให้บริ การ
รายได้จากการให้บริการ
ต้นทุนจากการให้บริ การ
ต้นทุนจากการให้บริการ
กําไรขัน้ ต้น
รายได้อน่ื
ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร
กําไรก่อนต้นทุนทางการเงิ นและภาษี เงิ นได้
ต้นทุนทางการเงิน
กําไรก่อนภาษีเงิ นได้
ภาษีเงินได้
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
กําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
การแบ่งปันกําไรสําหรับปี
ส่วนทีเ่ ป็ นของผูถ้ อื หุน้ บริษทั ใหญ่
ส่วนทีเ่ ป็ นของส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี าํ นาจควบคุม
รวม
กําไรต่อหุ้นขัน้ พืน้ ฐาน
1
กําไร (บาทต่อหุน้ )
จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลีย่ ถ่วงนํ้าหนัก (ล้านหุน้ )
กําไรต่อหุน้ โดยคิดจากจํานวนหุน้ ทัง้ หมดหลังการเสนอขาย2

1

งบการเงิ นรวม
ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
1,867.72 100.00

2,890.71 100.00

3,153.57

100.00

(1,377.83) (73.77) (2,062.78) (71.36) (2,321.71)
489.89 26.23
827.93 28.64
831.86
5.65 0.30
20.79 0.72
32.10
(284.31) (15.22) (291.08) (10.07) (291.85)
211.23 11.31
557.64 19.29
572.12
(90.05) (4.82) (135.16) (4.68) (136.87)
121.18 6.49
422.48 14.62
435.24
(32.44) (1.74)
(99.77) (3.45)
(75.19)
88.74 4.75
322.71 11.16
360.05

(73.62)
26.38
1.02
(9.25)
18.14
(4.34)
13.80
(2.38)
11.42

(6.76)
81.98

(0.36)
4.39

322.71

11.16

(2.21)
357.84

(0.07)
11.35

88.74
88.74

4.75
4.75

322.71
322.71

11.16
11.16

360.05
360.05

11.42
11.42

0.12
714.59
0.08

0.39
826.8
0.28

0.31
1,144.77
0.31

คํานวณด้วยจํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลีย่ ถ่วงนํ้าหนักของหุน้ สามัญทีเ่ รียกชาระแล้วทัง้ หมด

2

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

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

งบแสดงกระแสเงิ นสด
กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมดําเนิ นงาน
กําไรก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับปรุงกระทบยอด
ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจําหน่าย
ค่าตัดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
กําไรทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ ของเงินลงทุนระยะสัน้
กําไรจากการขายเงินลงทุนระยะสัน้
ค่าเผือ่ (กลับรายการค่าเผือ่ )สําหรับมูลค่าวัสดุคงเหลือ
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
ขาดทุน(กําไร)จากอัตราแลกเปลีย่ นทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จริง
ค่าใช้จา่ ยตามภาระผูกพันสําหรับผลประโยชน์พนักงาน
ขาดทุน(กําไร)จากการขายสินทรัพย์
ประมาณการหนี้สนิ
ดอกเบีย้ รับ
ดอกเบีย้ จ่าย
ค่าใช้จา่ ยจากการจ่ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์
กําไรจากการดําเนิ นงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์และหนี้ สิน
ดําเนิ นงาน
สิ นทรัพย์ดาํ เนิ นงาน (เพิ่ มขึน้ ) ลดลง
ลูกหนี้การค้าและรายได้ทย่ี งั ไม่เรียกชําระ - ลูกค้าทัวไป
่
ลูกหนี้การค้าและรายได้ทย่ี งั ไม่เรียกชําระ - กิจการทีเ่ กีย่ วข้อง
วัสดุคงเหลือ
ภาษีมลู ค่าเพิม่ รอเรียกคืน
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่
หนี้ สินดําเนิ นงานเพิ่ มขึน้ (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื – ผูค้ า้ ทัวไป
่
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื - กิจการทีเ่ กีย่ วข้อง
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สนิ หมุนเวียนอืน่
หนี้สนิ ไม่หมุนเวียนอื่น
เงิ นสดจากการดําเนิ นงาน
เงินสดรับจากดอกเบีย้
เงินสดจ่ายดอกเบีย้
รับคืนภาษีเงินได้
จ่ายภาษีเงินได้
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)

ปี 2558
ล้านบาท

งบการเงิ นรวม
ปี 2559
ล้านบาท

ปี 2560
ล้านบาท

121.18

422.48

435.24

471.94
0.39
22.90
1.82
25.68
(1.51)
90.05
18.82

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

610.52
3.19
(0.28)
(0.32)
(0.21)
2.96
(0.70)
2.59
4.40
31.10
(2.87)
136.87
21.41

751.27

1,243.50

1,243.90

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

(292.04)
60.83
(51.87)
12.79
(18.27)

(17.57)
1.91
(44.24)
(236.97)
(59.32)
(48.07)

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

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

1,678.58
(16.05)
(72.55)
(6.58)
18.29
(0.11)
2,441.22
2.87
(172.88)
28.45
(161.70)
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บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน)

งบแสดงกระแสเงิ นสด
เงิ นสดสุทธิ ได้มา (ใช้ไป) จากกิ จกรรมดําเนิ นงาน
กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารทีม่ ขี อ้ จํากัดในการใช้ลดลง (เพิม่ ขึน้ )
เงินฝากประจําเพิม่ ขึน้
เงินลงทุนชัวคราวเพิ
่
ม่ ขึน้
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะสัน้
เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ และเงินทดรองจ่ายแก่บุคคลและ
กิจการทีเ่ กีย่ วข้อง(เพิม่ ขึน้ ) ลดลง
เงินสดรับจากเงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้อง
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
เงินสดจ่ายซือ้ สินทรัพย์
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ซอ้ื สินทรัพย์
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษทั ย่อย
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษทั อืน่
เงิ นสดสุทธิ ได้มา (ใช้ไป) ในกิ จกรรมลงทุน
กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมจัดหาเงิ น
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงินเพิม่ ขึน้ (ลดลง)
เงินกูย้ มื จากบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องเพิม่ ขึน้ (ลดลง)
จ่ายชําระเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
จ่ายชําระเงินกูย้ มื ระยะยาว
เงินกูร้ ะยะยาวเพิม่ ขึน้
เงินสดรับจากการกูย้ มื ระยะยาว
เงินสดรับจากการชําระค่าหุน้
รับเงินสดจากการชําระค่าหุน้ หรือเพิม่ ทุน
จ่ายเงินปนั ผล
เงิ นสดสุทธิ ได้มา (ใช้ไป) ในกิ จกรรมจัดหาเงิ น
เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสดเพิ่ มขึน้ (ลดลง) สุทธิ
เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสดต้นปี
เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสดปลายปี
ข้อมูลกระแสเงิ นสดเปิ ดเผยเพิ่ มเติ ม
รายการทีไ่ ม่ใช่เงินสด
ซือ้ สินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน
เจ้าหนี้คา่ ซือ้ สินทรัพย์
โอนอุปกรณ์เป็ นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถ่ อื ไว้เพือ่ ขาย

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)

งบการเงิ นรวม
ปี 2558
ปี 2559
ล้านบาท
ล้านบาท
735.46
404.75

ปี 2560
ล้านบาท
2,137.96

11.35
-

1.23
(50.00)
-

(37.96)
(2.05)
(30.00)
50.32

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

0.16
(638.42)
(3.00)
(690.03)

21.02
(4,974.19)
(223.82)
(5,196.68)

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

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

(59.99)
(89.96)
(325.21)
(3,009.45)
4.87
(56.50)
2,482.66
(576.06)
920.86
344.80

244.91
-

298.48
167.63

120.00
635.99
-
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บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
อัตราส่วนทางการเงิ นที่สาํ คัญ
อัตราส่วนทางการเงิ น
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้าทัวไป
่
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลีย่
อัตราหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลีย่
อัตราหมุนเวียนเจ้าหนี้ผคู้ า้ ทัวไป
่
ระยะเวลาชําระหนี้
วงจรเงินสด
อัตราส่วนความสามารถในการทํากําไร
อัตรากําไรขัน้ ต้น
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน
อัตรากําไรอื่น
อัตราส่วนเงินสดต่อการทํากําไร
อัตรากําไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้
อัตราส่วนแสดงประสิ ทธิ ภาพในการดําเนิ นงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร
อัตราการหมุนของสินทรัพย์
อัตราส่วนวิ เคราะห์นโยบายทางการเงิ น
อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้
อัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบีย้
อัตราส่วนความสามารถชําระภาระผูกพัน
อัตราการจ่ายเงินปนั ผล

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)

งบการเงิ นรวม
ปี 2559

หน่ วย

ปี 2558

เท่า
เท่า
เท่า
เท่า
วัน
เท่า
วัน
เท่า
วัน
วัน

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

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

0.52
0.31
0.74
4.08
88.28
14.76
24.39
2.28
157.88
(45.21)

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

26.23
11.01
0.30
357.74
4.74
15.73

28.64
18.57
0.71
75.39
11.08
21.58

26.38
17.12
1.01
395.91
11.30
14.91

ร้อยละ
ร้อยละ
เท่า

2.45
20.58
0.52

6.15
26.23
0.55

4.43
16.59
0.39

เท่า
เท่า
เท่า
ร้อยละ

5.07
13.32
0.34
-

1.67
4.86
0.42
18.25

2.97
14.12
0.39
39.97

ปี 2560
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บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
14.

การวิ เคราะห์และคําอธิ บายของฝ่ ายจัดการ

คําอธิบายผลการดําเนินงาน ความสามารถในการทํากําไร และฐานะทางการเงินนี้ เป็ นคําอธิบายการเปลีย่ น
แปลงที่สาํ คัญในงบการเงิน ซึ่งจัดทําโดยมีการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 เรื่อง การร่วมการงาน
มาใช้ในการจัดทํางบการเงินรวม โดยจะรวมงบการเงินเฉพาะของบริษทั ฯ บริษทั ย่อยและกิจการที่ดําเนินงานร่วมกัน
โดยฝา่ ยบริหารของบริษทั ฯ ได้พจิ ารณาเนื้อหาทางเศรษฐกิจของข้อตกลงในกิจการร่วมค้าทัง้ 2 แห่ง (ITD-SQ และ
SQ-ITD ตามตารางด้านล่าง) แล้ว พบว่าการร่วมทุนในสัดส่วนร้อยละ 50 ของสัญญาดังกล่าว ถือเป็ นการดําเนินงาน
ร่วมกัน บริษทั ฯ จึงจัดทําและนําเสนองบการเงินโดยรับรูส้ นิ ทรัพย์ หนี้สนิ รายได้ และค่าใช้จ่ายของกิจการร่วมค้าทัง้ 2
แห่ง ทีเ่ กีย่ วข้องกับส่วนได้เสียของบริษทั ฯ ในการดําเนินงานร่วมกันเป็ นส่วนหนึ่งของบริษทั ฯ
ปจั จุบนั บริษทั ฯ มีสว่ นร่วมในการควบคุมในบริษทั ดังต่อไปนี้
สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)
ลักษณะธุรกิจ
ชื่อกิจการ
บริษทั ย่อย
บริษทั สหกลพาวเวอร์ จํากัด

100

ลงทุนในบริษทั อื่นที่ประกอบธุรกิจผลิตและ
จําหน่ายกระแสไฟฟ้า

กิจการร่วมค้า
กิจการร่วมค้า ไอทีดี – เอสคิว (ITD-SQ)

50

กิจการร่วมค้า เอสคิว – ไอทีดี (SQ-ITD)

50

ดําเนินงานภายใต้สญ
ั ญา กับ กฟผ. สําหรับ
โครงการเหมืองแม่เมาะ โครงการที่ 7
ดําเนินงานภายใต้สญ
ั ญา กับ กฟผ. สําหรับ
โครงการเหมืองแม่เมาะ โครงการที่ 7/1

