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ส่วนท่ี 1 

การประกอบธรุกิจ 
 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธรุกิจ 

1.1. วิสยัทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย 

วสิยัทศัน์ (Vision) 

“มุ่งสู่การเป็นผูนํ้าในการทําเหมอืงแร่อย่างมคีุณภาพและครบวงจร รวมถงึการเป็นเจา้ของเหมอืงถ่านหนิและ
โรงไฟฟ้าในระดบัภมูภิาค และดาํเนินธุรกจิดว้ยความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม” 

พนัธกจิ (Mission) 

 บริษัทฯ จะใช้ความรู้จากการเป็นผู้ประกอบการมาพัฒนาและบริหารงานด้านการทําเหมืองให้เกิด
ประสทิธผิลและประสทิธภิาพสงูสดุเพือ่สรา้งความพงึพอใจแก่ลกูคา้ 

 บรษิทัฯ จะพฒันาความรู้ความชํานาญด้านวศิวกรรมอย่างต่อเน่ืองอีกทัง้สรรหาและพฒันาบุคลากรให้มี
ความสามารถเพิม่มากขึน้ 

 บรษิทัฯ จะแสวงหาโอกาสในการเป็นเจ้าของแหล่งถ่านหนิและโอกาสในการดําเนินกจิการการผลติไฟฟ้า
พลงังานทางเลอืกเพือ่สรา้งความแขง็แกรง่ดา้นการเงนิและการเตบิโตในอนาคต  

 บรษิทัฯ จะดําเนินงานโดยคํานึงถงึผลประโยชน์สงูสุดของผูถ้อืหุน้ บนพืน้ฐานของความพงึพอใจของลูกคา้
และความรบัผดิชอบต่อสิง่แวดลอ้ม 

เป้าหมาย (Goal) 

บรษิทัฯ จะดําเนินธุรกจิขุดและขนดนิและแร่ต่างๆจากโครงการทัง้ในและต่างประเทศ เพื่อเป็นการขยายธุรกจิ
และกระจายฐานลูกค้า นอกจากน้ี บรษิทัฯ ยงัมุ่งเน้นพฒันาการดําเนินธุรกจิใหเ้ป็นไปตามหลกัธรรมาภบิาลที่ด ีเพื่อ
สรา้งความมัง่คัง่อยา่งยัง่ยนืใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 

 กลยทุธใ์นการดาํเนินการ (Strategy) 

 ขยายการดาํเนินงานไปในประเทศทีม่ศีกัยภาพโดยเฉพาะในกลุม่ประเทศ CLMV  

 บรหิารงานด้านการทําเหมอืงโดยยดึหลกัการพฒันาประสทิธผิล (productivity) ของเครื่องจกัร การซ่อม
บาํรงุ (Maintenance) อยา่งมคีุณภาพ และการควบคุมตน้ทุนดาํเนินงานใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย 

 บรหิารโครงการโดยใช้เครื่องมอืที่มีประสทิธิภาพได้แก่ การวิเคราะห์และควบคุมต้นทุน  การปรบัปรุง
ประสทิธภิาพเครือ่งจกัร การควบคุมพสัดุคงคลงั ฯลฯ 

 สรา้งระบบควบคุมภายใน การบรหิารความเสีย่งและการสือ่สารในองคก์รทีม่ปีระสทิธภิาพเพื่อสนบัสนุนการ
บรหิารงาน 

 พฒันาศกัยภาพบุคลากรด้วยการ 1) สร้างความรู้ความเชี่ยวชาญอย่างต่อเน่ือง 2) สร้างทศันคติและ
จรยิธรรมในการทาํงาน 3) สรา้งสภาพแวดลอ้มการทาํงานทีเ่หมาะสม 
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 สรา้งพนัธมติรและเครอืขา่ยการประกอบธุรกจิ ทัง้ในสายการผลติ การซ่อมบาํรงุ และการบรหิารจดัการ 

 จดัหาแหลง่เงนิทุนในการดาํเนินงานและบรหิารสภาพคลอ่งทางการเงนิอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

1.2. การเปล่ียนแปลงและพฒันาท่ีสาํคญั 

1.2.1 ความเป็นมา 

กลุม่บรษิทัสหกล โดยบรษิทั สหกลเอนยเินียร ์จาํกดั ไดถ้กูจดัตัง้เพื่อดาํเนินธุรกจิรบัเหมาก่อสรา้งงานวศิวกรรม
โยธา มาตัง้แต่ปี 2513 เพือ่รองรบัการกระจายความเจรญิสูภ่มูภิาคทัว่ประเทศตามนโยบายการพฒันาประเทศใน
ขณะนัน้ โดยมกีลุม่ครอบครวัศริสิรรพเ์ป็นผูเ้ริม่ก่อตัง้ ต่อมาในปี 2526 บรษิทั สหกลเอนยเินียร ์ จาํกดัไดล้งนามใน
สญัญาจา้งเหมาขดุ-ขนดนิ โครงการที ่ 1 กบัการไฟฟ้าฝา่ยผลติแหง่ประเทศไทย (“กฟผ.”) โดยเป็นผูร้บัผดิชอบในการ
เปิดหน้าดนิ ขดุขนดนิและถ่านหนิใหก้บัเหมอืงถ่านหนิแมเ่มาะ อาํเภอแมเ่มาะ จงัหวดัลาํปาง ระหวา่งปี 2526 ถงึ 2533 
และไดร้บัการวา่จา้งใหเ้ป็นผูด้าํเนินการต่อในโครงการที ่ 2 ระหวา่งปี 2533 ถงึ 2541 โดยมมีลูคา่โครงการเทา่กบั 
3,544 ลา้นบาท และ 9,865 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

ต่อมา บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จาํกดั (เดมิชื่อ บรษิทั ศริวิศิวเหมอืงแร่และก่อสรา้ง จํากดั) ไดถู้กจดัตัง้ขึน้เมื่อ
วนัที่ 10 พฤษภาคม 2544 โดยกลุ่มครอบครวัศริสิรรพ ์เพื่อเป็นบรษิทัหลกัในการทําธุรกจิดา้นการใหบ้รกิารและ
ดําเนินงานเหมอืงแร่อย่างครบวงจร ซึ่งครอบคลุมถงึ การวางแผนงานเหมอืง การปฎิบตังิานเปิดหน้าเหมอืง การให้
คําปรึกษาด้านงานเหมือง และการให้เช่าและซ่อมบํารุงเครื่องจกัรขนาดใหญ่ นอกจากน้ี บริษัทฯ ยงัคงมีความ
เชี่ยวชาญดา้นการรบัเหมาก่อสรา้งโยธา โดยได้รบังานก่อสรา้งสิง่อํานวยความสะดวกที่จําเป็นสาํหรบัการทําเหมอืง 
เชน่ ถนน ทีพ่กัอาศยั เป็นตน้ ในปจัจุบนั การดาํเนินธุรกจิใหบ้รกิารและดาํเนินงานเหมอืงแรอ่ยา่งครบวงจรทัง้หมดของ
กลุม่บรษิทัสหกล ไดด้าํเนินการโดยบรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จาํกดั  

 ปจัจุบนั กจิการรว่มคา้ไอทดี-ีเอสควิ และกจิการรว่มคา้เอสควิ-ไอทดี ี (บรษิทัฯ รว่มลงทุนกบับรษิทั อติาเลยีน
ไทย ดเีวล๊อปเมนต ์จาํกดั (มหาชน) ในอตัรารอ้ยละ 50 เทา่กนั) เป็นผูร้บัผดิชอบในการเปิดหน้าดนิ ขดุขนดนิและถ่าน
หนิใหก้บัเหมอืงถ่านหนิ ทีอ่าํเภอแมเ่มาะ จงัหวดัลาํปาง ซึง่ กฟผ.เป็นผูว้า่จา้ง ในโครงการ 7 ระหวา่งปี 2551 ถงึ 2563 
และโครงการ 7/1 ซึง่สิน้สดุในเดอืนกนัยายน 2558 โดยมมีลูคา่โครงการเทา่กบั 21,906 ลา้นบาท และ 5,273 ลา้นบาท 
ตามลาํดบั นอกจากน้ี บรษิทัฯ กาํลงัดาํเนินโครงการเหมอืงหงสา สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว ระหวา่งปี 
2558 ถงึ 2569 และโครงการ 8 ในโครงการเหมอืงแมเ่มาะ ซึง่มรีะยะเวลาตามสญัญาระหวา่งปี 2559 ถงึ 2568 

1.2.2 พฒันาการท่ีสาํคญั 

ปี เหตุการณ์ทีส่าํคญั 

2526 – 2533 
 
 
 

- บรษิัท สหกลเอนยเินียร์ จํากดั ได้ลงนามสญัญาจ้างเหมาขุด-ขนดิน สําหรบัโครงการ
เหมอืงแมเ่มาะ โครงการที ่1 กบั กฟผ. เพื่อดาํเนินการขดุและขนดนิ ปรมิาณ 90.0 ลา้น
ลกูบาศกเ์มตรแน่น และงานก่อสรา้งอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่ต่อมา กฟผ. มกีารจา้งงานเพิม่ เพื่อ
ขุดและขนดนิเพิม่เตมิปรมิาณ 22.0 ลา้นลูกบาศก์เมตรแน่น และ ขุดและคดัแยกถ่าน
ลกิไนตป์รมิาณ 1.5 ลา้นตนั โดยมมีลูคา่รวม 3,544 ลา้นบาท 

2533 - 2541 - บรษิัท สหกลเอนยิเนียร์ จํากดั ได้ลงนามสญัญาจ้างเหมาขุด-ขนดินและถ่าน สําหรบั
โครงการเหมอืงแม่เมาะ โครงการที ่2 กบั กฟผ. โดยมมีลูค่างานรวมทัง้สิน้ 9,718 ลา้น
บาท โดยรายละเอยีดของงานสามารถแบง่ไดเ้ป็น 
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ปี เหตุการณ์ทีส่าํคญั 

 รายการที ่1 ขุดและขนดนิปรมิาณไม่น้อยกว่า 244.5 ลา้นลูกบาศก์เมตร
แน่น  

 รายการที ่2 ขดุและขนถ่านลกิไนตป์รมิาณประมาณ 25.0 ลา้นตนั 
 รายการที ่3 ขนดนิ (ส่วนที่ กฟผ. ดําเนินการ) ออกจากบ่อเหมอืงโดยใช ้

เครื่องโม่ (Crusher) ระบบสายพาน (Belt Conveyor) และเครื่องโปรยดนิ (Spreader) 
จาํนวนประมาณ 43.5 ลา้นลกูบาศกเ์มตรแน่น 

- ต่อมา กฟผ. ไดม้กีารเปลีย่นแปลงทีท่ิง้ดนิในบอ่ Sub-basin และไดม้กีารจา้งงานเพิม่ เพื่อ
ขดุและขนดนิเพิม่เตมิ 75 ลา้นลกูบาศกเ์มตรแน่น มลูคา่งานรวมทัง้สิน้ 147 ลา้นบาท 

- งานโครงการแมเ่มาะ 2 มมีลูคา่รวมทัง้หมดเทา่กบั 9,865 ลา้นบาท  

2541– 2545 - จดทะเบยีนก่อตัง้บรษิทัฯ ในนาม บรษิทั ศริวิศิวเหมอืงแร่และก่อสรา้ง จํากดั โดยกลุ่ม
ครอบครวัศริสิรรพ ์เพื่อประกอบธุรกจิบรกิารงานดา้นเหมอืงแรแ่ละรบัเหมาก่อสรา้ง ดว้ย
ทุนจดทะเบยีนเริม่ตน้ 10 ลา้นบาท 

- บรษิทั สหกลเอนยเินียร์ จํากดั รบังานกรมทางหลวง ในการก่อสรา้งถนนหมายเลข 35 
สายธนบุร-ีปากท่อ ตอนดาวคะนอง บรรจบทางหลวงหมายเลข 37 ระยะทางยาว
ประมาณ 8 กม. รวมงานก่อสรา้งวางทอ่ประปาของการประปานครหลวง และงานก่อสรา้ง
บ่อพกัและท่อรอ้ยสายไฟฟ้าใต้ดนิของการไฟฟ้านครหลวง โดยมมีูลค่าโครงการ 1,501 
ลา้นบาท 

2546 จดทะเบยีนเปลีย่นแปลงชื่อบรษิทัฯ 
- บรษิทัฯ ได้จดทะเบยีนเปลี่ยนแปลงชื่อบรษิทัเป็น บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท์ จํากดั เมื่อ

วนัที่ 27 มกราคม 2546 พรอ้มทัง้เพิม่ทุนจดทะเบยีนเป็น 500 ลา้นบาท โดยเน้น
ให้บริการด้านเหมืองแร่อย่างครบวงจร อาทิ การวางแผนงานเหมืองและขนส่ง การ
ปฎบิตังิานเปิดหน้าเหมอืง การเป็นทีป่รกึษางานเหมอืง และการบรกิารใหเ้ช่าเครื่องจกัร
ขนาดใหญ่และงานซ่อมบํารุง นอกจากน้ี บรษิทัฯ ยงัมคีวามเชี่ยวชาญดา้นการรบัเหมา
ก่อสรา้งสาธารณูปโภค เชน่ ถนน ทีพ่กัอาศยั เป็นตน้ 

2545 – 2553  งานอื่นๆ 
- บรษิทัฯ รบัจา้งช่วงจากบรษิทั เชยีงใหมค่อนสตรคัชัน่ จาํกดั ในการขดุ ขน และยา้ยหน้า

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

- บรษิทัฯ ร่วมกบั บรษิทั เอ.เอส. แอสโซซิเอท เอนยเินียริง่ (1964) จํากดั จดัตัง้กิจการ
รว่มคา้ เพื่อรบัจา้ง กฟผ. ในการขดุและขนดนิทีเ่หมอืงแม่เมาะ ตามสญัญายอ่ยจา้งเหมา
ขุดและขนดนิ ปรมิาณ 80.0 ล้านลูกบาศก์เมตรแน่น เริม่ดําเนินการตัง้แต่ปี 2550 ถงึปี 
2552 โดยมมีลูคา่โครงการ 2,820 ลา้นบาท 

2551 – 2563 โครงการเหมอืงแมเ่มาะ โครงการที ่7  
- บริษัทฯ ร่วมกบับริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จํากดั (มหาชน) (“ITD”) จดัตัง้

กจิการร่วมค้าไอทดี-ีเอสควิ (“ITD-SQ”) (บรษิทัฯ ร่วมลงทุนในสดัส่วนรอ้ยละ 50) เพื่อ
เขา้รบังานขุด ขน ลําเลยีงดนิและถ่านหนิจาก กฟผ. ตามสญัญาจา้งเหมาขุด-ขนดนิและ
ถ่านหนิสาํหรบัโครงการเหมอืงแมเ่มาะ โครงการที ่7 โดยมมีลูค่าโครงการเท่ากบั 21,906 
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ลา้นบาท โดยมรีายละเอยีดของงานดงัน้ี 
 รายการที ่1 ขดุและขนดนิปรมิาณ 365.0 ลา้นลกูบาศกเ์มตรแน่น  
 รายการที ่2 ขดุและขนถ่านลกิไนตป์รมิาณประมาณ 50.0 ลา้นตนั 
 รายการที ่3 ขนดนิ (ส่วนที่ กฟผ. ดําเนินการ) จํานวนประมาณ 40.0 ลา้น

ลกูบาศกเ์มตรแน่น 

  2554 – 2558  โครงการเหมอืงแมเ่มาะ โครงการที ่7/1  
- บรษิทัฯ ร่วมกบั ITD จดัตัง้กจิการร่วมคา้เอสควิ-ไอทดี ี(“SQ-ITD”) (บรษิทัฯ ลงทุนใน

สดัสว่นรอ้ยละ 50) เพื่อเขา้รบังานขดุ ขน ลาํเลยีงดนิจาก กฟผ. ตามสญัญาจา้งเหมาขดุ-
ขนดนิสาํหรบัโครงการเหมอืงแมเ่มาะ โครงการที ่7/1 ปรมิาณ 80.0 ลา้นลกูบาศกเ์มตร
แน่น โดยมมีลูคา่โครงการเทา่กบั 5,273 ลา้นบาท  

2557  โครงการเหมอืงหงสา เมอืงหงสา สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว 
- บรษิทัฯ รบัจา้ง บรษิทั หงสาเพาเวอร ์จาํกดั ในการขดุและขนดนิและถ่านหนิ ซึ่งมมีลูค่า

โครงการเท่ากับ 11,742.7 ล้านบาท โดยเข้าลงนามในสญัญาสมัปทานเมื่อวนัที่ 23 
มกราคม 2557  โดยมรีายละเอยีดงานดงัน้ี 

 รายการที ่1 ขดุและขนดนิปรมิาณ 207.0 ลา้นลกูบาศกเ์มตรแน่น  
 รายการที ่2 ขดุและขนถ่านลกิไนตป์รมิาณประมาณ 82.5 ลา้นตนั 

- ในเดอืนกรกฎาคม 2557 บรษิทัฯ จ่ายเงนิปนัผลใหผู้ถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ จากผลกําไรของ
ปี 2555 ในอตัราปนัผลหุ้นละ 14 บาท สําหรบัหุ้นจํานวน 5,000,000 หุ้น คิดเป็นเงนิ
ทัง้หมด 70 ลา้นบาท 

2558  - บรษิทัฯ มทุีนจดทะเบยีนเพิม่ขึน้จาก 500 ลา้นบาท เป็น 750 ลา้นบาท โดยบรษิทัฯ 
เรยีกเพิม่ทุนจากผูถ้อืหุน้เดมิ (Right Offering) จาํนวน 250 ลา้นบาท เพื่อนํามาใชใ้น
โครงการหงสา โดยมมีตเิพิม่ทุนครัง้ที ่1 ณ วนัที ่11 พฤศจกิายน 2557 จาํนวน 200 ลา้น
บาท และมตเิพิม่ทุนครัง้ที ่2 ณ วนัที ่26 มกราคม 2558 และไดจ้ดัสรรหุน้ดงักลา่วในวนัที ่
27 กุมภาพนัธ ์2558  

- บรษิทัฯ จดทะเบยีนแปลงสภาพเป็นบรษิทัมหาชน เมือ่วนัที ่3 เมษายน 2558  
- บรษิทัฯ ลงนามในสญัญางานจา้งเหมาขดุ-ขนดนิและถ่านหนิ สาํหรบัโครงการเหมอืงแม่

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

 รายการที ่1 ขดุและขนดนิปรมิาณ 375.0 ลา้นลกูบาศกเ์มตรแน่น  
 รายการที ่2 ขดุและขนถ่านลกิไนตป์รมิาณประมาณ 31.0 ลา้นตนั 

-   บริษัท สหกลพาวเวอร์ จํากดั จดทะเบียนเพิ่มทนุเป็น 10 ล้านบาท คิดเป็นจํานวนหุ้น 
1,000,000 หุ้น มีมลูคา่หุ้นละ 10 บาท 

2559 - จดทะเบยีนเลกิกจิการบรษิทั สหกลเอนยเินียร ์จาํกดั เน่ืองจากไมม่กีารดาํเนินกจิการใด
แลว้ เมือ่วนัที ่15 มนีาคม 2559 โดยบรษิทั สหกลเอนยเินียร ์จาํกดั อยูร่ะหวา่งการชาํระ
บญัชเีพือ่เลกิกจิการ 

- บรษิทัฯ เพิม่ทุนจดทะเบยีนจาก 750 ลา้นบาท เป็น 1,150 ลา้นบาท โดยจดัสรรหุน้เพือ่
เสนอขายต่อประชาชนจาํนวน 380 ลา้นบาท แบง่เป็น 380 ลา้นหุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 
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1 บาท โดยหุน้ทีเ่หลอือกี 20 ลา้นหุน้ สาํรองไวเ้พือ่รองรบัการแปลงสภาพตามใบสาํคญั
แสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทัฯ ทีอ่อกใหแ้ก่กรรมการ และพนกังานของบรษิทัฯ 
ตามมตทิีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2559 เมือ่วนัที ่15 กรกฎาคม 2559  

- วนัที1่4, 17 และ 18 ตุลาคม 2559 บรษิทัฯ ไดเ้ปิดใหบุ้คคลทัว่ไปจองซือ้หุน้(Initial 
Public Offering) จาํนวน 380,000,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 33.63 ของจาํนวนหุน้สามญัที่
ออกและเรยีกชาํระแลว้ทัง้หมดของบรษิทัฯ ภายหลงัการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนครัง้น้ี 
หรอืรอ้ยละ 33.04 ของจาํนวนหุน้สามญัทีอ่อกและเรยีกชาํระแลว้ ภายหลงัการเสนอขาย
หุน้สามญัเพิม่ทุนครัง้น้ีและการใชส้ทิธติามใบสาํคญัแสดงสทิธทิีอ่อกใหแ้ก่กรรมการและ
พนกังาน มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท โดยจาํหน่ายในราคาหุน้ละ 3.2 บาท 

- เมือ่วนัที ่25 ตุลาคม 2559 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ไดเ้พิม่หุน้สามญัของ SQ 
เขา้เป็นหลกัทรพัยใ์หม ่และเขา้ทาํการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์เป็นวนัแรก (First Day 
Trade) เมือ่วนัที ่26 ตุลาคม 2559 

- บรษิทั ทรปิเป้ิล เอส อโีค ่จาํกดั มกีารเพิม่ทุนจดทะเบยีนเป็น 60 ลา้นบาท คดิเป็นมลูคา่
หุน้ทัง้หมด 6 ลา้นหุน้ มลูคา่หุน้ละ 10 บาท 

2560 - เมือ่วนัที ่9 กุมภาพนัธ ์2560 บรษิทัฯไดเ้ซน็สญัญาจา้งเหมาผลติแรด่บุีก ทีเ่หมอืงดบุีก 
จงัหวดัทวาย สาธารณรฐัแหง่สหภาพเมยีนมาร ์ ซึง่เป็นงานรบัทาํเหมอืงแบบครบวงจร 
ตัง้แต่งานขดุขนหน้าดนิและกระสะ งานขดุขนแรด่บิ งานบรหิารการแต่งแร ่งานขนหางแร่
จากโรงแต่งแรไ่ปยงัทีท่ิง้ดนิ และงานจดัการแรด่บิและการพฒันาปรบัปรงุโรงแต่งแรใ่หก้บั
บริษัท เมียนมาร์ พงษ์พิพทัธ์ จํากดั มลูคา่สญัญา 3,672 ลา้นบาท ระยะเวลา 7 ปี โดยมี
ปรมิาณการผลติแรด่บุีกปีละประมาณ 2,100 ตนั  

- บรษิทัฯไดนํ้าใบสาํคญัแสดงสทิธทิีเ่สนอขายใหแ้ก่กรรมการและพนกังานของบรษิทั 
จาํนวน 4,870,150 หน่วย มอีตัราการใชส้ทิธ ิ1ใบสาํคญัแสดงสทิธ ิมสีทิธซิือ้หุน้สามญัได ้
1 หุน้ ทีร่าคาการใชส้ทิธ ิ1 บาท รวมเป็นเงนิทีไ่ดร้บัจากการใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัเพิม่ทุน
จาํนวน 4,870,150 บาท ทัง้น้ี ภายหลงัการจดทะเบยีนเพิม่ทุนชาํระแลว้ บรษิทัฯมหีุน้ที่
รอการใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัจาํนวน 15,129,850 หุน้และคงเหลอืใบสาํคญัแสดงสทิธเิพือ่
เสนอขายใหแ้ก่กรรมการและพนกังานของบรษิทั จาํนวน 15,129,850 หน่วย 
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1.3.  โครงสร้างการถือหุ้นของบริษทัฯ  

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560  บรษิทัฯ มโีครงสรา้งธุรกจิ ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 บรษิทั สดัสว่นการถอืหุน้ ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
1 กจิการรว่มคา้ ไอทดี ี– เอสควิ รอ้ยละ 50 ดาํเนินงานภายใตส้ญัญา กบั กฟผ. สาํหรบั

โครงการเหมอืงแมเ่มาะ โครงการที ่7 
2 กจิการรว่มคา้ เอสควิ – ไอทดี ี รอ้ยละ 50 ดาํเนินงานภายใตส้ญัญา กบั กฟผ. สาํหรบั

โครงการเหมอืงแมเ่มาะ โครงการที ่7/1 
(ปจัจุบนัโครงการที ่7/1 สิน้สดุแลว้) 

3 บรษิทั สหกลพาวเวอร ์จาํกดั รอ้ยละ 100 ลงทุนในบรษิทัอื่นทีป่ระกอบธุรกจิผลติและ
จาํหน่ายกระแสไฟฟ้า  

4 บรษิทั ทรปิเป้ิล เอส อโิค ่จาํกดั รอ้ยละ 15 ผา่น บจ. สหกล
พาวเวอร ์

พฒันาและลงทุนในธุรกจิผลติและจําหน่าย
กระแสไฟฟ้า 

กจิการรว่มคา้ ไอทดี ี– เอสควิ  

กจิการร่วมคา้ ไอทดี ี– เอสควิ จดัตัง้ขึน้ตามสญัญารว่มคา้ลงวนัที ่6 ตุลาคม 2551 ระหวา่งบรษิทั อติาเลยีน
ไทย ดเีวล๊อปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) และ บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จาํกดั (มหาชน) ในสดัสว่นการลงทุนรอ้ยละ 50:50 
เพื่อรบัจา้งขุด – ขนดนิและถ่านหนิทีเ่หมอืงแม่เมาะใหก้บัการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทยเป็นจํานวนเงนิ 21,906 
ลา้นบาท ซึง่มกีาํหนดเวลาตัง้แต่วนัที ่22 ตุลาคม 2551 ถงึวนัที ่30 เมษายน 2563  

กจิการรว่มคา้ เอสควิ – ไอทดี ี

กจิการรว่มคา้ เอสควิ – ไอทดี ีจดัตัง้ขึน้ตามสญัญารว่มคา้โดยมผีลเมื่อวนัที ่5 กรกฎาคม 2554 ระหวา่งบรษิทั 
สหกลอคิวปิเมนท ์จาํกดั (มหาชน)  และ บรษิทั อติาเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) ในสดัสว่นการลงทุนรอ้ย
ละ 50:50 เพื่อรบัจ้างเหมาขุด – ขนดนิและถ่านหนิที่เหมอืงแม่เมาะให้กบัการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย เป็น
จาํนวนเงนิ 5,273 ลา้นบาท ซึ่งมกีําหนดเวลาตัง้แต่วนัที ่9 สงิหาคม 2554 ถงึวนัที ่30 กนัยายน 2558  (อย่างไรกด็ ี
กจิการรว่มคา้ ไอทดี ี– เอสควิ มกีารจา้งเหมาช่วงกจิการรว่มคา้ เอสควิ – ไอทดี ีใหไ้ปทาํงานพืน้ทีโ่ครงการ 7 ตัง้แต่
เดอืนตุลาคม 2558 ถงึเดอืนมถุินายน 2559 เพื่อประโยชน์สูงสุดของกจิการร่วมคา้ เน่ืองจากทรพัยส์นิที่ใชใ้นการ
ดาํเนินงานของกจิการรว่มคา้ เอสควิ – ไอทดี ีนัน้ยงัมศีกัยภาพในการใชง้านต่อและโครงการที ่7/1 และ โครงการ 7 

บมจ. สหกลอิควิปเมนท ์
(บริษทัฯ) 

กิจการร่วมค้า 

ไอทีดี – เอสคิว 
กิจการร่วมค้า 

เอสคิว – ไอทีดี 
บจ. สหกลพาวเวอร ์

50% 50% 

บจ. ทริปเป้ิล เอส อีโค่ 

15% 

100% 
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นัน้อยู่ในพื้นที่ใกล้เคยีงกนั ซึ่งหลงัจากทํางานส่วนน้ีเสรจ็แล้วจงึจะมกีารแบ่งทรพัย์สนิสุดท้ายระหว่างผู้ร่วมค้าและ
ดาํเนินการเลกิกจิการ) 

บรษิทั สหกลพาวเวอร ์จาํกดั 

บรษิทั สหกลพาวเวอร ์จํากดั จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัที่ 23 พฤศจกิายน 2547 ดว้ยทุนจดทะเบยีน 1 ลา้นบาท มี
จาํนวนหุน้ทัง้หมด 100,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 10 บาท เพื่อประกอบธุรกจิประเภทการลงทุนในธุรกจิผลติและจาํหน่าย
กระแสไฟฟ้า ทัง้น้ี บรษิทั สหกลพาวเวอร ์จาํกดัมกีารเพิม่ทุนระหวา่งปี 2558 ทาํใหป้จัจุบนั บรษิทัมทุีนจดทะเบยีนเป็น 
10 ลา้นบาท คดิเป็นจาํนวนหุน้ 1,000,000 หุน้ ทีม่ลูคา่หุน้ละ 10 บาท  

บรษิทั ทรปิเป้ิล เอส อโีค ่จาํกดั 

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

การเพิม่ทุนในปี 2559 จํานวน 20 ลา้นบาท ทําใหป้จัจุบนั บรษิทัมทุีนจดทะเบยีนทัง้หมด 60 ลา้นบาท    คดิเป็น

จาํนวนหุน้ทัง้หมด 6 ลา้นหุน้   มลูค่าหุน้ละ 10 บาท   โดยบรษิทั สหกลพาวเวอร ์จํากดั ไดจ้ดัตัง้บรษิทัรว่มกบั กลุ่ม

ครอบครวัรุ่งโรจน์กติยิศ และบรษิทั พ ีเอส ท ีเอนเนอรย์ ี จํากดั โดยถอืหุน้รอ้ยละ 15 รอ้ยละ 70 และรอ้ยละ 15 

ตามลําดบั ทัง้น้ีบรษิัท ทริปเป้ิล เอส อีโค่ จํากดั อยู่ในระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า

พลงังานลม และ/หรอื พลงังานทางเลอืกอื่น  
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2 ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 

2.1 ภาพรวมประกอบธรุกิจ  

ปจัจุบนั บรษิทั สหกลอิควปิเมนท์ จํากดั (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลกั คอื ธุรกิจให้บรกิารงานด้านการทํา
เหมอืงแรอ่ยา่งครบวงจร (Mining Service Business) โดยปจัจุบนั เหมอืงทีบ่รษิทัฯ ใหบ้รกิารดาํเนินงาน จะเป็นการทาํ
เหมอืงถ่านหนิแบบบ่อเปิด (Open Pit Mining) ซึง่เป็นการเปิดหน้าดนิเป็นบ่อลกึลงไปจนถงึชัน้ถ่านหนิ แลว้จงึทาํการ
ขุดถ่านหินออกมาใช้งาน เน่ืองจากบริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการด้านการทําเหมืองแร่อย่างครบวงจร การให้บริการ
ครอบคลุมงานต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

(1) การวางแผนงานเหมอืงและขนส่ง โดยบรษิัทฯ ทําการจดัทําแผนงานในเหมอืงทัง้หมด เริม่ตัง้แต่การ
เตรยีมพืน้ที่แหล่งแร่ที่จะขุด พืน้ที่ทิ้งดนิ และพืน้ที่ก่อสรา้ง การเลอืกเครื่องจกัรกลทัง้เครื่องจกัรกลหลกั 
(Main Equipment) และ เครือ่งจกัรกลช่วยและสนบัสนุน รวมถงึการจดัทาํแบบแปลนเหมอืงทัง้ในระยะสัน้ 
ระยะกลาง และระยะยาว แบบก่อสร้างองค์ประกอบต่างๆ ของเหมอืง เช่น ถนน สะพาน ผนังกัน้น้ํา  
คลองผนัน้ํา สาํนกังาน ฯลฯ ตลอดจนแผนในการฟ้ืนฟูสภาพเหมอืง 

(2) การปฎบิตังิานเปิดหน้าเหมอืง บรษิทัฯ สามารถรบังานเปิดหน้าเหมอืงไดห้ลายระดบัดว้ยความชาํนาญใน
พืน้ทีแ่ละมบุีคลากรทีม่ปีระสบการณ์และความชาํนาญในแต่ละสว่น ตัง้แต่เหมอืงขนาดเลก็ถงึขนาดใหญ่ 
สามารถรบังานเปิดหน้าเหมอืงแรไ่ดห้ลายประเภท เชน่ ถ่านหนิ ทองแดง แบรไรต ์โปแตช ฯลฯ  

(3) การเป็นทีป่รกึษางานเหมอืง  

(4) การบรกิารใหเ้ช่าเครื่องจกัรขนาดใหญ่และงานซ่อมบาํรุงซึง่เป็นการบรกิารใหเ้ช่าเครื่องจกัรทัง้แบบทีเ่ป็น
สญัญาเช่าทางการเงนิ และสญัญาเช่าดําเนินงาน รวมถึงบริการงานซ่อมบํารุงเครื่องจกัรด้วยวศิวกร
ผูเ้ชีย่วชาญ 

(5) การรบัเหมาก่อสรา้งงานวศิวกรรมโยธาและระบบสาธารณูปโภค เชน่ ถนน ทีพ่กัอาศยั เป็นตน้ 