ภาพรวมผลการดําเนิ นงานที่ผา่ นมา
บริษทั ฯ จดทะเบียนก่อตัง้ เมือ่ วันที่ 10 พฤษภาคม 2554 โดยประกอบธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจให้บริการงานด้าน
การทําเหมืองแร่อย่างครบวงจร (Mining Service Business) โดยปจั จุบนั เหมืองทีบ่ ริษทั ฯ ให้บริการดําเนินงาน จะเป็ น
การทําเหมืองถ่านหินแบบบ่อเปิด (Open Pit Mining) ซึง่ เป็ นการเปิดหน้าดินเป็ นบ่อลึกลงไปจนถึงชัน้ ถ่านหิน แล้วจึง
ทําการขุดถ่านหินออกมาใช้งาน
โครงการในปจั จุบนั ของบริษทั ฯ ดําเนินการใน 2 ลักษณะด้วยกัน ได้แก่ (1) โครงการทีม่ กี จิ การร่วมค้าเป็ น
คูส่ ญ
ั ญากับลูกค้า และ (2) โครงการทีบ่ ริษทั ฯ เป็ นคูส่ ญ
ั ญาโดยตรง
(1) โครงการทีม่ กี จิ การร่วมค้าเป็ นคูส่ ญ
ั ญากับลูกค้า ได้แก่ โครงการเหมืองแม่เมาะ โครงการ 7 ทีด่ าํ เนินการ
โดยกิจการร่วมค้า ITD-SQ ทีอ่ าํ เภอแม่เมาะ จังหวัดลําปาง มีสญ
ั ญาจ้างเหมาหลักระหว่าง ITD-SQ กับ กฟผ. และ
ระยะเวลาดําเนินงานเริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 22 ตุลาคม 2551 สิน้ สุดสัญญาวันที่ 30 เมษายน 2563 มูลค่าโครงการทัง้ หมดตาม
สัญญากับ กฟผ. ประมาณ 21,906 ล้านบาท และโครงการเหมืองแม่เมาะ โครงการ 7/1 ทีด่ าํ เนินการโดยกิจการร่วมค้า
SQ-ITD ทีอ่ าํ เภอแม่เมาะ จังหวัดลําปาง มีสญ
ั ญาจ้างเหมาหลักระหว่าง SQ-ITD กับ กฟผ. โดยระยะเวลาดําเนินงาน
เริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 9 สิงหาคม 2554 สิน้ สุดสัญญาวันที่ 30 กันยายน 2558 มูลค่าโครงการทัง้ หมดตามสัญญากับ กฟผ.
ประมาณ 5,273 ล้านบาท ซึง่ กิจการร่วมค้าทัง้ สองแห่ง ดําเนินงานขุดขนและรับรายได้จาก กฟผ. ภายใต้สญ
ั ญา
ดังกล่าว โดยมีอตั ราค่าจ้างทีก่ าํ หนดไว้แล้วตลอดอายุโครงการตามสัญญา อย่างไรก็ตาม ในส่วนงานของบริษทั ฯ
ภายใต้กจิ การร่วมค้า บริษทั ฯ ได้ทาํ สัญญาจ้างเหมาช่วงกับกิจการร่วมค้าทัง้ สองกิจการ โดยแบ่งงานระหว่างผูร้ ว่ มค้า
และบริษทั ฯ รับเหมาช่วงงานขุด-ขนดังกล่าวในส่วนของบริษทั ฯ และมีการกําหนดอัตราค่าจ้างเป็ นอัตราค่าจ้างต่อ
หน่วยปริมาณขุดขน โดยจําแนกตามความแตกต่างตามเครื่องจักรทีใ่ ช้ ประเภทของดิน หรือความยากง่ายในการ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)
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บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
ทํางาน ซึง่ สําหรับการรับเหมาช่วง บริษทั ฯ จะรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยในการดําเนินงานขุดขน รวมถึง ค่าใช้จา่ ยการ
บํารุงรักษาเครื่องจักรทีบ่ ริษทั ฯ ใช้ในการดําเนินงาน ค่าใช้จา่ ยในการปฏิบตั งิ าน เช่น ค่านํ้ามัน ค่าวัตถุระเบิด ค่าแรง
และค่าใช้จา่ ยอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง และอัตราค่าจ้างของการรับเหมาช่วงทีบ่ ริษทั ฯ ได้รบั จะตํ่ากว่าอัตราค่าจ้างจากสัญญา
จ้างเหมาหลักทีก่ จิ การร่วมค้าได้รบั จาก กฟผ. เนื่องจากจะมีการกันเอาส่วนต่างไปใช้เป็ นค่าดําเนินงานของกิจการร่วม
ค้าเอง โดยเป็ นค่าใช้จา่ ยส่วนกลางซึง่ รวมถึง ค่าใช้จา่ ยดอกเบีย้ ภาระการชําระคืนเงินต้นเงินกูย้ มื ธนาคาร ค่า
บริหารงาน และค่าใช้จา่ ยอื่นๆ โดยบริษทั ฯ มีการทําสัญญาจ้างเหมาช่วงตัง้ แต่ปี 2555 โดยแบ่งงานทีเ่ หลือในโครงการ
7 และโครงการ 7/1 ระหว่างบริษทั ฯ และผูร้ ว่ มค้าในมูลค่าใกล้เคียงกัน โดยสัญญาจ้างเหมาช่วงระหว่างบริษทั ฯ และ
กิจการร่วมค้า ITD-SQ สําหรับโครงการ 7 มีมลู ค่า 4,221 ล้านบาท เริม่ ต้นตัง้ แต่ 1 มกราคม 2555 จนถึงวันสิน้ สุด
โครงการ และสัญญาจ้างเหมาช่วงระหว่างบริษทั ฯ และกิจการร่วมค้า SQ-ITD สําหรับโครงการ 7/1 มีมลู ค่า 1,190 ล้าน
บาท เริม่ ต้นตัง้ แต่ 1 เมษายน 2555 จนถึงวันสิน้ สุด
ดังนัน้ ในการจัดทํางบการเงินของบริษทั ฯ รวมถึงการวิเคราะห์และคําอธิบายของฝา่ ยจัดการในหัวข้อนี้ บริษทั
ฯ จัดทํางบการเงินและรับรูร้ ายได้และค่าใช้จา่ ยจากการดําเนินงานของสองโครงการนี้ จาก 2 ส่วนคือ (1) รายได้และ
ค่าใช้จา่ ยจากการรับรูส้ ว่ นของบริษทั ฯ ในกิจการร่วมค้าและ (2) รายได้และค่าใช้จา่ ยจากการดําเนินงานตามสัญญาจ้าง
เหมาช่วง
กระบวนการสร้างรายได้ของบริษทั ฯ สามารถสรุปได้ดงั นี้
กฟผ.

รายได้ของบริ ษทั ฯ จากการดําเนิ นงานโครงการเหมืองแม่
เมาะ 7 และ 7/1 มาจาก 2 ส่วนคือ

สัญญาจ้างเหมาหลัก
กิ จการร่วมค้า

(1) รายได้จากการรับรูส้ ว่ นของบริษทั ฯ ในกิจการร่วมค้า

สัญญาจ้างเหมาช่วง
บริ ษทั ฯ

(2) รายได้จากการรับเหมาช่วง

(2) โครงการที่บริษทั ฯ เป็ นคู่สญ
ั ญาโดยตรง ได้แก่ โครงการเหมืองหงสา ประเทศลาว ซึ่งบริษทั ฯ เข้าทํา
สัญญาจ้างเหมาขุด-ขนดินและถ่านหิน ณ เหมืองหงสา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กับบริษัท หงสา
เพาเวอร์ จํากัด โดยระยะเวลาตามสัญญาเริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มิถุนายน 2558 สิน้ สุดสัญญาวันที่ 31 ธันวาคม 2569 มูลค่า
โครงการทัง้ หมดประมาณ 11,743 ล้านบาท และเริม่ ดําเนินการเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2558 และโครงการเหมือง
แม่เมาะ 8 ที่บริษทั ฯ เข้าทําสัญญาจ้างเหมาขุด-ขนดินและถ่านที่เหมืองแม่เมาะ สัญญาที่ 8 กับ กฟผ. เมื่อวันที่ 26
สิงหาคม 2558 โดยเป็ นการบริการรับจ้างในการขุดขนดินและถ่านหิน ในโครงการ 8 ของเหมืองถ่านหินแม่เมาะ ที่
อําเภอแม่เมาะ จังหวัดลําปาง ระยะเวลาตามสัญญาเริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2559 สิน้ สุดสัญญาวันที่ 31 ธันวาคม
2568 มูลค่าโครงการทัง้ หมดประมาณ 22,871 ล้านบาท โดยบริษทั ฯ เริม่ ดําเนินงานโครงการเหมืองแม่เมาะ 8
ล่วงหน้า ตัง้ แต่วนั ที่ 20 พฤศจิกายน 2558 (ก่อนวันเริม่ ดําเนินงานในสัญญา) จึงทําให้มรี ายได้จากโครงการเหมืองแม่
เมาะ 8 ตัง้ แต่ไตรมาส 4 ของปี 2558

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)

14 -2

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
การวิ เคราะห์ผลการดําเนิ นงานและฐานะทางการเงิ น
การวิ เคราะห์ผลการดําเนิ นงาน
ภาพรวมผลการดําเนินงานของบริษทั ฯ ในแต่ละโครงการในงวดปีบญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม ปี 2558 2559
และปี 2560
หน่ วย
รายได้จากการให้บริ การ
- โครงการเหมืองแม่เมาะ 7,7/1
- โครงการเหมืองหงสา
- โครงการเหมืองแม่เมาะ 8
- อื่นๆ ของบริษทั ฯ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

ร้อยละของรายได้รวม
จาก
การให้บริ การ (ร้อยละ)

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

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

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

1,377.8
1,162.0
156.8
59.0

กําไรขัน้ ต้น
- โครงการเหมืองแม่เมาะ 7,7/1
- โครงการเหมืองหงสา
- โครงการเหมืองแม่เมาะ 8
- อื่นๆ ของบริษทั ฯ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

489.9
282.9
90.5
86.7
29.8

2559
2,890.7
1,237.9
730.8
896.8
25.2

2560
3,153.6
905.4
856.8
1,376.3
15.1

2,062.8 2,321.7
1,160.4 866.8
507.8 595.7
394.6 859.2

827.9
77.5
223.1
502.2
25.1

831.9
38.6
261.2
517.1
15.0

2559
2560
100.0
100.00
42.8
28.7
25.3
27.2
31.0
43.6
0.9
0.5
ร้อยละของรายได้จาก
แต่ละโครงการ
71.4
73.6
93.7
95.7
69.5
69.5
44
62.4
อัตรากําไรขัน้ ต้นของ
แต่ละโครงการ
28.6
26.4
6.3
4.3
30.5
30.5
56.0
37.6
n.a.
100.0

อัตราเติ บโต (ร้อยละ)
2559
54.8
(14.3)
195.5
515.5
(15.4)

2560
9.09
(26.9)
17.2
53.5
(40.3)

49.7
(0.1)
223.8
568.8

12.6
(25.3)
17.3
117.7

69.0
(72.6)
146.5
479.2
(15.7)

0.5
(50.2)
17.1
3.0
(40.3)

1. โครงการเหมืองแม่เมาะ 7
รายได้จากการให้บริการของโครงการเหมืองแม่เมาะ 7 เท่ากับ 905.4 ล้านบาท และ 1,237.9 ล้านบาท สําหรับ
ปี 2560 และปี 2559 ตามลําดับ โดยคิดเป็ นร้อยละ 28.7 และร้อยละ 42.8 ของรายได้รวมจากการให้บริการ โดยรายได้
จากการให้บริการลดลงเนื่องจากงานขุดขนโครงการแม่เมาะ 7/1 ได้สน้ิ สุดลง และปริมาณงานถ่านที่ทําได้น้อยกว่าปี
2559 จากการเรียกใช้ถ่านทีน่ ้อยลงตามความต้องการของ กฟผ.
ต้นทุนจากการให้บริการของโครงการเหมืองแม่เมาะ 7 เท่ากับ 866.8 ล้านบาท และ 1,160.40 ล้านบาท สําหรับ
ปี 2560 และ ปี 2559 ตามลําดับ โดยคิดเป็ นร้อยละ 95.7 และร้อยละ 93.7 ของรายได้จากการให้บริการของโครงการ
เหมืองแม่เมาะ 7 ต้นทุนที่ลดลงส่วนใหญ่เป็ นของโครงการ 7/1 ซึ่งสิ้นสุดลงตัง้ แต่ไตรมาสที่ 3 ปี 2559 นอกจากนี้
ต้นทุนอื่นที่ลดลงได้แก่ ค่าแรงงานจากการย้ายคนไปทํางานในโครงการแม่เมาะ 8 ต้นทุนค่าวัตถุระเบิดที่ลดลงตาม
สภาพหน้างาน ต้นทุนค่าไฟฟ้าทีล่ ดลงตามปริมาณงานทีท่ าํ ได้ ในขณะเดียวกัน ต้นทุนค่าจ้างผูร้ บั เหมามีจาํ นวนทีส่ งู ขึน้
จากการทีต่ อ้ งปรับแนวสายพานใหม่ตามสัญญา
กําไรขัน้ ต้น สําหรับ ปี 2560 และ ปี 2559 เท่ากับ 38.6 ล้านบาท และ 77.5 ล้านบาท ตามลําดับ ซึ่งกําไร
ขัน้ ต้นลดลงจากเหตุผลทีก่ ล่าวไว้ขา้ งต้น
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)
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บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
2. โครงการเหมืองหงสา
โครงการหงสามีรายได้รวม 856.8 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 27.2 ของรายได้รวมจากการให้บริการสําหรับ ปี
2560 และมีรายได้รวม 730.9 ล้านบาท หรือ คิดเป็ นร้อยละ 25.3 ของรายได้รวมจากการให้บริการสําหรับ ปี 2559
สาเหตุทร่ี ายได้จากการให้บริการเพิม่ สูงขึน้ เกิดจากปริมาณงานถ่านทีท่ าํ ได้เพิม่ ขึน้
บริษทั ฯ มีตน้ ทุนจากการให้บริการสําหรับปี 2560 จํานวน 595.7 ล้านบาท ในขณะที่ตน้ ทุนจากการให้บริการ
สําหรับปีก่อน มีจาํ นวน 507.8 ล้านบาท ต้นทุนทีส่ งู ขึน้ เกิดจากต้นทุนค่าซ่อมบํารุงตามระยะการใช้งาน การเพิม่ จํานวน
ผูร้ บั เหมาเพือ่ เพิม่ ปริมาณการขุดขนดินและถ่าน ราคานํ้ามันเฉลีย่ ทีส่ งู ขึน้ กว่าปีก่อน
กําไรขัน้ ต้นของโครงการเหมืองหงสา สําหรับปี 2560 และปี 2559 เท่ากับ 261.2 ล้านบาท และ 223.1 ล้านบาท
ตามลําดับ โดยคิดเป็ นอัตรากําไรขัน้ ต้นของโครงการเท่ากับร้อยละ 30.5 และ 30.5 ตามลําดับ
3. โครงการแม่เมาะ 8
สําหรับปี 2560 ยังคงเป็ นการทํางานในลักษณะจ้างผูร้ บั เหมารถ 10 ล้อ ขุดขนดิน ร่วมกับการนํ ารถขุดขนดิน
ขนาดใหญ่เข้ามาเริม่ ดําเนินงาน โดยบริษทั ฯ มีรายได้จากการขุดขนดินทัง้ หมด 1,376.3 ล้านบาท หรือ คิดเป็ นร้อยละ
46.6 ของรายได้รวมจากการให้บริการ และสําหรับปี 2559 บริษทั ฯ มีรายได้จากการขุดขนดิน 896.8 ล้านบาท หรือ
คิดเป็ นร้อยละ 31.0 ทัง้ นี้ปจั จัยหลักทีท่ าํ ให้รายได้เพิม่ ขึน้ อย่างมีนยั สําคัญเกิดจากปริมาณการทํางานของผูร้ บั เหมาขุด
ขนดินเพิม่ ขึน้ ตามแผนงานและสภาพหน้างาน รวมถึงบริษทั ฯ เริม่ มีรายได้จากงานขุดขนถ่านในไตรมาส 4 ปีน้ี
ต้นทุนจากการให้บริการ สําหรับปี 2560 มีจํานวน 859.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 62.4 ของรายได้รวมจากการ
ให้บริการ โดยเพิม่ ขึน้ 464.6 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 117.7 จากงวดเดียวกันปี ก่อนหน้า โดยหลักเกิดจากต้นทุน
ซ่อมบํารุง ต้นทุนค่านํ้ ามัน และค่าเสื่อมราคาที่เพิม่ สูงขึ้นจากการเริม่ นํ าเครื่องจักรใหญ่บางส่วนเข้ามาดําเนินงาน
นอกจากนี้ ต้นทุนผูร้ บั เหมามีจํานวนที่เพิม่ ขึน้ ตามปริมาณงานที่ทําได้มากขึน้ ต้นทุนค่าแรงงานเพิม่ ขึน้ ตามแผนการ
เตรียมบุคคลากร ต้นทุนค่าวัตถุระเบิดทีเ่ พิม่ ขึน้ ตามลักษณะหน้าดินทีต่ อ้ งขุด
กําไรขัน้ ต้นของโครงการแม่เมาะ 8 สําหรับปี 2560 เท่ากับ 517.1 ล้านบาท โดยคิดเป็ นอัตรากําไรขัน้ ต้นของ
โครงการเท่ากับร้อยละ 37.6 ขณะทีก่ าํ ไรขัน้ ต้นสําหรับปี 2559 เท่ากับ 502.2 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 56.0
ต้นทุนการให้บริ การของบริ ษทั
รายการ
ต้นทุนการให้บริ การ
ค่าซ่อมแซม
ค่านํ้ามันเชือ้ เพลิง
ค่าเช่า
ค่าแรงงาน
ค่าวัตถุระเบิด
ค่านํ้ามันเครือ่ ง
ค่าไฟฟ้า
ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัด

หน่ วย
2558
ล้านบาท 1,377.8
ล้านบาท
173.9
ล้านบาท
190.7
ล้านบาท
64.1
ล้านบาท
173.9
ล้านบาท
98.3
ล้านบาท
38.2
ล้านบาท
20.7
ล้านบาท
458.7

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)

จํานวน
(ล้านบาท)
2559
2,062.8
241.2
303.1
65.5
198.5
108.7
38.7
39.5
602.0

ร้อยละของรายได้รวมจาก
การให้บริ การ (ร้อยละ)
2560
2,321.7
269.6
472.6
52.6
225.4
103.0
41.1
31.1
598.0

2558
73.8
9.3
10.2
3.4
9.3
5.3
2.0
1.1
24.6

2559
71.4
8.3
10.5
2.3
6.9
3.8
1.3
1.4
20.8

2560
73.6
8.6
15.0
1.7
7.2
3.3
1.3
1.0
19.0

อัตราเติ บโต (ร้อยละ)
2559
49.7
38.7
58.9
2.2
14.2
10.6
1.2
91.1
31.2

2560
12.6
11.8
55.9
(19.6)
13.6
(5.2)
6.2
(21.3)
(0.7)
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บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน)

รายการ
ต้นทุนผูร้ บั เหมาช่วง
ต้นทุนอื่นๆ

จํานวน
(ล้านบาท)

หน่ วย
ล้านบาท
ล้านบาท

2558
148.0
11.4

2559
452.3
13.3

ร้อยละของรายได้รวมจาก
การให้บริ การ (ร้อยละ)
2560
510.7
17.6

2558
7.9
0.6

2559
15.7
0.5

2560
16.2
0.6

อัตราเติ บโต (ร้อยละ)
2559
205.7
16.7

2560
12.9
32.5

ต้นทุนจากการให้บริการ ส่วนใหญ่เป็ นค่าซ่อมแซม ค่านํ้ ามันเชือ้ เพลิง ค่าแรงงาน และค่าเสื่อมราคาและค่าตัด
จําหน่ าย ซึ่งค่าซ่อมแซมเป็ นรายการต้นทุนที่สําคัญสําหรับบริษทั ฯ โดยเกิดขึ้นตามลักษณะการประกอบธุรกิจของ
บริษทั ฯ ซึ่งมีการใช้เครื่องจักรในการขุดขนและมีความจําเป็ นต้องซ่อมแซมตามตารางเวลาซ่อมแซมอยู่ตลอดเพื่อให้
การใช้งานเป็ นไปได้ตามแผนงาน โดยต้นทุนขายเพิม่ ขึน้ และลดลงสอดคล้องกับปริมาณการขุดขนดินและถ่านหิน
บริษทั ฯ มีคา่ ใช้จา่ ยค่าสํารองค่าไฟฟ้าส่วนเกินตัง้ แต่ปี 2557 ซึง่ ต้นทุนการใช้ไฟฟ้าโครงการ 7 เนื่องจากตาม
สัญญากับ กฟผ. ตัง้ แต่เริม่ แรก ได้มกี ารกําหนดจํานวนหน่วยไฟฟ้าส่วนหนึ่งทีต่ อ้ งใช้สาํ หรับทัง้ โครงการและได้รบั การ
สนับสนุนจากกฟผ. เพือ่ ใช้ในการดําเนินงาน โดยในปี 2558 2559 และปี 2560 บริษทั ฯ ยังไม่ได้ใช้ไฟฟ้าเกินจํานวน
จากทีไ่ ด้รบั การสนับสนุน อย่างไรก็ดี เนื่องจากบริษทั ฯ คาดว่าในการดําเนินงานในอนาคต บริษทั ฯ อาจมีคา่ ไฟฟ้าส่วน
ทีจ่ ะใช้เกินจากการสนับสนุนของ กฟผ. บริษทั ฯ จึงจะมีการตัง้ สํารองค่าไฟฟ้าส่วนเกินเป็ นค่าใช้จา่ ยสําหรับแต่ละงวดที่
จะเกิดขึน้ ตามปริมาณการขุดขนตามแผนงาน โดยในงวดปี 2558 2559 และปี 2560 มีการสํารองค่าไฟฟ้าจํานวน
20.7 ล้านบาท 39.5 ล้านบาท และ 31.1 ล้านบาทตามลําดับ
ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร
ค่าใช้จา่ ยในการบริหารของบริษทั ฯ สําหรับปี 2560 มีจาํ นวนรวม 291.9 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.3 ของรายได้รวมจาก
การให้บริการ ใกล้เคียงกันกับงวดเดียวกันปีก่อนหน้า ทีม่ คี า่ ใช้จา่ ยในการบริหารเท่ากับ 291.1 ล้านบาท หรือร้อยละ
10.0 ของรายได้รวมจากการให้บริการ โดยค่าใช้จา่ ยในการบริหารทีเ่ พิม่ ขึน้ ได้แก่ ค่าใช้จา่ ยในการบริหารบางรายการ
ลดลง เช่นค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าทีป่ รึกษา ค่าบริหารส่วนกลางของกิจการร่วมค้าทีส่ น้ิ สุดลงจาการหยุดดําเนินงาน
โครงการแม่เมาะ 7/1 และการกลับรายการสํารองด้อยค่าของสินทรัพย์เนื่องจากได้รบั เงินคืนจากบริษทั ประกัน
ต้นทุนทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงินของบริษทั ฯ สําหรับปี 2560 และปี 2559 เท่ากับ 136.9 ล้านบาท และ 135.2 ล้านบาท
ตามลําดับ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.3
ภาษีเงินได้
บริษทั ฯ บันทึกค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ สําหรับปี 2560 จํานวน 75.2 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน 24.6 ล้านบาท
(ปี 2559 จํานวน 99.8 ล้านบาท) ซึง่ สาเหตุหลักมาจากปีน้ีทางรัฐบาลได้ขยายเวลามาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุน
ในประเทศออกไปอีก 1 ปี โดยปรับเงื่อนไขของจํานวนรายการหักรายจ่ายจากเดิม 2 เท่าเหลือ 1.5 เท่า ซึ่งในปี น้ี
บริษทั ฯ มีรายจ่ายในการจัดหาสินทรัพย์ถาวรเป็ นจํานวนมากกว่าปี ก่อน ทําให้ได้รบั สิทธิประโยชน์ ทางภาษีมากขึน้
ส่งผลให้คา่ ใช้จา่ ยภาษีเงินได้ลดลงมาก

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)
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กําไรสุทธิ
กําไรสุทธิของบริษทั ฯ สําหรับปี 2560 และสําหรับปี 2559 เท่ากับ 360.1 ล้านบาท และ 322.7 ล้านบาท
ตามลําดับ คิดเป็ นอัตรากําไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 11.3 และ 11.1 ของรายได้รวมของบริษทั ฯ ตามลําดับ ซึง่ ปจั จัยหลักที่
ส่งผลให้กําไรสุทธิและอัตรากําไรสุทธิของปี 2560 ใกล้เคียงกับปี 2559 แม้วา่ ปริมาณงานขุดขนดินและถ่านหินของปี
2560 ทําได้มากกว่าปีก่อนเกิดจากราคาค่างานขุดขนดินต่อหน่วยของโครงการ 8 ลดลงตามสัญญา
ฐานะทางการเงิ นของบริ ษทั ฯ
ตารางสรุปงบแสดงฐานะทางการเงิ น
รายการ

งบการเงิ นรวม สิ้นสุด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558

31 ธันวาคม 2559

31 ธันวาคม 2560

สินทรัพย์รวม

4,489.1

6,004.0

10,240.8

หนี้สนิ รวม

3,749.4

3,753.4

7,662.6

ส่วนของผูถ้ อื หุน้

739.6

2,250.6

2,578.2

อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (เท่า)

5.07x

1.67x

2.97x

2.45

6.15

4.43

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ถาวร (ร้อยละ)

20.58

26.23

16.59

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (ร้อยละ)

15.73

21.58

14.91

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ร้อยละ)

สิ นทรัพย์
สินทรัพย์รวมของบริษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 10,240.8 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 4,236.8 ล้านบาท
จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 70.6 โดยแบ่งเป็ นสินทรัพย์หมุนเวียน จํานวน 1,989.6 ล้านบาท
ลดลง 265.7 ล้า นบาท จากปี ก่ อน ส่วนสินทรัพย์ไ ม่ห มุนเวียน ณ 31 ธัน วาคม 2560 มีจํา นวน 8,251.2 ล้า นบาท
(ปี 2559 เท่ากับ 3,748.7 ล้านบาท) เพิม่ ขึน้ 4,502.5 ล้านบาท จากการเพิม่ ขึน้ ของสินทรัพย์ถาวร ซึง่ โดยส่วนใหญ่เป็ น
สินทรัพย์สาํ หรับโครงการแม่เมาะ 8
แหล่งที่มาของเงิ นทุน
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงิ นทุน
บริษทั ฯ มีอตั ราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 อยูท่ ่ี
2.97 เท่า และ 1.67 เท่า โดยสาเหตุหลักเพิม่ มาจากเงินกูร้ ะยะยาวของโครงการแม่เมาะ 8 ซึง่ เป็ นการกูเ้ พื่อนํามาชําระ
ค่าเครือ่ งจักรและอุปกรณ์เพือ่ ใช้ในโครงการเป็ นหลัก
หนี้ สิน
หนี้สนิ รวมของบริษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เพิม่ ขึน้ 3,909.2 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 104.2 โดย
มีหนี้สนิ หมุนเวียน จํานวน 3,807.3 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 1,847.5 ล้านบาท จากปี ก่อน (ปี 2559 เท่ากับ 1,959.7 ล้าน
บาท) ส่วนหนี้สนิ ไม่หมุนเวียนอื่น มีจํานวน 3,855.4 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 2,061.7 ล้านบาท (ปี 2559 เท่ากับ 1.793.6
ล้านบาท) การเปลี่ยนแปลงเพิม่ ขึน้ ส่วนใหญ่มาจากการเพิม่ ขึน้ ของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ค่าเครื่องจักร รวมถึงการ
เพิม่ ขึน้ สุทธิของเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน โดยเฉพาะจากการเบิกเงินกูจ้ ากสถาบันการเงินสําหรับโครงการ
แม่เมาะ 8 จํานวน 2,559.5 ล้านบาท
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)
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เงิ นกู้ยืมจากสถาบันการเงิ น
เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงินของบริษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2560 เท่ากับ 1,834.1 ล้านบาท 1,921.1 ล้านบาท และ 4,522.9 ล้านบาท ตามลําดับ โดยเงินกูย้ มื ระยะสัน้
และระยะยาวของบริษทั ฯ สามารถสรุปได้ดงั นี้
รายการ
เงิ นกู้ยืมระยะสัน้
เงิ นกู้ยืมระยะยาว
ส่วนทีถ่ งึ กําหนดชําระภายใน 1 ปี
ส่วนทีถ่ งึ กําหนดชําระเกินกว่า 1 ปี
รวม
รวมทัง้ หมด

งบการเงิ นรวมสิ้นสุด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558
31 ธันวาคม 2559
ล้านบาท
ร้อยละ
ล้านบาท
ร้อยละ
126.5
6.9
400.0
20.8

31 ธันวาคม 2560
ล้านบาท
ร้อยละ
340.0
7.5

168.3
1,539.3

9.2
83.9

387.8
1,133.3

20.2
59.0

982.2
3,200.7

21.7
70.8

1,707.6

93.1

1,527.1

79.2

4,182.9

92.5

1,834.1

100.0

1,921.1

100.0

4,522.9

100.0

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีเงินกูย้ มื ระยะสัน้ เพิม่ ขึน้ สําหรับใช้เป็ นเงินหมุนเวียนในกิจการและส่วนหนึ่ง
สําหรับคืนเงินกูย้ มื บุคคลทีเ่ กี่ยวข้องกันและ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เงินกูย้ มื ระยะยาวเพิม่ ขึน้ จากการเบิกเงินกู้
โครงการแม่เมาะ 8
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษทั ฯ มีวงเงินตามสัญญาเงินกู้ ดังนี้
สินเชือ่
หนังสือคํ้าประกัน
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ เงินกูเ้ บิกเงินเกินบัญชี เลต
เตอร์ออฟเครดิต ทรัสต์รซี ที สัญญาซือ้ ขาย
เงินตราต่างประเทศ วงเงินป้องกันความ
เสีย่ งจากอัตราดอกเบีย้

เงินกูร้ ะยะยาว – โครงการเหมืองหงสา

เงินกูร้ ะยะยาว – โครงการเหมืองแม่เมาะ
สัญญาที่ 8

เงินกูย้ มื ระยะยาว – ทัวไป
่

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)

วงเงิน
(ล้านบาท)