 กลุ่มบรษิทัสหกล เริม่ใหบ้รกิารดา้นเหมอืงตัง้แต่ปี 2526 โดยเป็นผูด้ําเนินธุรกจิไทยรายแรกที่รบัผดิชอบ
ดาํเนินงานโครงการเปิดหน้าเหมอืง ทีม่มีลูค่ากว่าหมื่นลา้นบาท โดยงานแรกของกลุ่มบรษิทัสหกลคอื โครงการเหมอืง
แมเ่มาะ โครงการ 1 ของการไฟฟ้าฝา่ยผลติแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) มลูค่าโครงการรวมทุกสญัญาประมาณ 2,770 
ลา้นบาท งานต่อมาของกลุ่มบรษิทัสหกลคอื โครงการเหมอืงแม่เมาะ โครงการ 2 ของ กฟผ. เช่นกนั โดยมมีูลค่า
โครงการรวมทุกสญัญาประมาณ 7,648 ลา้นบาท หลงัจากนัน้กลุ่มบรษิทัสหกลไดร้บังานทีเ่กีย่วขอ้งกบังานขดุ ขน และ
ลําเลยีงดนิและถ่านหนิ งานตดิตัง้ระบบสายพานในเหมอืงแม่เมาะ รวมถงึการรบัเหมาก่อสรา้งทางหลวงสายสาํคญัๆ 
ทัว่ประเทศไทย ปจัจุบนั การดําเนินธุรกิจให้บรกิารและดําเนินงานเหมอืงแร่อย่างครบวงจรทัง้หมดของกลุ่มบรษิทั    
สหกล อยู่ภายใต้การดําเนินงานของบรษิทัฯ หรอื บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืกจิการร่วมค้าของบรษิทัฯ โดยเป็นผู้
รบัจา้งในการขุดและขนดนิและถ่านหนิใน โครงการเหมอืงแม่เมาะ โครงการ 7 โครงการ 7/1 และโครงการ 8 ซึง่เป็น
โครงการต่อเน่ืองจากโครงการในอดตีของ กฟผ. โดยโครงการ 7  เริม่ตัง้แต่วนัที ่22 ตุลาคม 2551 สิน้สดุสญัญาวนัที ่
30 เมษายน 2563 มลูค่าโครงการทัง้หมดประมาณ 21,906 ลา้นบาท โครงการ 7/1 เริม่ตัง้แต่วนัที ่9 สงิหาคม 2554 
สิน้สดุสญัญาวนัที ่30 กนัยายน 2558 มลูคา่โครงการทัง้หมดประมาณ 5,273 ลา้นบาท และ โครงการ 8 ซึง่มรีะยะเวลา
ดาํเนินการตามสญัญาตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2559 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2568 และมมีลูค่าโครงการทัง้หมดประมาณ 
22,871 ลา้นบาท (อยา่งไรกด็ ีบรษิทัฯ ไดเ้จรจากบั กฟผ. และขอเริม่งานในโครงการ 8 ตัง้แต่เดอืนพฤศจกิายน 2558) 

 นอกจากโครงการเหมอืงแม่เมาะที่กล่าวมาขา้งตน้  บรษิทัฯ ไดล้งนามในสญัญาจา้งเหมาขุด-ขนดนิและถ่าน
หนิ ณ เหมอืงหงสา สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว กบั บรษิทั หงสาเพาเวอร ์จํากดั เมื่อวนัที ่23 มกราคม 
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2557 โดยโครงการดงักล่าวมมีูลค่าประมาณ 11,743 ลา้นบาท เริม่ต้นโครงการวนัที่ 22 มถุินายน 2558 และสิน้สุด
โครงการวนัที ่31 ธนัวาคม 2569  

2.2 ขัน้ตอนการทาํเหมือง 

ขัน้ตอนในการใหบ้รกิารทาํเหมอืงของบรษิทัฯ สามารถแบ่งเป็น 2 ช่วงระยะเวลาการดาํเนินงานไดแ้ก่ (1) ช่วง
การเตรยีมงาน และ (2) ชว่งดาํเนินงานโดยใชเ้ครือ่งจกัรหลกั โดยสามารถสรปุขัน้ตอนการดาํเนินงานไดด้งัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1 ขัน้ตอนการเตรียมงาน (Preparation Work) 

การดาํเนินงานของบรษิทัฯ ในช่วงการเตรยีมงานจะเริม่จาก (1) งานสาํรวจพืน้ทีเ่พื่อรงัวดัพืน้ทีท่าํงานเบือ้งตน้ 
และการวางแผนทําเหมอืง (2) งานเคลื่อนยา้ยเครื่องจกัร เครื่องมอืและอุปกรณ์ (3) งานเตรยีมพืน้ที่ เช่น ดําเนินการ
ถางป่า ปรบัพืน้ที ่ทาํทางระบายน้ํา ฯลฯ (4) งานก่อสรา้ง เช่น ถนน สะพานสาํหรบัสายพานขนดนิ (Waste Conveyor 
Bridge) สะพานสาํหรบัรถบรรทุกสบิลอ้ขา้มท่อคอนกรตี (Main Diversion Box Culvert) ฯลฯ (5) งานตดิตัง้และ
ประกอบเครื่องมอื อุปกรณ์ ระบบไฟฟ้า 22 กโิลโวลต ์(KV) ระบบการกําจดัฝุน่ เช่น สถานีสบูน้ําและชุดหวัฉีดน้ํา และ
ระบบโมส่ายพานลาํเลยีงดนิและเครื่องโปรย (6) งานทดลองการขดุขนดนิเพื่อเตรยีมความพรอ้มสาํหรบังานในช่วงการ
ใชเ้ครือ่งจกัรหลกั 

เครื่องจกัรกลทีใ่ชใ้นช่วงการเตรยีมงาน ไดแ้ก่ รถขดุแบคโฮ (Backhoe) รถบรรทุกเททา้ยสบิลอ้ รถแทรกเตอร ์
รถเกรด รถบด รถน้ํา ฯลฯ เครื่องจกัรเหล่าน้ีสว่นใหญ่จะนํามาใชเ้ป็นการเฉพาะในช่วงการเตรยีมงานตามทีก่ําหนด จะ
มบีางสว่นเทา่นัน้ทีเ่หลอืไวเ้พือ่จะนําไปใชเ้ป็นเครือ่งจกัรสนบัสนุนในรายการอื่นๆ  

สาํหรบัรายละเอยีดของงานในชว่งเวลาเตรยีมงานมดีงัน้ี 

(1) งานสาํรวจพืน้ท่ีเพ่ือรงัวดัพืน้ท่ีทาํงานเบือ้งต้น จะเริม่ดาํเนินการทนัทดีว้ยการตรวจสอบหมุดเขตและ
แนวเขต พรอ้มทัง้ตรวจสอบระดบัดนิเดมิร่วมกบัเจา้หน้าทีร่งัวดัของลูกคา้ ใหแ้ลว้เสรจ็ก่อนเริม่งานขุด
และขนดนิ เพือ่นํามาใชใ้นการออกแบบแผนการทาํงานเหมอืง 

การทาํเหมืองแบบบ่อเปิด 
(Open Pit Mining) 

ช่วงการเตรียมงาน 
(Preparation Work) 

ช่วงดาํเนินงานโดยใช้เคร่ืองจกัรหลกั 
(Main Equipment Period) 

- สาํรวจ, วางแผน และรงัวดัเบือ้งตน้
- เตรยีมพืน้ที ่
- ตดิตัง้เครือ่งจกัรและระบบต่างๆ 
- ทดลองใชเ้ครือ่งจกัรหลกั 

- เจาะและวางระเบดิ 
- ขดุและขนดนิ 
- ลาํเลยีงผา่นระบบสายพาน 
- โปรยดนิดว้ยเครือ่โปรย (Spreader) 
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(2) งานเคล่ือนย้ายเคร่ืองจกัร เคร่ืองมือและอปุกรณ์ จะเริม่ดําเนินการทนัทหีลงัจากทีไ่ดร้บัการยนืยนั
ให้ดําเนินการโดยลูกค้า โดยจะนําเครื่องจกัรกลที่เคยใช้งานมาแล้ว และผ่านการดูแลรกัษาอย่าง
สมํ่าเสมอ มาตรวจคุณภาพและปรับปรุงสภาพ (Reconditioning) เครื่องจักรหลัก เช่น บุ้งกี๋หมุน 
(Bucket Wheel) เครื่องโม่ (Crusher) ระบบสายพานลําเลยีง (Belt Conveyor) เครื่องโปรยดนิ 
(Spreader) รถขุด (Excavator) รถบรรทุก ฯลฯ จนสามารถใชง้านไดด้กีบัสภาพงานของเหมอืงและใช้
งานไดต้ลอดอายโุครงการทีไ่ดร้บัวา่จา้ง 

(3) งานเตรียมพืน้ท่ี เชน่ งานถางป่า งานระบายน้ําออกจากพืน้ทีท่าํงาน งานปรบัพืน้ทีแ่ละไถเกลีย่บรเิวณ
ทีจ่ะทําการขุดขนดนิและบรเิวณทีท่ิ้งดนิ และงานปรบัพืน้ที่ เพื่อเตรยีมความพรอ้มสาํหรบังานก่อสรา้ง
และตดิตัง้ระบบสายพาน 

(4) งานก่อสร้าง  

- งานก่อสร้างระบบระบายน้ํา เพื่อควบคุมปรมิาณน้ําและบงัคบัน้ําในบรเิวณดงักล่าวใหไ้หลไป
ตามทศิทางที่กําหนดโดยอาจมกีารปรบัแต่งเพิม่เตมิจากแบบที่กําหนดตามสภาพที่เกดิขึน้จรงิ
ในขณะปฎิบตัิงานเพื่อให้การระบายน้ําได้ผลเต็มที่ อย่างไรก็ตามบรษิทัฯ ต้องเสนอให้ลูกค้า 
พจิารณาเหน็ชอบก่อนการดาํเนินการเสมอ ทัง้น้ีงานก่อสรา้งทีเ่กีย่วขอ้งมรีายละเอยีดดงัน้ี 

- ระบบระบายน้ําบรเิวณบ่อเหมอืงและบรเิวณบ่อรอบเหมอืง ประกอบดว้ย งานก่อสรา้ง
รอ่งระบายน้ํา บ่อพกัน้ํา (Sump) Drop Structure ท่อระบายน้ําลอดระบบสายพานและ
ลอดถนน และทางลาด (Ramp)  

- ระบบระบายน้ําบนทีท่ิง้ดนิ ประกอบดว้ย งานก่อสรา้งร่องระบายน้ํา Drop Structure 
และทอ่ระบายน้ํา  

- งานก่อสร้างสะพาน สาํหรบัรถบรรทุกดนิของงานเตรยีมการจะดาํเนินการก่อสรา้ง และสาํหรบั
สายพานขนดนิ 

- งานก่อสร้างท่อคอนกรีต (Box Culvert) ซึง่บรษิทัฯ ตอ้งสรา้งในตําแหน่งทีถ่นนหรอืทางวิง่ตดั
ผา่นกบัสายพานงานดนิของผูร้บัจา้ง โดยจะตอ้งใหส้ายพานงานดนิลอดทางวิง่ของถนน ทัง้น้ี ท่อ
คอนกรตี (Box Culvert) ดงักล่าว จะตอ้งสามารถรบัน้ําหนักของรถบรรทุกขนาดไม่ตํ่ากว่า 21 
ตนั และใหม้คีวามกวา้งของผวิถนนไมน้่อยกวา่ 15 เมตร 

- งานก่อสร้างถนนและทางว่ิง โดยบรษิทัฯ ตอ้งดาํเนินการก่อสรา้งตาม Typical Cross Section 
คอืใหม้คีวามกวา้งของผวิถนนประมาณ 4 เทา่ของความกวา้งรถบรรทุก และตอ้งมไีหล่ถนนกวา้ง
ขา้งละไม่น้อยกว่า 0.25 เท่าของความกวา้งตวัรถบรรทุก ในสว่นของความลาดเอยีงของถนน 
(Gradation) นัน้ ใหม้คีวามชนัไดไ้มเ่กนิรอ้ยละ 8 และถนนสายหลกันัน้ตอ้งปดูว้ยวสัดุกนัลื่น เช่น 
หนิคลุก ดนิลูกรงั หรอืดนิเชลไหมไ้ฟ เป็นต้น โดยการสรา้งถนนและทางวิง่ สามารถแบ่งออก
ตามอายกุารใชง้านได ้2 ประเภท ดงัน้ี 

- แบบถาวร (Permanent Road) คอืถนนทีต่อ้งใชต้ลอดอายุสญัญา ไดแ้ก่ ถนนรอบบ่อ
เหมอืง ถนนตามผนงับอ่เหมอืง ถนนตามผนงัของทีท่ิง้ดนิ และถนนจากบอ่เหมอืงไปยงั
ทีท่ิง้ดนิ การก่อสรา้งถนนแบบถาวรตอ้งดาํเนินการตามแปลนทีก่าํหนดโดยเครง่ครดั 

- แบบชัว่คราว (Temporary Road) คอืถนนที่ทําขึ้นเพื่อใช้งานในระยะเวลาสัน้ๆ 
ประมาณ 2 ถงึ 3 ปี แลว้เปลี่ยนแนวถนนใหม่เพื่อใหเ้หมาะกบังานในช่วงนัน้ๆ การ
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ก่อสรา้งถนนแบบชัว่คราวขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัฯ โดยตอ้งดําเนินการก่อสรา้ง
และบาํรงุรกัษาถนนเอง 

- งานก่อสร้างส่ิงอาํนวยความสะดวก เช่น บา้นพกั สาํนกังาน โรงเกบ็วตัถุระเบดิ โรงเกบ็พสัดุ 
โรงซ่อมเครือ่งจกัรกล ตลอดจนสิง่อาํนวยความสะดวกอื่นๆ  

(5) งานติดตัง้และประกอบเคร่ืองมือ อปุกรณ์ และระบบต่างๆ มรีายละเอยีดดงัน้ี 

- งานตดิตัง้เครือ่งโมด่นิ 

- งานตดิตัง้ระบบสายพานลาํเลยีงดนิ 

- งานตดิตัง้เครือ่งโปรยดนิ 

- งานตดิตัง้ระบบการกําจดัฝุน่ในเครื่องโม่และระบบสายพานดนิแบบเปียก (Wet Collector) ซึ่ง
เป็นวธิกีารใช้ละอองน้ําเกาะกบัละอองฝุ่นเพื่อให้อนุภาคฝุ่นมน้ํีาหนักมากขึ้น โดยได้รบัความ
เห็นชอบจากลูกค้าก่อนดําเนินการติดตัง้และใช้ระบบสายพานขนดนิตามสญัญา ทัง้น้ีบรษิทัฯ 
ตอ้งทาํการควบคุมไมใ่หค้า่ความทบึแสงเกนิกวา่ทีเ่กณฑท์ีล่กูคา้กาํหนด  

2.2.2 การดาํเนินงานในช่วงการใช้เคร่ืองจกัรหลกั (Main Equipment Period) 
2.2.2.1 รายละเอียดการเจาะและใช้วตัถรุะเบิด 

การเจาะและใชว้ตัถุระเบดิชว่ยในการเปิดหน้าดนิเพือ่ทาํลายโครงสรา้งชัน้ดนิใหม้สีภาพแตกตวัและเป็นการช่วย
ให้เครื่องจักรกลสามารถทํางานได้ง่ายขึ้น อีกทัง้ยงัเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการขุด และยืดอายุใช้งานของ
เครื่องจกัรกลใหม้ากขึน้ อย่างไรกด็ ีการระเบดิดงักล่าวจําเป็นตอ้งควบคุมแรงสัน่สะเทอืนจากจุดวดัทีก่ําหนดไว ้ไม่ให้
เกนิค่ามาตรฐานตามขอ้ตกลงทีไ่ดท้าํระหว่างบรษิทัฯ และลูกคา้ ซึง่โดยปกตจิะอยู่ทีป่ระมาณ 2 ถงึ 3 มลิลเิมตรต่อ
วนิาท ี

 
2.2.2.2 รายละเอียดการขดุและขนดิน 

งานขดุขนดนิจะเริม่ตัง้แต่ชว่งระยะเวลาการเตรยีมงาน ซึง่ในช่วงเวลาดงักลา่วจะมกีารขดุขนดนิ (Overburden) 
เพือ่ทาํแนวสายพานสาํหรบัขนดนิและถนนตามแผน หลงัจากนัน้จะเป็นชว่งใชเ้ครือ่งจกัรหลกัซึง่สามารถแบ่งเป็น 2 
ระบบดงัน้ี 

- ระบบก่ึงต่อเน่ือง (Semi-continuous Mining System) (“ระบบ A”)  จะมกีารเจาะและใชว้ตัถุระเบดิ
เพื่อทําให้ดนิแตกตวัแล้วใช้รถขุดบุ้งกีเ๋สย (Front Shovel) เพื่อขุดดนิและใช้รถบรรทุกเทท้าย (Rear 
Dump Truck) เพื่อขนไปยงัเครื่องโม่ดนิ เพื่อทาํใหด้นิมขีนาดทีเ่หมาะสม ดนิดงักล่าวจะถูกสง่ต่อไปยงัที่
ทิง้ดนิโดยสายพานลาํเลยีง และเครือ่งโปรยดนิเพือ่ใหไ้ดร้ปูแบบตามทีก่าํหนด 
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- ระบบต่อเน่ือง (Continuous Mining System) (“ระบบ B”) เป็นระบบทีใ่ชร้ถขุดบุง้กีห๋มุน (Bucket 

Wheel Excavator) ซึ่งทํางานแบบต่อเน่ืองเพื่อขุดดนิลงระบบสายพานซึ่งจะขนดนิไปยงัทีท่ิง้ดนิและใช้
เครื่องโปรยดนิโปรยดนิเพื่อให้ไดรู้ปแบบตามที่กําหนด  ระบบ B เป็นระบบที่สามารถขุดดนิได้อย่าง
ต่อเน่ืองในปรมิาณทีม่ากกว่าระบบ A แต่มขีอ้เสยี คอืมคีวามคล่องตวัในการทํางานตํ่าและใชเ้วลาในการ
ซ่อมบาํรงุมาก 
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ทัง้น้ี ก่อนทีจ่ะดาํเนินการขดุและขนดนิทัง้ 2 ระบบ บรษิทัฯ จาํเป็นตอ้งศกึษาสภาพทางธรณีวทิยาอยา่งละเอยีด 
และระหวา่งดาํเนินการขดุและขนดนิ บรษิทัฯ ตอ้งเจาะสาํรวจหาขอ้มลูของชัน้ถ่านเพิม่เตมิ เพื่อวางแผนการขดุและขน
ซึง่สามารถแบง่ออกเป็น 2 กรณี 

(1) กรณีดินไม่ได้แทรกตวัในชัน้ถ่าน จะใช้วธิกีารขุดโดยทําการเจาะระเบดิก่อนเพื่อยดือายุการใช้งาน
และเพิม่ประสทิธภิาพของเครื่องจกัร เมื่อทําการระเบดิแลว้จะทําการปรบัพืน้ที่หน้างานใหอ้ยู่ในระนาบ
เดยีวกนัเพือ่ใหเ้ครือ่งจกัรทาํงานอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

(2) กรณีดินแทรกตวัในชัน้ถ่าน จะใช้เครื่องจกัรช่วย อาท ิรถแบคโฮ (Backhoe) รถแทรคเตอร์ ในการ
แยกชัน้ถ่านออกจากดนิ การเลือกใช้วธิกีารขุดในกรณีดงักล่าวขึ้นอยู่กบัลกัษณะของการวางตวัและ
ความหนาของชัน้ดนิและชัน้ถ่าน 

2.2.2.3 รายละเอียดของการท้ิงดิน 

บรษิทัฯ จะดําเนินการทิง้ดนิระหว่างการดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามแบบทีก่ําหนดไวอ้ยา่งเคร่งครดั โดยถา้หากมี
การเปลีย่นแปลง บรษิทัฯ ตอ้งเสนอรายละเอยีดของการทิง้ดนิและตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากลกูคา้เป็นลายลกัษณ์อกัษรก่อน
จงึดาํเนินการได ้การทิง้ดนิมรีายละเอยีดดงัน้ี 

(1) งานไถเกล่ียและปรบัแต่งท่ีท้ิงดิน หลงัจากการทิง้ดนิโดยเครื่องโปรยดนิ บรษิทัฯ จะทาํการบดอดักอง
ดนิโดยใชร้ถแทรคเตอรต์นีตะขาบไถเกลีย่ปรบัระดบัเพื่อควบคุมทศิทางการไหลของน้ําในบรเิวณที่ทิ้ง
ดนิ สาํหรบัขอบเขตสดุทา้ยของผนังทีท่ิง้ดนิ จะใชร้ถแทรกเตอรแ์ละรถแบคโฮ (Backhoe) ปรบัแต่งและ
ทาํการขดุรอ่งระบายน้ําในสว่นทีเ่ป็นคนัดนิ เพือ่บงัคบัน้ําใหไ้หลตามทศิทางทีก่าํหนด 

(2) การท้ิงดินในระยะ 5 เมตรสดุท้ายของ Side Slope จะดาํเนินการคดัเลอืกดนิประเภทหน้าดนิ (Top 
Soil) หรอืดนิเหนียวสแีดง (Red Bed) หรอืดนิประเภทอื่นๆ ทีส่ามารถใชป้ระโยชน์เพื่อการอยูอ่าศยัและ
เกษตรกรรมมาทิง้ดนิและจะดาํเนินการปรบัแต่งพืน้ทีใ่หไ้ดร้ปูแบบตามทีก่าํหนด 

(3) การท้ิงดินในชัน้สุดท้าย ในสว่นทีท่ิง้ดนิ จะพจิารณาความเหมาะสมในการถมดนิบรเิวณดงักล่าว โดย
ดาํเนินการตดัต่อสายพานเพื่อโปรยดนิใหช้ดิชอกเขา หรอืดาํเนินการดว้ยวธิอีื่นๆ เพื่อใหส้ามารถขนดนิ
ไปถมในชอ่งวา่งทีเ่กดิขึน้ใหไ้ดต้ามแบบและขอ้กาํหนดของลกูคา้  

(4) การท้ิงดินในบริเวณบ่อเหมือง (Inside Dump) จะทาํการทิง้ดนิโดยการขดุขนในพืน้ทีท่ีก่ําหนดไวแ้ละ
นําไปถมกลบัในบอ่เหมอืงในบรเิวณทีล่กูคา้กาํหนดไว ้

2.2.2.4 รายละเอียดของการป้องกนัและกาํจดัฝุ่ น 

บรษิทัฯ จะดําเนินการป้องกนัและกําจดัฝุ่นซึ่งเกดิจากเครื่องจกัรและอุปกรณ์ในการเจาะระเบดิ ขุดขน ย่อย
ขนาด และระบบสายพาน ในบรเิวณทีบ่รษิทัฯ รบัผดิชอบตลอดอายุสญัญา งานป้องกนัและกําจดัฝุน่ สามารถแบ่งตาม
ประเภทของงานได ้3 ประเภทดงัน้ี 

(1) งานเพ่ิมความช้ืนหน้างาน บรษิทัฯ จะดําเนินการเพิม่ความชื้นหน้างานโดยการฉีดพรมน้ําโดยตรงสู่
งานดนิและงานถ่านเพือ่ควบคุมเรือ่งฝุน่หน้างานใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย 

(2) งานกาํจดัฝุ่ นบนทางว่ิง บรษิทัฯ จะดําเนินการฉีดพรมน้ําลงสูง่านดนิและงานถ่านในบรเิวณบ่อเหมอืง
ตลอดระยะเวลาทาํงาน เพือ่ลดฝุน่ทีฟุ้่งกระจายในขณะทาํงาน 
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(3) งานกําจดัฝุ่ นในระบบสายพาน บรษิทัฯ จะดําเนินการกําจดัฝุ่นละอองแบบเปียกซึ่งเป็นวธิีการใช้
ละอองน้ําเกาะกบัละอองฝุน่เพือ่ใหอ้นุภาคของฝุน่มน้ํีาหนกัมากขึน้เพื่อใหอ้นุภาคฝุน่ตกลงสูพ่ืน้ดนิใหเ้รว็
ทีส่ดุและมผีลกระทบต่อคุณสมบตัขิองดนิและถ่านทีข่ดุน้อยทีส่ดุ 

2.3 โครงการปัจจบุนั 
ปจัจุบนับรษิทัฯ ดําเนินโครงการใน 2 ลกัษณะดว้ยกนั ไดแ้ก่ (1) โครงการทีม่กีจิการร่วมคา้เป็นคู่สญัญากบั
ลูกคา้ และ (2) โครงการที่บรษิทัฯ เป็นคู่สญัญาโดยตรง โดยโครงการที่มกีจิการร่วมคา้เป็นคู่สญัญากบัลูกค้า 
ไดแ้ก่ โครงการเหมอืงแมเ่มาะ โครงการ 7 ทีด่าํเนินการโดยกจิการรว่มคา้ ITD-SQ สาํหรบัโครงการทีบ่รษิทัฯ 
เป็นคู่สญัญาโดยตรง ไดแ้ก่ โครงการเหมอืงหงสา ประเทศลาว ซึง่เขา้ทาํสญัญากบับรษิทั หงสาเพาเวอร ์จาํกดั 
และ โครงการเหมืองแม่เมาะ โครงการ 8 ซึ่งทําสัญญากับ กฟผ. และบริษัทฯ เริ่มดําเนินงานในเดือน
พฤศจกิายน 2558 โครงการเหมอืงดบุีก บริษัทฯได้เซ็นสญัญาจ้างเหมาผลิตแร่ดีบุก เมื่อวนัที่ 9 กุมภาพนัธ ์
2560 ที่เหมอืงดบุีก จงัหวดัทวาย สาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมาร์  ซึ่งเป็นงานรบัทําเหมอืงแบบครบวงจร 
ตัง้แต่งานขดุขนหน้าดนิและกระสะ งานขดุขนแรด่บิ งานบรหิารการแต่งแร ่งานขนหางแรจ่ากโรงแต่งแรไ่ปยงัที่
ทิ้งดิน และงานจดัการแร่ดิบและการพฒันาปรบัปรุงโรงแต่งแร่ให้กับบริษัท เมียนมาร์ พงษ์พิพทัธ์ จํากัด 
ระยะเวลา 7 ปี โดยมปีรมิาณการผลติแรด่บุีกปีละประมาณ 2,100 ตนั 

 
2.3.1 โครงการท่ีให้กิจการร่วมค้าเป็นคู่สญัญากบัลกูค้า 
 บรษิทัฯ ทาํสญัญากบั กฟผ. เพื่อเขา้ดําเนินงานในโครงการเหมอืงแมเ่มาะ โครงการ 7 (“สญัญาจา้งเหมาหลกั
โครงการ 7”) ผ่านการลงทุนในกจิการรว่มคา้ ITD-SQ ซึง่เป็นกจิการรว่มคา้ทีบ่รษิทัฯ รว่มลงทุนกบั ITD โดยโครงการ 
7 โดยมกีารแบ่งการดาํเนินงานอยา่งชดัเจน ซึง่โครงการ 7 เริม่ดาํเนินงานในเดอืนตุลาคม 2551 (ดรูายละเอยีดภายใต้
หวัขอ้ 1.1. รายละเอยีดของโครงการ) 
 อย่างไรกด็ ีเพื่อความชดัเจนในการแบ่งปรมิาณงานระหว่างบรษิทัฯ และ ITD ในปี 2555 บรษิทัฯ ไดเ้ขา้ทํา
สญัญาจา้งเหมาช่วงกบั ITD-SQ เพื่อใหบ้รษิทัฯ เขา้ดาํเนินงานในโครงการ 7 (“สญัญาจา้งเหมาช่วง”) ซึง่ในสญัญาจา้ง
เหมาช่วงดงักล่าว จะมกีารกําหนดปรมิาณดนิและถ่านหนิจากปรมิาณทีเ่หลอืก่อนการเขา้ทําสญัญาจา้งเหมาช่วง ทัง้น้ี 
บรษิทัฯ ต้องรบัผดิชอบค่าจ่ายที่เกดิขึน้จากการดําเนินงานตามที่ระบุในสญัญา และสําหรบัอตัราค่าจ้างต่อหน่วยจะ
กําหนดโดยแบ่งตามลกัษณะของดนิ และประเภทของเครื่องจกัรที่ใช้ขุด-ขน อย่างไรก็ดี เน่ืองจากกิจการร่วมค้ามี
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานส่วนกลาง อตัราค่าจ้างที่กําหนดในสญัญาจ้างเหมาช่วงจะตํ่ากว่าอตัราที่ กฟผ. กําหนด
ใหก้บักจิการรว่มคา้  
 
รายละเอียดโครงการ 
โครงการเหมืองแม่เมาะ โครงการ 7 (“โครงการ 7”) 

เมื่อวนัที ่25 มกราคม 2551 บรษิทัฯ ไดล้งนามในสญัญากจิการรว่มคา้กบั ITD ในสดัสว่นการรว่มลงทุนของ
กจิการรว่มคา้ทีร่อ้ยละ 50 เทา่กนั โดยมกีารแบง่การดาํเนินงานอยา่งชดัเจน และก่อตัง้กจิการรว่มคา้ดงักล่าวภายใตช้ื่อ 
กจิการร่วมคา้ ITD-SQ เพื่อดําเนินการในฐานะกจิการร่วมคา้โดยจะร่วมมอืกนัทํางานขุด-ขน ดนิและลกิไนต์ ทีเ่หมอืง
แมเ่มาะ อาํเภอแมเ่มาะ จงัหวดัลาํปาง ณ วนัที ่22 ตุลาคม 2551 ทีก่จิการรว่มคา้ไดล้งนามกบั กฟผ.  

สาํหรบัสนิทรพัยท์ีใ่ชใ้นโครงการ 7 บรษิทัฯ และ ITD นําเขา้มาใน ITD-SQ โดยบรษิทัฯ นําเครื่องจกัรเขา้มาใน
ลกัษณะสญัญาเชา่ทางการเงนิ ในขณะที ่ITD ขายเครือ่งจกัรเขา้มาใน ITD-SQ  

สาํหรบังานภายใตส้ญัญาวา่จา้งงาน ITD-SQ ตกลงรบัจา้งเหมาขดุและขนดนิ งานขดุคดัแยกและขนถ่านลกิไนต ์
รวมทัง้งานขดุทาํระบบระบายน้ําในเหมอืงและบนทีท่ิง้ดนิ และบรเิวณทีใ่ชง้านระหวา่งบอ่เหมอืงและทีท่ิง้ดนิ งานวางท่อ
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ระบายน้ํา งานก่อสรา้งทอ่คอนกรตี (Box Culvert) ฯลฯ เริม่ตน้สญัญา ณ วนัที ่22 ตุลาคม 2551 และสิน้สดุสญัญาวนัที ่
30 เมษายน 2563 รวมระยะเวลาประมาณ 12 ปี โดยงานทัง้ 3 รายการมรีายละเอยีดดงัน้ี  

(1) งานขดุและขนดินปริมาณสะสมประมาณ 365.0 ล้าน ลูกบาศกเ์มตร แน่น ซึง่สว่นใหญ่เป็นดนิ
เชล คอืดนิทีไ่ม่แขง็จนเกนิไป และสามารถขุดไดง้า่ย ซึ่งลกัษณะดนิอาจมหีนิแทรกอยู่และบางสว่นอาจมหีน้าดนิ (Top 
Soil) ดนิเหนียวสแีดง (Red Bed) และดนิซึง่แทรกอยูร่ะหวา่งชัน้ถ่าน  

(หน่วย: ลา้น ลบ.ม. แน่น) 
ปรมิาณงานทาํจรงิ

ในแต่ละปี 
ปรมิาณงานทาํจรงิ

สะสม 

ปรมิาณงานสะสม
ตามแผนการ
ทาํงาน/1 

รอ้ยละของปรมิาณ
งานสะสมตาม

แผนการทาํงานต่อ
ปรมิาณงานทาํจรงิ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2551 1.57 1.57 1.20 130.83 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2552 10.44 12.01 12.86 93.39 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2553 46.08 58.09 57.55 100.94 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2554 35.40 93.46 90.56 103.20 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555  28.70 122.19 122.19 100.00 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 22.81 145.00 150.00 96.64 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 27.00 172.00 178.28 96.48 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 38.24 210.24 220.99 95.14 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 35.95 246.19 263.71 93.36 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 30.65 276.84 298.10 92.87 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 - - 335.02 - 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 - - 358.14 - 

ณ วนัที ่30 เมษายน 2563 - - 365.00 - 
 
จากที่กล่าวมาขา้งต้น เมื่อ 31 ธนัวาคม 2560 พบว่า ITD-SQ มปีรมิาณงานขุดขนดนิสะสมทีเ่สรจ็สมบูรณ์

แลว้จํานวน 276.84 ล้านลบ.ม. แน่น หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 92.87 ของปรมิาณงานขุดขนดนิสะสมทัง้หมด โดยปรมิาณ
งานขดุขนดนิสะสมทีเ่หลอืจาํนวนทัง้หมด 88.16 ลา้น ลบ.ม. แน่นหรอืคดิเป็นรอ้ยละ 24.15 ของปรมิาณงานขดุขนดนิ
สะสมทัง้หมด ITD-SQ มหีน้าทีท่ีต่อ้งทาํงานใหแ้ลว้เสรจ็โดยสมบรูณ์ภายในวนัที ่30 เมษายน 2563 

(2) งานขดุคดัแยกและขนถ่านลิกไนต์ปริมาณประมาณ 50 ล้านตนั โดยลกัษณะของถ่านหนิ
ลกิไนตท์ีจ่ะตอ้งทาํการขดุคดัแยกและขนจะอยูป่ะปนกบัชัน้ดนิ โดยจะมดีนิแทรกอยูร่ะหวา่งชัน้ถ่าน ซึง่ถ่านหนิดงักล่าว
จะถกูขนไปเททีเ่ครือ่งโมถ่่านที ่กฟผ. จดัเตรยีมไวใ้ห ้หรอืถกูเทบรเิวณใกลเ้คยีงเครือ่งโมถ่่านที ่กฟผ. กาํหนดให ้

เมื่อวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 พบวา่ ITD-SQ มปีรมิาณงานคดัแยกและขนถ่านลกิไนตส์ะสมทีเ่สรจ็สมบรูณ์แลว้
จาํนวน 40.27 ลา้นตนั หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 80.54 ของปรมิาณงานคดัแยกและขนถ่านลกิไนตส์ะสมทัง้หมด โดยปรมิาณ
งานคดัแยกและขนถ่านลกิไนต์ทีเ่หลอืจาํนวนทัง้หมด 9.73 ลา้นตนัหรอืคดิเป็นรอ้ยละ 19.46 ของปรมิาณงานคดัแยก
และขนถ่านลกิไนตส์ะสมทัง้หมด ITD-SQ มหีน้าทีท่ีต่อ้งทาํงานใหแ้ลว้เสรจ็โดยสมบรูณ์ภายในวนัที ่30 เมษายน 2563 
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(3) งานขนดินส่วนท่ี กฟผ. ดาํเนินการ ปริมาณประมาณ 40.0 ล้าน ลบ.ม. แน่น ซึ่งลกัษณะดนิที่
ต้องขนประกอบด้วยดินที่แทรกอยู่ในชัน้ถ่าน (Parting) ดินระหว่างชัน้ถ่าน (Interburden) และดินใต้ชัน้ถ่าน 
Underburden เป็นสว่นใหญ่ โดย ITD-SQ จะเป็นผูจ้ดัหาและตดิตัง้เครื่องโม ่และระบบสายพานทีจ่ะใชท้าํงานน้ี ณ จุด
ที ่กฟผ. กาํหนดใหโ้ดยใชร้ะบบเครือ่งโม ่ระบบสายพาน และ เครือ่งโปรยดนิ ขนดนิดงักลา่วออกจากบรเิวณบอ่เหมอืง  