อัตราดอกเบีย้
(ร้อยละต่อปี )

วงเงินทีย่ งั ไม่ได้เบิกใช้
(ล้านบาท)

เงือ่ นไขการจ่ายชําระ

0.25-0.75
MOR
MOR -1%
MLR -1%
อัตราดอกเบีย้ เงิน
ฝากประจํา 3
เดือน + 2%
1,400
MLR – 1.5

2,596
6,478

-

-

5,065

MLR – 1.5

2,170

450

MLR-1,-2.25

-

ชําระดอกเบี้ยทุกเดือน เริม่ ชําระ
คืนเงินต้นทุกเดือน ตามอัตราของ
การรับเงินค่า งาน เริม่ ชํา ระงวด
แรกสิน้ เดือนมกราคม 2560
ชําระในวันทําการสุดท้ายของแต่
ละเดือน เริม่ ชําระงวดที่ 1 ใน
เดือนมกราคม 2561 ชําระตาม
จํานวนเงินค่างานของโครงการที่
ได้รบั
ชํ า ระเป็ นรายเดื อ น เริ่ ม ชํ า ระ
เดือ นถัด ไปจากวัน ที่เ บิก ใช้ค รัง้
แรก (วงเงิน 200 ล้านบาท) และ
เริ่ ม ชํ า ระเดื อ นเมษายน 2561
(วงเงิน 250 ล้านบาท)

8,217
7,236
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บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
เงินกูย้ มื ของบริษทั ฯ มีขอ้ จํากัดต่างๆ เป็ นการทัวไป
่ ซึ่งรวมถึงข้อจํากัดในการดํารงอัตราส่วนทางการเงิน การ
ก่อภาระหนี้สนิ ของบริษทั ฯ ความสามารถในการชําระหนี้ และอัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ เงินกูย้ มื คํ้าประกัน
โดยการจดจํานองที่ดนิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้างที่มอี ยู่ในปจั จุบนั และที่จะมีขน้ึ ในอนาคต จํานํ าหรือจํานองเครื่องจักรของ
โครงการในส่วนทีเ่ ป็ นกรรมสิทธิ ์ของบริษทั ฯ รวมถึงการโอนสิทธิในการรับผลประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันภัย และคํ้า
ประกันโดยกรรมการบริษทั ซึง่ หลังจากบริษทั เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วสถาบันการเงินได้
มีหนังสือบอกยกเลิกบุคคลคํ้าประกันในเดือนมกราคม 2560 และกุมภาพันธ์ 2560
เงิ นกู้ยืมระยะสัน้ จากบุคคลและกิ จการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากบุคคลและกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันของบริษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 วันที่ 31 ธันวาคม
2559 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 75.8 ล้านบาท 59.0 ล้านบาท และ 59.0 ล้านบาท ตามลําดับ โดยแบ่งเป็ น
เงิน กู้ยืม ส่ว นหนึ่ ง ที่บ ริษัท ฯ กู้ยืม จากผู้ถือ หุ้น และกรรมการบริษัท ฯ เพื่อ เสริม สภาพคล่อ งทางธุ ร กิจ ของบริษัท ฯ
(รายละเอียดการกูย้ มื จากบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งในหัวข้อ รายการระหว่างกัน)
ส่วนของผูถ้ ือหุ้น
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จํานวน 2,578.2 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 327.6 ล้านบาท
หรือคิดเป็ นร้อยละ 14.6 สาเหตุหลักมาจาก (1)การเพิม่ ขึน้ ของส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์จากโครงการ
ออกใบสําคัญแสดงสิทธิท่จี ะซื้อหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ให้แก่พนักงานและกรรมการ จํานวน 21.4 ล้านบาท (2) การ
ลดลงของกําไรสะสมจากการจ่ายเงินปนั ผลเมื่อกลางปี 2560 จํานวน 56.5 ล้านบาท และ (3) การเพิม่ ขึน้ ของกําไรจาก
ผลประกอบการประจําปี
จํานวน
(ล้านบาท)
ส่วนของผูถ้ อื หุน้

2558
739.6

2559
2,250.6

ยอดการเปลี่ยนแปลง (ล้านบาท)
2560
2,578.2

2558
350.8

2559
1,510.9

ยอดการเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)

2560
327.6

2558
90.2

2559
204.3

2560
14.6

สภาพคล่อง
รายการ
เงิ นสดสุทธิ (ใช้ไป) จากกิ จกรรมดําเนิ นงาน
เงิ นสดสุทธิ (ใช้ไป) จากกิ จกรรมลงทุน
เงิ นสดสุทธิ (ใช้ไป) จากกิ จกรรมจัดหาเงิ น
เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสดเพิ่ มขึน้ (ลดลง) สุทธิ

จํานวน (ล้านบาท)
2558
735.5
(1,719.4)
998.7
14.7

2559
404.8
(690.0)
1,123.8
838.5

2560
2,138.0
(5,196.7)
2,482.7
576.0

กระแสเงิ นสดจากการดําเนิ นงาน
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงานของบริษทั ฯ ปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 เท่ากับ 735.5 ล้าน
บาท 404.8 ล้านบาท และ 2,138.0 ตามลําดับ โดยมีสาเหตุสาํ คัญมาจากบริษทั ฯ มีผลการดําเนินงานทีก่ าํ ไร และมี
รายการบวกกลับทีไ่ ม่ใช่เงินสด เช่น ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจําหน่าย เป็ นต้น และมีการเปลีย่ นแปลงหนี้สนิ ดําเนินงาน
เพิม่ ขึน้ เช่น เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า เป็ นต้น

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)
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บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมลงทุน
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนของบริษทั ฯ ในปี ปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 เท่ากับ 1,719.4 ล้าน
บาท 690.0 ล้านบาท และ 5,196.7 ล้านบาท ตามลําดับ ซึง่ เงินสดจ่ายดังกล่าวจะเป็ นในรูปแบบของการลงทุนซือ้
เครือ่ งจักรและอุปกรณ์เพือ่ นําไปใช้เพิม่ ประสิทธิภาพการทํางานภายในโครงการ
บริษทั ฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนในปี 2558 โดยมีสาเหตุสาํ คัญมาจากบริษทั ฯ จ่ายเงินสดเพื่อ
ซือ้ เครือ่ งจักรและอุปกรณ์สาํ หรับโครงการเหมืองหงสา และซือ้ สายพานใหม่ทดแทนสายพานเก่าของโครงการเหมืองแม่
เมาะตามแผนงาน
บริษทั ฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนในปี 2559 โดยมีสาเหตุสาํ คัญมาจากบริษทั ฯ จ่ายเงินสดเพื่อ
ซือ้ เครือ่ งจักรและอุปกรณ์สาํ หรับโครงการแม่เมาะ 8 และโครงการหงสา
บริษทั ฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนในปี 2560 โดยมีสาเหตุสาํ คัญมาจากบริษทั ฯ จ่ายเงินสดเพื่อ
ซือ้ เครือ่ งจักรและอุปกรณ์สาํ หรับโครงการแม่เมาะ 8 โดยเฉพาะเครื่องจักรหลักทีจ่ าํ เป็ นจะต้องใช้ในโครงการเช่นรถขุด,
ระบบสายพาน เป็ นต้น
กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมจัดหาเงิ น
กระแสเงินสดสุทธิได้มาใน กิจกรรมจัดหาเงินของบริษทั ฯ ในปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 เท่ากับ 998.7 ล้าน
บาท 1,123.8 ล้านบาท และ 2,482.7 ล้านบาท ตามลําดับ
บริษทั ฯ มีกระแสเงินสดสุทธิได้มาในกิจกรรมจัดหาเงิน ในปี 2558 โดยมีสาเหตุสาํ คัญเกิดจากเงินกูย้ มื ระยะยาว
ที่เพิม่ ขึน้ จํานวน 1,393.0 ล้านบาท สําหรับโครงการเหมืองหงสาและบริษทั ฯ ได้รบั เงินจากการเสนอขายหุน้ เพิม่ ทุน
250.0 ล้านบาทในระหว่างปี
บริษทั ฯ มีกระแสเงินสดสุทธิได้มาในกิจกรรมจัดหาเงิน ในปี 2559 เกิดจากการกู้ยมื เงินกู้ยมื ระยะสัน้ จาก
สถาบันการเงินเพิม่ ขึ้น ในขณะที่จ่ายชําระคืนเงินกู้ยมื ระยะยาวกับสถาบันการเงิน เงินกู้ยมื จากบุคคลหรือกิจการที่
เกี่ยวข้องและการจ่ายชําระเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน และบริษทั ฯ ได้รบั เงินจากการเสนอขายหุน้ เพิม่ ทุน 1,216.0
ล้านบาทในระหว่างปี
บริษทั ฯ มีกระแสเงินสดสุทธิได้มาในกิจกรรมจัดหาเงิน ในปี 2560 เกิดจากการกูย้ มื เงินระยะสัน้ จากสถาบัน
การเงินเพิม่ ขึน้ และเงินกูย้ มื ระยะยาวต่างๆ ทีเ่ พิม่ ขึน้ ซึง่ การกูเ้ งินดังกล่าว เป็ นไปตามแผนงานของบริษทั ในขณะทีจ่ ่าย
ชําระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาวกับสถาบันการเงินของโครงการหงสา
การวิ เคราะห์อตั ราส่วนทางการเงิ นที่สาํ คัญ
รายการ
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)

หน่ วย

ปี 2558

เท่า
เท่า
เท่า

0.64
0.48
0.46

งบการเงิ นรวม
ปี 2559
1.30
1.01
0.25

ปี 2560
0.52
0.31
0.74
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บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
อัตราส่วนสภาพคล่อง
บริษทั ฯ มีอตั ราส่วนสภาพคล่อง เท่ากับ 0.64 เท่า 1.30 เท่า และ 0.52 เท่า ณ วันที่ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามลําดับ
อัตราส่วนสภาพคล่อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ลดลง จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 โดยมีสาเหตุหลักมา
จากเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงินทีเ่ พิม่ ขึน้ เนื่องจาก ITD-SQ ซึง่ เป็ นกิจการร่วมค้าของบริษทั ฯ ไม่สามารถดํารง
อัตราส่วนทางการเงินตามทีร่ ะบุในสัญญากูย้ มื เงินกับธนาคารได้ จึงไม่เป็ นตามเงือ่ นไขของสัญญาเงินกูย้ มื บริษทั ฯ จึง
ได้จดั ประเภทเงินกูย้ มื ดังกล่าวจากเงินกูย้ มื ระยะยาวเป็ นเงินกูย้ มื ระยะสัน้ ทําให้เงินกูย้ มื ระยะสัน้ เพิม่ ขึน้
อย่างไรก็ดี
ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2558 บริษทั ฯ ได้รบั จดหมายยกเลิกการดํารงอัตราส่วนทางการเงิน ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงได้จดั
ประเภทเงินกูย้ มื ระยะยาวตามเงือ่ นไขปกติในสัญญาเงินกูย้ มื ทําให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เงินกูย้ มื ในส่วนข้างต้น
กลับมาจากเงินกูย้ มื ระยะสัน้ เป็ นเงินกูย้ มื ระยะยาว และทําให้บริษทั ฯ มีอตั ราส่วนสภาพคล่องทีด่ ขี น้ึ ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2558
อัตราส่วนสภาพคล่อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เท่ากับ 1.30 ซึง่ เป็ นอัตราส่วนทีเ่ พิม่ ขึน้ จากปี 2558 และปี
2557 โดยมีสาเหตุจากการเพิม่ ขึน้ ของสินทรัพย์หมุนเวียนของบริษทั ซึง่ เพิม่ ขึน้ เป็ น 2,255.3 ล้านบาทในปี 2559 จาก
918.8 ล้านบาท ในปี 2558 หรือคิดเป็ นการเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 145.5 โดยเป็นผลมาจากเงินสดรับจากการเสนอขายหุน้
และรายการเทียบเท่าเงินสด และมูลค่างานตามสัญญาทีย่ งั ไม่เรียกเก็บจากลูกค้าซึง่ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 60.8
อย่างไรก็ดใี นช่วงปี 2559 และปี 2560 เป็ นปีทบ่ี ริษทั ต้องจัดหาเครือ่ งจักรทีจ่ าํ เป็ นสําหรับใช้ในโครงการแม่เมาะ
8 ซึง่ ต้องมีการสังซื
่ อ้ เครือ่ งจักรเพือ่ เร่งดําเนินการติดตัง้ ให้แล้วเสร็จต้นปี 2561 และต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนในการ
เตรียมพร้อมทีเ่ หลือโครงการแม่ะเมาะ 8 จึงทําให้ปี 2560 บริษทั มีสภาพคล่องลดลง อย่างไรก็ตามในระยะต่อไปการซือ้
เครือ่ งจักรไม่ได้สง่ ผลกระทบต่อบริษทั เนื่องจากมีการรับเงินค่างานตามปริมาณงานทีท่ าํ ได้ในแต่ละเดือน
อัตราส่วนความสามารถในการทํากําไร
งบการเงิ นรวม

รายการ
อัตราส่วนความสามารถในการทํากําไร
อัตรากําไรขัน้ ต้น
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน
อัตรากําไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้

หน่ วย

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

26.23
11.01
4.74
15.73

28.64
18.57
11.08
21.58

26.38
17.12
11.30
14.91

บริษทั ฯ มีอตั รากําไรขัน้ ต้นเท่ากับร้อยละ 26.2 ร้อยละ 28.6 และร้อยละ 26.4 สําหรับงวดปี 2558 2559 และ
2560 ตามลําดับทัง้ นี้เป็ นผลมาจากโครงการแม่เมาะ 8 และโครงการหงสาทีไ่ ด้พฒ
ั นาและปรับปรุงเครือ่ งจักรให้ม ี
คุณภาพทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและควบคุมพืน้ ทีก่ ารทํางานได้เป็ นไปตามเป้าหมายทีบ่ ริษทั ฯ วางไว้
บริษทั ฯ มีอตั รากําไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 4.7 ร้อยละ 11.0 และร้อยละ 11.3 สําหรับงวดปี 2558 2559 และ
2560 ตามลําดับโดยปจั จัยหลักๆ ทีท่ าํ ให้กาํ ไรของบริษทั ฯ เพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่องมาจากการบริหารและจัดการโครงการ
ให้เป็ นไปตามแผนงานพร้อมทัง้ การควบคุมและบํารุงรักษาเครื่องจักรให้มปี ระสิทธิภาพอยูเ่ สมอซึง่ ทําให้กาํ ไรสุทธิท่ี
เพิม่ ขึน้ จากโครงการหงสาและโครงการแม่ะเมาะ 8 นอกจากนี้ บริษทั ฯ มีอตั ราผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้ เท่ากับร้อยละ 15.7
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)
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ร้อยละ 21.6 และร้อยละ 14.91 สําหรับงวดปี 2558 2559 และ 2560 ตามลําดับ ทัง้ นี้อตั ราผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้ ที่
ลดลง เนื่องจากปี 2560 บริษทั อยูใ่ นช่วงติดตัง้ ระบบเครือ่ งจักรหลักโครงการแม่เมาะ 8 จึงยังไม่สามารถสร้างรายได้และ
กําไรจากเงินทุนทีเ่ พิม่ ขึน้ จากการขายหุน้ IPO เมือ่ ปลายปี 2559
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
งบการเงิ นรวม

รายการ
อัตราส่วนแสดงประสิ ทธิ ภาพในการดําเนิ นงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร
อัตราการหมุนของสินทรัพย์

หน่ วย

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

ร้อยละ
ร้อยละ

2.45
20.58
0.52

6.15
26.23
0.55

4.43
16.59
0.39

เท่า

บริษทั ฯ มีอตั ราผลตอบแทนจากสินทรัพย์เท่ากับร้อยละ 2.5 ร้อยละ 6.2 และร้อยละ 4.4 สําหรับงวดปี 2558
2559 และ 2560 ตามลําดับ ซึ่งเป็ นอัตราทีค่ ่อนข้างตํ่าเนื่องจากบริษทั ฯ มีสนิ ทรัพย์ถาวรค่อนข้างสูงตามลักษณะการ
ประกอบธุรกิจทีม่ กี ารลงทุนในสินทรัพย์สงู เพือ่ การดําเนินงานขุดขนและทําให้มคี า่ เสือ่ มราคาซึง่ เป็ นค่าใช้จ่ายทีไ่ ม่ใช่เงิน
สดสูง อย่างไรก็ดี หากพิจารณาจากอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร ซึง่ เป็ นอัตราทีร่ วมกําไรสุทธิและค่าเสือ่ มราคา
ต่อสินทรัพย์ถาวร จะเท่ากับร้อยละ 20.6 ร้อยละ 26.2 และร้อยละ 16.6 สําหรับงวดปี 2558 2559 และ 2560
ตามลําดับ
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
งบการเงิ นรวม

รายการ
อัตราส่วนวิ เคราะห์นโยบายทางการเงิ น
อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (D/E Ratio)
อัตราส่วนหนี้สนิ ทีม่ ภี าระดอกเบีย้ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (IBD to EQUITY)
อัตราส่วนหนี้สนิ ทีม่ ภี าระดอกเบีย้ ต่อ (IBD to EBITDA)
อัตราส่วนความสามารถในการชําระหนี้ (DSCR)

หน่ วย

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

เท่า
เท่า
เท่า
เท่า

5.07
3.00
3.25
1.38

1.67
1.12
2.15
2.59

2.97
2.00
4.35
2.14

อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผู้ถอื หุ้น ของบริษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เพิม่ ขึน้ จาก ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2558 โดยมีสาเหตุหลักมาจากส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ พิม่ ขึน้ เนื่องจากบริษทั ฯ มีกําไรสุทธิเพิม่ ขึน้ และจากการเพิม่
ทุน บริษทั ฯ ได้มกี ารชําระคืนเงินกู้ยมื บางส่วนเพื่อลดดอกเบี้ยจ่าย ในส่วนของอัตราส่วนความสามารถในการชําระ
ดอกเบีย้ บริษทั มีความสามารถในการชําระดอกเบีย้ ลดลงจากปี 2558 เนื่องจากมีภาระดอกเบีย้ และเงินกูย้ มื ในส่วนของ
โครงการหงสาเต็มปี
อย่างไรก็ตามในปี 2560 อัตราหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ สูงขึน้ เป็ นผลสืบเนื่องมาจากการกูย้ มื เงินโครงการ
แม่เมาะ 8 ทีเ่ พิม่ สูงขึน้ เพื่อนํ ามาชําระค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ท่ใี ช้ภายในโครงการ ซึ่งการกู้ยมื เงินทีเ่ พิม่ ขึน้ เป็ นไป
ตามโครงสร้างเงินทุนของกิจการ โดยจะดํารงรักษาไว้ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อโครงสร้างเงินทุนของกิจการ
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เอกสารแนบ 1: รายการเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอาํ นาจควบคุมและเลขานุการบริ ษทั
อายุ
(ปี )

คุณวุฒิการศึกษา/
ประวัติการฝึ กอบรม

1. นายสมบูรณ์ มณีนาวา
กรรมการอิสระ/ ประธาน
กรรมการ

83

2. นายศิรชิ ยั โตวิรยิ ะเวช
กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการตรวจสอบ

54

- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา
ไฟฟ้ากําลัง จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- DAP SEC/2558
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
University of Florida, USA
- Certificate in Health Service
Management สมาคม
โรงพยาบาลเอกชนแห่งประเทศ
ไทย
- Certificate of Senior Executive
Program สถาบันบัณฑิต
บริหารธุรกิจ ศศินทร์
- Certificate in Delivery
Information Service, Harvard
Business School, Boston, USA
- DAP 79/ 2552
- RCL 1/ 2558
- DCP 244/ 2560
- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท สาขาการบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ชื่อ-สกุล

3. นางกิง่ เทียน บางอ้อ
กรรมการอิสระ/ กรรมการ
ตรวจสอบ

73

สัดส่วน
การถือหุ้น
(%)
ไม่ม ี

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
ผูบ้ ริ หาร
ไม่ม ี

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ประสบการณ์ การทํางานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง
ระยะเวลา

ตําแหน่ ง

หน่ วยงาน/บริ ษทั

มีนาคม 2558 –
ปจั จุบนั

ประธานกรรมการ/กรรมการ
อิสระ

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด
(มหาชน)

มีนาคม 2558 –
ปจั จุบนั
2557-ปจั จุบนั

ประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด
(มหาชน)
บริษทั คอนเวอร์เจนซ์ซสิ เทมส์
จํากัด

2558 – ปจั จุบนั

ไม่ม ี

ไม่ม ี

เอกสารแนบ 1 หน้า 1

กรรมการ

2559 – ปจั จุบนั
2557 - 2558
2557 - 2558

ผูอ้ าํ นวยการฝา่ ยการลงทุน
และบริหารความเสีย่ ง
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการผูจ้ ดั การ

2556 – 2557

ผูอ้ าํ นวยการฝา่ ยการลงทุน

2551 – 2555

ผูอ้ าํ นวยการด้านการเงิน –
ฝา่ ยลงทุน

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

มีนาคม 2558 –
ปจั จุบนั
2549 – ปจั จุบนั

กรรมการอิสระ/ กรรมการ
ตรวจสอบ

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด
(มหาชน)

กรรมการอิสระ/กรรมการ
ตรวจสอบ

บริษทั ไทยไวร์โพรดักซ์ จํากัด
(มหาชน)

บมจ.พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
ชื่อ-สกุล

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิการศึกษา/
ประวัติการฝึ กอบรม

สัดส่วน
การถือหุ้น
(%)

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
ผูบ้ ริ หาร

- DAP 1/ 2550
- DCP 53/ 2548

ประสบการณ์ การทํางานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง
ระยะเวลา

ตําแหน่ ง

หน่ วยงาน/บริ ษทั

2548 – ปจั จุบนั
2549 – ปจั จุบนั

ทีป่ รึกษา
ประธานกรรมการ/กรรมการ
ตรวจสอบ
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ

บริษทั com-link จํากัด
บริษํท ไทยฟิลม์ จํากัด (มหาชน)

กรรมการอิสระ/กรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/ กรรมการ
ตรวจสอบ

บริษทั แอ็พพลาย ดีบี อินดัสเตรี
ยล จํากัด (มหาชน)
บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด
(มหาชน)

อาจารย์พเิ ศษ สาขาบัญชี
กรรมการอิสระ/ กรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/ กรรมการ
ตรวจสอบ
อาจารย์ประจํา สาขาบัญชี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บริษทั ซี.พี.แอล. กรุป๊ จํากัด
(มหาชน)
บริษทั เจริญสิน แอสเสท จํากัด

รองประธานกรรมการ

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด
(มหาชน)
บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด
บริษทั เจริญสิน แอสเสท จํากัด

2535 –2547
4. ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์
กรรมการอิสระ/ กรรมการ
ตรวจสอบ

5. นายนพพันธป์ เมืองโคตร
รองประธานกรรมการ/
กรรมการบริหาร

48

69

- ปริญญาเอก สาขาบัญชี หลักสูตร
นานาชาติ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท สาขาบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท สาขาบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- DAP 50/ 2547
- AACP 18/ 2550
- DCP 88/ 2550
- MIA 3/ 2551
- SFE 15/ 2555
- HMS 3/ 2556
- นิตศิ าสตร์มหาบัณฑิต (LL.M.
Corporations) New York
University, New York, USA
- ประกาศนียบัตรเนติบณ
ั ฑิตไทย
เนติบณ
ั ฑิตยสภา
- ปริญญาตรี นิตศิ าสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- DAP 43/ 2545

ไม่ม ี

ไม่ม ี

2559-ปจั จุบนั
มีนาคม 2558 –
ปจั จุบนั
2552 – ปจั จุบนั
2554 - ปจั จุบนั
2550 - ปจั จุบนั
2556 – 2558

1.21

ไม่ม ี

มีนาคม 2558 –
ปจั จุบนั
2546 – 2558
2550 – ปจั จุบนั
2548 – ปจั จุบนั

เอกสารแนบ 1 หน้า 2

รองประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ/ ประธาน
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ

บริษทั com-link จํากัด

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

บริษทั พีเอฟ คอนโทล์ กรุป๊
จํากัด

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
ชื่อ-สกุล

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิการศึกษา/
ประวัติการฝึ กอบรม

สัดส่วน
การถือหุ้น
(%)

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
ผูบ้ ริ หาร

ประสบการณ์ การทํางานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง
ระยะเวลา
2544 – ปจั จุบนั
2544 – ปจั จุบนั
2524 – ปจั จุบนั

6. นายศาศวัต ศิรสิ รรพ์
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร/
กรรมการ

54

7. นายวิทวัส ศิรสิ รรพ์
ประธานเจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั กิ าร/
กรรมการ

53

8. นายภวัต ศิรสิ รรพ์
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
Supply Chain/ กรรมการ

49

- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Master of Business
Administration, Ohio University,
Ohio, USA
- DAP 94/ 2555
- DCP 244/ 2560
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- DAP 94/ 2555

0.66

- ปริญญาตรี สาขาบริหาร
มหาวิทยาลัยรังสิต
- AAA Certificate, Golf Complex
Operation and Management,
San Diego Golf Academy
- Master of Business

0.57

0.55

เป็ นพีช่ าย นาย
วิทวัส นายภวัต
และ นายกวิตม์ ศิร ิ
สรรพ์

มีนาคม 2558 –
ปจั จุบนั
2546 – ปจั จุบนั
2546 – 2557
2531 – 2546

เป็ นน้องชายนาย
ศาศวัต ศิรสิ รรพ์

มีนาคม 2558 –
ปจั จุบนั
2546 – ปจั จุบนั
2546 – 2550
2550 – 2553
2554 – 2557
มีนาคม 2558 –
ปจั จุบนั
2513 – ปจั จุบนั
2546 – ปจั จุบนั
2550 - 2553

เป็ นน้องชายนาย
ศาศวัต ศิรสิ รรพ์

เอกสารแนบ 1 หน้า 3

ตําแหน่ ง

หน่ วยงาน/บริ ษทั

กรรมการอิสระ/ ประธาน
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/ ประธาน
กรรมการสรรหาฯ
กรรมการ

บริษทั อิออน ธนทรัพย์ (ไทย
แลนด์) จํากัด (มหาชน)
บริษทั อมตะ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด
(มหาชน)
บริษทั อินเตอร์เนชั ่นแนล บิส
ซิเนส ลอว์เยอร์ส จํากัด

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด
(มหาชน)
บริษทั เอสวีพเี ค จํากัด
บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด
บริษทั สหกลเอนยิเนียร์ จํากัด

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการและรองกรรมการ
ผูจ้ ดั การ
ประธานเจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั กิ าร
รองประธานกรรมการ
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการผูจ้ ดั การ
ประธานเจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั กิ าร
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
Supply Chain
กรรมการ
กรรมการ
ผูอ้ าํ นวยการฝา่ ยธุรการ และ
ทรัพยากรมนุ ษย์

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด
(มหาชน)
บริษทั เอสวีพเี ค จํากัด
บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด
บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด
บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด
บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด
(มหาชน)
บริษทั สหกลเอนยิเนียร์ จํากัด
บริษทั เอสวีพเี ค จํากัด
บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
ชื่อ-สกุล

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิการศึกษา/
ประวัติการฝึ กอบรม

สัดส่วน
การถือหุ้น
(%)

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
ผูบ้ ริ หาร

Administration มหาวิทยาลัย
รามคําแหง
- DAP 96/ 2555
9. นายกวิตม์ ศิรสิ รรพ์
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
การเงิน/ กรรมการ

10. นายชาลี รักษ์สธุ ี
กรรมการ

11. นายกิตติรฐั ทวีลาภ
กรรมการ

47

59

41

- บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงิน
การธนาคาร จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- Master of Business
Administration, San Diego
State University
- DAP 114/ 2558
- STRATEGIC CFO รุน่ 5
- บัญชีบณ
ั ฑิต สาขาบัญชี
มหาวิทยาลัยหอการค้า
- การจัดการมหาบัณฑิต สาขาการ
จัดการเงิน มหาวิทยาลัยมหิดล
- DAP 114/ 2558
- นิตศิ าสตร์บณ
ั ฑิต จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขา
การจัดการการเงิน มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์
- DAP 122/ 2558