เมื่อวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 พบว่า ITD-SQ มปีรมิาณงานขนดนิสะสมทีเ่สรจ็สมบรูณ์แลว้จาํนวน 24.56 ลา้น 
ลบ.ม. แน่น หรอืคิดเป็นร้อยละ 61.40 ของปรมิาณงานขนดินสะสมทัง้หมด โดยปรมิาณงานขนดินที่เหลือจํานวน
ทัง้หมด 15.44 ลา้น ลบ.ม. แน่น หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 38.60 ของปรมิาณงานขนดนิสะสมทัง้หมด ITD-SQ มหีน้าทีท่ีต่อ้ง
ทาํงานใหแ้ลว้เสรจ็โดยสมบรูณ์ภายในวนัที ่30 เมษายน 2563 

 ในชว่งตน้โครงการ 7 กจิการรว่มคา้ ITD-SQ เป็นผูด้าํเนินงานในโครงการ โดยแบง่ภาระค่าใชจ้่ายระหวา่งผูร้ว่ม
คา้แต่ละฝ่ายเท่าๆกนั อย่างไรกด็ ีเมื่อดําเนินงานในโครงการไดร้ะยะหน่ึง การดําเนินงานของผูร้่วมคา้ทัง้สองมคีวาม
เหลื่อมลํ้ากนั จงึมกีารทําสญัญาระหว่างกจิการร่วมคา้กบัผูร้ว่มคา้ เพื่อใหม้กีารแบ่งรายไดต้ามการทํางานทีเ่กดิขึน้จรงิ 
โดยทีแ่ต่ละบรษิทัแบง่ภาระคา่ใชจ้า่ยตามทีต่นไดใ้ชจ้รงิ ทาํใหบ้รษิทัฯ สามารถบรหิารค่าใชจ้่าย เช่น ค่าแรง ค่าวสัดุ ค่า
ไฟฟ้า ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพมากขึน้ 

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

 ITD-SQ เขา้ทาํสญัญาดงักล่าวกบับรษิทัฯ ในวนัที ่26 มนีาคม 2555 โดยจะมผีลตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2555 
จนถงึวนัสิน้สดุโครงการ โดยมรีายละเอยีดงานดงัต่อไปน้ี 

รายการท่ี 1: งานจ้างขดุและขนดินปริมาณประมาณ 133.7 ล้าน ลบ.ม. แน่น ใชท้ัง้ระบบ A และ B (ดรูายละเอยีด
ในสว่นของการขดุและขนดนิ)  ซึง่ปรมิาณงานในสญัญาเป็นการกาํหนดมาจากปรมิาณงานรายการที ่1 คงเหลอืทัง้หมด
ของ ITD-SQ ณ วนัที ่31 มกราคม 2555 ปรมิาณประมาณ 267 ลา้น ลบ.ม. แน่น 

 หลงัจากการเขา้ทาํสญัญาจา้งเหมาชว่ง บรษิทัฯ มผีลการดาํเนินงานรายการที ่1 ดงัตารางดา้นลา่ง 

(หน่วย: ลา้น ลบ.ม. แน่น) 
ปรมิาณงานทาํจรงิ

ในแต่ละปี 
ปรมิาณงานทาํจรงิ

สะสม 

ปรมิาณงานสะสม
ตามแผนการ

ทาํงาน 

รอ้ยละของปรมิาณ
งานสะสมตาม

แผนการทาํงานต่อ
ปรมิาณงานทาํจรงิ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555  14.9 14.9 14.3 104.2 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 16.3 31.2 28.8 108.3 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 15.8 47.0 44.6 105.4 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 23.0 70.0 65.0 107.7 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 21.5 91.5 89.2 102.6 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 17.10 108.6 106.4 102.1 

 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560  งานรายการที่ 1 มปีรมิาณงานคงเหลอืตามสญัญาทัง้หมด 26 ล้าน ลบ.ม. แน่น 
โดยคดิเป็นมูลค่างานคงเหลอืทัง้หมด 678 ล้านบาท (หมายเหตุ:  ตวัเลขตามตารางขา้งต้นเป็นวธิกีารคํานวณจาก
ปรมิาณคงเหลอืจากสญัญาจา้งเหมาชว่งเทา่นัน้ไมร่วมมลูคา่งานสว่นกลาง) 
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รายการท่ี 2: งานขดุคดัแยกและขนถ่านลิกไนตป์ริมาณตามสญัญาประมาณ 21.8 ล้านตนั (ปรมิาณทีต่กลงกนั
ตามลกัษณะงานจรงิ ณ เดอืนมนีาคม 2559 ประมาณ 16.8 ลา้นตนั) 

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 งานรายการที ่2 มปีรมิาณงานทีท่าํแลว้สะสมทัง้หมด 12.5  ลา้นตนั และคงเหลอื
ทัง้หมด 4.3ลา้นตนั โดยคดิเป็นมลูคา่งานคงเหลอืทัง้หมด 145  ลา้นบาท 

รายการท่ี 3: งานขนดินส่วนท่ี กฟผ. ดาํเนินการ ออกจากบ่อเหมืองปริมาณตามสญัญาประมาณ 3.1 ล้าน ลบ.
ม. แน่น (ปรมิาณทีต่กลงกนัตามลกัษณะงานจรงิ ณ เดอืนมนีาคม 2559 ประมาณ 8.3 ลา้น ลบ.ม. แน่น) โดยบรษิทัฯ 
ดาํเนินงานรายการน้ีเสรจ็สิน้แลว้ในปี 2558 

 
2.3.2 โครงการท่ีบริษทัฯ เป็นคู่สญัญาโดยตรง 
ก. โครงการขดุ-ขนดิน เหมืองหงสา สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว 

ปจัจุบนับรษิทัฯ ไดเ้ริม่ดําเนินการ งานขุด ขนดนิ และถ่านใหบ้รษิทั หงสาเพาเวอร ์จํากดั  (“HPC”) เมื่อวนัที ่
22 มถุินายน 2558  

โดย HPC ไดร้บัสมัปทานในการพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้น โดยใชถ่้านหนิลกิไนตเ์ป็นเชือ้เพลงิ ณ 
ตอนเหนือของสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว ขนาดกําลงัการผลติประมาณ 1,878 เมกะวตัต ์โดยจะจาํหน่าย
ไฟฟ้าใหแ้ก่การไฟฟ้าฝา่ยผลติแหง่ประเทศไทย ตามสญัญาซือ้ขายกระแสไฟฟ้า ทีไ่ดล้งนามไปเมือ่เดอืนเมษายน 2553 
และบางส่วนให้แก่สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว ทัง้น้ี HPC ถือหุ้นโดยบรษิทั บ้านปู เพาเวอร์ จํากดั 
(มหาชน) (“BPP”) บรษิทั ผลติไฟฟ้าราชบุรโีฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) (“RATCH”) และ บรษิทั Lao Holding State 
Enterprise (“LHSE”) ซึง่เป็นรฐัวสิาหกจิของรฐับาลสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว ในสดัสว่นรอ้ยละ 40 รอ้ย
ละ 40 และรอ้ยละ 20 ตามลาํดบั 

ในสว่นของบรษิทัฯ ไดล้งนามในสญัญาจา้งเหมาขดุ-ขนดนิและถ่าน สาํหรบัโครงการเหมอืงหงสา กบั HPC ใน
วนัที ่23 มกราคม 2557 โดยบรษิทัฯ รบัจา้งเหมาขดุและขนดนิและถ่านลกิไนต ์รวมทัง้งานขดุทาํระบบระบายน้ํา งาน
ก่อสรา้งท่อคอนกรตี (Box Culvert) และสิง่อํานวยความสะดวกอื่นที่จําเป็น ฯลฯ มูลค่าโครงการทัง้หมดประมาณ 
11,743 ล้านบาท และมูลค่าการลงทุนทัง้หมดประมาณ 1,800 ล้านบาท โดยบรษิทัฯ ใช้เงนิลงทุนจากเงนิกู้ยมืจาก
สถาบนัการเงนิ และการเพิม่ทุนของบรษิทัฯ โครงการดงักล่าวไดเ้ริม่ตน้ดาํเนินงานเมื่อวนัที ่ 22 มถุินายน 2558 และ
สิน้สดุโครงการวนัที ่31 ธนัวาคม 2569 รวมระยะเวลาประมาณ 12 ปี โดยมรีายละเอยีดของงานดงัน้ี  

(1) งานจ้างขดุและขนดินปริมาณประมาณ 207 ล้าน ลบ.ม. แน่น  

(หน่วย: ลา้น ลบ.ม. แน่น) 
ปรมิาณงานทาํจรงิ

ในแต่ละปี 
ปรมิาณงานทาํจรงิ

สะสม 

ปรมิาณงานสะสม
ตามแผนการ

ทาํงาน 

รอ้ยละของปรมิาณ
งานสะสมตาม

แผนการทาํงานต่อ
ปรมิาณงานทาํจรงิ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558  6.06 6.06 5.93 102.20 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 14.51 20.57 20.45 100.58 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 15.20 35.76 36.75 97.31 
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ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 บรษิทัฯ ไดด้าํเนินการขดุขนดนิสะสมแลว้เสรจ็ 35.76 ลา้น ลบ.ม. แน่น หรอืคดิเป็น
รอ้ยละ 17.28 ของปรมิาณขดุขนดนิตามสญัญาทัง้หมด  ปรมิาณงานทีท่าํแลว้สะสมทัง้หมด 35.76  ลา้น ลบ.เมตรแน่น 
และคงเหลอืทัง้หมด 171.3 ลา้นลบ.เมตร โดยคดิเป็นมลูคา่งานคงเหลอืทัง้หมด 6,964  ลา้นบาท 

(2) งานขดุคดัแยกและขนถ่านลิกไนตป์ริมาณประมาณ 82.5 ล้านตนั (เริม่ดาํเนินงานในเดอืนมกราคม 
2559) อย่างไรก็ดี ปริมาณการขุดคดัแยกและขนถ่านลิกไนต์ในแต่ละปี จะขึ้นอยู่กบัความต้องการใช้ถ่านหินของ
โรงไฟฟ้าหงสา ซึง่อาจจะไมต่รงกบัทีร่ะบุไวใ้นสญัญาจา้ง 

(หน่วย: ลา้น ลบ.ม. แน่น) 
ปรมิาณงานทาํจรงิ

ในแต่ละปี 
ปรมิาณงานทาํจรงิ

สะสม 

ปรมิาณงานสะสม
ตามแผนการ

ทาํงาน 

รอ้ยละของปรมิาณ
งานสะสมตาม

แผนการทาํงานต่อ
ปรมิาณงานทาํจรงิ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 2.93 2.93 2.93 100.32 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 4.27 7.21 7.23 99.72 
 
 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 งานรายการที่ 2 มปีรมิาณงานที่ทําแล้วสะสมทัง้หมด 7.21  ล้านตนั และ
คงเหลอืทัง้หมด 75.3 ลา้นตนั โดยคดิเป็นมลูคา่งานคงเหลอืทัง้หมด 2,943 ลา้นบาท 
ข. โครงการเหมืองแม่เมาะ โครงการ 8 (“โครงการ 8”) 

บรษิทัฯ ไดล้งนามในสญัญาจา้งเหมาขดุ-ขนดนิและถ่าน สาํหรบัโครงการเหมอืงแมเ่มาะ โครงการ 8 กบั กฟผ. ใน
วนัที ่26 สงิหาคม 2558 มมีลูค่าโครงการทัง้หมดประมาณ 22,871 ลา้นบาท และมมีูลค่าการลงทุนทัง้หมดประมาณ 
7,200 ลา้นบาท โดยบรษิทัฯ ตกลงรบัจ้างเหมาขุดและขนดนิและถ่านลกิไนต์ รวมถงึงานทําระบบระบายน้ําในบ่อ
เหมอืงและบนทีท่ิง้ดนิ และบรเิวณทีใ่ชง้านระหวา่งบ่อเหมอืงและทีท่ิง้ดนิงานวางท่อระบายน้ํา งานก่อสรา้งท่อคอนกรตี 
โดยสญัญาของโครงการ 8 จะเริม่ต้นในเดอืนมกราคม 2559 ถึงเดอืนธนัวาคม 2568 รวมระยะเวลาประมาณ 10 ปี 
อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้เจรจากับ กฟผ. เพื่อขอเริ่มงานก่อนเวลาในสญัญา โดยบริษัทฯ ได้เริ่มงานจริงในเดือน
พฤศจกิายน 2558 ทัง้น้ี งานในโครงการ 8 มรีายละเอยีดงานดงัน้ี 

รายการท่ี 1  งานจ้างขดุและขนดินปริมาณประมาณ 375 ล้าน ลบ.ม.แน่น 

(หน่วย: ลา้น ลบ.ม. แน่น) 
ปรมิาณงานทาํจรงิ

ในแต่ละปี 
ปรมิาณงานทาํจรงิ

สะสม 

ปรมิาณงานสะสม
ตามแผนการ

ทาํงาน 

รอ้ยละของปรมิาณ
งานสะสมตาม

แผนการทาํงานต่อ
ปรมิาณงานทาํจรงิ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558  1.38 1.38 -* 138.0 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 8.21 9.59 8.0 119.88 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 14.45 24.10 21.0 114.30 

* แผนการทาํงานตามสญัญาจะเริม่ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2559 จงึยงัไมม่ปีรมิาณงานตามแผนการทาํงานในปี 2558 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 บรษิทัฯ ไดด้าํเนินการขดุขนดนิสะสมแลว้เสรจ็ 24.10 ลา้น ลบ.ม. แน่น หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 
6.43  ของปรมิาณขุดขนดนิตามสญัญาทัง้หมด เหลอืทัง้หมด 350.9 ล้านลบ.เมตร โดยคดิเป็นมูลค่างานคงเหลอื
ทัง้หมด 19,232 ลา้นบาท 
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รายการท่ี 2  งานจ้างขดุคดัแยกและขนถ่านลิกไนตป์ริมาณประมาณ 31 ล้านตนั  

(หน่วย: ลา้น ลบ.ม. แน่น) 
ปรมิาณงานทาํจรงิ

ในแต่ละปี 
ปรมิาณงานทาํจรงิ

สะสม 

ปรมิาณงานสะสม
ตามแผนการ

ทาํงาน 

รอ้ยละของปรมิาณ
งานสะสมตาม

แผนการทาํงานต่อ
ปรมิาณงานทาํจรงิ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 0.25 0.25 -* - 

* แผนการทาํงานตามสญัญาจะเริม่ตัง้แต่วนัที ่1 มนีาคม  2560 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 งานรายการที่ 2 มปีรมิาณงานที่ทําแลว้สะสมทัง้หมด 0.25  ลา้นตนั และคงเหลอืทัง้หมด 
30.7 ลา้นตนั โดยคดิเป็นมลูคา่งานคงเหลอืทัง้หมด 1,219 ลา้นบาท 
 
ค. โครงการเหมืองดีบกุ สาธารณรฐัแห่งเมียนมาร ์(“โครงการดีบกุ”) 

- เมือ่วนัที ่9 กุมภาพนัธ ์2560 บรษิทัฯไดเ้ซน็สญัญาจา้งเหมาผลติแรด่บุีก ทีเ่หมอืงดบุีก จงัหวดัทวาย สาธารณรฐั
แหง่สหภาพเมยีนมาร ์ ซึง่เป็นงานรบัทาํเหมอืงแบบครบวงจร ตัง้แต่งานขดุขนหน้าดนิและกระสะ งานขดุขนแรด่บิ งาน
บรหิารการแต่งแร่ งานขนหางแร่จากโรงแต่งแร่ไปยงัที่ทิง้ดนิ และงานจดัการแร่ดบิและการพฒันาปรบัปรุงโรงแต่งแร่
ใหก้บับรษิทั เมยีนมาร ์พงษ์พพิทัธ ์จํากดั มลูค่าสญัญา 3,672 ลา้นบาท ระยะเวลา 7 ปี โดยมปีรมิาณการผลติแรด่บุีก
ปีละประมาณ 2,100 ตนั แผนเริม่ดาํเนินการในปี 2561 
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  ทัง้น้ี รายไดท้ี่บรษิทัฯ ไดร้บัจากการดําเนินงานในโครงการ 7 ประกอบดว้ย รายไดจ้ากการรบัจา้งเหมา
ช่วงจากกจิการร่วมคา้ตามทีร่ะบุในสญัญา (รายละเอยีดในหวัขอ้ “การดําเนินงานของบรษิทัฯ ในแต่ละโครงการ) และ
รายไดท้ีไ่ดร้บัจากการดําเนินงานของกจิการร่วมคา้ โดยแบ่งตามสดัสว่นของบรษิทัฯ ซึ่ง ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 
บรษิทัฯ คาดว่าจะมปีรมิาณการทํางานคงเหลอืและมรีายไดจ้ากการดําเนินงานในโครงการที่เป็นสดัส่วนของบรษิทัฯ 
ตามตารางดา้นล่าง (หมายเหตุ:  การคํานวณปรมิาณงานคงเหลอืในสว่นของบรษิทัฯ สาํหรบัโครงการ 7 นัน้ อา้งองิ
จากปรมิาณงานในส่วนที่บรษิทัฯ ดําเนินงานจรงิ บวกกบัปรมิาณงานที่ดําเนินงานโดยกิจการร่วมค้า ซึ่งแบ่งตาม
สดัสว่นของปรมิาณงานในสว่นทีบ่รษิทัฯ ดาํเนินงานจรงิ) 

  

โครงการ ลกัษณะงาน 
ปริมาณงานคงเหลือในส่วนของบริษทัฯ1 มูลค่าคงเหลือในส่วนของบริษทัฯ1 

หมายเหต ุณ วนัท่ี  
31 ธนัวาคม 2559 

ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2560 

ณ วนัท่ี  
31 ธนัวาคม 2559 

ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2560 

โครงการเหมอืงแม่
เมาะโครงการ 7(
ตุลาคม 2551 ถงึ 
เมษายน 2563) 

งานที ่1 ขดุขนดนิ 
42.7  ลา้น ลบ.ม.

แน่น 
26.0 ลา้น ลบ.ม.

แน่น 
1,981 ลา้นบาท 1,157 ลา้นบาท 

ดาํเนินการผา่น
กจิการรว่มคา้ 

ITD-SQ 
งานที ่2 ขดุขนถ่านหนิ 5.0 ลา้นตนั 4.3 ลา้นตนั 243 ลา้นบาท 182 ลา้นบาท 

งานที ่3 งานขนดนิ  
(ในสว่นของ กฟผ.) 

- - 99 ลา้นบาท2 78 ลา้นบาท2 

โครงการเหมอืงหงสา 
ประเทศลาว 
(มถุินายน 2558 ถงึ 
ธนัวาคม 2569) 

งานที ่1 ขดุขนดนิ 
186.5 ลา้น ลบ.ม.

แน่น 
171.3 ลา้น ลบ.

ม.แน่น 
7,624 ลา้นบาท 6,964 ลา้นบาท 

ดาํเนินการโดย
บรษิทัฯ เอง 

งานที ่2 ขดุขนถ่านหนิ 79.6 ลา้นตนั 75.3 ลา้นตนั 3,140 ลา้นบาท 2,943 ลา้นบาท 

โครงการเหมอืงแม่
เมาะ โครงการ 8 
(ดาํเนินการจรงิ 
พฤศจกิายน 2558 ถงึ 
ธนัวาคม 2568) 

งานที ่1 ขดุขนดนิ 
365.4 ลา้น ลบ.ม.

แน่น 
350.9 ลา้น ลบ.

ม.แน่น 
20,598 ลา้นบาท 19,233 ลา้นบาท 

ดาํเนินการโดย
บรษิทัฯ เอง 

งานที ่2 ขดุขนถ่านหนิ  31.0 ลา้นตนั 30.70 ลา้นตนั 1,230 ลา้นบาท 1,219 ลา้นบาท 

โครงการฮนิดา (7 ปี) 

ปรมิาณ 1,800 เมตรกิตนั
ต่อปี ในปี ที ่1 

- 1,800 ตนั - 459 ลา้นบาท 
ดาํเนินการโดย
บรษิทัฯ เอง ปรมิาณ 2,100 เมตรกิตนั

ต่อปีในปีที ่2-7 
- 12,600 ตนั - 3,213 ลา้นบาท 

1/  ปรมิาณและมลูคา่คงเหลอืตามสญัญาจา้งเหมาหลกัโครงการเหมอืงแมเ่มาะ โครงการ 7 ภายใตก้ารดาํเนินงานในสดัสว่นของบรษิทัฯ
(รวมปรมิาณและมลูคา่งานสว่นกลาง) 
2/  บรษิทัฯ มมีลูคา่คงเหลอืสาํหรบังานที ่3 งานขนดนิ (ในสว่นของ กฟผ.) ของโครงการเหมอืงแมเ่มาะโครงการ 7 ถงึแมว้า่จะไมม่ปีรมิาณ
คงเหลอื เน่ืองจากบรษิทัฯ รบัรูร้ายไดข้องงาน สว่นน้ี ตามทีไ่ดร้บัสว่นแบง่รายไดต้ามสดัสว่นงานกบัผูร้ว่มคา้ ITD ในการขนดนิ 
กฟผ. ถงึแมว้า่ในบางชว่งเวลาการขนดนิสว่นใหญ่จะอยูท่ีส่ายพานของผูร้ว่มคา้ ITD กต็าม
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2.4 การตลาดและการแข่งขนั 
2.4.1 กลยทุธก์ารแข่งขนัของบริษทัฯ 

ในการกําหนดกลยุทธ์การแข่งขนัและนโยบายการดําเนินธุรกิจ บรษิทัฯ ได้กําหนดกลยุทธ์การแข่งขนัและ
นโยบายการดาํเนินธุรกจิหลกัของบรษิทัฯ ดงัน้ี 

1.ประสบการณ์ในการทํางานของผู้บริหาร งานให้บริการด้านการขุดและขนถ่านหินนัน้ เป็นงานที่ต้องใช้
ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการทํางานเป็นอย่างมาก ผูบ้รหิารหลายท่านของบรษิทัฯ มปีระสบการณ์ในการ
ทํางานดา้นวศิวกรรม มคีวามรู ้ความสามารถ และความเขา้ใจงานเป็นอย่างด ีทําใหก้ารดําเนินงานสามารถพฒันาไป
ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

นอกจากน้ี ด้วยประสบการณ์การทํางานอนัยาวนานในพื้นที่การทํางานในเหมอืงแม่เมาะ ทําให้ผูบ้รหิาร
ตลอดจนพนักงานทุกระดบัของบรษิทัฯ มคีวามสมัพนัธ์อนัใกล้ชดิกบัผู้ว่าจ้างทําให้การประสานงาน และช่วยเหลอื
เกือ้กลูระหวา่งกนัเพือ่ใหง้านโดยรวมบรรลุผลสาํเรจ็เป็นไปไดอ้ยา่งราบรืน่ 

2.ผลงานโครงการเป็นทีย่อมรบั บรษิทัฯ ไดเ้ป็นผูร้บัเหมาในโครงการของ กฟผ. ตัง้แต่ปี 2526 และไดร้บัความ
ไวว้างใจจาก กฟผ. ในการทําเหมอืงถ่านหนิมาโดยตลอด และขณะน้ี บรษิทัฯ กําลงัทําเหมอืงในโครงการ 7 และ
โครงการ 8 ซึง่นอกจากงานในประเทศแลว้ บรษิทัฯ ยงัไดเ้ขา้ทาํสญัญากบัโครงการหงสา ซึง่เป็นโรงไฟฟ้าพลงังานถ่าน
หนิขนาด 1,878 เมกะวตัต ์ถอืว่าเป็นโรงไฟฟ้าพลงังานถ่านหนิขนาดใหญ่อกีแห่งในแถบเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้และ 

โครงการจา้งเหมาผลติแร่ดบุีก ทีเ่หมอืงดบุีก จงัหวดัทวาย สาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมาร ์ ซึ่งเป็นงานรบัทําเหมอืง
แบบครบวงจร ตัง้แต่งานขดุขนหน้าดนิและกระสะ งานขดุขนแรด่บิ งานบรหิารการแต่งแร ่งานขนหางแรจ่ากโรงแต่งแร่
ไปยงัที่ทิ้งดิน และงานจดัการแร่ดิบและการพฒันาปรบัปรุงโรงแต่งแร่ให้กบับริษัท เมียนมาร์ พงษ์พิพทัธ์ จํากัด 
ระยะเวลา 7 ปี โดยมปีรมิาณการผลติแรด่บุีกปีละประมาณ 2,100 ตนั 

3.ความพรอ้มของเครื่องจกัรและอุปกรณ์ เน่ืองจากงานใหบ้รกิารขุดเหมอืง เป็นงานทีต่อ้งพึง่พาเครื่องจกัรและ
อุปกรณ์มาก ทัง้เครื่องจกัรหลกั เช่น รถขุดบุง้กีห๋มุน รถขุดและบรรทุก ระบบสายพาน เครื่องโม่ เครื่องโปรยดนิ และ
เครื่องจักรช่วย เช่น รถแทรคเตอร์ รถเกรด รถบรรทุก รถเครน ซึ่งบริษัทฯ มีเครื่องจักรที่หลากหลายและมี
ความสมัพนัธ์ที่ดกีบัผู้ผลติเครื่องจกัร ทําใหม้คีวามพรอ้มที่จะเขา้ไปประมูลและดําเนินงานในเหมอืงอื่นๆ ในอนาคต 
นอกจากน้ีบรษิทัฯ ยงัมเีทคโนโลยใีนการทําเหมอืงแร่ทีก่า้วหน้า เช่น เทคโนโลยเีซนเซอรเ์ลเซอร ์3 มติ ิ(3D Lasor 
Sensors) ซึง่เป็นซอฟตแ์วรท์ีต่ดิตามการทาํงานของเครื่องจกัร และเทคโนโลย ีAutoSonde ซึ่งเป็นเทคโนโลยซีึง่ช่วย
ใหก้ารเจาะหลุมเพือ่จุดระเบดิงา่ยขึน้ ทาํใหก้ารทาํงานเป็นไปไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพมากขึน้และปลอดภยัยิง่ขึน้ 

ทัง้น้ี ความพรอ้มของเครือ่งจกัรและอุปกรณ์ของบรษิทัฯ ยงัเกดิจากความมปีระสทิธภิาพของงานซ่อมบาํรุง   
ทัง้จากบุคลากรของบรษิทัฯ เองทีม่ทีมีงานดูแลรกัษาและซ่อมบาํรุงทีม่ปีระสบการณ์มากกวา่รอ้ยละ 30 ของพนักงาน
ทัง้หมด โดยแบ่งหน้าที่ความรบัผดิชอบในกลุ่มเครื่องจกัรที่ชดัเจน อกีทัง้ยงั outsource งานซ่อมบํารุงบางส่วนที่
ตอ้งการความเร่งด่วนและมลีกัษณะงานเฉพาะใหก้บับรษิทัภายนอกทีม่คีวามเชีย่วชาญเพื่อลดตน้ทุนและไดง้านทนัต่อ
ความตอ้งการ 

4.บุคลากรทีม่คีวามเชีย่วชาญในการดาํเนินงาน บุคลากรนบัเป็นองคป์ระกอบหน่ึงทีส่าํคญัในการดาํเนินงานของ
บรษิทัฯ บรษิทัฯ มบุีคลากรที่มปีระสบการณ์และความชํานาญการทัง้ในด้านวศิวกรรมการออกแบบ และการใช้และ
ประกอบเครื่องจกัร และในปจัจุบนั บรษิทัฯ ยงัไดว้างแนวทางการดูแลพนักงานของบรษิทัฯ ในระดบัปฏบิตักิารและ
ระดบักลางใหม้คีวามรูค้วามเชี่ยวชาญ เพื่อใหไ้ล่ทนักบัพนักงานระดบัสงูทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์ทําใหก้ารทํางาน
เป็นไปไดอ้ย่างต่อเน่ืองตัง้แต่การวางแผน ไปถงึการดําเนินงานจรงิ ซึ่งหากเครื่องจกัรชํารุด บุคลากรของบรษิทัฯ ก็
สามารถเขา้ไปซ่อมแซมไดท้นัทว่งท ีลดความลา่ชา้ทีอ่าจเกดิขึน้ได ้และทาํใหบ้รษิทัฯ ไมส่ง่งานลา่ชา้  
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นอกจากน้ี พนักงานของบรษิทัฯ ยงัมคีวามคล่องตวัในการโยกย้ายไปปฏิบตัิงานชัว่คราวและประจํายงั
โครงการใหม่ๆ  เชน่ โครงการเหมอืงหงสา ซึง่ในเบือ้งตน้ตอ้งการบุคลากรในตําแหน่งหลกั ไปเป็นผูบุ้กเบกิวางรากฐาน
และสอนงานให้กบัพนักงานที่รบัจากท้องถิ่น ซึ่งยงัขาดความรู้และประสบการณ์ โดยบรษิทัฯ สามารถเคลื่อนย้าย
บุคลากรจากโครงการเหมอืงแมเ่มาะไปยงัโครงการหงสาไดอ้ยา่งราบรื่น ไมม่ผีลต่อการทาํงานในโครงการเดมิแต่อยา่ง
ใด  

นอกจากการส่งเสรมิด้านความรู้และความเชี่ยวชาญแล้ว บรษิัทฯ ยงัให้ความสําคญักบัการดูแลความ
เป็นอยู่ของพนักงานโดยเฉพาะในระดบัปฏิบตัิการซึ่งทําให้พนักงานมกีําลงัใจในการปฏิบตัิงานและพร้อมจะร่วม
ปฏบิตังิานกบับรษิทัฯ อย่างเตม็ใจและต่อเน่ือง โดยบรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้รีะบบสวสัดกิารพืน้ฐานได้แก่ การจดัสรรที่ดนิ
เพื่อใช้เป็นที่พกัอาศยัถาวร การจดัระบบสวสัดิการรกัษาพยาบาลและการประกนัสุขภาพและอุบตัิเหตุ รวมถึงการ
จดัการแรงงานสมัพนัธเ์พือ่รบัทราบความตอ้งการของพนกังานและตอบสนองอยา่งสมเหตุสมผล 

2.4.2 กลุ่มลกูค้า 

กลุม่ลกูคา้ของบรษิทัฯ จะเป็นกลุม่ลกูคา้ในอุตสาหกรรมไฟฟ้า ซึง่เปิดประมลูราคาจา้งใหผู้ป้ระกอบการดา้นการ
ทาํเหมอืงเขา้รว่มการประมลู ทัง้น้ีกลุม่ลกูคา้ของบรษิทัฯ สามารถแบง่ออกเป็นบรษิทัทัง้ในและต่างประเทศดงัน้ี 

ลกูค้าในประเทศ  

ลกูคา้หลกัในประเทศของบรษิทัฯ คอื กฟผ. โดยบรษิทัฯ เป็นผูร้บัเหมาในการขดุขนดนิและถ่านหนิทีเ่หมอืงแม่
เมาะ อําเภอแม่เมาะ จงัหวดัลําปาง ซึ่งเป็นโครงการของ กฟผ. ทัง้น้ีเหมอืงแม่เมาะเป็นเหมอืงถ่านหนิที่มขีนาดใหญ่
ทีส่ดุในประเทศไทย มปีรมิาณสะสมของถ่านหนิประมาณ 1,130 ลา้นตนั โดยถ่านหนิดงักลา่วจะถูกลาํเลยีงเพื่อสง่ต่อให้
โรงไฟฟ้าถ่านหนิแมเ่มาะ ซึง่ดาํเนินการโดย กฟผ. 