ประสบการณ์ การทํางานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง
ระยะเวลา

2554 – 2557
0.81

เป็ นน้องชายนาย
ศาศวัต ศิรสิ รรพ์

มีนาคม 2558 –
ปจั จุบนั
2555 - 2558
2553 – 2555
2546 – ปจั จุบนั

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ไม่ม ี

เอกสารแนบ 1 หน้า 4

มีนาคม 2558 –
ปจั จุบนั
2531 – ปจั จุบนั

ตําแหน่ ง
ผูอ้ าํ นวยการฝา่ ยจัดซือ้ และ
พัสดุ
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
จัดหาและคลังพัสดุ
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
การเงิน
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริษทั
ผูอ้ าํ นวยการส่วนกลยุทธ์และ
พัฒนาระบบการเงินภาค
ประชาชน
กรรมการ
กรรมการ
ผูจ้ ดั การฝา่ ยการเงิน

2553 – 2558
มีนาคม 2558 –
ปจั จุบนั
2548 – ปจั จุบนั

กรรมการ
กรรมการ

2553 – 2558
2553 – ปจั จุบนั
2553 – ปจั จุบนั

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

2553 – ปจั จุบนั
2553 – ปจั จุบนั

กรรมการ
กรรมการ

กรรมการผูจ้ ดั การ

หน่ วยงาน/บริ ษทั

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด
บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด
(มหาชน)
บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
กระทรวงการคลัง
บริษทั เอสวีพเี ค จํากัด
บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด
(มหาชน)
บริษทั เอเอส. แอสโซซิเอท
เอนยิเนียริง่ (1964) จํากัด
บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด
บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด
(มหาชน)
บริษทั ฮอเบิรค์ คอนซัลแทนท์
จํากัด
บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด
บริษทั เอเอ็มอาร์ เอเชีย จํากัด
บจก.สเปเชียลลิส เอนยิเนียริง่
แอนด์ เซอร์วสิ เซส
บริษทั ดิอลั ติเมท ซอฟต์ จํากัด
บริษทั จูน(ประเทศไทย)จํากัด

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
อายุ
(ปี )

คุณวุฒิการศึกษา/
ประวัติการฝึ กอบรม

12. นางวันเพ็ญ โฆษิตเรืองชัย
ผูอ้ าํ นวยการอาวุโสฝา่ ยบัญชี
และการเงิน/ กรรมการ

56

13. นายอวยชัย คล้ายทับทิม
ผูอ้ าํ นวยการโครงการแม่เมาะ

64

- บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการ
บัญชี มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- ศิลปศาสตร์บณ
ั ฑิต สาขา
รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รามคําแหง
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขา
บริหาร มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- DAP 99/ 2555
- CSP 45/ 2555
- BRP 7/ 2555
- ปวส. สาขา Tool and Die
Making วิทยาลัยช่างกลพระนคร
เหนือ (ราชมงคล)
- วิศวกรรมศาสตร์บณ
ั ฑิต สาขา
อุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยี
อาชีวศึกษา (ราชมงคล)
- Mini MBA รุน่ 8
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- Micro MBA ฐานเศรษฐกิจ รุน่
24 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
DAP 96/ 2555
- วิศวกรรมศาสตร์บณ
ั ฑิต สาขา
้
ไฟฟากําลัง สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้า เจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
- หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์
มหาบัณฑิต สาขา MPA สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ชื่อ-สกุล

14. นายวิฑรู ย์ ชินวณิชยั
ผูอ้ าํ นวยการโครงการหงสา

55

สัดส่วน
การถือหุ้น
(%)
0.07

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
ผูบ้ ริ หาร
ไม่ม ี

0.37

ไม่ม ี

ประสบการณ์ การทํางานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง
ระยะเวลา

ตําแหน่ ง

หน่ วยงาน/บริ ษทั

มีนาคม 2558 –
ปจั จุบนั
2544 – 2558

ผูอ้ าํ นวยการอาวุโสฝา่ ยบัญชี
และการเงิน กรรมการบริษทั
ผูอ้ าํ นวยการอาวุโสฝา่ ยบัญชี
และการเงิน

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด
(มหาชน)
บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด

มีนาคม 2558 –
ปจั จุบนั
2546 – 2558

ผูอ้ าํ นวยการโครงการแม่เมาะ

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด
(มหาชน)
บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด

2527 – 2545

2521 – 2527

ไม่ม ี

ไม่ม ี

เอกสารแนบ 1 หน้า 5

มีนาคม 2558 –
ปจั จุบนั
2555 – 2558
2554 – 2555

ผูอ้ าํ นวยการโครงการเหมือง
แม่เมาะ
วิศวกรควบคุมโครงการขุด –
ขนดิน

บริษทั สหกลเอนยิเนียร์ จํากัด

หัวหน้าแผนกช่างกลฯ

การไฟฟ้าฝา่ ยผลิตแห่งประเทศ
ไทย

ผูอ้ าํ นวยการโครงการหงสา

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด
(มหาชน)
บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด
บริษทั อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อป
เมนต์ จํากัด (มหาชน)

ผูอ้ าํ นวยการโครงการ
วิศวกรโครงการ

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
ชื่อ-สกุล

15.นายรุจ บัณฑุวงศ์
ผูอ้ าํ นวยการอาวุโสฝา่ ยพัฒนา
ธุรกิจ/ทีป่ รึกษาอาวุโสทาง
วิชาการ

16.นายสุรพล อ้นสุวรรณ
เลขานุการบริษทั

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิการศึกษา/
ประวัติการฝึ กอบรม

57

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

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
ผูบ้ ริ หาร

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ประสบการณ์ การทํางานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง
ระยะเวลา

หน่ วยงาน/บริ ษทั

พฤศจิกายน
2559 -ปจั จุบนั

ผูอ้ าํ นวยการอาวุโสฝา่ ย
พัฒนาธุรกิจ

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด
(มหาชน)

2554-ตุลาคม
2559

ทีป่ รึกษาอาวุโสทางวิชาการ
รองประธานบริหารอาวุโส
(เหมืองแร่)

บริษทั อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อป
เมนต์ จํากัด (มหาชน)

2558 - ปจั จุบนั

เลขานุ การบริษทั

2553– ปจั จุบนั

ผูอ้ าํ นวยการฝา่ ยงบประมาณ
และจัดหาเงินทุน

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

2552 – 2553

ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การการเงิน

2546 – 2552

ผูจ้ ดั การฝา่ ยการเงินและ
วางแผน
ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การฝา่ ยการเงิน

2543 – 2546
เอกสารแนบ 1 หน้า 6

ตําแหน่ ง

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

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
ชื่อ-สกุล

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิการศึกษา/
ประวัติการฝึ กอบรม

สัดส่วน
การถือหุ้น
(%)

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
ผูบ้ ริ หาร

-Company Reporting Program 12/
2558
-The Financial Analyst Program
Certificate

เอกสารแนบ 1 หน้า 7

ประสบการณ์ การทํางานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง
ระยะเวลา

ตําแหน่ ง

หน่ วยงาน/บริ ษทั

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

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

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

C,ID

D,ED,M

D,ID,AC

D,ID,AC

ED,M

C
D
ID
AC

= ประธานกรรมการ
= กรรมการบริ ษทั
= กรรมการอิ สระ
= กรรมการตรวจสอบ

RC
ED
M

D,ID,AC

นายวิ ทวัส
ศิ ริสรรพ์

นายภวัต
ศิ ริสรรพ์

นายกวิ ตม์
ศิ ริสรรพ์

นายชาลี
รักษ์สธุ ี

D,ED,M

D,ED,M,RC

D,ED,M

D,ED,M,RC

D

ED,M

ED,M

C,ED,M

D,ED,M

ED,M

D,ED,M

= กรรมการบริ หารความเสียง
= กรรมการบริ หาร
= ผู้บริ หาร

เอกสารแนบ 1.1 หน้า 1

D,ED,M

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

D

D,ED,M

ED,M

M

M

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
เอกสารแนบ 2: รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย
รายชื่อ

บริ ษทั
สหกลอิ ควิ ปเมนท์ จํากัด

บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั สหกลพาวเวอร์ จํากัด

1. นายสมบูรณ์ มณีนาวา



2. นายนพพันธป์ เมืองโคตร



3. นายศิรชิ ยั โตวิรยิ ะเวช



4. นางกิง่ เทียน บางอ้อ



5. ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์



6. นายศาศวัต ศิรสิ รรพ์





7. นายวิทวัส ศิรสิ รรพ์





8. นายภวัต ศิรสิ รรพ์



9. นายกวิตม์ ศิรสิ รรพ์



10. นายชาลี รักษ์สธุ ี



11. นายกิตติรฐั ทวีลาภ



12. นางวันเพ็ญ โฆษิตเรืองชัย



 = เป็ นกรรมการในบริษท
ั ฯ หรือบริษทั ย่อย

เอกสารแนบ 2 หน้า 1





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

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิการศึกษา/
ประวัติการฝึ กอบรม

46

- บชบ มหาวิทยาลัยราชมงคล
ธัญญบุรี
- MBA มหาวิทยาลัยบูรพา

สัดส่วน
การถือหุ้น
(%)
0.01%

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
ผูบ้ ริ หาร
ไม่ม ี

ประสบการณ์การทํางานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง
ระยะเวลา
2546 – 2555
2555 – ปจั จุบนั

เอกสารแนบ 3 หน้า 1

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

องค์กร/ประเภทธุรกิ จ
อสังหาริมทรัพย์

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 4: รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
เรียนท่านผูถ้ อื หุน้
คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน) ประกอบด้วยคณะกรรมการอิสระ 3
ท่าน ซึ่งมีประสบการณ์ในด้านการบริการจัดการบัญชี การเงิน การกํากับดูแลกิจการและการบริหารความเสีย่ ง ได้แก่
นายศิรชิ ยั โตวิรยิ ะเวช เป็ นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นางกิง่ เทียน บางอ้อ และ นาย มงคล เหล่าวรพงศ์ เป็ น
กรรมการตรวจสอบ ในรอบปีบญ
ั ชี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฎิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างเป็ นอิสระ โดยได้ประชุมร่วมกับ
ฝา่ ยบริหาร ผูต้ รวจบัญชี และผูต้ รวจสอบภายในตามวาระทีเ่ กีย่ วข้อง1/
รายชื่อ

ตําแหน่ ง

ปี 2559
กรรมการ

1. นายศิรชิ ยั โตวิรยิ ะเวช

กรรมการอิสระ
10/10
2. นางกิง่ เทียน บางอ้อ
กรรมการอิสระ
9/10
3. ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์
กรรมการอิสระ
9/10
1/
การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

กรรมการ
ตรวจสอบ
7/7
7/7
6/7

ปี 2560
กรรมการ
8/8
8/8
8/8

กรรมการ
ตรวจสอบ
5/5
5/5
5/5

การเข้าร่วมประชุมในส่วนการกํากับดูแลกิจการการปฎิบตั งิ านของคณะกรรมการตรวจสอบมีสาระสําคัญ สรุปได้
ดังนี้
1. การสอบทานรายงานทางการเงิ น
คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาสอบทานงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษทั ประจําไตรมาสและงบ
การเงินประจําปีรว่ มกับฝา่ ยบริหารและผูส้ อบบัญชี ก่อนนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั นอกจากนี้ยงั ได้จดั ประชุมเป็ น
การเฉพาะกับผูส้ อบบัญชี โดยไม่มฝี า่ ยบริหารร่วมประชุมด้วย สําหรับรายงานทางการเงินของบริษทั สําหรับรอบบัญชี
2560 คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายงานทางการเงินของบริษทั ได้จดั ทําขึน้ อย่างถูกต้อง เป็ นไปตามหลักการบัญชี
ที่รบั รองโดยทัวไป
่ มีการเปิ ดเผยข้อมูลที่สําคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบการเงิน และมีข้อมูลซึ่งจะเป็ น
ประโยชน์ต่อผูถ้ อื หุน้ และนักลงทุน
2. การสอบทานความพอเพียงและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้จดั ให้มกี ารว่าจ้าง บริษทั ไอเวลท์ กรุ๊ป จํากัด ซึ่งเป็ นบริษทั ที่ให้บริการด้านการ
ตรวจสอบภายใน โดยที่บริษทั ไอเวลท์ กรุ๊ป จํากัด ไม่มสี ่วนได้ส่วนเสียใดๆกับบริษทั เพื่อให้การตรวจสอบภายใน
เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็ นผู้พจิ ารณาแผนการตรวจสอบภายใน
ประจําปี รายงานตรวจสอบภายในกับฝา่ ยบริหารอย่างต่อเนื่อง พร้อมทัง้ ให้คาํ แนะนําและแนวทางการตรวจสอบภายใน
รายงานการตรวจสอบภายในของบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษทั มี
ความเหมาะสมและเพียงพอ

เอกสารแนบ 4 หน้า 1

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน)

3. ความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบได้สงั เกตการปฎิบตั งิ านของผูส้ อบบัญชีจากบริษทั แกรนท์ ธอนตัน จํากัดโดยนาย
ธีรศักดิ ์ ฉัว่ ศรีสกุล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 6624 ซึ่งได้รบั อนุ มตั ใิ ห้เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ในการประชุมใหญ่
สามัญผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ในครัง้ ทีผ่ า่ นมา
คณะกรรมการตรวจสอบมีความคิดเห็นว่าผูส้ อบบัญชีมคี วามเป็ นอิสระ เชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีประสบการณ์
เหมาะสม ปฎิบตั งิ านได้ผลเป็ นอย่างดี และเป็ นผูส้ อบบัญชีทไ่ี ด้รบั อนุ มตั จิ ากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์
4. รายงานที่เกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาการเปิ ดเผยข้อมูลของบริษทั ในกรณีทเ่ี กิดรายการเกีย่ วโยง หรือ รายการ
ทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มคี วามถูกต้องและครบถ้วน
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการเปิ ดเผยข้อมูลของบริษทั มีความเพียงพอและเป็ นไปตามเงื่อนไข
หลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ และ ก.ล.ต.
5. การกํากับดูแลกิ จการที่ดี
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ทําการตรวจสอบและสนับสนุ นให้บริษทั มีการกํากับดูแลกิจการที่ดี และปฎิบตั ิ
ตามกฏหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฏหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจ
ของบริษทั อย่างใกล้ชดิ
ในรอบปี บญ
ั ชี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบ ผูต้ รวจสอบภายใน ผูส้ อบบัญชี และฝา่ ยบริหารได้พจิ ารณาและ
ดูแลแนวทางการดําเนินงานของบริษทั ให้เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี และกฏหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษทั และมีการริเริม่ วาง
แนวทางปฏิบตั ใิ ห้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ตรวจสอบได้ และสามารถปรับปรุง แก้ไข เพื่อพัฒนาแนวทางการดําเนินการ
ของคณะกรรมการตรวจสอบให้มคี วามทันสมัย ทันต่อกฏเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้องมากทีส่ ดุ

ขอแสดงความนับถือ
-ลายมือชือ่ (นายศิรชิ ยั โตวิรยิ ะเวช)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

เอกสารแนบ 4 หน้า 2

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 5 : แบบประเมิ นความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
สําหรับปี 2560

แบบประเมินนี้ จดั ทําโดยคณะกรรมการบริษทั ซึ่งเป็ นความเห็นของคณะกรรมการ
เกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

เอกสารแนบ 5 หน้า 1

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน)

แบบประเมิ นความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

การควบคุมภายในองค์ กร (Control Environment)
1. องค์ กรแสดงถึงความยึดมั่นในคุณค่ าของความซื่อตรง (integrity) และจริยธรรม
คําถาม
1.1 คณะกรรมการและผูบ้ ริ หารกําหนดแนวทาง และมีการปฏิบตั ิที่อยูบ่ นหลักความ
ซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณในการดําเนินงาน ที่ครอบคลุมถึง
1.1.1 การปฏิบตั ิหน้าที่ประจําวัน และการตัดสิ นใจในเรื่ องต่าง ๆ
1.1.2 การปฏิบตั ิต่อคู่คา้ ลูกค้า และบุคคลภายนอก

ใช่




1.2 มีขอ้ กําหนดที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ผบู ้ ริ หารและพนักงานปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ย
ความซื่อตรงและรักษาจรรยาบรรณ ที่ครอบคลุมถึง
1.2.1 มีขอ้ กําหนดเกี่ยวกับจริ ยธรรม (code of conduct) สําหรับผูบ้ ริ หารและ
พนักงาน ที่เหมาะสม
1.2.2 มีขอ้ กําหนดห้ามผูบ้ ริ หารและพนักงานปฏิบตั ิตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั กิจการ ซึ่ งรวมถึงการห้ามคอร์รัปชันอันทําให้เกิด
ความเสี ยหายต่อองค์กร1
1.2.3 มีบทลงโทษที่เหมาะสมหากมีการฝ่ าฝื นข้อกําหนดข้างต้น
1.2.4 มีการสื่ อสารข้อกําหนดและบทลงโทษข้างต้นให้ผบู ้ ริ หารและพนักงาน
ทุกคนรับทราบ เช่น รวมอยูใ่ นการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ให้พนักงานลงนาม
รับทราบข้อกําหนดและบทลงโทษเป็ นประจําทุกปี รวมทั้งมีการเผยแพร่ code of
conduct ให้แก่พนักงานและบุคคลภายนอกได้รับทราบ
1.3 มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิตาม Code of Conduct
1.3.1 การติดตามและประเมินผลโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในหรื อหน่วยงาน
กํากับดูแลการปฏิบตั ิ (compliance unit)
1.3.2 การประเมินตนเองโดยผูบ้ ริ หารและพนักงาน
1.3.3 การประเมินโดยผูเ้ ชี่ยวชาญที่เป็ นอิสระจากภายนอกองค์กร
1.4 มีการจัดการอย่างทันเวลา หากพบการไม่ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดเกี่ยวกับความ
ซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณ
1

บริ ษทั ควรกําหนดการควบคุมภายในตามมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันให้เหมาะสมกับความเสี่ ยงของบริ ษทั

เอกสารแนบ 5 หน้า 2












ไม่ ใช่

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน)

คําถาม
1.4.1 มีกระบวนการที่ทาํ ให้สามารถตรวจพบการฝ่ าฝื นได้ภายในเวลาที่เหมาะสม
1.4.2 มีกระบวนการที่ทาํ ให้สามารถลงโทษหรื อจัดการกับการฝ่ าฝื นได้อย่าง
เหมาะสม และภายในเวลาอันควร
1.4.3 มีการแก้ไขการกระทําที่ขดั ต่อหลักความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณ
อย่างเหมาะสม และภายในเวลาอันควร

ใช่

ไม่ ใช่





2. คณะกรรมการมีความเป็ นอิสระจากฝ่ ายบริหาร และทําหน้ าทีก่ าํ กับดูแล (Oversight) และ
พัฒนาการดําเนินการด้ านการควบคุมภายใน
คําถาม

ใช่

2.1 มีการกําหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการแยกจากฝ่ ายบริ หาร โดยได้สงวน
สิ ทธิ์อาํ นาจเฉพาะของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจน



2.2 คณะกรรมการกํากับดูแลให้มีการกําหนดเป้ าหมายการดําเนินธุรกิจที่ชดั เจนและ
วัดผลได้ เพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริ หารและพนักงาน



2.3 คณะกรรมการกํากับดูแลให้บริ ษทั กําหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและ
ผูบ้ ริ หารให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎบัตร ซึ่งครอบคลุมบทบาทที่สาํ คัญของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ผูส้ อบบัญชี ผูต้ รวจสอบภายใน และผูร้ ับผิดชอบต่อรายงาน
ทางการเงิน
2.4 คณะกรรมการเป็ นผูม้ ีความรู ้เกี่ยวกับธุรกิจของบริ ษทั และมีความเชี่ยวชาญที่เป็ น
ประโยชน์ต่อบริ ษทั หรื อสามารถขอคําแนะนําจากผูเ้ ชี่ยวชาญในเรื่ องนั้นๆได้



2.5 คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีความรู ้ ความสามารถน่าเชื่อถือ
และมีความเป็ นอิสระในการปฏิบตั ิหน้าที่อย่างแท้จริ ง เช่น ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
กับบริ ษทั ไม่มีความสัมพันธ์อื่นใด อันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดุลยพินิจและปฏิบตั ิ
หน้าที่อย่างเป็ นอิสระ ในจํานวนที่เหมาะสมเพียงพอ



2.6 คณะกรรมการกํากับดูแลการพัฒนาและปฏิบตั ิเรื่ องการควบคุมภายใน
ในองค์กร ซึ่งครอบคลุมทั้งการสร้างสภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ ยง
กิจกรรมการควบคุม ข้อมูลและการสื่ อสาร และการติดตาม



เอกสารแนบ 5 หน้า 3



ไม่ ใช่

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน)

3. ฝ่ ายบริหารได้ จัดให้ มีโครงสร้ างสายการรายงาน การกําหนดอํานาจในการสั่ งการและ
ความรับผิดชอบทีเ่ หมาะสมเพือ่ ให้ องค์ กรบรรลุวตั ถุประสงค์ ภายใต้ การกํากับดูแล (oversight) ของ
คณะกรรมการ
คําถาม

ใช่

3.1 ผูบ้ ริ หารระดับสูงกําหนดโครงสร้างองค์กรที่สนับสนุนการบรรลุวตั ถุประสงค์ของ
บริ ษทั โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมทั้งทางธุรกิจและกฎหมาย รวมถึงการจัดให้มีการ
ควบคุมภายในอย่างมีประสิ ทธิภาพ เช่น แบ่งแยกหน้าที่ในส่ วนงานที่สาํ คัญ ซึ่งทําให้
เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน มีงานตรวจสอบภายในที่ข้ ึนตรงกับกรรมการ
ตรวจสอบ และมีสายการรายงานที่ชดั เจน เป็ นต้น



3.2 ผูบ้ ริ หารระดับสู งกําหนดสายการรายงานในบริ ษทั โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม
เกี่ยวกับอํานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และการสื่ อสารข้อมูล



3.3 มีการกําหนด มอบหมาย และจํากัดอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบอย่าง
เหมาะสมระหว่างคณะกรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หารระดับสูง ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน



ไม่ ใช่

4. องค์ กรแสดงถึงความมุ่งมั่นในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรทีม่ ีความรู้ความสามารถ
คําถาม

ใช่

4.1 บริ ษทั มีนโยบายและวิธีการปฏิบตั ิเพื่อจัดหา พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความรู ้
และความสามารถที่เหมาะสม และมีกระบวนการสอบทานนโยบายและวิธีการปฏิบตั ิ
นั้นอย่างสมํ่าเสมอ



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



4.3 บริ ษทั มีกระบวนการแก้ไขปัญหาหรื อเตรี ยมพร้อมสําหรับการขาดบุคลากรที่มี
ความรู ้และความสามารถที่เหมาะสมอย่างทันเวลา



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



4.5 บริ ษทั มีแผนและกระบวนการสรรหาผูส้ ื บทอดตําแหน่ง (succession plan) ที่สาํ คัญ



เอกสารแนบ 5 หน้า 4

ไม่ ใช่

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน)

5. องค์ กรกําหนดให้ บุคลากรมีหน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพือ่ ให้ บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ขององค์ กร
คําถาม

ใช่

5.1 คณะกรรมการและผูบ้ ริ หารมีกระบวนการและการสื่ อสารเชิงบังคับให้บุคลากร
ทุกคนมีความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน และจัดให้มีการปรับปรุ งแก้ไข
กระบวนการปฏิบตั ิ ในกรณี ที่จาํ เป็ น



5.2 คณะกรรมการและผูบ้ ริ หารกําหนดตัวชี้วดั ผลการปฏิบตั ิงาน การสร้างแรงจูงใจ
และการให้รางวัล ที่เหมาะสม โดยพิจารณาทั้งเรื่ องการปฏิบตั ิตาม Code of Conduct
และวัตถุประสงค์ในระยะสั้นและระยะยาวของบริ ษทั
5.3 คณะกรรมการและผูบ้ ริ หารประเมินแรงจูงใจและการให้รางวัลอย่างต่อเนื่อง
โดยเน้นให้สามารถเชื่อมโยงกับความสําเร็จของหน้าที่ในการปฏิบตั ิตามการควบคุม
ภายในด้วย



5.4 คณะกรรมการและผูบ้ ริ หารได้พิจารณาไม่ให้มีการสร้างแรงกดดันที่มากเกินไป
ในการปฏิบตั ิหน้าที่ของบุคลากรแต่ละคน



ไม่ ใช่



การประเมินความเสี่ ยง (Risk Assessment)
6. องค์ กรกําหนดวัตถุประสงค์ ไว้ อย่ างชัดเจนเพียงพอ เพือ่ ให้ สามารถระบุและประเมินความเสี่ ยงต่ าง
ๆ ทีเ่ กีย่ วข้ องกับการบรรลุวตั ถุประสงค์ ขององค์ กร
คําถาม

ใช่

6.1 บริ ษทั สามารถปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทัว่ ไป และเหมาะสมกับ
ธุรกิจในขณะนั้น โดยแสดงได้วา่ รายการในรายงานทางการเงินมีตวั ตนจริ ง ครบถ้วน
แสดงถึงสิ ทธิหรื อภาระผูกพันของบริ ษทั ได้ถูกต้อง มีมลู ค่าเหมาะสม และเปิ ดเผย
ข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง



6.2 บริ ษทั กําหนดสาระสําคัญของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปั จจัยที่สาํ คัญ
เช่น ผูใ้ ช้รายงานทางการเงิน ขนาดของรายการ แนวโน้มของธุรกิจ



6.3 รายงานทางการเงินของบริ ษทั สะท้อนถึงกิจกรรมการดําเนินงานของบริ ษทั
อย่างแท้จริ ง



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



เอกสารแนบ 5 หน้า 5

ไม่ ใช่

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน)

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

ใช่

7.1 บริ ษทั ระบุความเสี่ ยงทุกประเภทซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจทั้งระดับ
องค์กร หน่วยธุรกิจ ฝ่ ายงาน และหน้าที่งานต่าง ๆ



7.2 บริ ษทั วิเคราะห์ความเสี่ ยงทุกประเภทที่อาจเกิดจากทั้งปัจจัยภายในและปัจจัย
ภายนอกองค์กร ซึ่งรวมถึงความเสี่ ยงด้านกลยุทธ์ การดําเนินงาน การรายงาน
การปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ



7.3 ผูบ้ ริ หารทุกระดับมีส่วนร่ วมในการบริ หารความเสี่ ยง



7.4 บริ ษทั ได้ประเมินความสําคัญของความเสี่ ยง โดยพิจารณาทั้งโอกาสเกิดเหตุการณ์
และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น



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



ไม่ ใช่

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

ใช่

8.1 บริ ษทั ประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริ ตขึ้น โดยครอบคลุมการทุจริ ตแบบต่างๆ
เช่น การจัดทํารายงานทางการเงินเท็จ การทําให้สูญเสี ยทรัพย์สิน การคอร์รัปชัน
การที่ผบู ้ ริ หารสามารถฝ่ าฝื นระบบควบคุมภายใน (management override of internal
controls) การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในรายงานที่สาํ คัญ การได้มาหรื อใช้ไปซึ่งทรัพย์สิน
โดยไม่ถูกต้อง เป็ นต้น



8.2 บริ ษทั ได้ทบทวนเป้ าหมายการปฏิบตั ิงานอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาความเป็ นไป
ได้ของเป้ าหมายที่กาํ หนดแล้ว รวมทั้งได้พิจารณาความสมเหตุสมผลของการให้
สิ่ งจูงใจหรื อผลตอบแทนแก่พนักงานแล้วด้วยว่า ไม่มีลกั ษณะส่ งเสริ มให้พนักงาน
กระทําไม่เหมาะสม เช่น ไม่ต้ งั เป้ าหมายยอดขายของบริ ษทั ไว้สูงเกินความเป็ นจริ ง
จนทําให้เกิดแรงจูงใจในการตกแต่งตัวเลขยอดขาย เป็ นต้น