เน่ืองจากแหล่งแม่เมาะอุดมไปดว้ยเช้ือเพลิงลิกไนต์จาํนวนมหาศาล ซ่ึงสามารถนาํมาผลิตกระแสไฟฟ้า ไดอ้ย่าง
มัน่คง ในปี พ.ศ.2515  รัฐบาลอนุมติัโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าแม่เมาะในระยะเร่ิมแรกจาํนวน ๒ เคร่ือง กาํลงัผลิตเคร่ือง
ละ 75 เมกะวตัตง์านขยายเหมืองแม่เมาะกเ็พ่ิมปริมาณจากท่ีเคยผลิตไดปี้ละแสนกวา่ ตนัเป็นลา้นๆ ตนั และหลงัจากนั้นเม่ือ
ความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าของประเทศไทยเพ่ิมสูงข้ึนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง ประเทศไทย (กฟผ.) ไดท้ยอยก่อสร้างโรงไฟฟ้า
เพ่ิมเติมข้ึนเป็นลาํดบั จนถึงปัจจุบนัโรงไฟฟ้าแม่เมาะมีโรงไฟฟ้า ทั้งหมดรวม 13 เคร่ือง กาํลงัผลิตรวมทั้งส้ิน 2,625 เมกะ
วตัตผ์ลิตพลงังานไฟฟ้าไดป้ระมาณ 15,450 ลา้น หน่วยต่อปี การดาํเนินการก่อสรา้งมรีายละเอยีดดงัน้ี 

 

  ทีม่า: แผนกประชาสมัพนัธโ์รงไฟฟ้าแมเ่มาะ 



บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1)         2 - 16 
 

 ระบบส่งไฟฟ้า ในบรเิวณโรงไฟฟ้าแม่เมาะประกอบดว้ยลานไกไฟฟ้า 3 แห่ง เพื่อรองรบัพลงัไฟฟ้า จาก
โรงไฟฟ้าแลว้สง่ผ่านสายสง่ไฟฟ้าไปยงัจงัหวดัต่างๆ ดว้ยแรงดนัไฟฟ้าหลายระดบั คอื 115,230 และ 500 กโิลโวลต ์
โดยเชื่อมโยงกบัระบบสง่ไฟฟ้าทัง้ภาคเหนือตอนบนและตอนลา่ง ภาคกลาง และภาค ตะวนัออกเฉยีงเหนือ 

กฟผ. ไดด้าํเนินการจา้งผูร้บัเหมาทีม่คีวามพรอ้มทัง้ดา้น เครื่องจกัร อุปกรณ์ต่างๆ รวมถงึประสบการณ์ ความรู้
ความสามารถ โดยผ่านการประมลูงานเป็นโครงการตามปรมิาณและช่วงเวลาการขดุ ตัง้แต่ปี 2526 โดย กฟผ. ไดเ้ปิด
ประมลูราคาจา้งเป็นสญัญาๆ โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 

โครงการ รายละเอียดของงาน ผูช้นะการประกวดราคา ระยะเวลา 

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

2 
 ขดุขนดนิ 244.50 ลา้น ลบ.ม. แน่น 
 ขดุคดัแยกและขนถ่านหนิ 25 ลา้นตนั 
 ขนดนิ 43.50 ลา้น ลบ.ม.แน่น 

บรษิทั สหกลเอนยเินียร ์จาํกดั 2532-41 

3 
 ขดุขนดนิ 337.0 ลา้น ลบ.ม. แน่น 
 ขดุคดัแยกและขนถ่านหนิ 46.0 ลา้นตนั 
 ขนดนิ 46.0 ลา้น ลบ.ม.แน่น 

บรษิทับา้นป ูจาํกดั 2535-44 

4 
 ขดุขนดนิ 331 ลา้น ลบ.ม. แน่น 
 ขดุคดัแยกและขนถ่านหนิ 55 ลา้นตนั 
 ขนดนิ 2.5 ลา้น ลบ.ม.แน่น 

บรษิทัเชยีงใหมค่อนสตรคัชัน่ จาํกดั 2539-51 

5 
 ขดุขนดนิ 255.0 ลา้น ลบ.ม. แน่น 
 ขดุคดัแยกและขนถ่านหนิ 38.0 ลา้นตนั 
 ขนดนิ 47.0 ลา้น ลบ.ม.แน่น 

บรษิทัอติาเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนท ์
จาํกดั (มหาชน) 

2543-52 

6 
 ขดุขนดนิ 240.0 ลา้น ลบ.ม. แน่น 
 ขดุคดัแยกและขนถ่านหนิ 45.0 ลา้นตนั 
 ขนดนิ 15.0 ลา้น ลบ.ม. แน่น 

กจิการรว่มคา้ บรษิทั เนาวรตัน์
พฒันาการ จาํกดั (มหาชน) และ 
บรษิทัสระบุรถ่ีานหนิ จาํกดั 

2553-61 

7 

 ขดุขนดนิ 365.0 ลา้น ลบ.ม. แน่น 
 ขดุขนถ่านหนิ 50.0 ลา้นตนั 
 ขดุดนิ (กฟผ. เป็นผูด้าํเนินการขดุ) 40.0 ลา้น ลบ.

ม. แน่น 

กจิการรว่มคา้ ITD – SQ 2551-62 

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

8  ขดุขนดนิ 375 ลา้น ลบ.ม. แน่น 
 ขดุคดัแยกและขนถ่านหนิ 31 ลา้นตนั 

SQ 2559-68 

ปจัจุบนั กจิการรว่มคา้ ITD-SQ และบรษิทัฯ เป็นผูร้บัเหมาช่วงใหก้บัโครงการ 7 และ 8 ตามลําดบั ทัง้น้ี
บรษิทัฯ มคีวามตัง้ใจทีจ่ะเขา้รว่มประมลูโครงการอื่นๆ ในเหมอืงแมเ่มาะซึง่จะมกีารเปิดประมลูในอนาคต  

โรงไฟฟ้าแมเ่มาะเป็นแหล่งผลติพลงังานไฟฟ้าขนาดใหญ่ในภาคเหนือ เป็นสือ่กลางในการนํา ความเจรญิรุง่
เรื่องมาสู้ท้องถิ่นของชนในภาคเหนือ และพลงังานไฟฟ้าส่วนที่เหลือยงัสามารถ ส่งไปหล่อเลี้ยง จุดศูนย์กลางที่
หนาแน่นไปดว้ยอุตสาหกรรม ธุรกจิ การคา้ และที่อยู่อาศยั ที่มคีวามต้องการใชไ้ฟฟ้าในปรมิาณ มากเป็นลําดบัของ
ประเทศ อย่างเช่นกรุงเทพฯ เขตปริมณฑล และหลายจังหวดัในภาคกลางรวมทัง้ส่งพลังงาน ไฟฟ้าไปยงัภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนืออกีดว้ยการที่แม่เมาะมโีรงไฟฟ้าถงึ 13 เครื่อง เน่ืองจากแม่เมาะอุดม สมบูรณ์ไปดว้ยแหล่ง
เชือ้เพลงิลกิไนต์ ซึ่งเป็นแหล่งพลงังานที่สาํคญัยิง่ของประเทศ หากไม่นามาพฒันาและใช ้ประโยชน์ในยามทีป่ระเทศ
ตอ้งการพลงังานไฟฟ้า กจ็ะเป็นการสญูเสยีโอกาสและหลกีเลีย่งไมไ่ดท้ีต่อ้งนาเขา้ น้ามนัเชือ้เพลงิจากต่างประเทศ ซึง่มี
ราคาแพงและไม่แน่นอน ทัง้ยงัทาให้ต้นทุนในการผลติกระแสไฟฟ้าเพิม่ สูงขึ้น ส่งผลกระทบแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าโดยรวม
ควบคู่ไปกบัการดําเนินงานผลติไฟฟ้า กฟผ. ไดเ้ฝ้าระมดัระวงั ตรวจสอบคุณภาพอากาศ น้ํา และดนิ ที่มผีลกระทบ
โดยตรงต่อการดารงชวีติของชุมชน สตัวเ์ลี้ยงและพชืต่างๆ อนัเกดิจากการดําเนินงานขยายเหมอืง การลําเลยีงถ่าน
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ลกิไนตเ์ขา้สูโ่รงไฟฟ้า และการเดนิเครื่องโรงไฟฟ้าอยา่ง สมํ่าเสมอ เพื่อใหแ้ม่เมาะเป็นเมอืงทีน่่าอยู ่ปราศจากมลภาวะ 
สามารถอํานวยประโยชน์ด้าน พลงังานไฟฟ้า สร้างความเจรญิให้แก่ท้องถิ่น ทัง้จงัหวดัลําปางและหลายจงัหวดัใน
ประเทศอกีดว้ย 

แผนผงัเหมืองแม่เมาะ 

 
 

ลกูค้าต่างประเทศ  

โครงการหงสา  

ปจัจุบนั บรษิทัฯ ไดเ้ขา้ลงนามในสญัญาว่าจา้งขดุขนดนิและถ่านหนิในโครงการเหมอืงหงสา แขวงไซยะบุร ี
สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว เป็นระยะเวลาประมาณ 12 ปี ซึ่งเหมอืงหงสามปีรมิาณถ่านหนิสาํรองใน
โครงการทัง้หมดประมาณ 577.4 ล้านตนั นับเป็นเหมืองถ่านหินที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศลาว โดยโครงการ
ดงักลา่วเป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานความรอ้นทีใ่ชถ่้านหนิเป็นเชือ้เพลงิขนาด 1,878 เมกะวตัต ์ 

แผนผงัโครงการเหมืองหงสา 

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

ป ูเพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน) (“BPP”) บรษิทั ผลติไฟฟ้าราชบุรโีฮลดิง้ จาํกดั (มหาชน) (“RATCH”) และ รฐัวสิาหกจิถอื
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หุน้ลาว (Laos Holding State Enterprise) (“LHSE”) ในสดัสว่นการถอืหุน้รอ้ยละ 40  รอ้ยละ 40 และรอ้ยละ 20 
ตามลาํดบั  

HPC ไดร้บัสมัปทานโรงไฟฟ้าเป็นระยะเวลา 25 ปี โดยดาํเนินการก่อสรา้งตัง้แต่ปี 2554 ถงึ 2559 เพื่อสง่
ไฟฟ้าใหก้บั กฟผ. จาํนวน 1,473 เมกะวตัต ์และบรษิทั ไฟฟ้า-ลาว จาํกดัจาํนวน 100 เมกะวตัต ์และนําไปใชภ้ายใน
โครงการอกี 75 เมกะวตัต ์ทัง้น้ีโครงการหงสามแีผนขดุและขนถ่านหนิ 14.3 ลา้นตนัต่อปี โดยบรษิทัฯ และบรษิทั อติา
เลยีนไทย หงสา จาํกดั ไดร้บัสญัญาวา่จา้งในการขดุขนดนิและถ่านหนิในโครงการ รายละเอยีดของโรงไฟฟ้าหงสาและ
งานขดุขนดนิและถ่านหนิ มดีงัน้ี 

รายละเอียดโรงไฟฟ้าหงสา 

เคร่ืองท่ี 
กาํลงัการผลิตติดตัง้  

(เมกะวตัต)์ 
กาํลงัการผลิตสทุธิ 

(เมกะวตัต)์ 
กาํหนดจ่ายไฟฟ้า (พ.ศ.) 

1 626 551 ม.ิย. 2558 
2 626 551 พ.ย. 2558 
3 626 551 ม.ีค. 2559 

รวม 1,878 1,653  

ทีม่า: คณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาต ิ 

รายละเอียดงานขดุขนดินท่ีเก่ียวข้อง 

รายละเอียดของงาน ผูร้บัผิดชอบ 
มลูค่างาน 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลา 

 ขดุขนดิน 207.0 ล้าน ลบ.ม. แน่น 
 ขดุขนถ่านหิน 82.5 ล้านตนั 

บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 11,742.71 12 ปี (2558-69) 
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โครงการพม่า 
เมือ่วนัที ่ 9 กุมภาพนัธ ์ 2560 บรษิทัฯไดเ้ซน็สญัญาจา้งเหมาผลติแรด่บุีก ทีเ่หมอืงดบุีก จงัหวดัทวาย 

สาธารณรฐัแหง่สหภาพเมยีนมาร ์ ซึง่เป็นงานรบัทาํเหมอืงแบบครบวงจร ตัง้แต่งานขดุขนหน้าดนิและกระสะ งานขดุ
ขนแรด่บิ งานบรหิารการแต่งแร ่ งานขนหางแรจ่ากโรงแต่งแรไ่ปยงัทีท่ิง้ดนิ และงานจดัการแรด่บิและการพฒันา
ปรบัปรงุโรงแต่งแรใ่หก้บับริษัท เมียนมาร์ พงษ์พิพทัธ์ จํากดั มลูคา่สญัญา 3,672 ลา้นบาท ระยะเวลา 7 ปี โดยมี
ปรมิาณการผลติแรด่บุีกปีละประมาณ 2,100 ตนั  

แผนท่ีโครงการเหมืองดีบกุ 

 
 

สภาพพืน้ท่ีเหมืองปัจจบุนั 
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2.4.3 ผลงานในอดีต 
โครงการในอดีต 

บริษทั โครงการ คู่สญัญา (ผูว้่าจ้าง) รายการ สถานะ 
สดัส่วน
การลงทุน 
(ร้อยละ) 

วนัเริ่มสญัญา 
วนัสิ้นสดุ
สญัญา 

มลูค่างาน 
(ล้านบาท) 

SE แมเ่มาะโครงการ 1 กฟผ. 1) ขดุขนดนิ 90 ลา้น ลบ.ม. แน่น 
2) ขดุขนดนิ 22 ลา้น ลบ.ม. แน่น (เพิม่เตมิ) 
3) ขดุและแยกถ่านชัน้ J 1.5 ลา้น ลบ.ม. แน่น 

(เพิม่เตมิ) 

จบแลว้ 100   2526  2533 3,543.51 
 

SE  แมเ่มาะโครงการ 2 กฟผ. 1) ขดุขนดนิ 244.5 ลา้น ลบ.ม. แน่น  
2) ขดุขนถ่าน 25 ลา้นตนั 
3) ขนดนิ 43.5 ลา้น ลบ.ม. แน่น 
4) งานเปลีย่นแปลงทีด่นิและขดุขนดนิ 75.0 ลา้น ลบ.

ม. แน่น (เพิม่เตมิ) 

จบแลว้ 100  2532  2542 9,865.21 

SE  ก่อสรา้งทางหมายเลข 
35 สายธนบุร-ีปากทอ่ 
ตอนดาวคะนอง 

กรมทางหลวง ก่อสรา้งทางหมายเลข 35 สายธนบุร-ีปากทอ่ ตอน
ดาวคะนอง 

จบแลว้ 100 2539 2543 1,501.30 

SE  งานโครงการยอ่ย แม่
เมาะ  

กฟผ. 1) ขดุขนดนิ 8 ลา้น ลบ.ม. แน่น (เพิม่เตมิ) 
2) ขดุขนถ่าน 2 ลา้นตนั 
3) ขนดนิ 1 ลา้น ลบ.ม. แน่น 

จบแลว้ 100  2541  2542 283.61 

SE  งานโครงการยอ่ย แม่
เมาะ 

กฟผ. 1) ขดุขนดนิ 5.7 ลา้นลบม. แน่น  
2) ขนดนิ 1.5 ลา้นลบม. แน่น 

จบแลว้ 100 2543  2543 176.90 

SE  งานตดิตัง้และ
ดาํเนินการระบบ
สายพาน-คลองทา่ดา่น 

CCVK Joint Venture งานตดิตัง้และดาํเนินการระบบสายพาน-คลองทา่ดา่น จบแลว้ 100 2543 2547 91.40 

SQ  ขดุ ขน ยา้ย หน้าดนิ 
เหมอืงแมเ่มาะ(สญัญาที่
5) 

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

วนัเริ่มสญัญา 
วนัสิ้นสดุ
สญัญา 

มลูค่างาน 
(ล้านบาท) 

SQ บดยอ่ยดนิ และขดุถ่าน 
เหมอืงแมเ่มาะ(สญัญาที่
5) 

ITD บดยอ่ยดนิ11.1ลา้น ลบ.ม. แน่น และขดุถ่าน 4.1ลา้นตนั จบแลว้ 100 ธ.ค. 2545 ม.ีค.48 114.5 

SQ  ขดุ ขน ยา้ย หน้าดนิ 
เหมอืงแมเ่มาะ(สญัญาที่
4) 

เชยีงใหมค่อนสตรคัชัน่ 
(บจก.) 

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

SQ  ตดิตัง้ระบบสายพาน 
คลองทา่ดา่น 

กจิการรว่มคา้ CCVK ตดิตัง้ระบบสายพาน คลองทา่ดา่น จบแลว้ 100 ม.ีค. 2545 ก.พ. 2547 68.74 

SQ  จา้งเหมาบดยอ่ยขนาด
ดนิ 

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

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

SQ  จา้งเหมาบดยอ่ยขนาด
ดนิ 

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

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

ASQ-SQ  ขดุขนดนิ 80 ลา้น ลบ.
ม. แน่น 

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

SQ-ITD โครงการ 7/1 ของ
เหมอืงถ่านหนิแมเ่มาะ 

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

หมายเหตุ 

- บรษิทั สหกลเอนยเินียร ์จาํกดั (“SE”) การดาํเนินงานในโครงการของ SE ในตารางขา้งตน้ โดยสว่นใหญ่เป็นการดาํเนินงานจากทมีงานกลุ่มเดยีวกนักบั SQ 
- บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จาํกดั (มหาชน) (“SQ”) 
- กจิการรว่มคา้ เอ.เอส.แอสโซชเิอท เอนยเินียริง่ (1964) จาํกดั และ บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จาํกดั (มหาชน) (“ASQ-SQ”) 
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โครงการปัจจบุนั 

บริษทั โครงการ คู่สญัญา (ผูว้่าจ้าง) รายการ สถานะ 
สดัส่วนการ

ลงทุน 
(ร้อยละ) 

วนัเริ่มสญัญา 
วนัสิ้นสดุ
สญัญา 

จาํนวน
เงิน (ล้าน

บาท) 
ITD-SQ โครงการ 7 ของ

เหมอืงถ่านหนิแม่
เมาะ 

กฟผ. 1) ขดุและขนดนิปรมิาณ 365.0 ลา้น ลบ.ม. แน่น 
2) ขดุคดัแยกและขนถ่านหนิปรมิาณ 50.0 ลา้นตนั 
3) งานขนดนิปรมิาณประมาณ 40.0 ลา้น ลบ.ม. แน่น 

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

SQ  โครงการในเหมอืง
หงสา 

บจก. หงสาเพาเวอร ์ 1) ขดุและขนดนิปรมิาณ 207.0 ลา้น ลบ.ม. แน่น 
2) ขดุคดัแยกและขนถ่านหนิปรมิาณ 82.5 ลา้นตนั 

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

SQ  โครงการ 8 ของ
เหมอืงถ่านหนิแม่
เมาะ 

กฟผ. 1) ขดุและขนดนิปรมิาณ 375.0 ลา้น ลบ.ม. แน่น 
2) ขดุคดัแยกและขนถ่านหนิปรมิาณ 31.0 ลา้นตนั 

ดาํเนินการ 100 พ.ย. 2558 2568 22,871.00 

SQ โครงการ เหมอืง
ดบีุก 

บจก.เมยีนมาร ์พงษพ์พิทัธ ์ 1) ขดุ ขนแรด่บิ 
2) แต่งแรด่บิ 
3) ขนหางแรจ่ากโรงแต่งแรไ่ปยงัทีท่ิง้ดนิ 
4) จดัการแรด่บิและพฒันาปรบัปรงุโรงแต่งแร ่

เตรยีม
ดาํเนินการ 

100 ก.พ. 2560 2568 3,672.00 

         

หมายเหตุ 

- บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จาํกดั (มหาชน) (“SQ”) 
- กจิการรว่มคา้ไอทดี ี– เอสควิ (“ITD-SQ”) 
- กจิการรว่มคา้เอสควิ – ไอทดี ี(“SQ-ITD”) 
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2.4.4 แนวโน้มภาวะอตุสาหกรรมและสภาพการแข่งขนั 

สถานการณ์ถ่านหินในประเทศไทย 

การผลติลกิไนตใ์นประเทศ มาจาก 2 ผูผ้ลติหลกั คอื เหมอืงของการไฟฟ้าฝา่ยผลติแหง่ประเทศไทย (กฟผ.)
และเหมอืงของบรษิทัเอกชน โดยเหมอืงของ กฟผ. ประกอบดว้ยเหมอืงแมเ่มาะ จงัหวดัลาํปาง และเหมอืงกระบี ่
จงัหวดักระบี ่ ซึง่เหมอืงกระบีไ่ดห้ยดุการผลติแลว้ตัง้แต่ปี 2551 ทัง้น้ี ลกิไนตท์ีผ่ลติจากเหมอืงแมเ่มาะทัง้หมดจะถกู
นําไปใชใ้นการผลติไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าแมเ่มาะ สว่นลกิไนตท์ีผ่ลติจากเหมอืงของบรษิทัเอกชน ปจัจุบนัเริม่ชะลอตวัลง
เน่ืองจากแหล่งสมัปทานสาํคญัๆ ภายในประเทศทยอยหมดลง โดยลกิไนตท์ีผ่ลติจากเหมอืงเอกชนสว่นใหญ่จะนําไปใช้
ในภาคอุตสาหกรรม เชน่ อุตสาหกรรมปนูซเีมนต ์กระดาษ อาหาร และสิง่ทอ เป็นตน้  

ในปี 2559 มปีรมิาณการผลติลกิไนตใ์นประเทศรวมทัง้สิน้ 16,978,601 ตนั โดยรอ้ยละ 97 เป็นการผลติจากเหมอืงแม่
เมาะของ กฟผ. สว่นทีเ่หลอืรอ้ยละ 3 เป็นการผลติจากเหมอืงของภาคเอกชน  

 
ทีม่า: รายงานสถติพิลงังานของประเทศไทย ปี 2560 โดยสาํนกันโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลงังาน 

 
การใชล้กิไนตแ์ละถ่านหนิ ในปี 2559 มสีดัสว่นการใชล้กิไนต/์ถ่านหนิเป็นเชือ้เพลงิในภาคการผลติไฟฟ้า 

และภาคอุตสาหกรรม คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 51.8 และ 48.2 ตามลาํดบั (คดิจากคา่ความรอ้น) โดยภาคอุตสาหกรรม
สว่นใหญ่ใชใ้นอุตสาหกรรมผลติปนูซเีมนตใ์นกระบวนการผลติปนูเมด็ (Clinker) และการอุ่นวตัถุดบิ (Precalcination) 

รวมทัง้ใชใ้นอุตสาหกรรมทีใ่ชห้มอ้ไอน้ําเป็นหลกั เชน่ อุตสาหกรรมกระดาษ และอุตสาหกรรมอาหาร เป็นตน้ 
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ทีม่า: รายงานสถติพิลงังานของประเทศไทย ปี 2560 โดยสาํนกันโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลงังาน 

ในปี 2559 มกีารใชล้กิไนตใ์นการผลติไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าแมเ่มาะคดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 94 ทีเ่หลอืใช ้ ใน
ภาคอุตสาหกรรม คดิเป็นรอ้ยละ 6 สาํหรบัถ่านหนินําเขา้ใชเ้ป็นเชือ้เพลงิในภาคอุตสาหกรรมรอ้ยละ 62 สว่นทีเ่หลอืใช้
เป็นเชือ้เพลงิในการผลติไฟฟ้าสาํหรบัผูผ้ลติไฟฟ้าอสิระ (IPP) ซึง่ปจัจุบนัม ี2 บรษิทั ไดแ้ก่ บรษิทั บแีอลซพี ีเพาเวอร ์
จาํกดั และ บรษิทั เกค็โค-่วนั จาํกดั คดิเป็นรอ้ยละ 27 และเป็นการใชส้าํหรบัผูผ้ลติ ไฟฟ้ารายเลก็ (SPP) รวม 7 บรษิทั 
คดิเป็นรอ้ยละ 11 

 
ทีม่า: รายงานสถติพิลงังานของประเทศไทย ปี 2560 โดยสาํนกันโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลงังาน 

การนําเข้าถ่านหิน ในปี 2559 ปรมิาณการนําเขา้ถ่านหนิลดลงเลก็น้อยเมือ่เทยีบกบัฐานทีส่งูในปี 2557 และ 
2558 ทัง้น้ี ประเทศไทยตอ้งมกีารนําเขา้ถ่านหนิเน่ืองจากปรมิาณถ่านหนิในประเทศมไีมเ่พยีงพอ ต่อความตอ้งการ 
ประกอบกบัแหลง่สมัปทานลกิไนตภ์ายในประเทศทยอยหมดลง รวมทัง้ถ่านหนินําเขา้มคีุณภาพด ี มคีา่ความรอ้นสงู 
และมกีาํมะถนัน้อยเมือ่เทยีบกบัถ่านหนิทีผ่ลติไดภ้ายในประเทศ โดยถ่านหนินําเขา้ทีใ่ช ้ ในประเทศไทยสว่นใหญ่เป็น
ถ่านหนิประเภทซบับทิมูนิสั (Sub-Bituminous) และบทิมูนิสั (Bituminous) ซึง่สว่นใหญ่นําเขา้จากประเทศอนิโดนีเซยี 

 

 ทีม่า: รายงานสถติพิลงังานของประเทศไทย ปี 2560 โดยสาํนกันโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลงังาน 

โครงการขดุ ขน ดินและถ่านหินในเหมืองแม่เมาะ 

  สาํหรบัเหมอืงแม่เมาะนัน้ ถอืว่าเป็นแหล่งผลติถ่านหนิทีส่าํคญัที่สุดในประเทศไทย ซึ่งเป็นโครงการของการ
ไฟฟ้าฝา่ยผลติแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยคาดวา่ยงัคงมปีรมิาณถ่านหนิทีส่ามารถขุดไดอ้กีประมาณ 300 ลา้นตนั 
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โดยจะถูกนําไปใชใ้นโรงไฟฟ้าแม่เมาะ บรษิทัฯ ในฐานะผูใ้หบ้รกิารดา้นงานเหมอืงอย่างครบวงจรไดร้บัการว่าจา้งให้
เปิดหน้าเหมอืงโดยการขุด ขน ดนิและถ่านของเหมอืงดงักล่าวในโครงการเหมอืงแม่เมาะ โครงการ 1 โครงการ 2 
โครงการ 7 โครงการ 7/1 และโครงการ 8 

 โดยในปจัจุบนั ทาง กฟผ. มแีผนงานก่อสรา้งโรงไฟฟ้าทดแทนเครื่องปจัจุบนับางสว่น เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพใน
การผลติไฟฟ้า และมแีผนทีจ่ะขยายระยะเวลาการเดนิเครือ่งโรงไฟฟ้าแมเ่มาะออกไปจนถงึประมาณปี 2590 ซึง่บรษิทัฯ
มคีวามตัง้ใจทีจ่ะเขา้รว่มประมลูโครงการอื่นๆ ในอนาคตของเหมอืงแมเ่มาะอกีดว้ย   
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สถานการณ์พลงังานไฟฟ้าของประเทศไทย ประเทศในกลุ่มอาเซียนและโลก 

ภาพรวมการผลติไฟฟ้าในปจัจุบนั อาเซยีนใชถ่้านหนิเป็นเชือ้เพลงิหลกัรอ้ยละ 32 มกีาํลงัผลติจากโรงไฟฟ้า
ถ่านหนิรวมกนักวา่ 47,000 เมกะวตัต ์IEA ยงัคาดการณ์ดว้ยวา่ ในปี 2578 สดัสว่นการใชถ่้านหนิผลติไฟฟ้าจะเพิม่ขึน้
เป็นรอ้ยละ 50 หรอืมกีาํลงัผลติ 261,000 เมกะวตัต ์ เน่ืองจากความตอ้งการแหลง่พลงังานทีม่คีวามมัน่คง และราคาไม่
แพง มาชว่ยขบัเคลื่อนการเตบิโตทางเศรษฐกจิ และความตอ้งการไฟฟ้าของประชากรกวา่ 600 ลา้นคน ทีส่ว่นใหญ่ยงั
ยากจนหรอืมรีายไดน้้อยแต่ขณะเดยีวกนั สดัสว่นการผลติไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวยีนของอาเซยีน กจ็ะเพิม่มากขึน้
เชน่กนั เป็นรอ้ยละ 22 

 
ทีม่า : การไฟฟ้าฝา่ยผลติแหง่ประเทศไทย 

สถานการณ์และทิศทางการผลิตไฟฟ้า 

          เมือ่ดแูนวทางการใชพ้ลงังานผลติไฟฟ้าเป็นรายประเทศ จะพบวา่ ประเทศสงิคโ์ปรแ์ละบรูไน ใชก๊้าซธรรมชาติ
เป็นเชือ้เพลงิหลกั สว่นลาวและพมา่พึง่พาพลงัน้ํา สปป. ลาว ยงัมกีารผลติไฟฟ้าจากลกิไนตจ์ากโรงไฟฟ้าลกิไนตห์งสา 
แต่เกอืบทัง้หมดขายใหแ้ก่ประเทศไทย 

          สาํหรบัประเทศเพือ่นบา้นของไทยในอาเซยีนทีม่คีวามชดัเจนในการนําถ่านหนิมาผลติไฟฟ้าเป็นหลกั ใน
อนาคต ม ี5 ประเทศ ไดแ้ก่ มาเลเซยี อนิโดนีเซยี ฟิลปิปินส ์เวยีดนาม และกมัพชูา 
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มาเลเซีย 

          ขอ้มลูในปี 2558 มาเลเซยีมกีาํลงัผลติไฟฟ้า 26,522 เมกะวตัต ์สว่นใหญ่หรอืราว 22,000 เมกะวตัต ์เป็นกาํลงั
ผลติทีต่ ัง้อยูบ่นคาบสมทุรมาเลเซยี ทีเ่หลอือยูใ่นรฐัซาบาร ์และรฐัซาราวคั ความตอ้งการไฟฟ้าสงูสดุ (พคี) ใน
คาบสมทุรมาเลเซยีในปี 2559 เกดิขึน้ในเดอืนเมษายน 2559 อยูท่ี ่17,788 เมกะวตัต ์

 
ทีม่า : การไฟฟ้ามาเลเซยี (TNB) 

การไฟฟ้ามาเลเซยี (TNB) คาดการณ์วา่ ความตอ้งการไฟฟ้าของประเทศจะเพิม่ขึน้เฉลีย่รอ้ยละ 4 – 5 ต่อปี ซึง่
มาเลเซยีไดว้างแผนและอยูร่ะหวา่งสรา้งโรงไฟฟ้าถ่านหนิเพิม่เตมิ ทัง้ในคาบสมทุรมาเลเซยี และรฐัซาราวคั รวมราว 
4,600 เมกะวตัต ์ซึง่จะจา่ยไฟฟ้าในระหวา่งปี 2560 - 2566 

แผนการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในอนาคต 

 
ทีม่า :  TNB แผนการสรา้งโรงไฟฟ้าคาบสมุทรมาเลเซยี 

 

 
 ทีม่า : TNB แผนการสรา้งโรงไฟฟ้ารฐัซาราวคั 
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โรงไฟฟ้าถ่านหนิในประเทศมาเลเซยีปจัจุบนั – อนาคต 
 

 
   ทีม่า : การไฟฟ้ามาเลเซยี (TNB) 

 
   ทีม่า : การไฟฟ้ามาเลเซยี (TNB) 
 

อินโดนีเซีย 

No. โรงไฟฟ้าถา่นหนิ กําลงัการผลิต MW กําหนดเดนิเครือ่ง

1 มันจุง 1 1,000                              2560

2 New Coal 1,000                              2562

3 มันจุง 2 3,180                              เดนิเครือ่งแลว้

4 Sultan Salahuddin 2,420                              เดนิเครือ่งแลว้

5 ทันจุบนิ 2,100                              เดนิเครือ่งแลว้

6 Jimah East 2,000                              2562

7 Jimah 1,400                              เดนิเครือ่งแลว้

8 Balingian 600                                  2561

9 Mukah 270                                  เดนิเครือ่งแลว้

10 Sejingkat 210                                  เดนิเครือ่งแลว้
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          อนิโดนีเซยีมกีาํลงัการผลติไฟฟ้า ราว 54,500 เมกวตัต ์มสีดัสว่นการใชเ้ชือ้เพลงิผลติไฟฟ้าจากถ่านหนิมากทีส่ดุ
รอ้ยละ 53 รองลงมาเป็นก๊าซรอ้ยละ 24 น้ํามนัรอ้ยละ 11 และพลงังานหมนุเวยีนรอ้ยละ 12 ปจัจุบนั ชาวอนิโดนีเซยี ทีม่ี
ประชากรอนัดบั 1 ของอาเซยีน ยงัมกีารใชไ้ฟฟ้าจากระบบเพยีงรอ้ยละ 88.3 หรอืเป็นเป็นอนัดบั 6 

          แผนพฒันากาํลงัผลติของอนิโดนีเซยี 10 ปี (PLN Issues 10-Year Electricity Supply Business Plan) จะสรา้งโรงไฟฟ้า
เพิม่ขึน้ระหวา่งปี 2559 – 2568 รวม 35,000 เมกะวตัต ์เพือ่สนองความตอ้งการไฟฟ้าทีค่าดวา่จะเพิม่ รอ้ยละ 8.7 ต่อปี โดย
กาํลงัผลติจากโรงไฟฟ้าใหมม่ากกวา่ครึง่จะมาจากโรงไฟฟ้าถ่านหนิจาํนวน 19,800 เมกะวตัต ์
 

 
 

  ทีม่า : Coal 2017 แสดงตวัอยา่งของโรงไฟฟ้าถ่านหนิเทคโนโลย ีUltra Supercritical ทีจ่ะก่อสรา้งในเกาะชวา 
 

ประเทศฟิลิปปินส ์

          มกีาํลงัผลติไฟฟ้าในปจัจุบนั 21,423 เมกะวตัต ์ (ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2559) โดยมรีะบบไฟฟ้าเป็น 3 ระบบตาม
ลกัษณะทางภมูศิาสตร ์ คอื หมูเ่กาะลซูอน หมูเ่กาะมนิดาเนา และหมูเ่กาะวสิายาส ์ มสีดัสว่นการผลติไฟฟ้าจาก
เชือ้เพลงิถ่านหนิรอ้ยละ 46 ก๊าซธรรมชาตริอ้ยละ 24 น้ํามนัรอ้ยละ 6 และพลงังานหมนุเวยีนรอ้ยละ 24 สว่นใหญ่เป็น
ความรอ้นใตพ้ภิพรอ้ยละ 14 พลงัน้ํารอ้ยละ 7 พลงัลม แดด และชวีมวล อยา่งละรอ้ยละ 1 เพือ่หลกีเลีย่งประสบการณ์
ไฟฟ้าขาดแคลนอยา่งรนุแรง เชน่เดยีวกบัในชว่ง 10 ปีกวา่ทีผ่า่นมา แนวทางการผลติไฟฟ้าในอนาคต ตามแผน
พลงังาน(The 2012-2030 Philippine Energy Plan - PEP) ของกระทรวงพลงังานฟิลปิปินส ์คาดการณ์ความตอ้งการไฟฟ้าในปี 
2573 จะเพิม่ขึน้เป็น 30,189 เมกะวตัต ์หรอืเพิม่จากปจัจุบนัอกีราว 10,000 เมกะวตัต ์ โดยสดัสว่นการผลติจะมาจากถ่าน
หนิ ก๊าซธรรมชาต ิและพลงังานหมนุเวยีน อยา่งละเทา่ๆ กนั ราวรอ้ยละ 30 และจากน้ํามนัราวรอ้ยละ 10 
 

 
  ทีม่า : The 2012-2030 Philippine Energy Plan - PEP 
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ทีม่า : The 2012-2030 Philippine Energy Plan - PEP 

 