เอกสารแนบ 5 หน้า 6

ไม่ ใช่

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน)

คําถาม

ใช่

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



8.4 บริ ษทั ได้สื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบตั ิตามนโยบายและแนวปฏิบตั ิ
ที่กาํ หนดไว้



ไม่ ใช่

9. องค์ กรสามารถระบุและประเมินความเปลีย่ นแปลงทีอ่ าจมีผลกระทบต่ อระบบการควบคุมภายใน
คําถาม

ใช่

9.1 บริ ษทั ประเมินการเปลี่ยนแปลงปั จจัยภายนอกองค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อการ
ดําเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กาํ หนดมาตรการ
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว



9.2 บริ ษทั ประเมินการเปลี่ยนแปลงรู ปแบบการทําธุรกิจ ที่อาจมีผลกระทบต่อการ
ดําเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กาํ หนดมาตรการ
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว



9.3 บริ ษทั ประเมินการเปลี่ยนแปลงผูน้ าํ องค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจ
การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กาํ หนดมาตรการตอบสนองต่อ
การเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว



ไม่ ใช่

การควบคุมการปฏิบัตงิ าน (Control Activities)
10. องค์ กรมีมาตรการควบคุมทีช่ ่ วยลดความเสี่ ยงทีจ่ ะไม่ บรรลุวตั ถุประสงค์ ขององค์ กร ให้ อยู่ในระดับ
ทีย่ อมรับได้
คําถาม
10.1 มาตรการควบคุมของบริ ษทั มีความเหมาะสมกับความเสี่ ยง และลักษณะเฉพาะ
ขององค์กร เช่น สภาพแวดล้อม ความซับซ้อนของงาน ลักษณะงาน ขอบเขต
การดําเนินงาน รวมถึงลักษณะเฉพาะอื่น ๆ
10.2 บริ ษทั มีมาตรการควบคุมภายในที่กาํ หนดเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และครอบคลุม
กระบวนการต่างๆ อย่างเหมาะสม เช่น มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับ
เอกสารแนบ 5 หน้า 7

ใช่



ไม่ ใช่

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน)

คําถาม
ธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อ และการบริ หารทัว่ ไป ตลอดจนกําหนดขอบเขต
อํานาจหน้าที่ และลําดับชั้นการอนุมตั ิของผูบ้ ริ หารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน
รัดกุม เพื่อให้สามารถป้ องกันการทุจริ ตได้ เช่น มีการกําหนดขนาดวงเงินและอํานาจ
อนุมตั ิของผูบ้ ริ หารแต่ละระดับ ขั้นตอนในการอนุมตั ิโครงการลงทุน ขั้นตอนการ
จัดซื้อและวิธีการคัดเลือกผูข้ าย การบันทึกข้อมูลรายละเอียดการตัดสิ นใจจัดซื้อ
ขั้นตอนการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ หรื อ การเบิกใช้เครื่ องมือต่างๆ เป็ นต้น โดยได้จดั ให้มี
กระบวนการสําหรับกรณี ต่าง ๆ ดังนี้
10.2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ
ผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อประโยชน์ใน
การติดตามและสอบทานการทํารายการระหว่างกัน หรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ รวมทั้งมีการปรับปรุ งข้อมูลให้เป็ นปัจจุบนั เสมอ
10.2.2 กรณี ที่บริ ษทั อนุมตั ิธุรกรรมหรื อทําสัญญากับผูท้ ี่เกี่ยวข้องในลักษณะ
ที่มีผลผูกพันบริ ษทั ในระยะยาวไปแล้ว เช่น การทําสัญญาซื้อขายสิ นค้า การให้กยู้ มื
การคํ้าประกัน บริ ษทั ได้ติดตามให้มนั่ ใจแล้วว่า มีการปฏิบตั ิเป็ นไปตามเงื่อนไข
ที่ตกลงกันไว้ตลอดระยะเวลาที่มีผลผูกพันบริ ษทั เช่น ติดตามการชําระคืนหนี้ตาม
กําหนด หรื อมีการทบทวนความเหมาะสมของสัญญา เป็ นต้น

ใช่





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



10.4 บริ ษทั กําหนดให้มีการควบคุมภายในในทุกระดับขององค์กร เช่น ทั้งระดับ
กลุ่มบริ ษทั หน่วยธุรกิจ สายงาน ฝ่ ายงาน แผนก หรื อกระบวนการ
10.5 บริ ษทั มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ด้านต่อไปนี้ ออกจากกัน
โดยเด็ดขาด เพื่อเป็ นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน กล่าวคือ
(1) หน้าที่อนุมตั ิ
(2) หน้าที่บนั ทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และ
(3) หน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน




11. องค์ กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทัว่ ไปด้ วยระบบเทคโนโลยี เพือ่ ช่ วยสนับสนุน
การบรรลุวตั ถุประสงค์
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ไม่ ใช่

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน)

คําถาม

ใช่

11.1 บริ ษทั ควรกําหนดความเกี่ยวข้องกันระหว่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในกระบวนการปฏิบตั ิงานและการควบคุมทัว่ ไปของระบบสารสนเทศ



11.2 บริ ษทั ควรกําหนดการควบคุมของโครงสร้างพื้นฐานของระบบเทคโนโลยีให้มี
ความเหมาะสม



11.3 บริ ษทั ควรกําหนดการควบคุมด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีให้มี
ความเหมาะสม



11.4 บริ ษทั ควรกําหนดการควบคุมกระบวนการได้มา การพัฒนา และการบํารุ งรักษา
ระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม



ไม่ ใช่

12. องค์ กรจัดให้ มกี จิ กรรมการควบคุมผ่ านทางนโยบาย ซึ่งได้ กาํ หนดสิ่งทีค่ าดหวังและขั้นตอนการ
ปฏิบตั ิ เพือ่ ให้ นโยบายทีก่ าํ หนดไว้ น้ันสามารถนําไปสู่ การปฏิบัตไิ ด้
คําถาม

ใช่

12.1 บริ ษทั มีนโยบายที่รัดกุมเพื่อติดตามให้การทําธุรกรรมของผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ต้องผ่านขั้นตอนการอนุมตั ิ
ที่กาํ หนด เช่น ข้อบังคับของบริ ษทั เกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เกณฑ์ของสํานักงาน ฯลฯ เพื่อป้ องกันการหาโอกาสหรื อนําผลประโยชน์ของบริ ษทั
ไปใช้ส่วนตัว



12.2 บริ ษทั มีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมตั ิธุรกรรมกระทําโดยผูท้ ี่ไม่มีส่วนได้เสี ย
ในธุรกรรมนั้น



12.3 บริ ษทั มีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมตั ิธุรกรรมคํานึงถึงประโยชน์สูงสุ ดของ
บริ ษทั เป็ นสําคัญ และพิจารณาโดยถือเสมือนเป็ นรายการที่กระทํากับบุคคลภายนอก
(at arms’ length basis)



12.4 บริ ษทั มีกระบวนการติดตามดูแลการดําเนินงานของบริ ษทั ย่อยหรื อบริ ษทั ร่ วม
รวมทั้งกําหนดแนวทางให้บุคคลที่บริ ษทั แต่งตั้งให้เป็ นกรรมการหรื อผูบ้ ริ หาร
ในบริ ษทั ย่อยหรื อร่ วมนั้น ถือปฏิบตั ิ (หากบริ ษทั ไม่ มีเงินลงทุนในบริ ษทั ย่ อยหรื อ
บริ ษทั ร่ วมไม่ ต้องตอบข้ อนี)้



คําถาม
12.5 บริ ษทั กําหนดหน้าที่และความรับผิดชอบในการนํานโยบายและกระบวนการ
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ใช่



ไม่ ใช่

ไม่ ใช่

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน)

คําถาม

ใช่

ไม่ ใช่

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



12.7 บริ ษทั ทบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบตั ิให้มีความเหมาะสมอยูเ่ สมอ



ระบบสารสนเทศและการสื่ อสารข้ อมูล (Information & Communication)
13. องค์ กรข้ อมูลทีเ่ กีย่ วข้ องและมีคุณภาพ เพือ่ สนับสนุนให้ การควบคุมภายในสามารถดําเนินไปได้
ตามทีก่ าํ หนดไว้
คําถาม

ใช่

13.1 บริ ษทั กําหนดข้อมูลที่ตอ้ งการใช้ในการดําเนินงาน ทั้งข้อมูลจากภายในและ
ภายนอกองค์กร ที่มีคุณภาพและเกี่ยวข้องต่องาน



13.2 บริ ษทั พิจารณาทั้งต้นทุนและประโยชน์ที่จะได้รับ รวมถึงปริ มาณและความถูกต้อง
ของข้อมูล



13.3 บริ ษทั ดําเนินการเพื่อให้คณะกรรมการมีขอ้ มูลที่สาํ คัญอย่างเพียงพอสําหรับ
ใช้ประกอบการตัดสิ นใจ ตัวอย่างข้อมูลที่สาํ คัญ เช่น รายละเอียดของเรื่ องที่เสนอ
ให้พิจารณา เหตุผล ผลกระทบต่อบริ ษทั ทางเลือกต่าง ๆ



13.4 บริ ษทั ดําเนินการเพื่อให้กรรมการบริ ษทั ได้รับหนังสื อนัดประชุมหรื อเอกสาร
ประกอบการประชุมที่ระบุขอ้ มูลที่จาํ เป็ นและเพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุม
ล่วงหน้าอย่างน้อยภายในระยะเวลาขั้นตํ่าตามที่กฎหมายกําหนด



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



เอกสารแนบ 5 หน้า 10

ไม่ ใช่

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน)

คําถาม
13.6 บริ ษทั มีการดําเนินการดังต่อไปนี้
13.6.1 มีการจัดเก็บเอกสารสําคัญ ไว้อย่างครบถ้วนเป็ นหมวดหมู่
13.6.2 กรณี ที่ได้รับแจ้งจากผูส้ อบบัญชีหรื อผูต้ รวจสอบภายในว่ามีขอ้ บกพร่ อง
ในการควบคุมภายใน บริ ษทั ได้แก้ไขข้อบกพร่ องนั้นอย่างครบถ้วนแล้ว

ใช่

ไม่ ใช่




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

ใช่

14.1 บริ ษทั มีกระบวนการสื่ อสารข้อมูลภายในอย่างมีประสิ ทธิภาพ และมีช่องทาง
การสื่ อสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน



14.2 บริ ษทั มีการรายงานข้อมูลที่สาํ คัญถึงคณะกรรมการบริ ษทั อย่างสมํ่าเสมอ และ
คณะกรรมการบริ ษทั สามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศที่จาํ เป็ นต่อการปฏิบตั ิงาน หรื อ
สอบทานรายการต่าง ๆ ตามที่ตอ้ งการ เช่น การกําหนดบุคคลที่เป็ นศูนย์ติดต่อเพื่อให้
สามารถติดต่อขอข้อมูลอื่นนอกจากที่ได้รับจากผูบ้ ริ หาร รวมทั้งการติดต่อสอบถาม
ข้อมูลจากผูส้ อบบัญชี ผูต้ รวจสอบภายใน การจัดประชุมระหว่างคณะกรรมการและ
ผูบ้ ริ หารตามที่คณะกรรมการร้องขอ การจัดกิจกรรมพบปะหารื อระหว่างคณะกรรมการ
และผูบ้ ริ หารนอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการ เป็ นต้น
14.3 บริ ษทั จัดให้มีช่องทางการสื่ อสารพิเศษหรื อช่องทางลับเพื่อให้บุคคลต่าง ๆ
ภายในบริ ษทั สามารถแจ้งข้อมูลหรื อเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรื อทุจริ ตภายในบริ ษทั
(whistle-blower hotline) ได้อย่างปลอดภัย



ไม่ ใช่



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



ไม่ ใช่

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน)

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

ใช่

ไม่ ใช่



ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
16. องค์ กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพือ่ ให้ มั่นใจได้ ว่าการควบคุมภายในยังดําเนินไป
อย่ างครบถ้ วน เหมาะสม
คําถาม

ใช่

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



16.2 บริ ษทั จัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบตั ิตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้
โดยการประเมินตนเอง และ/หรื อการประเมินอิสระโดยผูต้ รวจสอบภายใน



16.3 ความถี่ในการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของ
บริ ษทั



16.4 ดําเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยผูท้ ี่มีความรู ้และ
ความสามารถ



16.5 บริ ษทั กําหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้ข้ นึ ตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ



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

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน)

17. องค์ กรประเมินและสื่ อสารข้ อบกพร่ องของการควบคุมภายในอย่ างทันเวลาต่ อบุคคลทีร่ ับผิดชอบ
ซึ่งรวมถึงผู้บริหารระดับสู งและคณะกรรมการตามความเหมาะสม
คําถาม
17.1 บริ ษทั ประเมินผลและสื่ อสารข้อบกพร่ องของการควบคุมภายใน และดําเนินการ
เพื่อติดตามแก้ไขอย่างทันท่วงที หากผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นแตกต่างจากเป้ าหมาย
ที่กาํ หนดไว้อย่างมีนยั สําคัญ
17.2 บริ ษทั มีนโยบายการรายงาน ดังนี้
17.2.1 ฝ่ ายบริ หารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั โดยพลัน ในกรณี ที่เกิด
เหตุการณ์หรื อสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริ ตอย่างร้ายแรง มีการปฏิบตั ิที่ฝ่าฝื นกฎหมาย
หรื อมีการกระทําที่ผดิ ปกติอื่น ซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสี ยงและฐานะการเงินของบริ ษทั
อย่างมีนยั สําคัญ
17.2.2 รายงานข้อบกพร่ องที่เป็ นสาระสําคัญ พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา
(แม้วา่ จะได้เริ่ มดําเนินการจัดการแล้ว) ต่อคณะกรรมการบริ ษทั /คณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพือ่ พิจารณาภายในระยะเวลาอันควร
17.2.3 รายงานความคืบหน้าในการปรับปรุ งข้อบกพร่ องที่เป็ นสาระสําคัญต่อ
คณะกรรมการบริ ษทั /คณะกรรมการตรวจสอบ
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ใช่








ไม่ ใช่

บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
เอกสารแนบ : รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมิ นราคาทรัพย์สิน
-ไม่ม-ี