ประเทศเวียดนาม 

          มโีรงไฟฟ้ากาํลงัการผลติตดิตัง้ (ณ ตุลาคม 2559) 38,676 เมกะวตัต ์สดัสว่นการใชเ้ชือ้เพลงิผลติไฟฟ้าฟ้าจาก
ถ่านหนิรอ้ยละ 37 พลงัน้ํารอ้ยละ 36 และก๊าซธรรมชาตริอ้ยละ 26เมือ่เดอืนมนีาคม 2559 ทีผ่า่นมา รฐับาลเวยีดนามได้
ปรบัปรงุแผนพลงังาน 2011 – 2020 revised ประเมนิความตอ้งการไฟฟ้าในชว่งปี 2559 – 2563 จะเพิม่ขึน้ราวรอ้ยละ 
11 ต่อปี หลงัจากนัน้จะเพิม่ขึน้เฉลีย่รอ้ยละ 7 – 8 จนถงึปี 2573 ต่อมาในเดอืนพฤศจกิายน 2559 รฐับาลเวยีดนาม
ประกาศยตุโิครงการนิวเคลยีรข์นาด 4,000 เมกะวตัต ์หนัมาพฒันาพลงังานถ่านหนิและก๊าซธรรมชาตแิทน โดยคาดวา่
ในปี 2573 จะมสีดัสว่นการผลติจากถ่านหนิรอ้ยละ 53 หรอืมกีาํลงัผลติเพิม่จากปจัจุบนัอกี 3 เทา่ตวั เป็นราว 40,000 
เมกะวตัต ์และใชพ้ลงังงานหมนุเวยีนเพิม่จากรอ้ยละ 4 เป็นรอ้ยละ 11 
 

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

กมัพชูา 

          ในอดตีกมัพชูาพึง่พาพลงัน้ําเป็นหลกัในการผลติไฟฟ้า ซึง่ทาํใหต้อ้งมกีารนําเขา้ไฟฟ้าจากต่างประเทศ เชน่ 
เวยีดนาม ไทย และลาว ในชว่งฤดแูลง้ อยา่งไรกต็าม กมัพชูานําเขา้ไฟฟ้าลดลง หลงัจากทีส่ามารถผลติไฟฟ้าจากถ่าน
หนิมากขึน้ ปจัจบุนั กมัพชูาใชพ้ลงัน้ําควบคูไ่ปกบัการเสรมิความมัน่คงของระบบไฟฟ้าดว้ยการก่อสรา้งโรงไฟฟ้าถ่าน
หนิ ปจัจุบนัมกีาํลงัผลติไฟฟ้าราว 1,658 เมกะวตัต(์ขอ้มลูปี 2558) โดยสดัสว่นการใชเ้ชือ้เพลงิผลติไฟฟ้ามากจากถ่าน
หนิและพลงัน้ําในสดัสว่นใกลเ้คยีงกนัคอืราวรอ้ยละ 48 
 

 
   ทีม่า : ELECTRICITY AUTHORITY OF CAMBODIA 
 

 
ทีม่า : http://eac.gov.kh/wp-content/uploads/2016/10/Annual-Report-2015-English.pdf 
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          การไฟฟ้ากมัพชูา (ELECTRICITY AUTHORITY OF CAMBODIA) รายงานวา่ จนถงึปี 2563 กมัพชูาจะมกีาํลงัผลติ
ไฟฟ้าเพิม่ขึน้ 3,576 เมกะวตัต ์ในจาํนวนน้ีเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหนิ 935 เมกะวตัต ์ถ่านหนิหรอืก๊าซธรรมชาต ิ400 เมกะ
วตัต ์ทีเ่หลอือกีราว 2,000 เมกะวตัตเ์ป็นพลงัน้ํา 
 

สรปุ 

          ถ่านหนิ จะเป็นพลงังานหลกัของชาวอาเซยีนในชว่ง 2 ทศวรรษขา้งหน้า พรอ้มๆ กบัการพฒันาพลงังาน
หมนุเวยีนเพิม่ขึน้ โดยสิง่ทีทุ่กประเทศอาเซยีนใหค้วามสาํคญั ไมเ่พยีงแต่การสรา้งความมัน่คงทางพลงังานเทา่นัน้ แต่
ยงัคาํนึงถงึราคาคา่ไฟฟ้าทีเ่หมาะสมต่อการพฒันาทางเศรษฐกจิและสงัคม โดยทุกประเทศยนืยนัการใชเ้ทคโนโลยี
โรงไฟฟ้าทีด่ทีีส่ดุในการดแูลสิง่แวดลอ้มและชุมช 
 
 

โครงการขดุ ขน ดินและถ่านหินในเหมืองหงสา 

  เหมอืงหงสา เป็นแหล่งถ่านหนิที่มขีนาดใหญ่ที่สุดในประเทศลาว มปีรมิาณถ่านหนิสาํรองทัง้หมดประมาณ 
577.4 ลา้นตนั และมโีรงไฟฟ้าหงสาขนาด 1,878 เมกะวตัต์ ดําเนินการโดยบรษิทั หงสาเพาเวอร ์จํากดั (“HPC”) ซึ่ง
ไดร้บัสมัปทานจากรฐับาลลาวในการพฒันา ก่อสรา้ง และบรหิารจดัการโรงไฟฟ้าหงสาตลอดอายุสมัปทาน 25 ปี ซึ่ง 
HPC ไดม้กีารวางแผนการใชถ่้านหนิประกอบกบัแผนในการจา้งผูร้บัเหมาในการขุดขนดนิและถ่านหนิสาํหรบัช่วง
ระยะเวลาสมัปทาน โดยมแีผนในการวา่จา้งผูร้บัเหมาขดุขนดนิและถ่านหนิจาํนวนทัง้หมด 10 สญัญา คอื สญัญา A ถงึ 
สญัญา J ซึง่แบง่แต่ละสญัญาตามแต่ละชว่งโครงการ โดย 

- สญัญา A และ B เป็นสญัญาทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเปิดหน้าดนิ โดยสญัญา A จาํนวน 31 ลา้น ลบ.ม. แน่น ระหวา่งปี 
2554 ถงึ 2558 และ สญัญา B จาํนวน 54 ลา้น ลบ.ม. แน่น ระหวา่งปี 2555 ถงึ 2560 ในชว่งแรกของโครงการหง
สา 

- สญัญา C เป็นสญัญาจา้งขุดขนดนิและถ่านหนิ มจีํานวนดนิ 383 ลา้น ลบ.ม. แน่น ระหว่างปี 2558 ถงึ 2572 มี
ระยะเวลาสญัญา 15 ปี 

- สญัญา D เป็นสญัญาจา้งขุดขนดนิและถ่านหนิจํานวนดนิ 207 ลา้น ลบ.ม. แน่น และถ่านหนิ 82.5 ลา้นตนั 
ระหว่างปี 2558 ถงึ 2569 ซึ่งปจัจุบนั บรษิทัฯ ได้รบัจ้างเหมาในสญัญาน้ีกบับรษิทั หงสาเพาเวอร์ จํากดั มี
ระยะเวลาตามสญัญา 12 ปี 

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

 
โครงการในอนาคตของเหมืองหงสา 

- สญัญา G เป็นสญัญาจา้งงานขุดและขนดนิปรมิาณประมาณ 190 ลา้น ลบ.ม. แน่น ซึ่งคาดว่าจะเปิดให้
ผูส้นใจเขา้รว่มประมลูโครงการในปี พ.ศ. 2562 

- สญัญา H เป็นสญัญาจา้งงานขุดและขนดนิปรมิาณประมาณ 213 ลา้น ลบ.ม. แน่น ซึ่งคาดว่าจะเปิดให้
ผูส้นใจเขา้รว่มประมลูโครงการในปี พ.ศ. 2568 
 
นอกจากงานขดุและขนดนิที ่HPC มแีผนในการจดัจา้ง โรงไฟฟ้าหงสา มแีผนในการใชถ่้านหนิเพือ่การผลติ

กระแสไฟฟ้าตัง้แต่ปี 2570 ถงึปี 2584 ประมาณ 205 ลา้นตนั หรอืคดิเป็นปีละประมาณ 14 ลา้นตนั 
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2.4.5 คู่แข่งขนัท่ีสาํคญั 

ธุรกจิการใหบ้รกิารทําเหมอืงแรน่ัน้มผีูแ้ขง่ขนัน้อยราย เน่ืองจากเป็นธุรกจิทีต่อ้งลงทุนในเครื่องจกัรเป็นจํานวน
มาก อกีทัง้ผูใ้หบ้รกิารจําเป็นตอ้งมคีวามรูค้วามสามารถ ประสบการณ์ และการบรหิารจดัการทีด่ ีปจัจุบนัคู่แขง่สาํคญั
ของบริษัทคือ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จํากัด (มหาชน) (“ITD”) บริษัท เนาวรตัน์พฒันาการ จํากัด 
(มหาชน) (“NWR”) และ บรษิทั สระบุรถ่ีานหนิ จาํกดั  

จากทีก่ล่าวมาขา้งตน้ ITD เขา้ร่วมในสญัญากจิการรว่มคา้กบับรษิทัฯ ทัง้กจิการร่วมคา้ไอทดี-ี เอสควิ ภายใต้
สญัญาโครงการ 7 และกจิการรว่มคา้เอสควิ-ไอทดี ีภายใตส้ญัญาโครงการ 7/1 ในการดาํเนินงานจา้งขดุและขนดนิ ที่
เหมอืงแม่เมาะ อําเภอแม่เมาะ จงัหวดัลําปาง ใหก้บัการ กฟผ. และในอนาคตถอืว่า ยงัคงเป็นคู่แขง่ทีส่าํคญั เน่ืองจาก
เป็น ITD มเีทคโนโลยแีละประสบการณ์ของแรงงานใกลเ้คยีงกบับรษิทัฯ มาก รายละเอยีดของผูเ้ขา้ประมลูงานของ
โครงการเหมอืงถ่านหนิแมเ่มาะตัง้แต่อดตีถงึปจัจุบนั มดีงัน้ี 

 

โครงการ ผูเ้ข้าร่วมการประมลูท่ีผา่นการคดัเลือกด้านเทคนิค ผูช้นะการประกวดราคา 

1 
บจก.เชยีงใหมเ่อเซยี 
บจก.วจิติรภณัฑ ์
บจก.สหกลเอนยเินียร ์

บรษิทัสหกลเอนยเินียร ์จาํกดั 

2 
บจก.สหกลเอนยเินียร ์
บจก.เหมอืงบา้นป ู
บจก.วจิติรภณัฑ ์

บรษิทัสหกลเอนยเินียร ์จาํกดั 

3 
บจก.เหมอืงบา้นป ู
บจก.อติาเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต ์
บจก.นามประเสรฐิ 

บรษิทั เหมอืงบา้นป ูจาํกดั 

4 
บจก.เชยีงใหม ่คอนสตรคัชัน่ 
บจก.สหกลเอนยเินียร ์
บมจ.อติาเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต ์

บรษิทัเชยีงใหม ่คอนสตรคัชัน่ จาํกดั 

5 
บมจ.อติาเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต ์
กจิการรว่มคา้ บจก. สหกลเอนยเินียรแ์ละบจก.เหมอืงบา้นป ู 
บจก.วจิติรภณัฑ ์

บรษิทั อติาเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต ์จาํกดั 
(มหาชน) 

6 
กจิการรว่มคา้ บมจ.เนาวรตัน์ฯและบจก.สระบุรถ่ีานหนิ 
บจก.สหกลอคิวปิเมนท ์
บมจ.ช.การชา่ง 

กจิการรว่มคา้ บรษิทัเนาวรตัน์พฒันาการ จาํกดั 
(มหาชน) และบรษิทัสระบุรถ่ีานหนิ จาํกดั 

“โครงการ 80 
ล้านลกูบาศก์
เมตรแน่น” 

กจิการรว่มคา้ บรษิทั เอ.เอส.แอสโซซเิอท เอนยเินียริง่ 
(1964) และบรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จาํกดั 

กจิการรว่มคา้ บรษิทั เอ.เอส.แอสโซซเิอท เอนยิ
เนียริง่ (1964) และบรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จาํกดั 

7 

บจก.เชยีงใหมค่อนสตคัชัน่ 
กจิการรว่มคา้ บมจ. อติาเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต ์และ 
บจก.สหกลอคิวปิเมนท ์
บมจ.ช.การชา่ง 

กจิการรว่มคา้ บรษิทั อติาเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต ์
จาํกดั (มหาชน) และ บรษิทัสหกลอคิวปิเมนท ์

จาํกดั 

7/1 
 
กจิการรว่มคา้ บจก. สหกลอคิวปิเมนท ์และบมจ. อติาเลยีน
ไทย ดเีวล๊อปเมนต ์  

กจิการรว่มคา้ บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จาํกดั และ
บรษิทั อติาเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต ์จาํกดั 

(มหาชน) 

8 
บมจ. สหกลอคิวปิเมนท ์ 
บมจ. อติาเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต ์ 
บมจ. ช.การชา่ง  

บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 
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อย่างไรกด็ ีบรษิทัฯ อาจมคีวามไดเ้ปรยีบคู่แขง่สาํคญัในไทยของบรษิทัฯ ในการประมลูงานโครงการเหมอืงแม่
เมาะ และเหมอืงหงสาในอนาคต เน่ืองจากมคีวามพรอ้มทัง้ทางดา้นบุคลากรและเครื่องจกัรใหญ่ โดยเฉพาะบุคลากร
และเครือ่งจกัรใหญ่ทีม่อียูท่ีห่น้างานอยูแ่ลว้  

สาํหรบัการดาํเนินงานของบรษิทัฯ ในต่างประเทศ บรษิทัฯ เริม่มนีโยบายทีจ่ะขยายการลงทุนไปยงัต่างประเทศ 
ในแถบประเทศใกลเ้คยีง และกําลงัดําเนินงานอยู่ในประเทศลาว เน่ืองจากมทีรพัยากรทีเ่อื้ออํานวยในการดําเนินงาน
และขยายการลงทุนของบรษิทัฯ ทาํใหบ้รษิทัฯ มคีู่แขง่ขนัในระดบันานาชาตทิีต่อ้งใหค้วามสาํคญัเพิม่ขึน้ดว้ย อกีทัง้ คู่
แขง่ขนัในระดบันานาชาตนิัน้ มศีกัยภาพในการดาํเนินงานค่อนขา้งสงู มเีทคโนโลยแีละประสบการณ์ในการดาํเนินงาน
คอ่นขา้งมาก  เชน่ จนี ยโุรป ออสเตรเลยี เกาหล ี ฯลฯ 

เงินทนุหมนุเวียนของบริษทัฯ 

ในการใหบ้รกิารทําเหมอืงของบรษิทัฯ โดยทัว่ไปจะเป็นการประมลูราคาจา้งใหก้บัผูว้า่จา้ง ซึง่บรษิทัฯ จะตอ้งยื่น
หลกัประกนัการประกวดราคา (Bid Bond) พรอ้มกบัใบเสนอราคา เพื่อรบัประกนัว่าหากบรษิทัฯ ได้รบัพจิารณา
คดัเลอืกใหเ้ป็นผูร้บัจา้งโครงการแลว้ บรษิทัฯ จะทําสญัญากบัเจา้ของโครงการเพื่อเริม่งานตามทีก่ําหนดจรงิ โดยผูว้่า
จา้งจะคนืหลกัประกนัซองใหแ้ก่บรษิทัฯ หากบรษิทัฯ ไดล้งนามในสญัญาว่าจา้ง และไดว้างหนังสอืหลกัประกนัสญัญา 
(Performance Bond) ไวก้บัผูว้า่จา้ง ในอตัรารอ้ยละ 10 ถงึรอ้ยละ 15 ของมลูค่างาน ขึน้อยูก่บัอตัราทีผู่ว้า่จา้งกําหนด 
เพือ่เป็นหลกัประกนัวา่ผูร้บัจา้งจะปฏบิตัติามสญัญาดงักลา่วจนโครงการเสรจ็สิน้ 

 ระหว่างการดําเนินงาน บรษิทัฯ จะไดร้บัเงนิค่าจา้งตามปรมิาณที่ทําไดจ้รงิ เมื่อมกีารตรวจรบังานในแต่ละงวด
ตามทีก่ําหนดไวใ้นสญัญาว่าจา้ง หากบรษิทัฯ สามารถทํางานไดป้รมิาณไม่ตํ่ากวา่เป้าหมายการทํางานทีก่ําหนดไวใ้น
สญัญาวา่จา้ง และจะได ้ทัง้น้ีผูว้า่จา้งอาจกาํหนดคา่จา้งสงูสดุทีส่ามารถจา่ยไดใ้นแต่ละงวดไวใ้นสญัญาวา่จา้ง 

นอกจากน้ี  บรษิทัฯ อาจขอรบัเงนิล่วงหน้าจากผูว้า่จา้ง (Advance Payment) เพื่อนําไปใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีน
สําหรบัการดําเนินโครงการ อาทิ การจดัซื้อเครื่องจกัร อุปกรณ์ และวสัดุการขุด – ขน และค่าใช้จ่ายอื่นๆสําหรบั
โครงการ ทัง้น้ีบรษิทัฯ จะตอ้งวางหลกัประกนัการรบัเงนิล่วงหน้า (Advance Payment Bond) โดยบรษิทัฯ จะไดร้บั
หลกัประกนัดงักลา่วคนืเมือ่ผูว้า่จา้งไดห้กัเงนิออกจากเงนิคา่จา้งทีไ่ดจ้ากการดาํเนินงานจรงิในแต่ละงวดเรยีบรอ้ยแลว้ 

 หลงัจากโครงการเสรจ็สิน้และมกีารตรวจรบัมอบงานเรยีบรอ้ยแลว้ ผูว้่าจา้งจะคนืหนงัสอืหลกัประกนัสญัญา โดย
ไมม่ดีอกเบีย้ 

แรงงาน 

แรงงานหรอืพนกังานของบรษิทัฯ สามารถแบง่ออกเป็น 2 ประเภทดงัน้ี 

พนักงานประจาํ ไดแ้ก่ พนกังานทีต่อ้งปฏบิตังิานสมํ่าเสมอและต่อเน่ืองตลอดไปจนกว่าจะจบโครงการ ซึง่ไดแ้ก่
ระดบัผูบ้รหิาร วศิวกร พนกังานธุรการ พนกังานบญัช ีพนกังานขบัเครือ่งจกัรกล 

ลกูจ้างชัว่คราว ไดแ้ก่ แรงงานทีป่ฏบิตังิานเป็นครัง้คราว ไมม่งีานประจาํต่อเน่ือง รวมถงึงานเฉพาะกจิ เป็นตน้ 

 ทัง้น้ีอตัราคา่จา้งแรงงานจะเป็นไปตามทีก่ําหนดในกฎหมายแรงงาน โดยโครงสรา้งของแรงงานในแต่ละโครงการ
จะเป็นดงัต่อไปน้ี 
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โครงการแม่เมาะ 

โครงการหงสา 

 
 
 
 

ผูอ้าํนวยการโครงการแมเ่มาะ 

ผูจ้ดัการโครงการแมเ่มาะ 

ฝา่ยปฏบิตักิารเหมอืง ฝา่ยซ่อมบาํรงุไฟฟ้า ฝา่ยวศิวกรรม ฝา่ยซ่อมบาํรงุเครือ่งกล ฝา่ยบรหิารงานธุรการ ฝา่ยปฏบิตักิารสายพาน 

ผูอ้าํนวยการโครงการหงสา 

ผูจ้ดัการโครงการหงสา 

ฝา่ยวศิวกรรม ฝา่ยซ่อมบาํรงุ ฝา่ยบรหิารงานธุรการและ 
Compliance 

ฝา่ยปฏบิตักิาร 
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โครงสร้างพนักงาน 
 ในปจัจุบนั พนกังานทัง้หมดของบรษิทัฯ เป็นพนกังานประจาํ โดยจะแบง่ออกเป็นพนกังานทีไ่ดร้บัคา่จา้งเป็น
รายวนัทัง้หมด  621 คน และพนกังานทีไ่ดร้บัค่าจา้งเป็นรายเดอืนทัง้หมด 762 คน โดยบรษิทัฯ จะกาํหนดเวลาการ
ทาํงานเป็นกะ แบง่เป็น 2 กะ กะละ 9 ชัว่โมง และเป็นชว่งลว่งเวลา (Overtime) วนัละ 4 ชัว่โมง ทัง้หมด 6 วนัต่อ
สปัดาห ์
 พนกังานของบรษิทัฯ สามารถแบง่ออกตามพืน้ทีก่ารทาํงาน ไดแ้ก่ สาขาสาํนกังานทีก่รงุเทพฯ สาขาโครงการ
แมเ่มาะ และสาขาโครงการหงสา โดยบรษิทัฯ จะตอ้งจา้งแรงงานหรอืพนกังานทอ้งถิน่ในโครงการต่างๆ ตามทีผู่ว้า่จา้ง
กาํหนด 

1. โครงสรา้งพนกังาน ณ สาํนกังานทีก่รงุเทพฯ 

สายงาน 
จาํนวนบคุลากร (คน) 

31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2560 

- ฝา่ย สาํนกังานผูบ้รหิาร 10 11 11 

- ฝา่ย วจิยั พฒันา นวตักรรมและ
วศิวกรรม 

5 4 4 

- ฝา่ย จดัหาพสัดุ 7 7 7 

- ฝา่ย บรหิารคลงัพสัดุ 2 3 3 

- ฝา่ย สารสนเทศ 3 3 4 

- ฝา่ยบญัช-ีการเงนิ 14 14 14 

- ฝา่ยตรวจสอบภายใน 2 1 1 

- ฝา่ยพฒันาองคก์รและบุคลากร 3 3 3 

- ฝา่ยบรหิารงบประมาณและจดัหา
เงนิทุน 

7 6 6 

- ฝา่ยบรหิารงานธุรการ 21 20 21 

- ฝา่ยพฒันาธุรกจิ - 3 4 

- ฝา่ยวเิคราะหแ์ละประสานขอ้มลู 
CLMV 

- - 1 

รวม 74 75 79 
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2. โครงสรา้งพนกังาน ณ โครงการแมเ่มาะ 

 การกําหนดเวลาการทํางานจะทํางานแบ่งเป็น 2 กะ กะละ 9 ชัว่โมง เป็นล่วงเวลา (Overtime) วนัละ 4 ชัว่โมง 
ทํางานสปัดาห์ละ 6 วนัโดยมวีนัหยุด 1 วนั ทัง้น้ีอตัรากําลงัแรงงานเมื่อทํางานเตม็ที่จะมปีระมาณ 1,055 คน (ไม่นับ
รวมผูร้บัเหมาชว่ง) โดยจะจา้งแรงงานทอ้งถิน่ในพืน้ทีอ่าํเภอแมเ่มาะ จงัหวดัลาํปาง ไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 50 โดยแบ่งตาม
สายงานไดด้งัน้ี 

สายงาน 
จาํนวนบคุลากร (คน) 

31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2560 

- ฝา่ยบรหิาร 4 4 4 

- ทีป่รกึษา 3 2 - 

- ฝา่ยปฏบิตักิารสายพาน 141 136 179 

- ฝา่ยซ่อมบาํรงุไฟฟ้า 64 60 75 

- ฝา่ยซ่อมบาํรงุเครือ่งกล 199 200 256 

- ฝา่ยควบคุมตน้ทุน 3 2 - 

- ฝา่ยปฏบิตักิารเหมอืง 332 319 456 

- ฝา่ยวศิวกรรม - 1 6 

- ฝา่ยธุรการแคมป์ 6 6 6 

- ฝา่ยบรหิารงานธุรการ 18 19 20 

- ฝา่ยพฒันาองคก์รและบุคลากร 2 2 2 

- ฝา่ยสารสนเทศ 3 2 3 

- ฝา่ยซพัพลายเชน 38 40 33 

- ฝายตรวจสอบภายใน 1 - - 

- ฝา่ยบรหิารคา่จา้ง 2 2 2 

- ฝา่ยบญัช-ีการเงนิ 10 9 9 

- ฝา่ยความปลอดภยัวชิาชพี 2 4 4 

รวม 829 808 1,055 
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3. โครงสรา้งพนกังาน ณ โครงการหงสา 

สายงาน 
จาํนวนบคุลากร (คน) 

31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2560 

- ฝา่ยบรหิาร 1 1 1 

- ฝา่ยปฏบิตักิารเหมอืง 100 137 155 

- ฝา่ยซ่อมบาํรงุ 24 36 42 

- ฝา่ยวศิวกรรม 5 8 8 

- ฝา่ยบญัชแีละการเงนิ 1 1 1 

- ฝา่ยจดัหาพสัดุ 1 2 1 

- ฝา่ยบรหิารคลงัพสัดุ 6 11 11 

- ฝา่ยบรหิารงานธุรการ และอื่นๆ 7 16 19 

รวม 145 212 238 

 

4. โครงสรา้งพนกังาน ณ โครงการเฮนดา 

สายงาน 
จาํนวนบคุลากร (คน) 

31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2560 

- ฝา่ยบรหิาร - - 1 

- ฝา่ยปฏบิตักิารเหมอืง - - 7 

- ฝา่ยปฏบิตักิารโครงการ - - 3 

รวม - - 11 
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หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกบัการดาํเนินงานของบริษทัฯ  

1. กรมอตุสาหกรรมพืน้ฐานและเหมืองแร่ 
กรมอุตสาหกรรมพืน้ฐานและเหมอืงแร่ สงักดักระทรวงอุตสาหกรรม มหีน้าที่ความรบัผดิชอบหลกัในการขอ
ใบอนุญาตและกํากบัดูแลการประกอบกจิการอุตสาหกรรมแร่ และโลหการ เน่ืองจากบรษิทัฯ มแีนวทางที่จะ
สาํรวจและพฒันาแหล่งแร่ของบรษิทัฯ เอง บรษิทัฯ จงึต้องตดิต่อกบักรมอุตสาหกรรมพืน้ฐานและเหมอืงแร ่
เพื่อขออนุญาตในการทาํการสาํรวจ และขอใบอนุญาตประทานบตัร ซึ่งเป็นใบอนุญาตเพื่อการทาํเหมอืงแรใ่น
พืน้ทีน่ัน้ๆ  

2. สาํนักงานวิเคราะหผ์ลกระทบส่ิงแวดล้อม (“EIA”) 
เน่ืองจากตามนโยบายและแผนการดําเนินงานของ กฟผ. ระบุให ้“ผูร้บัจา้งต้องปฏบิตัติามมาตรการป้องกนั
และแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม ตามรายงานการ
วเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (EIA)” ถงึแมว้่าบรษิทัฯ จะไม่ไดม้คีวามจําเป็นต้องทํารายงานการวเิคราะห์
ผลกระทบสิง่แวดลอ้มเพือ่เสนอ EIA แต่บรษิทัฯ ในฐานะผูร้บัจา้งจาก กฟผ. ในการดาํเนินงานทาํเหมอืงแร ่จงึ
ตอ้งปฎบิตัติามเกณฑม์าตรฐานที ่กฟผ. ไดก้าํหนดไว ้เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัมาตรการทีไ่ดจ้ดัทาํใหก้บั EIA 

การดแูลรกัษาส่ิงแวดล้อมและชีวอนามยั 

 การรกัษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม จากการที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะใช้ถ่านลกิไนต์ในการผลติไฟฟ้า ทางบรษิทัและ 
กฟผ. ได้ ตระหนักถึงปญัหาสิง่แวดล้อมที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศ น้า และดิน และความเป็นอยู่ของ 
ประชาชนโดยตรง ทางกฟผ. จงึได้มุ่งเน้นในการสารวจและศกึษาทางนิเวศวทิยา ก่อนตดัสนิใจดําเนินการก่อสรา้ง 
โรงไฟฟ้า ซึง่กล่าวไดว้า่ในบรรดา โครงการต่างๆ ที ่กฟผ. ดาํเนินการมา โรงไฟฟ้าแมเ่มาะไดร้บัการสาํรวจ ศกึษาและ
แก้ไขทางนิเวศวทิยาและสิง่แวดลอ้มมากทีสุ่ด บรษิทัไดด้ําเนินการภายกฎระเบยีบและนโยบายของ กฟผ.อย่างเคร่ง
ครบัในเรือ่งการจดัดา้นสิง่แวดลอ้ม เพือ่ใหส้อดคลอ้งแผนการทาํงานของ กฟผ.  

ทางกฟผ.ได้กาํหนดมาตรการในการดแูลและรกัษาคณุภาพส่ิงแวดล้อมซ่ึงบริษทัได้ปฏิบติัตามเป็นส่วน
หน่ึงของแผนงานมีดงัน้ี  

1. ตดิตัง้เครื่องดกัจบัฝุน่ทีโ่รงไฟฟ้า ซึง่มปีระสทิธภิาพระหวา่งรอ้ยละ 89.5-99.7 เพื่อกรองฝุน่จากการ เผาไหม้
ถ่านลกิไนต ์ก่อนทีจ่ะระบายอากาศทางปลอ่งควนั 

2. ตดิตัง้จุดตรวจวดัค่าความเขม้ขน้ของก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์ไวต้ามหมู่บา้นต่างๆ รวม 12 จุด จาก จุด
ตรวจวดัเครือ่งจะรายงานผลเขา้สูห่อ้งควบคุมในโรงไฟฟ้า และยงัรายงานเป็นระบบออนไลน์ไปยงั โรงพยาบาลแมเ่มาะ
และกรมควบคุมมลพษิอกีด้วยหากพบว่ามคี่าความเขม้ของก๊าซซลัเฟอร์ได ออกไซด์เกนิมาตรฐาน กฟผ. จะลดการ
เดนิเครือ่งลงทนัท ี 

3. ฉีดพน่น้ําบนถนนเป็นประจาํ เพือ่ลดฝุน่ และพรมน้ําลงบนวสัดุทีม่กีารฟุ้งกระจายขณะขนถ่าย  

4. น้ําจากกระบวนการผลติในโรงไฟฟ้าจะผ่านขบวนการบาํบดัทางชวีภาพ โดย กฟผ. ขดุบ่อพกัน้ํา เป็นระยะๆ 
เพื่อให้สารแขวนลอยตะกอน รวมทัง้ปลูกพืชดูดซบัสารละลายที่เจือปนมาในน้า เติม อากาศในน้า และตรวจสอบ
คุณภาพน้ําอยา่งสมา่เสมอ  

5. ตรวจวดัแหล่งกําเนิดเสยีงภายในโรงไฟฟ้า ซึ่งเกิดจากการเดนิเครื่องกําเนิดไฟฟ้า และบรเิวณ ใกล้เคยีง
โรงไฟฟ้าเพือ่ควบคุมใหอ้ยูใ่นระดบัทีเ่ป็นมาตรฐาน  

6. นอกจากน้ี ยงัไดท้าการตดิตัง้เครื่องกาจดัก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซดท์ีโ่รงไฟฟ้าเครื่องที ่ 4-13 ซึ่ง สามารถ
กาํจดัก๊าซฯ ไดถ้งึรอ้ยละ 95 เพือ่เป็นหลกัประกนัในคุณภาพอากาศทีด่ยีิง่ขึน้ 
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3. ปัจจยัความเส่ียง 

 จากลกัษณะธุรกจิของบรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์ จํากดั (มหาชน) ปจัจยัความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้ หรอื
ผลกระทบทีอ่าจจะมต่ีอผลดาํเนินงานในอนาคตมดีงัน้ี  
 
3.1.  ความเส่ียงในการประกอบธรุกิจ 
 
3.1.1.  ความเส่ียงจากการดาํเนินงานร่วมกบัคู่สญัญากิจการร่วมค้า  

บรษิทัฯ ไดด้าํเนินการใหบ้รกิารขดุและขนดนิและถ่านหนิแก่ กฟผ. ในโครงการเหมอืงแมเ่มาะโครงการ 7 
ผ่านกจิการรว่มคา้ไอทดี-ีเอสควิ ซึง่เป็นกจิการรว่มคา้ระหวา่งบรษิทัฯ และ ITD โดยตามสญัญากจิการรว่มคา้ หาก
กจิการรว่มคา้ผดิสญัญากบั กฟผ. คู่สญัญาจะตอ้งรบัผดิอยา่งลกูหน้ีรว่ม ดงันัน้ หากบรษิทัฯ มคีวามขดัแยง้ใดๆ ใน
ระหวา่งการดาํเนินงานรว่มกบั ITD หรอืคู่สญัญากจิการรว่มคา้ไมส่ามารถปฏบิตังิานในสว่นของตนไดต้ามปรมิาณและ
ระยะเวลาทีก่ําหนดไว ้ อาจทําใหก้จิการร่วมคา้ไอทดี-ีเอสควิ ไม่สามารถสง่มอบงานใหแ้ก่ กฟผ. ไดต้ามทีก่ําหนด  
จะสง่ผลใหเ้กดิการผดิสญัญาโครงการ 7 กบัทาง กฟผ. ซึง่บรษิทัฯ และ ITD จะตอ้งรว่มกนัรบัผดิต่อ กฟผ. จากการผดิ
สญัญาดงักลา่ว  

 
อยา่งไรกด็ ีในกรณีทีก่จิการรว่มคา้ผดิสญัญากบั กฟผ. แมว้า่บรษิทัฯ มหีน้าทีจ่ะตอ้งรบัผดิรว่มกบั ITD อยา่ง

ลกูหน้ีรว่ม แต่บรษิทัฯ สามารถเรยีกรอ้งให ้ITD ชดใชค้่าเสยีหายทีเ่กดิขึน้กบับรษิทัฯ ได ้หากความเสยีหายนัน้เกดิขึน้
จากการกระทาํ หรอืละเวน้การกระทาํโดยจงใจหรอืโดยความประมาทเลนิเล่ออยา่งรา้ยแรงของ ITD และ/หรอืตวัแทน
ของ ITD ตามทีร่ะบุไวใ้นสญัญากจิการรว่มคา้  

 
นอกจากน้ี ภายใตส้ญัญากจิการรว่มคา้ หากปรากฏวา่เกดิความขดัแยง้กนัระหวา่งบรษิทัฯ และ ITD ในการ

ดาํเนินงานรว่มกนัจนไมส่ามารถตดัสนิเรื่องสาํคญัต่างๆ ของกจิการรว่มคา้ได ้รวมถงึในกรณีที ่หากบรษิทัฯ และ ITD 
ไม่สามารถหาขอ้สรุปเรื่องบญัชสีุดทา้ยของกจิการร่วมคา้ซึ่งเป็นบญัชแีสดงสถานะทางการเงนิของกจิการร่วมคา้เมื่อ
ทํางานตามโครงการเสรจ็สมบูรณ์ได ้ คู่สญัญากจิการร่วมคา้ทัง้สองฝา่ยจะต้องเสนอเรื่องดงักล่าวใหค้นกลางซึ่งเป็น
บุคคลทีคู่ส่ญัญาทัง้สองฝา่ยกาํหนดเป็นผูช้ีข้าดในเรือ่งนัน้ๆ เพือ่ใหก้จิการรว่มคา้สามารถดาํเนินการไดต่้อไป  

 
ทัง้น้ี ในการดาํเนินงานในอดตี บรษิทัฯ ไมเ่คยมขีอ้พพิาทหรอืขอ้ขดัแยง้ในการดาํเนินงานกจิการรว่มคา้ไอที

ด-ีเอสควิ กบั ITD แต่อยา่งใด  
 
3.1.2.  ความเส่ียงจากการพ่ึงพิงลกูค้ารายใหญ่หรือน้อยราย  

บรษิทัฯ ประกอบธุรกจิผูใ้หบ้รกิารและผูด้าํเนินงานดา้นการทาํเหมอืงแร ่ซึง่เป็นธุรกจิทีม่กีลุ่มลกูคา้ในประเทศ
จาํนวนจาํกดั โดยในปี 2557 บรษิทัฯ ใหบ้รกิารดงักลา่วแก่ กฟผ. เพยีงรายเดยีวผ่านกจิการรว่มคา้ ไอทดี ี– เอสควิ ใน
โครงการ 7 ของเหมอืงแมเ่มาะ และดาํเนินการโดยบรษิทัฯ เองในโครงการที ่ 8 โดยบรษิทัฯ มรีายไดจ้ากโครงการที่
ใหบ้รกิารแก่ กฟผ. ทัง้โครงการ 7 และโครงการ 8 ในปี 2560 จาํนวน 2,281.71 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 72.4 ของ
รายไดร้วม  

 
อยา่งไรกด็ ี บรษิทัฯ ไดพ้ยายามหาแหล่งสมัปทานอื่นโดยการเขา้รว่มประมลูงานใหบ้รกิารทาํเหมอืงกบักลุ่ม

ลกูคา้รายอื่นทัง้ภายในและภายนอกประเทศ ซึง่ในปี 2557 บรษิทัฯ ไดช้นะการประมลูงานบรกิารขดุขนดนิ ณ เหมอืง
หงสา สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว (“ประเทศลาว”) และเริม่ดาํเนินงานตัง้แต่วนัที ่22 มถุินายน 2558 ใหก้บั 
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บรษิทั หงสาเพาเวอร ์จาํกดั โดยโครงการดงักล่าวมมีลูค่าประมาณ 11,743 ลา้นบาท และในปี 2560 บรษิทัฯ รบัเหมา
ผลติแรด่บิ ณ เหมอืงเฮนดา เมอืงเมตตา ทวาย สาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมาร ์(“ประเทศพมา่”) ใหก้บั บรษิทั เมยีน
มาร ์พงษ์พพิทัธ ์จาํกดั โดยโครงการดงักล่าวมมีลูค่าประมาณ 3,672 ลา้นบาท นอกจากน้ี บรษิทัฯ ยงัมคีวามตัง้ใจทีจ่ะ
สรา้งความมัน่คงและยัง่ยนืใหก้บัผูถ้อืหุน้ต่อไป โดยมแีผนการขยายธุรกจิในการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลงังานทางเลอืกใน
อนาคต ซึง่ปจัจุบนั อยูร่ะหวา่งการศกึษาความเป็นไปไดข้องโครงการพลงังานลม เป็นตน้  

 
3.1.3.  ความเส่ียงจากการผนัผวนของต้นทนุการผลิตท่ีสาํคญั  

สญัญารบัจา้งทัง้หมดของบรษิทัฯ จะเป็นในลกัษณะทีม่กีารกําหนดราคาต่อหน่วยทีแ่น่นอน หากตน้ทุนการ
ผลติสงูกวา่ทีป่ระมาณการไว ้บรษิทัฯ ตอ้งรบัความเสีย่งจากกําไรลดลงหรอือาจขาดทุน ซึง่อาจเป็นผลจาก (1) สภาพ
หน้างานการผลติไมเ่ป็นไปตามทีค่าดการณ์ไว ้ เช่น ชัน้หนิหนากวา่ทีป่ระเมนิไว ้ทาํใหต้อ้งใชว้ตัถุระเบดิมากขึน้ หรอื 
(2) ราคาวตัถุดบิทีเ่พิม่สงูขืน้ เช่น น้ํามนั ซึง่เครื่องจกัรบางสว่นใชน้ํ้ามนัในการดาํเนินงาน โดยคดิเป็นประมาณรอ้ยละ 
13 ของตน้ทุนทางตรงทัง้หมด  
 

ทัง้น้ีสญัญาบางฉบบัมขีอ้กําหนดเกีย่วกบัสตูรทีใ่ชใ้นการปรบัราคา เพื่อรองรบัความผนัผวนของราคาตน้ทุน
การผลติ แต่สตูรดงักล่าวอาจไม่ครอบคลุมราคาทีเ่พิม่สงูขึน้ทัง้หมด ทาํใหบ้รษิทัฯ ยงัตอ้งรบัภาระจากค่าใชจ้่ายที่
เพิม่ขึน้บางสว่น  

 
อย่างไรกด็ ีบรษิทัฯ ไดจ้ดัทําแผนงบประมาณเพื่อใชใ้นการควบคุมตน้ทุนการผลติ โดยแผนดงักล่าวเป็นการ

ตกลงร่วมกนัระหว่างฝา่ยควบคุมงบประมาณและฝา่ยปฏบิตัหิน้างานซึ่งจะถูกอนุมตัโิดยฝา่ยบรหิาร ตน้ทุนการผลติจะ
ถูกนํามาพจิารณาและสอบทานอย่างสมํ่าเสมอ ส่วนด้านต้นทุนการซ่อมบํารุง บรษิัทฯ ได้เริม่นําโปรแกรมบรหิาร
แผนงานซ่อมบํารุงมาใช ้เพื่อใชเ้กบ็ประวตักิารซ่อมของเครื่องจกัรและใชใ้นการบรหิารจดัการเครื่องจกัร ซึ่งจะทําให้
เครือ่งจกัรมอีายกุารใชง้านไดน้านขึน้ตลอดจนประสทิธภิาพการทาํงานของเครือ่งจกัรเพิม่มากขึน้  

 
3.1.4.  ความเส่ียงจากปริมาณการดาํเนินงานขดุและขนดินและถ่านหินตํา่กว่าเป้าหมายการทาํงานท่ีวางไว้  

ก่อนเริม่ดาํเนินงานทุกโครงการ บรษิทัฯ จะวางแผนการดาํเนินงานเป็นรายเดอืน และวางเป้าหมายปรมิาณ
ดนิหรอืถ่านหนิทีจ่ะสามารถขุดหรอืขนไดเ้พื่อใชใ้นการตดิตามปรมิาณขุดขนจรงิ อย่างไรกด็ ี การดําเนินงานอาจไม่
เป็นไปตามแผน เน่ืองจากสภาพเครือ่งจกัรทีม่อีายกุารใชง้านมาก การควบคุมการผลติ ณ หน้างาน หรอืปจัจยัภายนอก
อื่นๆ ทีไ่มส่ามารถควบคุมได ้ เช่น สภาพอากาศ สภาพเหมอืงเมื่อขดุจรงิ รวมถงึการทาํงานทีล่่าชา้หรอืผดิพลาดของ
ผูร้บัเหมารายอื่นๆ ทีอ่ยูใ่นพืน้ทีก่ารทาํงานเดยีวกบับรษิทั หรอืมกีระบวนการทํางานซึ่งสง่ผลกระทบต่อเน่ืองมาถงึการ
ผลติของบรษิทัฯ  

ทัง้น้ี หากบรษิทัฯ ไมส่ามารถดาํเนินงานใหเ้สรจ็ตามกําหนดเวลาในสญัญา บรษิทัฯ จะตอ้งชดใชค้่าเสยีหาย
จากการผดิสญัญา ซึง่ปกตอิยูท่ีอ่ตัรารอ้ยละ 0.1 ของมลูค่างานทีค่งคา้งอยู ่นบัจากวนัทีส่ ิน้สดุสญัญาจนถงึวนัทีบ่รษิทัฯ 
ทาํงานเสรจ็ หรอืแกไ้ขงานใหส้มบรูณ์  
  อยา่งไรกด็ ีบรษิทัฯ มมีาตรการในการลดความคลาดเคลื่อนระหวา่งปรมิาณงานจรงิและปรมิาณงานตามแผน 
โดยวเิคราะหค์วามสามารถในการผลติจรงิของเครื่องจกัรใหส้อดคลอ้งกบัหน้างานจรงิ ออกแบบระบบการทํางานที่
ยดืหยุน่ใหร้องรบักบัสถานการณ์ต่าง ๆ และวางแผนการดาํเนินงานทีห่น้างานอยา่งรอบคอบ นอกจากน้ีบรษิทัฯ ได้
วางกระบวนการตดิตามผลการปฏบิตังิานโดยทมีวศิวกรและผูป้ฏบิตังิานที่มคีวามชํานาญ ซึ่งสามารถทําใหเ้หน็ถงึ
ปญัหาการดาํเนินงานทีเ่กดิขึน้และสามารถแกไ้ขไดท้นัท่วงทอียา่งเป็นระบบ รวมถงึไดม้กีารประชุมเพื่อตดิตามผลการ
ปฏบิตังิานอยา่งสมํ่าเสมอ และประเมนิสถานการณ์ทีอ่าจมผีลกระทบต่อการทาํงานของบรษิทัฯ เพือ่หารอืกบัผูว้า่จา้ง 
อยา่งไรกด็ ีบรษิทัฯ ไมเ่คยทาํงานลา่ชา้กวา่แผนอยา่งมนียัสาํคญัและไมเ่คยถกูปรบัจากการดาํเนินงานทีล่า่ชา้  
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3.1.5.  ความเส่ียงจากการจดัหาเคร่ืองจกัรและแรงงานให้เพียงพอและเตม็ประสิทธิภาพ  

การใหบ้รกิารขดุขนดนิและถ่านหนิจําเป็นตอ้งอาศยัเครื่องจกัรและแรงงานในการดําเนินการ ซึง่ความพรอ้ม
และความสมบูรณ์ของเครื่องจกัรและแรงงานเป็นสว่นสาํคญัในการใหบ้รกิารทีม่คีุณภาพและต่อเน่ือง หากเครื่องจกัร 
หรอืแรงงานไม่เพยีงพอต่อการให้บรกิาร รวมถงึหากไม่สามารถจดัหาหรอืพฒันาบุคลากรที่มคีวามเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์ในตาํแหน่งงานทีส่าํคญัไดท้นั อาจสง่ผลใหบ้รษิทัฯ สง่มอบงานล่าชา้กวา่ทีก่ําหนดตามสญัญา หรอืทาํงาน
โดยขาดประสทิธภิาพ 

อยา่งไรกด็ ีบรษิทัฯ ไดต้ระหนกัถงึความเสีย่งดงักล่าว จงึไดว้างแผนการซ่อมบาํรุงเครื่องจกัรซึง่เป็นแผนการ
ซ่อมบํารุงเชิงป้องกันและเชิงบํารุงรกัษา รวมถึงได้มีการจดัหาและพฒันาบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญให้
สอดคลอ้งกบัแผนการดําเนินงานได้ทนั ตลอดจนการปรบัเปลี่ยนแผนการดงักล่าวอย่างสมํ่าเสมอใหเ้หมาะสมกบั
เหตุการณ์เฉพาะหน้าและการดําเนินงานจรงิเพื่อใหบ้รษิทัฯ สามารถประมาณการและควบคุมปรมิาณการสง่มอบให้
เป็นไปตามทีส่ญัญาจดัจา้งกาํหนด  

 
3.1.6.  ความเส่ียงจากกรณีถ่านหินถกูทดแทนด้วยพลงังานอ่ืน  

จากสภาวะการผลติไฟฟ้าของโลกทีม่แีนวโน้มในการใชพ้ลงังานทางเลอืกมากขึน้ เช่น พลงังานแสงอาทติย ์
พลงังานน้ํา หรอืพลงังานลม โดยในประเทศไทย กระทรวงพลงังานไดว้างแผนพฒันากําลงัการผลติไฟฟ้าของประเทศ
ไทยปี 2558 ถงึปี 2579 (“PDP 2015”) โดยมุง่เน้นทีจ่ะเพิม่สดัสว่นการผลติไฟฟ้าจากพลงังานทางเลอืกมากขึน้ จาก
รอ้ยละ 8 ในปี 2557 ถงึรอ้ยละ 15 ถงึ 20 ของสดัสว่นการใชเ้ชือ้เพลงิทัง้หมด ในปี 2579  

 
อยา่งไรกด็ ีในแผนพฒันาการผลติไฟฟ้าของประเทศไทย ฉบบัปี 2558 ถงึปี 2579 ไดร้ะบุแผนในการเพิม่

สดัสว่นพลงังานจากถ่านหนิลกิไนตเ์ช่นกนั โดยเพิม่จากรอ้ยละ 20 ในปี 2557 เป็น รอ้ยละ 20 ถงึ 25 ของสดัสว่นการ
ใชเ้ชือ้เพลงิทัง้หมด ในปี 2579 โดยสดัสว่นการใชเ้ชือ้เพลงิในการผลติไฟฟ้าของ กฟผ. สะสมตัง้แต่เดอืนมกราคมถงึ
เดอืนพฤศจกิายนปี 2560 ปรากฏวา่โรงไฟฟ้าถ่านหนิแมเ่มาะซึง่มกีาํลงัการผลติปจัจุบนัอยูท่ีป่ระมาณ 2,400 เมกะวตัต ์
มกีารผลติไฟฟ้าคดิเป็นรอ้ยละ 23.53 ของการผลติไฟฟ้าทัง้หมดในประเทศไทย และคาดวา่กําลงัการผลติไฟฟ้าของ
โรงไฟฟ้าถ่านหนิจะเพิม่ขึน้ (1) 4,365 เมกะวตัต ์ในปี 2558 ถงึปี 2568 จากโครงการทีไ่ดร้บัสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าแลว้ 
และ (2) 3,000 เมกะวตัต ์จากโครงการทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ในปี 2569 ถงึปี 2579 

 
สดัส่วนการใช้เช้ือเพลิงผลิตพลงังานไฟฟ้าในระบบของ กฟผ. ปี 2560 

ประเภทเช้ือเพลิง 
สะสมเดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2560 

จาํนวน (ล้านกิโลวตัตช์ัว่โมง) ร้อยละ 
ก๊าซธรรมชาต ิ 111,091.50 63.64 
ถ่านหนิ (รวมลกิไนต)์ 41,070.70 23.53 
พลงังานหมนุเวยีน (พลงัน้ํา,อื่นๆ) 20,109.58 11.52 
น้ํามนัเตา 216.76 0.12 
น้ํามนัดเีซล 184.34 0.11 
อื่นๆ (สปป.ลาว,มาเลเซยี,ลาํตะคองชลภาวฒันา) 1,888.10 1.08 
รวม 174,560.98 100.00 

ท่ีมา: กองสารสนเทศ ฝา่ยสือ่สารองคก์าร กฟผ.  
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นอกจากน้ี  ณ ปจัจุบนั ประเทศไทยมกีารใชพ้ลงังานจากถ่านหนิในสดัสว่นทีต่ํ่าเมื่อเปรยีบเทยีบกบัประเทศ
เพื่อนบา้น เช่น ฟิลปิปินส ์มาเลเซยี และเวยีดนาม ทีม่อีตัราการใชพ้ลงังานถ่านหนิในปี 2559 รอ้ยละ 46 รอ้ยละ 41 
และรอ้ยละ 37 ตามลาํดบั  

 
3.1.7. ความเส่ียงเร่ืองผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม  

ตามนโยบายและแผนการดําเนินงานเกี่ยวกบัธุรกจิเหมอืงของ กฟผ. ระบุให ้ “ผูร้บัจา้งตอ้งปฏบิตัติาม
มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม ตามรายงานการ
วเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม (EIA) รวมถงึเงือ่นไขหรอืขอ้กําหนดทีส่ว่นราชการกําหนดหรอืกําหนดเพิม่เตมิ เช่น 
เงือ่นไขหนงัสอืแนบทา้ยอนุญาต เงือ่นไขในการออกประทานบตัร และมาตรการป้องกนัตามแผนผงัโครงการทาํเหมอืง
แร ่เป็นตน้” ดงันัน้ ในสญัญาจดัจา้งการขดุขนดนิ และ/หรอื ถ่านหนิผ่านกจิการรว่มคา้ ไอทดี ี– เอสควิ และสญัญาจดั
จา้งทีบ่รษิทัฯ เขา้ทาํโดยตรงกบั กฟผ. สาํหรบัโครงการ 7 และโครงการ 8 ไดก้ําหนดใหบ้รษิทัฯ ตอ้งปฏบิตัติามเกณฑ์
มาตรฐานสิง่แวดลอ้มที ่กฟผ. กําหนดดว้ย เช่น การฉีดพรมน้ําทีห่น้างานดนิก่อนการขดุในช่วงแลง้ การตดิตัง้ระบบฉีด
พรมน้ําหน้าระบบเครื่องโม ่ เครื่องตกัและสายพาน เพื่อรกัษาคุณภาพอากาศ ขอ้กําหนดในการเจาะรรูะเบดิเพื่อไมใ่ห้
เกดิการสัน่สะเทอืนที่เกนิค่ามาตรฐาน และการจดัทํากองดนิให้อยู่ในสภาพที่ลดการพงัทลายของดนิและลดการ
ปนเป้ือนสูแ่หลง่น้ํา เป็นตน้  
 

บรษิทัฯ ไดด้าํเนินการตามมาตรฐานที ่กฟผ. กาํหนดอยา่งเครง่ครดัและมกีารตรวจสอบคา่มาตรฐานอยา่งสมํ่า
เสมอ นอกจากน้ี การดาํเนินงานของบรษิทัฯ จะเกีย่วขอ้งกบัการเปิดหน้าดนิ ขดุขนดนิและถ่านหนิเท่านัน้ โดยไมไ่ด้
เกีย่วขอ้งกบักระบวนการหลกัของการผลติไฟฟ้า เช่น กระบวนการเผาไหม ้ กระบวนการกําจดัซากเชือ้เพลงิ เป็นตน้        
นอกจากน้ี พืน้ทีด่าํเนินงานของบรษิทัฯ ถกูจดัสรรใหเ้ปิดพืน้ทีเ่ปิดกวา้งและหา่งไกลจากแหล่งชุมชน ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึ
มคีวามเสีย่งน้อยมากทัง้ในเรือ่งผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มและผลกระทบต่อชุมชนรอบขา้ง  
 

นอกจากน้ี บรษิทัฯ ยงัเขา้รว่มกบั กฟผ. ในโครงการเพื่อชุมชนในบรเิวณรอบเหมอืงแมเ่มาะอยา่งสมํ่าเสมอ
เพือ่สือ่สาร ทาํความเขา้ใจ และสรา้งความสมัพนัธท์ีด่กีบัชุมชน  

 
3.1.8 ความเส่ียงในการจดัหาบคุลากรท่ีมีประสบการณ์และเฉพาะทาง  

การใหบ้รกิารขดุขนดนิและถ่านหนิจําเป็นตอ้งอาศยัเครื่องจกัรและแรงงานในการดําเนินการ ซึง่ความพรอ้ม
และความสมบูรณ์ของเครื่องจกัรและแรงงานเป็นสว่นสาํคญัในการใหบ้รกิารทีม่คีุณภาพและต่อเน่ือง หากเครื่องจกัร 
หรอืแรงงานไม่เพยีงพอต่อการให้บรกิาร รวมถงึหากไม่สามารถจดัหาหรอืพฒันาบุคลากรที่มคีวามเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์ในตาํแหน่งงานทีส่าํคญัไดท้นั อาจสง่ผลใหบ้รษิทัฯ สง่มอบงานตามทีส่ญัญาจา้งกําหนดล่าชา้และอาจตอ้ง
เสยีคา่ปรบัในกรณีดงักลา่ว 

 
อยา่งไรกด็ ีบรษิทัฯ ไดต้ระหนกัถงึความเสีย่งดงักลา่ว จงึไดว้างแผนจดัหาและพฒันาบุคลากรทีม่คีวามรูค้วาม

เชี่ยวชาญให้สอดคล้องกบัแผนการดําเนินงานได้ทนั ตลอดจนการปรบัเปลีย่นแผนการดงักล่าวอย่างสมํ่าเสมอให้
เหมาะสมกบัเหตุการณ์เฉพาะหน้าและการดาํเนินงานจรงิเพื่อใหบ้รษิทัฯ สามารถประมาณการและควบคุมปรมิาณการ
สง่มอบใหเ้ป็นไปตามทีส่ญัญาจดัจา้งกาํหนด  

 
นอกจากน้ี ในดา้นการวางแผนพฒันาบุคลากรและแรงงาน บรษิทัฯ ยงัมกีารนําระบบจดัแผน Career Path 

หรอืการพฒันาสายอาชพีใหก้บับุคลากรของบรษิทัฯ โดยปจัจุบนัเน้นเฉพาะสายงานทีม่คีวามสาํคญัเป็นหลกั เพื่อให้
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บุคลากรเหน็การเตบิโตในสายอาชพีระหว่างทํางาน และระบบ Succession Nominee เพื่อวางแผนพฒันาขดี
ความสามารถของบุคลากรในกลุ่มงานที่สาํคญัของบรษิทัฯ เพื่อเตรยีมความพรอ้มที่จะปฏบิตังิานในตําแหน่งงานที่
สงูขึน้ หรอืรองรบัตาํแหน่งงานทดแทนต่อไป 
 
3.2.  ความเส่ียงด้านการเงิน  
 
3.2.1.  ความเส่ียงด้านสภาพคล่องของบริษทัฯ  

บรษิทัฯ ดาํเนินธุรกจิในลกัษณะโครงการ ทีต่อ้งใชเ้งนิกูจ้ากธนาคารพาณิชย ์(Project Finance) ทาํใหบ้รษิทัฯ 
มสีภาพคล่องค่อนขา้งตํ่าตลอดมา ในขณะทีปี่ 2560 มคีวามตอ้งการใชเ้งนิลงทุนและเงนิหมุนเวยีนจํานวนมากเพื่อ
เตรยีมการสาํหรบัโครงการแม่เมาะ 8 จงึทําใหใ้นปี   2560   มสีภาพคล่องทีล่ดลง ซึ่งคาดวา่เมื่อบรษิทัฯ สามารถ
ดําเนินโครงการแม่เมาะ 8 ได้เต็มประสทิธภิาพด้วยระบบสายพานและเครื่องจกัรขนาดใหญ่ที่ตดิตัง้เสรจ็และพรอ้ม
ดาํเนินงาน บรษิทัฯ จะมกีระแสเงนิสดรบัทีด่ขี ึน้ 

 

อตัราส่วนสภาพคล่อง หน่วย 
งบการเงินรวม 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
อตัราสว่นสภาพคลอ่ง เทา่ 0.64 1.30 0.52 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเรว็ เทา่ 0.41 0.90 0.31 

 
อยา่งไรกด็ ี บรษิทัฯ ยงัคงมมีมีาตรการอื่นๆ เพื่อรองรบัหากบรษิทัฯ ขาดสภาพคล่อง อาท ิ (1) การทํา 

Leasing ของเครื่องจกัรทีม่อียูใ่นปจัจุบนั (2) การเจรจากบัเจา้หน้ีการคา้ ในกรณีทีบ่รษิทัฯ ซือ้สนิคา้หรอืจดัจา้งทาํงาน
ใหม ่บรษิทัฯ จะจดัเงือ่นไขการชาํระเงนิทีเ่หมาะสม และ (3) การบรหิารและเจรจาระยะเวลาการชาํระเงนิสาํหรบัการ
จดัหาเครื่องจกัรทีม่มีลูค่าเงนิลงทุนสงู เป็นตน้ นอกจากน้ี บรษิทัฯ ยงัไดม้มีาตรการบรหิารจดัการตน้ทุนและวางแผน
คา่ใชจ้า่ยและการดาํเนินงานดงัทีก่ลา่วไวแ้ลว้ขา้งตน้ 

 
3.2.2.  ความเส่ียงจากการผิดเง่ือนไขสญัญาเงินกู้  

ตามทีใ่นสญัญาเงนิกูท้ีบ่รษิทัฯ ไดต้กลงกบัธนาคารพาณิชยส์าํหรบัโครงการทีบ่รษิทัฯ ดาํเนินงาน มกีารระบุ
เงื่อนไขสญัญาว่าดว้ยการดํารงอตัราส่วนทางการเงนิ เช่น อตัราส่วนหน้ีสนิที่มภีาระดอกเบีย้ต่อทุน อตัราส่วน
ความสามารถในการชาํระหน้ี เป็นตน้ บรษิทัฯ จงึมคีวามเสีย่งทีอ่าจผดิเงือ่นไขในการดํารงอตัราสว่นทางการเงนิได ้
หากบรษิทัฯ มสีดัส่วนหน้ีสนิที่มภีาระดอกเบี้ยเกนิกว่าทุนหรอืกําไรน้อยเกนิกว่าภาระหน้ีในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง 
อย่างไรกต็าม สาํหรบัการดาํเนินงานในโครงการแม่เมาะ 7 ในปี 2560 กจิการรว่มคา้ ITD-SQ ไดม้กีารชาํระคนืเงนิกู้
จากธนาคารครบทัง้จาํนวนแลว้  ในขณะที ่โครงการแมเ่มาะ 8 และหงสา ธนาคารไดก้ําหนดใหบ้รษิทัฯ ดาํรงอตัราสว่น 
Debt Service Coverage Ratio (DSCR) ไวใ้นอตัราไมต่ํ่ากวา่ 1.2:1 ดาํรงอตัราสว่นหน้ีสนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ต่อกําไร
ก่อนคา่ใชจ้า่ยดอกเบีย้ ภาษ ีค่าเสือ่มราคาและตดัจาํหน่าย (EBITDA) ไวใ้นอตัราไมเ่กนิ 4:1 และดาํรงอตัราสว่นหน้ีสนิ
ทีม่ภีาระดอกเบีย้ต่อทุนไวใ้นอตัราสว่นไม่เกนิ 2:1   ซึง่แมว้า่ ณ สิน้ปี 2560 บรษิทัฯ มอีตัราสว่นหน้ีสนิทีม่ภีาระ
ดอกเบี้ยต่อกําไรก่อนค่าใชจ้่ายดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและตดัจําหน่าย สงูกว่าที่กําหนดเลก็น้อยเน่ืองจากความ
ลา่ชา้ในการจดัการพืน้ทีเ่พือ่ตดิตัง้เครือ่งจกัรโครงการแมเ่มาะ 8 ทาํใหผ้ลกําไรตํ่ากวา่ทีค่าดการณ์ อยา่งไรกด็ ี บรษิทัฯ 
สามารถเจรจากบัธนาคารเพื่อขอผ่อนผนัการดํารงอตัราส่วนดงักล่าวไดต้ามความจําเป็นที่ทําใหผ้ดิเงื่อนไข อกีทัง้ 
บรษิทัฯยงัมมีาตรการทีจ่ะจดัการโครงสรา้งเงนิทุนของบรษิทัฯ ใหเ้หมาะสม รวมถงึการเจรจาเพื่อลดตน้ทุนทางการเงนิ
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จากการกู้ยมืเงนิเพื่อดําเนินโครงการแม่เมาะ 8 และหงสา โดยได้รบัการปรบัลดอตัราดอกเบี้ยเงนิกู้ยมืระยะยาวจาก
อตัรา MLR-1% เป็น MLR-1.5% ตัง้แต่เดอืนธนัวาคม 2560 
อตัราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน 

อตัราส่วนสภาพคล่อง หน่วย 
งบการเงินรวม 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

อตัราสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (D/E Ratio) เทา่ 5.07 1.67 2.97 

อตัราสว่นหน้ีสนิ ทีม่ภีาระดอกเบีย้ต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (IBD to EQUITY) เทา่ 3.00 1.12 2.00 

อตัราสว่นหน้ีสนิ ทีม่ภีาระดอกเบีย้ต่อ (IBD to EBITDA)  เทา่ 3.25 2.15 4.35 

อตัราสว่นความสามารถในการชาํระหน้ี (DSCR) เทา่ 1.38 2.59 2.14 
 
3.3.  ความเส่ียงอ่ืนๆ 

 
3.3.1  ความเส่ียงในการลดลงของราคาหุ้นจากการใช้สิทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ 
แก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานด้วยราคาใช้สิทธิท่ีตํา่กว่าการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชน  

ตามที ่ บรษิทัฯ ไดม้มีตอิอกใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทัฯ แก่กรรมการ ผูบ้รหิาร และ
พนกังานของบรษิทัฯ (“ใบสาํคญัแสดงสทิธฯิ”) ตามมตทิีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2559 ของบรษิทัฯ เมื่อวนัที ่15 
กรกฎาคม 2559 จาํนวนทัง้หมด 20 ลา้นหน่วย หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 1.74 ของทุนชาํระแลว้ภายหลงัการเสนอขายหุน้ใน
ครัง้น้ีและภายหลงัการใชส้ทิธติามใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ หากมกีารซือ้หุน้ในการเสนอขายแก่ประชาชนทัว่ไปเตม็จาํนวน 
และมกีารใชส้ทิธติามใบสาํคญัแสดงสทิธเิตม็จาํนวน โดยใบสาํคญัแสดงสทิธดิงักล่าวมอีายุ 5 ปี และมสีทิธทิีจ่ะซือ้หุน้
สามญัของบรษิทัฯ ได ้1 หุน้ต่อ 1 หน่วย ทีร่าคาใชส้ทิธ ิ1 บาทต่อหุน้ (เวน้แต่จะมกีารปรบัราคาการใชส้ทิธติามเงือ่นไข
การปรบัสทิธ)ิ ซึง่ตํ่ากวา่ราคาหุน้ทีเ่สนอขายต่อประชาชน ดงันัน้ ผูล้งทุนทัว่ไปจงึอาจมคีวามเสีย่งจากการลดลงของ
ราคาหุน้ภายหลงัจากทีหุ่น้ซึง่กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิทัฯ ไดร้บัจากการใชส้ทิธใิบสาํคญัแสดงสทิธฯิ ที่
จะซือ้หุน้สามญัของบรษิทัฯ ดงักลา่ว เขา้ซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์  

 
อยา่งไรกด็ ีผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธฯิ จะสามารถใชส้ทิธไิดใ้นวนัที ่30 มถุินายน และวนัที ่30 ธนัวาคมของแต่

ละปี และบรษิทัฯ ไดก้าํหนดวนัใชส้ทิธคิรัง้แรก ดงัน้ี  
1. รอ้ยละ 50 ของใบสาํคญัแสดงสทิธฯิ ทัง้หมด จะสามารถใชส้ทิธไิดค้รัง้แรกในวนัที ่30 ธนัวาคม 2560  
2. ใบสาํคญัแสดงสทิธฯิ สว่นทีเ่หลอื จะสามารถใชส้ทิธไิดค้รัง้แรกในวนัที ่30 ธนัวาคม 2561  

 
ทัง้น้ี ณ วนัที ่30 ธนัวาคม 2560 ซึ่งเป็นวนัใชส้ทิธคิรัง้แรก มกีรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังานของบรษิทัฯ ใช้

สทิธซิือ้หุน้สามญัทัง้สิน้ 4,870,150 หน่วย คดิเป็นรอ้ยละ 24.35 ของจาํนวนใบสาํคญัแสดงสทิธทิัง้หมด  
นอกจากน้ี ในสว่นของใบสาํคญัแสดงสทิธฯิ จาํนวน 2 ลา้นหน่วย ซึง่ไดม้อบหมายใหพ้นกังานของบรษิทัฯ  

3 รายเป็นผูร้บัช่วงซือ้หลกัทรพัย ์ เน่ืองจากบรษิทัฯ มคีวามประสงคท์ีจ่ะสาํรองใบสาํคญัแสดงสทิธฯิ จาํนวนดงักล่าว 
เพื่อจะจดัสรรใหแ้ก่ผูท้ีจ่ะเขา้มาดาํรงตําแหน่งผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัฯ และมสีทิธไิดร้บัใบสาํคญัแสดงสทิธฯิ ใน
อนาคต ภายในระยะเวลา 2 ปีจากวนัทีหุ่น้ของบรษิทัฯ เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ในกรณีทีม่กีารจดัสรรให้
ผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัฯ และมสีทิธไิดร้บัใบสาํคญัแสดงสทิธฯิ ดงักล่าวในอนาคต โดยหากบรษิทัฯ ยงัไมส่ามารถ
จดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธฯิ สว่นทีเ่หลอืไดค้รบ 2 ลา้นหน่วย ภายในระยะเวลา 2 ปีนบัจากวนัทีหุ่น้ของบรษิทัฯ เขา้จด
ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ บรษิทัฯ จะดาํเนินการยกเลกิใบสาํคญัแสดงสทิธฯิ จาํนวนทีเ่หลอืทัง้หมด 
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4 สินทรพัยท่ี์ใช้ในการประกอบธรุกิจ 

4.1. ทรพัยสิ์นถาวรหลกั 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยมทีรพัยส์นิทีใ่ชเ้ป็นหลกัประกนัในการประกอบธุรกจิ หลงัหกัคา่เสือ่ม
ราคาสะสมทีป่รากฏในงบแสดงฐานะทางการเงนิรวมของบรษิทัฯ รวมทัง้หมดเทา่กบั 8,058.3 ลา้นบาท โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 

ประเภททรพัยสิ์น สถานท่ีตัง้ 
วตัถปุระสงค์
การถือครอง 

ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มลูค่าตามบญัชี
(สทุธิ) 

ภาระผกูพนั* 

1 ทดีนิ   

โฉนดเลขที ่60240  2 ไร ่0 
งาน 35 
ตารางวา 

ทีต่ ัง้47/10 ซอยอมรพนัธ ์4 ถนน
วภิาวดรีงัสติ แขวงลาดยาว เขต
จตุจกัร กรุงเทพมหานคร 

ทีต่ ัง้สาํนกังาน บรษิทัฯ เป็น
เจา้ของ 

33.4 ลา้นบาท ใชเ้ป็นหลกัประกนัใน
วงเงนิกูย้มืและวงเงนิ
สนิเชือ่อืน่กบัธนาคาร
ไทยพาณิชย ์ (มลูคา่
วงเงนิรวม 2,875 ลา้น
บาท) 

โฉนดเลขที ่135854 0 ไร ่1 
งาน 78 
ตารางวา 

ทีต่ ัง้ 191/18 หมูท่ี ่8 ตาํบลพชิยั 
อาํเภอเมอืง จงัหวดัลาํปาง 

พืน้ทีร่อพฒันา
เพือ่จดัสรรเป็น
สวสัดกิาร
พนกังานใน
อนาคต 

 

บรษิทัฯ เป็น
เจา้ของ 

0.2 ลา้นบาท 

ไมม่ ี

โฉนดเลขที ่135843  1 ไร ่3 
งาน 99 
ตารางวา 

ตาํบลพชิยั อาํเภอเมอืงลาํปาง  
จงัหวดัลาํปาง 

1.5 ลา้นบาท 

โฉนดเลขที ่135915  0 ไร ่2 
งาน 49 
ตารางวา 

ตาํบลพชิยั อาํเภอเมอืงลาํปาง  
จงัหวดัลาํปาง 

0.4 ลา้นบาท 

โฉนดเลขที ่32359  3 ไร ่0 
งาน 41 
ตารางวา 

ตาํบลพชิยั อาํเภอเมอืงลาํปาง  
จงัหวดัลาํปาง 

1.9 ลา้นบาท 

โฉนดเลขที ่135845  1 ไร ่0 
งาน 3 
ตารางวา 

ตาํบลพชิยั อาํเภอเมอืงลาํปาง  
จงัหวดัลาํปาง 

0.6 ลา้นบาท 

โฉนดเลขที ่135846  0 ไร ่3 
งาน 71 
ตารางวา 

ตาํบลพชิยั อาํเภอเมอืงลาํปาง  
จงัหวดัลาํปาง 

0.5 ลา้นบาท 

รวมท่ีดิน 38.5 ล้านบาท  
2 อาคาร   
 -อาคารสาํนกังานสงู 7 ชัน้ 47/10 ซอยอมรพนัธ ์4 ถนนวภิาวดี

รงัสติ แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร 
กรุงเทพมหานคร 
 

ทีต่ ัง้โครงการ บรษิทัฯ เป็น
เจา้ของ 

143.6 ลา้นบาท ใชเ้ป็นหลกัประกนัใน
วงเงนิกูย้มืและวงเงนิ
สนิเชือ่อืน่กบัธนาคาร
ไทยพาณิชย ์(มลูคา่
วงเงนิรวม 2,875 ลา้น

บาท) 
-คลงัเกบ็พสัดุน้ํามนั,เรอืแถว
พนกังาน,บา้นพกัวศิวกร,บา้นพกั
รบัรอง,โรงเกบ็น้ํามนัหลอ่ลืน่,ตูค้อน
เทนเนอร,์สาํนกังานเคลือ่นที ่

การไฟฟ้าฝา่ยผลติแหง่ประเทศไทย 
ประทานบตัรเลขที ่20148/15918 
ตาํบลแมเ่มาะ อาํเภอแมเ่มาะ 
จงัหวดัลาํปาง 

ทีต่ ัง้โครงการ เป็นเจา้ของ ไมม่ ี

-บา้นพกัพนกังาน,อาคารสาํนกังาน
สนาม,อาคาร(Main Work Shop),
ลานเกบ็น้ํามนั,บา้นพกัวศิวกร,

การไฟฟ้าฝา่ยผลติแหง่ประเทศไทย 
ประทานบตัรเลขที ่20148/15918 
ตาํบลแมเ่มาะ อาํเภอแมเ่มาะ 

ทีต่ ัง้โครงการ ITD-SQ JV 
เป็นเจา้ของ 

ไมม่ ี
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ประเภททรพัยสิ์น สถานท่ีตัง้ 
วตัถปุระสงค์
การถือครอง 

ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มลูค่าตามบญัชี
(สทุธิ) 

ภาระผกูพนั* 

อาคารเกบ็สนิคา้,โรงซ่อมบาํรุง, จงัหวดัลาํปาง 
 

-ตูค้อนเทนเนอร(์สาํนกังานเคลือ่นที)่ 
,บา้นพกัพนกังานทอ้งถิน่,บา้นพกั
พนกังานคนไทย,บา้นพกัวศิวกร,
สาํนกังานโครงการ 

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

ทีต่ ัง้โครงการ บรษิทัฯ เป็น
เจา้ของ 

ไมม่ ี

3 เครือ่งจกัรและอุปกรณ์   
 -เครือ่งจกัรหลกั,เครือ่งจกัรชว่ย,และ

เครือ่งมอืต่างๆ สาํหรบัการ
ดาํเนินงานภายในโครงการ 

การไฟฟ้าฝา่ยผลติแหง่ประเทศไทย 
ประทานบตัรเลขที ่20148/15918 
ตาํบลแมเ่มาะ อาํเภอแมเ่มาะ 
จงัหวดัลาํปาง 

ใชด้าํเนินงาน
ภายใน
โครงการ 

บรษิทัฯ เป็น
เจา้ของ 

 

4, 127.8 ลา้นบาท บางสว่นใชเ้ป็น
หลกัประกนัวงเงนิกูแ้ละ
วงเงนิสนิเชือ่อืน่ของ

ธนาคารกรุงไทย (มลูคา่
วงเงนิรวม 8,630 ลา้น
บาท) สาํหรบัโครงการ

แมเ่มาะ 

-เครือ่งจกัรหลกั,เครือ่งจกัรชว่ย,และ
เครือ่งมอืต่างๆ สาํหรบัการ
ดาํเนินงานภายในโครงการ 

การไฟฟ้าฝา่ยผลติแหง่ประเทศไทย 
ประทานบตัรเลขที ่20148/15918 
ตาํบลแมเ่มาะ อาํเภอแมเ่มาะ 
จงัหวดัลาํปาง 

ใชด้าํเนินงาน
ภายใน
โครงการ 

ITD-SQ JV 
เป็นเจา้ของ 

-เครือ่งจกัรหลกั,เครือ่งจกัรชว่ย,และ
เครือ่งมอืต่างๆ สาํหรบัการ
ดาํเนินงานภายในโครงการ 

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

ใชด้าํเนินงาน
ภายใน
โครงการ 

บรษิทัฯ เป็น
เจา้ของ 

บางสว่นใชเ้ป็น
หลกัประกนัวงเงนิกูแ้ละ
วงเงนิสนิเชือ่อืน่ของ
ธนาคารไทยพาณิชย ์

(มลูคา่วงเงนิรวม 7,903 
ลา้นบาท) สาํหรบั
โครงการหงสา 

4 แคม้ป์  บรษิทัฯ เป็น
เจา้ของ 

16.0 ลา้นบาท ไมม่ ี

5 เครือ่งตกแต่ง  บรษิทัฯ เป็น
เจา้ของ 

5.4 ลา้นบาท ไมม่ ี

6 อุปกรณ์สาํนกังาน  บรษิทัฯ เป็น
เจา้ของ 

5.4 ลา้นบาท ไมม่ ี

7 ยานพาหนะ  บรษิทัฯ เป็น
เจา้ของ/เชา่ซือ้ 

12.4 ลา้นบาท ไมม่ ี

8 สนิทรพัยร์ะหวา่งทาํ  บรษิทัฯ เป็น
เจา้ของ 

3,673.3 ลา้นบาท ไมม่ ี

9 อะไหลท่ีใ่ชด้าํเนินงาน  บรษิทัฯ เป็น
เจา้ของ 

35.9 ลา้นบาท ไมม่ ี

รวมสินทรพัยถ์าวรหลกั 8, 058.3 ล้านบาท  

สนิทรพัยข์องบรษิทัฯ มอีายกุารใชง้านเฉลีย่ดงัต่อไปน้ี 

สินทรพัย ์ อายกุารใช้งาน 

อาคาร 10 – 20 ปี และตามอายุโครงการ 
แคม้ป์ 5 ปี 
เครือ่งจกัรและอุปกรณ์ 5 – 10 ปี และตามอายุโครงการ 
เครือ่งตกแต่ง 5 ปี 
อุปกรณ์สาํนกังาน 5 ปี 
ยานพาหนะ 4 – 5 ปี 
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โดยสนิทรพัยท์ีเ่ป็นเครือ่งจกัรและอุปกรณ์ทีบ่รษิทัฯ ใชใ้นการดาํเนินการในโครงการเหมอืงแมเ่มาะจะประกอบดว้ย
สนิทรพัยท์ีบ่รษิทัฯ จดัซือ้ใหมแ่ละสนิทรพัยเ์ดมิของบรษิทัฯ ทีนํ่ามาซ่อมแซมฟ้ืนฟูสภาพเครือ่งจกัรเพือ่กลบัมาใชใ้หม ่ทาํให้
สามารถนํามาใชไ้ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพในโครงการและเพิม่อายกุารใชง้านใหใ้กลเ้คยีงกบัเครื่องจกัรใหม ่(Recondition) 

4.2 สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนท่ีถือไว้เพ่ือขาย 
 

กจิการรว่มคา้เอสควิ-ไอทดี ี ไดใ้หบ้รกิารขดุและขนดนิ กบัการไฟฟ้าฝา่ยผลติแหง่ประเทศไทยและกจิการรว่มคา้ไอทดี-ีเอส

ควิ แลว้เสรจ็ในระหวา่งเดอืนมถุินายน 2558 และกนัยายน 2559 ตามลาํดบั ปจัจุบนัการดาํเนินงานของกจิการรว่มคา้ เอสควิ-ไอที

ด ีเป็นเรือ่งของการเรยีกเกบ็หน้ีจากลกูคา้ การจา่ยชาํระหน้ีและการขายสนิทรพัย ์

ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2560  สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนทีถ่อืไวเ้พือ่ขายเป็นเครือ่งจกัรและอุปกรณ์จาํนวน 164.81 ลา้นบาท 

และ167.63 ลา้นบาท ตามลาํดบั (สทุธจิากขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของสนิทรพัยจ์าํนวน 28.96 ลา้นบาท และ 26.30 ลา้นบาท 

ตามลาํดบั) 

การขายสนิทรพัยด์งักลา่วอยูร่ะหวา่งตกลงกนัเรือ่งราคากบัผูร้ว่มคา้ ซึง่ผูบ้รหิารคาดวา่การซือ้ขายจะเสรจ็สิน้ภายใน ไตร

มาส 2 ปี 2561 

 

ประเภททรพัยสิ์น สถานท่ีตัง้ 
วตัถปุระสงค์
การถือครอง 

ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มลูค่าตามบญัชี
(สทุธิ) 

ภาระผกูพนั* 

1 สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนทีถ่อืไวเ้พือ่ขาย 

- เครือ่งจกัรหลกั, เครือ่งจกัรยอ่ยและ
อุปกรณ์ในการดาํเนินงานภายใน
โครงการ 

การไฟฟ้าฝา่ยผลติแหง่

ประเทศไทย ประทานบตัร

เลขที ่20148/15918 ตาํบล

แมเ่มาะ อาํเภอแมเ่มาะ 

จงัหวดัลาํปาง 

- เป็นเจา้ของ 164.8 ลา้นบาท บางสว่นใชเ้ป็น
หลกัประกนัใน
การกูย้มืเงนิจาก
ธนาคารไทย

พาณชิย(์จาํนวน 
1,400 ลา้นบาท) 

อยา่งไรกด็ ี
เน่ืองจากโครงการ
แมเ่มาะ 7/1 แลว้
เสรจ็ในเดอืน
กนัยายน 2558  

โดยบรษิทัฯ อยูใ่น
ระหวา่งการ

ดาํเนินการเพือ่
ปลดทรพัยส์นิ
ดงักล่าวจากการ
เป็นหลกัประกนั 

 

4.3 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนท่ีสาํคญัในการประกอบธรุกิจของบริษทั 
 ปจัจุบนับรษิทั มสีนิทรพัยท์ีไ่มม่ตีวัตนทีส่าํคญัในการประกอบธุรกจิของบรษิทั คอืโปรแกรมคอมพวิเตอร ์ซึง่แสดงราคา
ทุนสทุธจิากตดัจาํหน่ายสะสม โดยคา่ตดัจาํหน่ายคาํนวณโดยวธิเีสน้ตรงตลอดอายกุารใชง้าน 
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ประเภททรพัยสิ์น สถานท่ีตัง้ 
วตัถปุระสงค์
การถือครอง 

ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มลูค่าตามบญัชี
(สทุธิ) 

ภาระผกูพนั* 

1 สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 
-โปรแกรมคอมพวิเตอร ์

ทีต่ ัง้ 47/10 ซอยอมรพนัธ ์4
ถนนวภิาวดรีงัสติ แขวง
ลาดยาว เขตจตุจกัร 
กรงุเทพมหานคร 

เพือ่ใชบ้นัทกึ
และบรหิาร
ขอ้มลูการ
จดัทาํบญัช ี

เป็นเจา้ของ 0.02 ลา้นบาท ไมม่ ี

 
4.4 ประกนัภยัของสินทรพัยท่ี์ใช้ในการประกอบธรุกิจ 

 
กรมธรรมประกนัภยัของกลุม่บรษิทัฯ เป็นประเภทกรมธรรมป์ระกนัความเสีย่งทรพัยส์นิ และกรรมธรรมป์ระกนัอคัคภียั ซึง่

ครอบคลุมถงึความสญูเสยีหรอืความเสยีหายต่อสงัหารมิทรพัยแ์ละอสงัหารมิทรพัยอ์นัเกดิจากอคัคภียัและอุบตัเิหตุต่าง ๆ 
(Property Damage) โดยรวมความเสยีหายต่อเครือ่งจกัร (Machinery Breakdown) รวมทัง้แผน่ดนิไหวและน้ําทว่ม 

กลุม่บรษิทัฯ มจีาํนวนเงนิเอาประกนัตามตารางกรมธรรมด์งักล่าว ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560  ทัง้หมด 6,370.3 ลา้นบาท 
โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี  

บริษทั รายละเอียดทรพัยสิ์นเอาประกนั/ประเภทประกนั ผูร้บัผลประโยชน์ วงเงินประกนั 
บรษิทัฯ 
 

อาคารสาํนกังานในโครงการเหมอืงถ่านหนิ 
อาคารสาํนกังานใหญ่ 
เครือ่งจกัรกลหลกั เครือ่งจกัรชว่ยและทรพัยส์นิอื่นๆ 

บรษิทัฯ 
ธนาคารไทยพาณชิย ์
บรษิทัฯ 

1.4 ลา้นบาท 
70.0 ลา้นบาท 

3, 389.7 ลา้นบาท 

SQ-ITD JV เครือ่งจกัรกลหลกั เครือ่งจกัรชว่ยและทรพัยส์นิอื่นๆ ธนาคารไทยพาณชิย ์ 450.9 ลา้นบาท 
ITD-SQ JV เครือ่งจกัรกลหลกั เครือ่งจกัรชว่ยและทรพัยส์นิอื่นๆ ธนาคารกรงุไทย 2, 458.3 ลา้นบาท 

 
4.5 นโยบายการลงทนุในบริษทัย่อย บริษทัร่วม และกิจการร่วมค้าในอนาคต 

บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จาํกดั (มหาชน) มนีโยบายการลงทุนและบรหิารงานในบรษิทัยอ่ยและบรษิทัรว่ม โดยจะลงทุนใน
ธุรกจิทีม่คีวามเกีย่วเน่ือง ใกลเ้คยีง หรอืก่อใหเ้กดิประโยชน์และสนบัสนุนการดาํเนินธุรกจิของบรษิทั เพื่อเสรมิสรา้งความมัน่คง 
และผลการดาํเนินงานของบรษิทั  

นอกจากน้ี ในการกาํกบัดแูลการดาํเนินงานของบรษิทัยอ่ยและบรษิทัรว่มนัน้ บรษิทัจะสง่ตวัแทนของบรษิทัซึง่มคีุณสมบตัิ
และประสบการณ์ทีเ่หมาะสมกบัธุรกจิทีบ่รษิทัเขา้ลงทุนเขา้เป็นกรรมการในบรษิทัยอ่ยและบรษิทัรว่มของบรษิทัดงักลา่ว โดย
ตวัแทนดงักลา่วอาจเป็นประธานกรรมการ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร กรรมการ ผูบ้รหิารระดบัสงู หรอืบุคคลใด ๆ ของบรษิทัที่
ปราศจากผลประโยชน์ขดัแยง้กบัธุรกจิของบรษิทัยอ่ยและบรษิทัรว่มเหลา่นัน้ ทัง้น้ี เพือ่ใหบ้รษิทัสามารถควบคุมดแูลกจิการ และ
การดาํเนินงานของบรษิทัยอ่ยไดเ้สมอืนเป็นหน่วยงานหน่ึงของบรษิทั และ/หรอืสามารถตรวจสอบดแูลการดาํเนินกจิการของ
บรษิทัรว่มไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ บรษิทัจงึกาํหนดใหต้วัแทนของบรษิทัจะตอ้งบรหิารจดัการธุรกจิของบรษิทัยอ่ย และ/หรอืบรษิทั
รว่ม (แลว้แต่กรณี) ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบและกฎเกณฑซ์ึง่กาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบั และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดาํเนินธุรกจิของ
บรษิทัยอ่ย และ/หรอืบรษิทัรว่มนัน้ ๆ นอกจากน้ี การสง่ตวัแทนเพือ่เป็นกรรมการในบรษิทัยอ่ยและบรษิทัรว่มดงักลา่วใหเ้ป็นไป
ตามสดัสว่นการถอืหุน้ของบรษิทั และ/หรอืขอ้ตกลงระหวา่งผูถ้อืหุน้ในบรษิทัยอ่ยหรอืบรษิทัรว่มดงักลา่ว 
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ทัง้น้ี บรษิทัจะตดิตามผลประกอบการและผลการดาํเนินงานของบรษิทัยอ่ยและบรษิทัรว่มอยา่งใกลช้ดิ รวมถงึกาํกบัใหม้ี
การจดัเกบ็ขอ้มลูและบนัทกึบญัชขีองบรษิทัยอ่ยและบรษิทัรว่มใหบ้รษิทัตรวจสอบ 



บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 
 

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี (แบบ 56-1)        5 - 1 

5 ข้อพิพาททางกฎหมาย 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ.2560 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมไิดม้ขีอ้พพิาททางกฎหมายทีย่งัไม่สิน้สุด ซึ่งอาจมี
ผลกระทบต่อสนิทรพัยข์องบรษิทัฯ หรอืบรษิทัยอ่ย ทีม่จีาํนวนสงูกวา่รอ้ยละ 5 ของสว่นของผูถ้อืหุน้ และไมม่ขีอ้พพิาท
ทีม่ผีลกระทบต่อการดาํเนินธุรกจิของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยอยา่งมนียัสาํคญั 



บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 
 

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี (แบบ 56-1)        6 - 1  

6 ข้อมลูสาํคญัอ่ืนๆ 

สญัญาท่ีเก่ียวข้องกบัธรุกิจของบริษทัฯ 

บรษิทัฯ มสีญัญาที่สําคญัที่เกี่ยวขอ้งกบัการประกอบธุรกจิของบรษิทัฯ โดยจดัแบ่งออกตามโครงการต่างๆ ที่
บรษิทัฯ ไดด้าํเนินงานอยูใ่นปจัจุบนัจาํนวน 4 โครงการ ดงัน้ี  

6.1 โครงการรบัจ้างเหมาขดุดินและถ่านกบั กฟผ. (โครงการ 7) 

ภายใตโ้ครงการรบัเหมาขดุดนิและถ่าน (โครงการ 7) บรษิทัฯ ไดเ้ขา้ทาํสญัญาทีเ่กีย่วขอ้งจาํนวน 4 ฉบบั อนัมี
ความสาํคญัสรุปไดด้งัน้ี 

6.1.1 สญัญาจ้างเหมาขดุ-ขนดินและถ่าน กบั กฟผ. สาํหรบัโครงการ 7 

กจิการร่วมค้าไอทดี-ีเอสควิ ซึ่งเป็นกจิการร่วมค้าระหว่างบรษิทัฯ และ บรษิทั อิตาเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต ์
จํากดั (มหาชน) (“ITD”)  ไดเ้ขา้ทําสญัญาจา้งเหมาขุด-ขนดนิและถ่านที่เหมอืงแม่เมาะ อําเภอแม่เมาะ จงัหวดัลําปาง 
กบัการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) เมื่อวนัที่ 22 ตุลาคม 2551 โดยกจิการร่วมค้าไอทดี-ีเอสควิตกลง
รบัจา้งเหมาจาก กฟผ. ในการดําเนินงานขุดและขนดนิ รวมถงึการคดัแยกและขนถ่านลกิไนต์ทีบ่รเิวณเหมอืงแม่เมาะ 
อําเภอแมเ่มาะ จงัหวดัลาํปาง เป็นระยะเวลาประมาณ 12 ปี โดยในสญัญาจะกําหนดอตัราค่าจา้ง (บาทต่อ ลบ.ม. แน่น 
หรอืบาทต่อตนั) ทีก่จิการรว่มคา้จะไดร้บัในแต่ละปีไวแ้ลว้ 

ภายใต้ขอ้ตกลงตามสญัญาจ้างเหมาขุด-ขนดนิและถ่านสําหรบัโครงการ 7 น้ี  กิจการร่วมค้าไอทดี-ีเอสควิมี
หน้าทีจ่ะตอ้งดาํเนินงานใหแ้ก่ กฟผ. ทัง้หมดจาํนวน 3 รายการ ไดแ้ก่ 

รายการที ่1 ขดุและขนดนิปรมิาณประมาณ 365 ลา้น ลบ.ม. แน่น 
รายการที ่2 ขดุคดัแยกและขนถ่านลกิไนตป์รมิาณประมาณ 50 ลา้นตนั และ 
รายการที ่3 ขนดนิออกจากบ่อเหมอืงโดยใชร้ะบบเครื่องโม ่(Crusher) ระบบสายพาน (Belt Conveyor) 

และ เครือ่งโปรยดนิ (Spreader) ปรมิาณประมาณ 40 ลา้น ลบ.ม. แน่น 
โดยกจิการร่วมคา้ไอทดี-ีเอสควิมหีน้าทีต่้องดําเนินงานใหม้ผีลงานแลว้เสรจ็ตามปรมิาณและกรอบระยะเวลาที่

กาํหนดไวใ้นแต่ละปี และจะตอ้งดาํเนินการใหแ้ลว้เสรจ็โดยสมบรูณ์ภายในวนัที ่30 เมษายน 2563 ทัง้น้ี กฟผ. ตกลงจะ
จ่ายค่าจา้งใหแ้ก่กจิการร่วมคา้ไอทดี-ีเอสควิรวมเป็นเงนิจาํนวนประมาณ 21,891 ลา้นบาทสาํหรบัการดาํเนินงานทัง้ 3 
รายการดงักลา่ว 

ซึ่งต่อมา ไดม้กีารแกไ้ขสญัญา อนัเน่ืองมาจากการปรบัอตัราค่าจา้งขัน้ตํ่าจากอตัราวนัละ 230 บาท เป็นวนัละ 
300 บาท โดยการแกไ้ขสญัญาน้ีเป็นผลใหว้งเงนิสญัญาปรบัเพิม่ขึน้เป็น 21,906 ลา้นบาท 

นอกจากน้ีสญัญาได้ระบุถึงผลของการผิดสญัญาหากกิจการร่วมค้าไม่สามารถทํางานให้แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาทีก่าํหนด หรอืทาํงานไมถ่กูตอ้ง กฟผ. จะปรบักจิการรว่มคา้ในอตัรารอ้ยละ 0.10 ของราคางานทีย่งัคงคา้งอยู ่
นบัตัง้แต่วนัครบกาํหนดสญัญา จนถงึวนัทีก่จิการรว่มคา้ดาํเนินงานทัง้หมดแลว้เสรจ็ หรอืแกไ้ขเสรจ็โดยสมบรูณ์ 

6.1.2 สญัญากิจการร่วมค้าไอทีดี-เอสคิว กบั ITD สาํหรบัโครงการ 7 

บรษิทัฯ เขา้ทาํสญัญากจิการรว่มคา้ กบั ITD ฉบบัลงวนัที ่25 มกราคม 2551 (รวมทัง้ทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) 
(“สญัญากิจการร่วมค้าสําหรบัโครงการ 7”) ซึ่งวตัถุประสงค์ในการก่อตัง้กิจการร่วมค้าไอทดี-ีเอสควิตามสญัญา
กจิการรว่มคา้สาํหรบัโครงการ 7 น้ีกเ็พือ่รว่มกนัปฏบิตัแิละดาํเนินงานตามทีก่าํหนดไวภ้ายใตส้ญัญาจา้งเหมาขดุ-ขนดนิ
และถ่านสาํหรบัโครงการ 7 โดยบรษิทัฯ มสีดัสว่นในการเป็นหุน้สว่นอยูร่อ้ยละ 50 ของการลงทุนทัง้หมด  
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ภายใต้สญัญากจิการร่วมค้าสําหรบัโครงการ 7 บรษิทัฯ และ ITD ตกลงแบ่งหน้าที่ขอบเขตงานและส่วนแบ่ง
ค่าจ้างในการดําเนินงานที่รบัผดิชอบภายใต้สญัญาจ้างเหมาขุด-ขนดนิและถ่านสําหรบัโครงการ 7 ฝ่ายละครึ่ง โดย
คูส่ญัญาตกลงใหก้จิการรว่มคา้ไอทดี-ีเอสควิวา่จา้งบรษิทัฯ และ ITD เป็นผูร้บัเหมาชว่งในการดาํเนินงานดงักลา่ว 

บรษิทัฯ และ ITD ตกลงวา่ทัง้สองฝา่ยจะตอ้งรว่มกนัหรอืแทนกนัรบัผดิต่อ กฟผ. ในความเสยีหายใดๆ ทีเ่กดิขึน้
ภายใตส้ญัญาจา้งเหมาขดุ-ขนดนิและถ่านสาํหรบัโครงการ 7  

สญัญาฉบบัน้ีอาจสิน้สุดลงเมื่อสญัญาจา้งเหมาขดุ-ขนดนิและถ่านสาํหรบัโครงการ 7 สิน้สดุลงไมว่่าทัง้ในกรณีที่
กจิการร่วมคา้ไดท้ํางานตามสญัญาจา้งเหมาขุด-ขนดนิและถ่านสาํหรบัโครงการ 7 เสรจ็สมบูรณ์แลว้หรอื มกีารยกเลกิ
สญัญาจา้งเหมาขุด-ขนดนิและถ่านสาํหรบัโครงการ 7 ดงักล่าว และเมื่อสญัญาสิน้สุดลง บรษิทัฯ และ ITD จะร่วมกนั
จดัทําบญัชสีุดท้ายของกิจการร่วมค้า ซึ่งจะแสดงฐานะทางการเงนิของกิจการร่วมค้า ทัง้ที่เกี่ยวกบับุคคลภายนอก 
เจา้หน้ี และระหวา่งคูส่ญัญาเอง 

นอกจากน้ีบรษิทัฯ และ ITD ไดต้กลงกนัเกีย่วกบัแนวทางการแบ่งสนิทรพัยห์ลงัจากการจดัทาํบญัชสีดุทา้ยของ
กจิการร่วมคา้ โดยสาํหรบัสนิทรพัยท์ีบ่รษิทัฯ ใหก้จิการร่วมคา้เช่าตามสญัญาเช่าการเงนิ บรษิทัฯ จะไดร้บัคนื ณ วนั
สิน้สดุสญัญา และสาํหรบัสนิทรพัยส์ว่นกลาง จะมกีารประเมนิมลูค่าสนิทรพัย ์ณ วนัสิน้สดุโครงการและแบ่งครึง่เท่ากนั
ระหวา่งบรษิทัฯ และ ITD 

6.1.3 สญัญาจ้างเหมาช่วงขดุ-ขนดินและถ่าน กบักิจการร่วมค้าไอทีดี-เอสคิวสาํหรบัโครงการ 7 

บรษิทัฯ ไดเ้ขา้ทาํสญัญาจา้งเหมาขดุ-ขนดนิและถ่าน โครงการเหมอืงแมเ่มาะสญัญา 7 กบักจิการรว่มคา้ไอทดี-ี
เอสควิ 2 ฉบบั โดยฉบบัที ่1 ลงนามเมื่อวนัที ่26 มนีาคม 2555 และฉบบัที ่2 ลงนามเมื่อวนัที ่31 ธนัวาคม 2555 เพื่อ
รบัจา้งเหมาช่วงในการดําเนินการปฏบิตังิานขุด-ขนดนิและถ่านที่เหมอืงแม่เมาะเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงค์ตามสญัญา
จา้งเหมาขุด-ขนดนิและถ่านสาํหรบัโครงการ 7 ที่กจิการร่วมคา้ไอทดี-ีเอสควิ ไดเ้ขา้ทํากบั กฟผ. โดยอตัราค่าจา้งใน
การดําเนินงาน (บาทต่อ ลบ.ม. แน่น หรอืบาทต่อตนั) จะขึน้อยู่กบัความยากในการขุดดนิหรอืถ่านหนิแต่ละประเภท 
และลกัษณะเครือ่งจกัรทีใ่ชใ้นการขดุ-ขนดนิและถ่านหนิดงักลา่ว รายละเอยีดของสญัญามดีงัน้ี 

1. สญัญาฉบบัที่ 1 มผีลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2555 และสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 โดยบรษิทัฯ มี
หน้าทีจ่ะตอ้งดาํเนินงานใหแ้ก่กจิการรว่มคา้ไอทดี-ีเอสควิทัง้หมดจาํนวน 2 รายการ ไดแ้ก่ 
รายการที ่1 ขดุและขนดนิปรมิาณประมาณ 16.064 ลา้น ลบ.ม. แน่น 
รายการที ่2 ขดุคดัแยกและขนถ่านลกิไนตป์รมิาณประมาณ 2.178 ลา้นตนั 

2. สญัญาฉบบัที ่2 มผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2556 และสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 โดยบรษิทัฯ มี
หน้าทีจ่ะตอ้งดาํเนินงานใหแ้ก่กจิการรว่มคา้ไอทดี-ีเอสควิทัง้หมดจาํนวน 3 รายการ ไดแ้ก่ 
รายการที ่1 ขดุและขนดนิปรมิาณประมาณ 117.643 ลา้น ลบ.ม. แน่น 
รายการที ่2 ขดุคดัแยกและขนถ่านลกิไนตป์รมิาณประมาณ 19.602 ลา้นตนั 
รายการที ่3 ขนดนิออกจากบอ่เหมอืงปรมิาณประมาณ 3.134 ลา้น ลบ.ม. แน่น 
โดยบรษิทัฯ จะไดร้บัคา่จา้งจากสญัญาฉบบัที ่1 มลูคา่รวมจาํนวนประมาณ 568 ลา้นบาท และจากสญัญาฉบบัที ่

2 มูลค่ารวมประมาณ 3,653 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่) ทัง้น้ี จํานวนค่าจ้างดงักล่าวเป็นเพยีงจํานวน
โดยประมาณเท่านัน้ บรษิทัฯ จะไดร้บัค่าจา้งทีแ่ทจ้รงิตามปรมิาณงานทีบ่รษิทัฯ ไดท้ําเสรจ็จรงิซึ่งอาจจะมากหรอืน้อย
กว่าจํานวนน้ีกไ็ด ้ อกีทัง้ กจิการร่วมคา้ไอทดี-ีเอสควิมสีทิธใินการหกัเงนิค่าจา้งของบรษิทัฯ หากกจิการร่วมคา้ไอทดี-ี
เอสควิจะตอ้งจา่ยคา่ปรบัใหก้บั กฟผ. อนัเน่ืองมาจากสาเหตุซึง่ไดม้กีารพสิจูน์แลว้วา่เกดิจากความบกพรอ่งของบรษิทัฯ  

สญัญาฉบบัน้ีจะสิน้สดุลงเมือ่ครบกาํหนดอายขุองสญัญาหรอืเมือ่มกีารยกเลกิสญัญาจา้งเหมาขดุ-ขนดนิและถ่าน 
กบั กฟผ. สาํหรบัโครงการ 7 ทัง้น้ี ในกรณีทีส่ญัญาฉบบัน้ีสิน้สุดเมื่อครบกําหนดอายุของสญัญาและปรากฏว่าบรษิทัฯ 
ทํางานไม่แลว้เสรจ็หรอืทํางานไม่ถูกตอ้งตามกําหนด บรษิทัฯ จะตอ้งชําระค่าปรบัใหแ้ก่กจิการร่วมคา้ไอทดี-ีเอสควิใน
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อตัรารอ้ยละ 0.10 ของงานทีย่งัคงคา้งอยู่นับแต่วนัทีส่ ิน้สุดสญัญาจนถงึวนัทีบ่รษิทัฯ ทํางานแลว้เสรจ็หรอืแกไ้ขงานให้
สมบรูณ์ 

6.1.4 สญัญาเงินกู้ระหว่างกิจการร่วมค้าไอทีดี-เอสคิว และธนาคารพาณิชย ์
วนัทีท่าํสญัญา:  27 ธนัวาคม 2553 
ผูกู้:้   กจิการรว่มคา้ ITD-SQ 
วตัถุประสงค:์  สาํหรบัใชใ้นโครงการแมเ่มาะ สญัญาที ่7 
วงเงนิกูร้ะยะยาว:  ไมเ่กนิ 1,800 ลา้นบาท 
ระยะเวลาเบกิถอนเงนิกู:้ 3 เดอืนนบัจากวนัทาํสญัญา (27 ธนัวาคม 2553) 
อตัราดอกเบีย้:  MLR – รอ้ยละ 0.75 

การชาํระหน้ี:  ชาํระคนืเงนิตน้จาํนวน 81 งวด งวดละ 1 เดอืน 

งวดที ่
อตัรารอ้ยละของรายไดค้า่งวดงานทีผู่กู้จ้ะตอ้ง

ชาํระคนืในแต่ละงวด 
จาํนวนเงนิขัน้ตํ่าทีผู่กู้จ้ะตอ้งชาํระคนืในแต่ละ

งวด 

1-9 รอ้ยละ 12.00 20,600,000 บาท 

10-45 รอ้ยละ 13.70 22,100,000 บาท 

46-69 รอ้ยละ 14.60 24,000,000 บาท 

70-80 รอ้ยละ 10.20 20,200,000 บาท 

81 ชาํระเงนิตน้ทีเ่หลอืทัง้หมด ชาํระเงนิตน้ทีเ่หลอืทัง้หมด 

หลกัประกนั: 

1. การสลกัหลงักรมธรรมป์ระกนัภยั 
2. สญัญาจาํนองเครือ่งจกัรหลกั 
3. สญัญาจาํนําเครือ่งจกัร อุปกรณ์ และยานพาหนะ 
4. สญัญาคํ้าประกนั 
5. สญัญาโอนสทิธริบัเงนิภายใตส้ญัญาจา้งเหมา 
6. สญัญาโอนกรรมสทิธิใ์นเครือ่งจกัร อุปกรณ์ และยานพาหนะ แบบมเีงือ่นไข 
7. สญัญาโอนสทิธใินบญัชเีงนิฝาก 
8. สญัญาโอนสทิธใินบญัชผีูกู้แ้บบมเีงือ่นไข 

เงือ่นไขสาํคญัอื่นๆ: 

1. ผูกู้จ้ะตอ้งดํารงอตัราสว่น DSCR ไวใ้นอตัราไม่ตํ่ากว่า 1.15:1 อย่างไรกด็ ีธนาคารพาณิชยไ์ดย้กเลกิ
เงือ่นไขขอ้น้ี ในวนัที ่25 มนีาคม 2558 

 

ทัง้น้ี ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 กจิการรว่มคา้ ITD-SQ ชาํระคนืเงนิกูใ้นสว่นน้ีเสรจ็สิน้แลว้ 
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6.2 สญัญาจ้างเหมาช่วงระหว่างกิจการร่วมค้าเอสคิว – ไอทีดี และกิจการร่วมค้าไอทีดี – เอสคิว 

เน่ืองจาก กฟผ. ได้มจีดหมายแจ้งกิจการร่วมค้าเอสควิ – ไอทดี ีและกจิการร่วมค้าไอทดี ี– เอสควิ เกี่ยวกบั
ความประสงคท์ีจ่ะรวมงานในพืน้ทีข่องโครงการ 7 และโครงการ 7/1 เมื่อวนัที ่29 สงิหาคม 2555 ทัง้น้ีคณะกรรมการ
ของกจิการรว่มคา้ทัง้สอง ไดม้กีารทาํสญัญาจา้งเหมาช่วงระหวา่งกจิการรว่มคา้ไอทดี-ีเอสควิ และกจิการรว่มคา้เอสควิ-
ไอทดี ีโดยแบง่เป็น 2 ชว่งดงัต่อไปน้ี  

1. ในช่วงเดอืนกนัยายน 2555 ถงึเดอืนกนัยายน 2558 กจิการรว่มคา้ไอทดี ี– เอสควิจะรบัจา้งกจิการรว่มคา้
เอสควิ – ไอทดี ีในการดาํเนินงานในพืน้ทีโ่ครงการ 7/1 (เสรจ็สิน้แลว้) 

2. ในช่วงเดอืนตุลาคม 2558 ถงึเดอืนมถุินายน 2559 กจิการรว่มคา้เอสควิ – ไอทดี ีรบัจา้งจากกจิการรว่มคา้
ไอทดี ี– เอสควิ ในการดาํเนินงานในพืน้ทีข่องโครงการ 7 โดยเป็นงานขดุดนิปรมิาณประมาณ 12.7 ลา้น 
ลบ.ม. แน่น มลูคา่สญัญาประมาณ 572.18 ลา้นบาท (เสรจ็สิน้แลว้) 

6.3 โครงการให้บริการทาํเหมืองแร่ กบั บริษทั หงสา เพาเวอร ์จาํกดั 

บริษัทฯ มีสญัญาที่เกี่ยวข้องกบัโครงการให้บริการทําเหมืองแร่ กบั บริษัท หงสาเพาเวอร์ จํากดั (“HPC”) 
จาํนวน 2 ฉบบั ซึง่สามารถสรปุไดด้งัน้ี 

6.3.1 สญัญาให้บริการทาํเหมืองแร่ กบั HPC 

บรษิทัฯ ไดเ้ขา้ทาํสญัญาใหบ้รกิารทาํเหมอืงแรก่บั HPC เมื่อวนัที ่23 มกราคม 2557 โดยบรษิทัฯ ตกลงรบัจา้ง
เหมาจาก HPC ในการดําเนินงานขุดและขนดิน รวมถึงการขุดคดัแยกและขนถ่านลิกไนต์ที่บริเวณโรงไฟฟ้าที่ใช้
พลงังานความรอ้นจากถ่านหนิหงสา เมอืงหงสา แขวงไชยบุร ีสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว 

ภายใต้ขอ้ตกลงตามสญัญาให้บรกิารทําเหมอืงแร่น้ี  บรษิทัฯ มหีน้าที่จะต้องดําเนินงานให้แก่ HPC ทัง้หมด
จาํนวน 2 รายการ ไดแ้ก่ 

รายการที ่1 ขดุและขนดนิปรมิาณประมาณ 207.0 ลา้น ลบ.ม. แน่น และ 
รายการที ่2 ขดุคดัแยกและขนถ่านลกิไนตป์รมิาณประมาณ 82.5 ลา้นตนั                            
โดยบรษิทัฯ มหีน้าทีต่อ้งดําเนินงานใหม้ผีลงานแลว้เสรจ็ตามปรมิาณและกรอบระยะเวลาทีก่ําหนดไวใ้นสญัญา 

และงานตามรายการที ่1 และรายการที ่2 จะตอ้งแลว้เสรจ็ทัง้หมดภายในวนัที ่31 ธนัวาคม 2569 ทัง้น้ี HPC ตกลงจะ
จ่ายค่าบรกิารใหแ้ก่บรษิทัฯ รวมเป็นเงนิจาํนวน 11,743 ลา้นบาทสาํหรบัการดาํเนินงานทัง้ 2 รายการ  สญัญาฉบบัน้ีมี
ผลใชบ้งัคบัจนถงึเวลาทีบ่รษิทัฯ ไดป้ฏบิตังิานตามรายการที ่1 และรายการที ่2 เสรจ็สมบรูณ์เวน้แต่คู่สญัญาฝา่ยใดฝา่ย
หน่ึงจะบอกเลกิตามเงื่อนไขทีก่ําหนดไวใ้นสญัญาหากคู่สญัญาอกีฝา่ยไม่ปฏบิตัติามขอ้สญัญาทีก่ําหนดไวแ้ละไม่แกไ้ข
ภายในระยะเวลาทีก่าํหนด 

6.3.2 สญัญาเงินกู้ระหว่างบริษทัฯ กบัธนาคารพาณิชย ์
วนัทีท่าํสญัญา:  19 ธนัวาคม 2557 
ผูกู้:้   บรษิทัฯ 
วตัถุประสงค:์  สาํหรบัใชใ้นโครงการหงสา ประเทศลาว 
วงเงนิกูร้ะยะยาว:  ไมเ่กนิ 1,400 ลา้นบาท  
ระยะเวลาเบกิถอนเงนิกู:้ ภายในเดอืนมถุินายน 2559 ซึง่ปจัจุบนัมกีารเบกิใชค้รบทัง้จาํนวน 
อตัราดอกเบีย้:  MLR – รอ้ยละ 1.50 (ตัง้แต่วน้ที ่1 ธนัวาคม 2560 ปรบัลดจากเดมิ MLR –  

รอ้ยละ1)  
การชาํระหน้ี:  ชาํระทุกเดอืนในอตัราดงัตารางดา้นลา่ง 
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 อตัรารอ้ยละของรายไดค้า่งวดงานทีผู่กู้จ้ะตอ้งชาํระคนืในแต่ละงวด 

มกราคม 2560 – ธนัวาคม 2564 รอ้ยละ 23.50 

มกราคม 2565 เป็นตน้ไป รอ้ยละ 40.00 

หลกัประกนั: 

1. จาํนําสทิธกิารรบัฝากเงนิ 
2. จาํนองเครือ่งจกัรพรอ้มอุปกรณ์ในโครงการหงสา ประเทศลาว 
3. จาํนองทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกูสรา้ง 
4. โอนสทิธกิารรบัเงนิคา่งานของโครงการหงสา ประเทศลาว 

เงือ่นไขสาํคญัอื่นๆ: 

1. ผูกู้จ้ะตอ้งดาํรงอตัราสว่น DSCR ไวใ้นอตัราไมต่ํ่ากวา่ 1.2:1 

2. ผูกู้จ้ะตอ้งดาํรงอตัราสว่นหน้ีสนิทีม่ภีาระดอกเบีย้จา่ยต่อ EBITDA ไวใ้นอตัราไมเ่กนิ 4:1 

3. ผูกู้จ้ะตอ้งดาํรงอตัราสว่นหน้ีสนิทีม่ภีาระดอกเบีย้จา่ยต่อทุน ไวใ้นอตัราไมเ่กนิ 2:1 

 

ทัง้น้ี  ธนาคารได้ยนิยอมผ่อนผนัการดํารงอตัราส่วนอตัราส่วนหน้ีสนิที่มภีาระดอกเบี้ยจ่ายต่อ EBITDA และ 
หน้ีสนิทีม่ภีาระดอกเบีย้จ่ายต่อทุนสาํหรบังบการเงนิปี 2560 โดยอตัราสว่นทางการเงนิขา้งตน้ จะเริม่คํานวณในในปี 
2561 

 
นอกเหนือจากวงเงนิดงักล่าวขา้งตน้นัน้ บรษิทัฯ ยงัมวีงเงนิรวม 4,484 ลา้นบาทเพื่อป้องกนัความเสีย่งจาก

อตัราแลกเปลีย่น ตลอดจนวงเงนิขนาดเลก็อื่นๆ อาท ิวงเงนิระยะสัน้เพื่อใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีน หนงัสอืคํ้าประกนัการ
ปฏบิตังิานตามสญัญา (Performance Bond) และหนังสอืคํ้าประกนัเงนิรบัล่วงหน้า (Advanced Bond) เป็นต้น ที่
เกีย่วขอ้งกบัโครงการดงักลา่ว  

 
6.4 โครงการรบัจ้างเหมาขดุ-ขนดินและถ่านกบั กฟผ. (โครงการ 8) 

6.4.1 สญัญาจ้างเหมาขดุ-ขนดิน กบั กฟผ. สาํหรบัโครงการ 8 

บรษิทัฯ ไดเ้ขา้ทาํสญัญาใหบ้รกิารขดุ-ขนดนิและถ่านทีเ่หมอืงแม่เมาะ อําเภอแมเ่มาะ จงัหวดัลาํปาง กบั กฟผ. 
เมื่อวนัที ่26 สงิหาคม 2558 โดยบรษิทัฯ ตกลงรบัจา้งเหมาจาก กฟผ. ในการดําเนินงานขุดและขนดนิ รวมถงึการคดั
แยกและขนถ่านลกิไนตท์ีบ่รเิวณเหมอืงแมเ่มาะ อาํเภอแมเ่มาะ จงัหวดัลาํปาง เป็นระยะเวลาประมาณ 10 ปี 

ภายใต้ข้อตกลงตามสญัญาจ้างเหมาขุด-ขนดินและถ่านสําหรับโครงการ 8 น้ี  บริษัทฯ มีหน้าที่จะต้อง
ดาํเนินงานใหแ้ก่ กฟผ. ทัง้หมดจาํนวน 2 รายการ ไดแ้ก่ 

รายการที ่1 ขดุและขนดนิปรมิาณประมาณ 375 ลา้น ลบ.ม. แน่น 
รายการที ่2 ขดุคดัแยกและขนถ่านลกิไนตป์รมิาณประมาณ 31 ลา้นตนั  

โดยบรษิทัฯ มหีน้าที่ต้องดําเนินงานให้มผีลงานแลว้เสรจ็ตามปรมิาณและกรอบระยะเวลาที่กําหนดไวใ้นแต่ละปี และ
จะตอ้งดาํเนินการใหแ้ลว้เสรจ็โดยสมบรูณ์ภายในวนัที ่31 ธนัวาคม 2568  ทัง้น้ี กฟผ. ตกลงจะจ่ายค่าจา้งใหแ้ก่บรษิทัฯ
รวมเป็นเงนิจาํนวนประมาณ 22,871 ลา้นบาทสาํหรบัการดาํเนินงานทัง้ 2 รายการดงักลา่ว 
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6.4.2 สญัญาเงินกู้ระหว่างบริษทัฯ กบัธนาคารพาณิชย ์

วนัทีท่าํสญัญา:  16 ธนัวาคม 2558 
ผูกู้:้   บรษิทัฯ 
วตัถุประสงค:์  สาํหรบัใชใ้นโครงการแมเ่มาะ สญัญาที ่8 
วงเงนิกูร้ะยะยาว:  ไมเ่กนิ 5,065 ลา้นบาท  
ระยะเวลาเบกิถอนเงนิกู:้ ภายในเดอืนธนัวาคม 2561 ซึง่ปจัจุบนัยงัไมไ่ดม้กีารเบกิใช ้
อตัราดอกเบีย้:  MLR – รอ้ยละ 1.50 (ตัง้แต่วน้ที ่1 ธนัวาคม 2560 ปรบัลดจากเดมิ  MLR –  

รอ้ยละ1)  
การชาํระหน้ี:  ชาํระทัง้หมด 84 งวด งวดละ 1 เดอืน 

งวดที ่ อตัรารอ้ยละของรายไดค้า่งวดงานทีผู่กู้จ้ะตอ้งชาํระคนืในแต่ละงวด 

1-12 (ปี 2561) รอ้ยละ 22 

13-48  รอ้ยละ 30 

48-60 รอ้ยละ 20 

61-83 รอ้ยละ 30 

84 (ปี 2567) ชาํระเงนิตน้ของวงเงนิกูร้ะยะยาวสว่นทีเ่หลอืทัง้หมด 

หลกัประกนั: 

1. จาํนองเครือ่งจกัรของโครงการทีเ่ป็นกรรมสทิธิข์องบรษิทัฯ 
2. โอนสทิธกิารรบัเงนิคา่งาน คา่ตอบแทน หรอืผลประโยชน์ใดๆทีบ่รษิทัฯ ไดร้บัจากโครงการ 8  
3. จดัทําสญัญาประกนัภยัเครื่องจกัรและอุปกรณ์โดยบรษิทัฯ เป็นผูเ้สยีเบืย้ประกนัภยั และกําหนดใหผู้ใ้หกู้้

เป็นผูไ้ดร้บัประโยชน์ 
 

เงือ่นไขสาํคญัอื่นๆ: 

1. ผูกู้จ้ะตอ้งดาํรงอตัราสว่น DSCR ไวใ้นอตัราไมต่ํ่ากวา่ 1.2:1 

2. ผูกู้จ้ะตอ้งดาํรงอตัราสว่นหน้ีสนิทีม่ภีาระดอกเบีย้จา่ยต่อ EBITDA ไวใ้นอตัราไมเ่กนิ 4:1 

3. ผูกู้จ้ะตอ้งดาํรงอตัราสว่นหน้ีสนิทีม่ภีาระดอกเบีย้จา่ยต่อทุน ไวใ้นอตัราไมเ่กนิ 2:1 

ทัง้น้ี  ธนาคารได้ยนิยอมผ่อนผนัการดํารงอตัราส่วนอตัราส่วนหน้ีสนิที่มภีาระดอกเบี้ยจ่ายต่อ EBITDA และ 
หน้ีสนิที่มีภาระดอกเบี้ยจ่ายต่อทุนสําหรบังบการเงนิปี 2560 โดยอตัราส่วนทางการเงนิข้างต้น จะเริม่คํานวณใน 
ไตรมาสที ่ 1 ปี 2561 

นอกเหนือจากวงเงนิดงักล่าวขา้งตน้นัน้ บรษิทัฯ ยงัมวีงเงนิรวม 4,000 ลา้นบาทเพื่อป้องกนัความเสีย่งจาก
อตัราแลกเปลีย่น ตลอดจนวงเงนิขนาดเลก็อื่นๆ อาท ิวงเงนิระยะสัน้เพื่อใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีน หนงัสอืคํ้าประกนัการ
ปฏบิตังิานตามสญัญา (Performance Bond) และหนังสอืคํ้าประกนัเงนิรบัล่วงหน้า (Advanced Bond) เป็นต้น ที่
เกีย่วขอ้งกบัโครงการดงักลา่ว 
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6.5 สญัญาอ่ืนๆ 

6.5.1 สญัญาเงินกู้ระหว่างบริษทัฯ กบัธนาคารพาณิชย ์

วนัทีท่าํสญัญา:  24 ตุลาคม 2560 
ผูกู้:้   บรษิทัฯ 
วตัถุประสงค:์  เพือ่ใชเ้ป็นเงนิทุนหมนุเวยีนภายในบรษิทั 
วงเงนิกูร้ะยะยาว:  ไมเ่กนิ 250 ลา้นบาท  
ระยะเวลาเบกิถอนเงนิกู:้ ภายในวนัที ่30 พฤศจกิายน 2560 ซึง่ปจัจุบนัไดท้าํการเบกิครบทัง้จาํนวน 
อตัราดอกเบีย้:  MLR –รอ้ยละ 1.00  

 

6.5.2 สญัญาเงินกู้ระหว่างบริษทัฯ กบัธนาคารพาณิชย ์

วนัทีท่าํสญัญา:  19 ตุลาคม 2560 
ผูกู้:้   บรษิทัฯ 
วตัถุประสงค:์  เพือ่ใชเ้ป็นเงนิทุนหมนุเวยีนภายในบรษิทั 
วงเงนิกูร้ะยะยาว:  ไมเ่กนิ 200 ลา้นบาท  
ระยะเวลาเบกิถอนเงนิกู:้ ภายใน 3 เดอืนนบัตัง้แต่วนัที ่27 กนัยายน 2560 ซึง่ปจัจุบนัไดท้าํการเบกิครบ

ทัง้จาํนวน 
อตัราดอกเบีย้:  MLR - รอ้ยละ 2.25  
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7 ข้อมลูหลกัทรพัยแ์ละผูถื้อหุ้น 
7.1 จาํนวนทนุจดทะเบียนและทนุชาํระแล้ว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 

(1) จาํนวนทุนทีจ่ดทะเบยีนและทุนชาํระแลว้ 
ชื่อภาษาไทย 
ชื่อภาษาองักฤษ 
ชื่อยอ่ 
ทุนจดทะเบยีน 
ทุนทีอ่อกและเรยีกชาํระแลว้ 
จาํนวนหุน้ 
ราคาพาร ์

บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 
SAHAKOL EQUIPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED. 
SQ 
1,150,000,000 บาท 
1,130,000,000 บาท 
1,150,000,000 หุน้ 
1.00 บาท  

(2) หลกัทรพัยอ์ื่นๆ 
ชื่อภาษาไทย 
 
ชื่อภาษาองักฤษ   
 
 
 
ชื่อยอ่  
จาํนวนหุน้ใบสาํคญัแสดงสทิธทิีอ่อก 
จาํนวนหุน้สามญัทีก่นัไว ้
อตัราสว่นการใชส้ทิธ ิ  
ราคาทีใ่ชส้ทิธ ิ
วนัทีอ่อกใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ 
วนัหมดอายุ 

 
ใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จาํกดั 
(มหาชน) ทีอ่อกและเสนอขายใหแ้ก่กรรมการและพนกังานของบรษิทัฯ  
ครัง้ที ่1 
Warrant to Purchase the Ordinary Shares of Sahakol Equipment Public 
Company Limited (the “Company") issued and offered to Directors and 
the Employees of the Company No.1 
SQ-WA 
20,000,000 หุน้ 
20,000,000 หุน้ 
1:1 
1.00 บาท 
12 ตุลาคม 2559 
11 ตุลาคม 2564 

  
7.2 ผูถื้อหุ้น 
7.2.1 รายชื่อผูถ้อืหุน้ใหญ่ 

รายชื่อกลุม่ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 สามารถสรปุไดด้งัน้ี  
ลาํดบั ผูถื้อหุ้น จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

1 ครอบครวัศริสิรรพแ์ละบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง 307,744,550 23.88% 
 บรษิทั เอสวพีเีค จาํกดั1 228,750,000  17.75% 
 นายสจุนิต ์ศริสิรรพ ์ 17,850,075  1.39% 
 นายศาศวตั ศริสิรรพ ์ 2,500,000  0.19% 
 นายวทิวสั ศริสิรรพ ์ 4,200,100  0.33% 
 นายกวติม ์ศริสิรรพ ์  9,200,100  0.71% 
 นายภวตั ศริสิรรพ ์ 6,390,100  0.50% 
 นางสาวศจ ีศริสิรรพ ์ 1,000,100  0.08% 
 นางอภญิญา ศริสิรรพ ์ 24,150,075  1.87% 
 นายกนัตพฒัน์ ศริสิรรพ ์ 6,704,000  0.52% 
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ลาํดบั ผูถื้อหุ้น จาํนวนหุ้น ร้อยละ 
 นางเบญจวรรณ ศริสิรรพ ์ 2,000,000  0.16% 
 นางเพญ็ประภา ศริสิรรพ ์ 5,000,000  0.39% 
2 ครอบครวัอารกุีลและบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง 138,556,500  10.75% 
 บรษิทั  เอ.เอส.แอสโซซเิอท เอนยเินียริง่ (1964) จาํกดั 90,150,000  7.00% 
 นายสชุาต ิอารกุีล 48,400,000  3.76% 
 นายวทิยา อารกุีล 6,500  0.00% 
3 ม.ร.ว.ปรดียิาธร เทวกุล 70,000,000  5.43% 
4 นายวนัชยั พนัธุว์เิชยีร 37,121,400  2.88% 
5 นางวชัณี สงิหวงัชา 30,050,000  2.33% 
6 นายภาคย ์ศรสีตัยากุล  25,000,000  1.94% 
7 บรษิทั ไทยเอน็วดีอีาร ์จาํกดั 21,321,694  1.65% 
8 นายมนตช์ยั ลศีริกุิล 16,000,000  1.24% 
9 นายนพพนัธป์ เมอืงโคตร 15,600,000  1.21% 
10 กองทุนสาํรองเลีย้งชพี พนกังานบรษิทั ไปรษณียไ์ทย จาํกดั ซึง่จดทะเบยีนแลว้ 14,232,700  1.10% 
11 นายเหลอืพร ปุณณกนัต ์ 12,741,800  0.99% 
12 นายจกัรกฤช จารจุนิดา 8,916,900  0.69% 
13 นายบุญเลศิ สอตระกลู 8,140,000  0.63% 
14 กองทุนสาํรองเลีย้งชพี พนกังานบรษิทักสทโทรคมนาคม จาํกดั (มหาชน) ซึง่จด

ทะเบยีนแลว้ 
7,446,800  0.58% 

15 กองทุนสาํรองเลีย้งชพี พนกังานการทา่เรอืแห่งประเทศไทย ซึง่จดทะเบยีนแลว้ 6,998,700  0.54% 
16 ประชาชนทัว่ไป 410,128,956  31.83% 
17 กรรมการและพนกังานอื่นของบรษิทัฯ2 20,000,000  1.55% 

 
รวม 1,150,000,000 100% 

หมายเหตุ :   1 บรษิทั เอสวพีเีค จาํกดั ประกอบธุรกจิโดยการถอืหุน้ในบรษิทัอื่น (Holding Company) ของครอบครวัศริสิรรพ ์โดยใน
ปจัจบุนั ถอืหุน้ในบรษิทัฯ อยูเ่พยีงบรษิทัเดยีว และจะไมไ่ปถอืหุน้ในบรษิทัอื่นทีม่ลีกัษณะธรุกจิเหมอืนกบับรษิทัฯ และมผีูถ้อื
หุน้เป็นบุคคลในครอบครวัศริสิรรพ ์ตามรายละเอยีดดงัน้ี  

ผูถื้อหุ้น จาํนวน (หุ้น) ร้อยละ 
นายศาศวตั ศริสิรรพ ์ 611,250 25.00 
นายวทิวสั ศริสิรรพ ์ 611,250 25.00 
นายภวตั ศริสิรรพ ์ 611,250 25.00 
นายกวติม ์ศริสิรรพ ์ 611,250 25.00 

 
2 ทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2559 เมือ่วนัที ่15 กรกฎาคม 2559 ไดม้มีตอินุมตัใิหอ้อกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธิ
ทีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทัฯ (“ใบสาํคญัแสดงสทิธฯิ”) ใหแ้ก่กรรมการและพนกังานของบรษิทัฯ จาํนวน 20,000,000 หน่วย 
เพือ่เป็นขวญัและกาํลงัใจ สรา้งแรงจงูใจ และรกัษาบุคลากร อนัจะสง่ผลดตี่อการดาํเนินงานของบรษิทัฯ ในอนาคต โดยมรีาคา
เสนอขายหน่วยละ 0 บาท และใบสาํคญัแสดงสทิธฯิ 1 หน่วย มสีทิธซิือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนของ  บรษิทัฯ ได ้1 หุน้ ทีร่าคาหุน้ละ 
1.00 บาท เทา่กบัมลูคา่ทีต่ราไว ้ เวน้แต่กรณมีกีารปรบัอตัราการใชส้ทิธแิละราคาการใชส้ทิธติามเงือ่นไขทีร่ะบุในขอ้กาํหนด
สทิธขิองใบสาํคญัแสดงสทิธ ิโดยเมือ่วนัที ่12 ตุลาคม 2559 บรษิทัฯ ไดม้กีารจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธฯิ จาํนวน 18,000,000 
หน่วยใหแ้ก่กรรมการและพนกังานของบรษิทัฯ และในสว่นทีเ่หลอืจาํนวน 2,000,000 หน่วย บรษิทัฯ ไดม้อบหมายใหพ้นกังาน
ของบรษิทัฯ 3 รายเป็นผูร้บัชว่งซือ้หลกัทรพัย ์ เน่ืองจากบรษิทัฯ มคีวามประสงคท์ีจ่ะสาํรองใบสาํคญัแสดงสทิธฯิ จาํนวน
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ดงักล่าว เพือ่จะจดัสรรใหแ้ก่ผูท้ ีจ่ะเขา้มาดาํรงตาํแหน่งผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัฯ และมสีทิธไิดร้บัใบสาํคญัแสดงสทิธฯิ ใน
อนาคต ภายในระยะเวลา 2 ปีนบัจากวนัทีหุ่น้ของบรษิทัฯ เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์  ทัง้น้ี หากบรษิทัฯ ไมส่ามารถ
จดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธฯิ ในสว่นดงักล่าวไดค้รบ 2,000,000 หน่วย ภายในระยะเวลา 2 ปีนบัจากวนัทีหุ่น้ของบรษิทัฯ เขา้
จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ บรษิทัฯ จะดาํเนินการยกเลกิใบสาํคญัแสดงสทิธฯิ จาํนวนทีเ่หลอืทัง้หมด นอกจากน้ี แต่ละ
รายจะไดร้บัการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ ไมเ่กนิรอ้ยละ 5 ของจาํนวนใบสาํคญัแสดงสทิธฯิ ใหแ้ก่กรรมการและพนกังานของ
บรษิทัฯ ทัง้หมด 

   
7.2.2 การกระจายผูถื้อหุ้นตามสญัชาติ 
 บรษิทัฯ มกีารกระจายการถอืหุน้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 ดงัน้ี 
 

ผูถื้อหุ้น จาํนวนหุ้น สดัส่วนการถือหุ้น(%) 
ทุนจดทะเบยีนชาํระแลว้ 1,130,000,000 100% 
ผูถ้อืหุน้ในประเทศ   

- นิตบุิคลล 399,350,994 35.34% 
- บุคคลธรรมดา 730,400,206 64.64% 

รวม 1,129,751,200 99.98% 
ผูถ้อืหุน้ต่างประเทศ   

- นิตบุิคลล - - 
- บุคคลธรรมดา 248,800 0.02% 

รวม 248,800 0.02% 
 
7.2.3 สรปุการใช้ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

ในวนัที ่30 ธนัวาคม 2560 มกีรรมการและพนกังานของบรษิทัไดใ้ชส้ทิธแิปลงเป็นหุน้สามญัทัง้สิน้ 4,870,150 หน่วย 
มอีตัราการใชส้ทิธ ิ1 ใบสาํคญัแสดงสทิธ ิมสีทิธซิือ้หุน้สามญัได ้1 หุน้ทีร่าคาใชส้ทิธ ิ1 บาท รวมเป็นหุน้สามญัทัง้สิน้ 4,870,150 
หุน้ รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 4,870,150 บาท ซึง่ผลการใชส้ทิธสิรปุไดด้งัน้ี 
 

รายช่ือ ตาํแหน่ง 
จาํนวนใบสาํคญัแสดง

สิทธิฯ (หน่วย) 
สรปุผลการใช้สิทธิ
ประจาํปี 2560 

จาํนวนใบสาํคญัแสดง
สิทธิฯ คงเหลือ (หน่วย) 

นายสมบรูณ์ มณนีาวา  ประธานกรรมการ 
กรรมการอสิระ 

200,000 100,000 100,000 

นายนพพนัธป์ เมอืงโคตร รองประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการบรหิาร 

101,000 50,500 50,500 

นายศาศวตั ศริสิรรพ ์ กรรมการ/ กรรมการบรหิาร 
 ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

236,900 118,450 118,450 

นายวทิวสั ศริสิรรพ ์ กรรมการ/ กรรมการบรหิาร 
ประธานคณะกรรมการ บรหิารความเสีย่ง 
ประธานเจา้หน้าทีป่ฏบิตักิาร 

201,900 100,950 100,950 

นายภวตั ศริสิรรพ ์ กรรมการ/ กรรมการบรหิาร 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร Supply Chain 

108,800 54,400 54,400 

นายกวติม ์ศริสิรรพ ์ กรรมการ/ กรรมการบรหิาร 
กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารการเงนิ 

122,100 61,050 61,050 

นางวนัเพญ็ โฆษติเรอืงชยั กรรมการ/ กรรมการบรหิาร 113,200 56,600 56,600 
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รายช่ือ ตาํแหน่ง 
จาํนวนใบสาํคญัแสดง

สิทธิฯ (หน่วย) 
สรปุผลการใช้สิทธิ
ประจาํปี 2560 

จาํนวนใบสาํคญัแสดง
สิทธิฯ คงเหลือ (หน่วย) 

ผูอ้าํนวยการอาวโุสฝา่ยบญัชแีละการเงนิ 
นายชาล ีรกัษส์ธุ ี กรรมการ 150,000 75,000 75,000 
นายกติตริฐั ทวลีาภ กรรมการ 150,000 75,000 75,000 
นายศริชิยั โตวริยิะเวช  กรรมการอสิระ 

 ประธานกรรมการตรวจสอบ 
150,000 75,000 75,000 

นางกิง่เทยีน บางออ้ กรรมการอสิระ 
กรรมการตรวจสอบ 

150,000 75,000 75,000 

นายมงคล เหลา่วรพงศ ์ กรรมการอสิระ 
 กรรมการตรวจสอบ 

150,000 75,000 75,000 

นายอวยชยั คลา้ยทบัทมิ ผูอ้าํนวยการโครงการแมเ่มาะ 160,200 - - 
นายวฑิรูย ์ชนิวณชิยั ผูอ้าํนวยการโครงการหงสา 681,100 65,550 615,550 
ผูบ้รหิารและพนกังานอื่นๆ ของ
บรษิทัฯ (ผูบ้รหิารทีไ่มเ่ขา้ขา่ย
นิยามผูบ้รหิารของสาํนกังาน 
ก.ล.ต.) 

- 15,324,800 3,727,450 11,597,350 

รวม  18,000,000 4,870,150 13,129,850 

  
 ทัง้น้ีบรษิทัไดด้าํเนินการแจง้เพิม่ทุนชาํระแลว้ต่อกระทรวงพาณิชยเ์มือ่วนัที ่4 มกราคม 2561  ซึง่ทาํใหทุ้นชาํระแลว้
ของบรษิทัเปลีย่นไปดงัน้ี 

ทนุจดทะเบียน ทนุจดทะเบียนชาํระแล้ว(เดิม) เพ่ิมทนุชาํระแล้ว ทนุจดทะเบียนชาํระแล้ว(ใหม่) 
1,150,000,000 1,130,000,000 4,870,150 1,134,870,150 

 โดยตลาดหลกัทรพัยไ์ดร้บัหุน้เพิม่ทุนเขา้ซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเมือ่วนัที ่9 มกราคม 2561 
 
7.2.4 สญัญาระหว่างผูถื้อหุ้น 

 – ไมม่ ี–  
 

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
7.3.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ 

บรษิทัฯ มนีโยบายจา่ยเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในอตัราไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 40 ของกาํไรสทุธจิากงบเฉพาะกจิการ
ภายหลงัหกัภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคล และเงนิสาํรองต่างๆ ทุกประเภทตามทีก่าํหนดไวใ้นกฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ 
อยา่งไรกต็าม การจา่ยเงนิปนัผลดงักลา่วอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดข้ึน้อยูก่บัความจาํเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่
คณะกรรมการบรษิทัเหน็สมควร ทัง้น้ี การจา่ยเงนิปนัผลประจาํปีจะตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ เวน้แต่เป็นการ
จา่ยเงนิปนัผลระหวา่งกาล ซึง่คณะกรรมการบรษิทัอาจอนุมตัใิหจ้า่ยเงนิปนัผลระหวา่งการไดเ้ป็นครัง้คราวเมือ่เหน็วา่บรษิทัฯ มี
กาํไรพอทีจ่ะทาํเชน่นัน้ได ้และใหร้ายงานการจา่ยเงนิปนัผลระหวา่งกาลดงักล่าวใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทราบในคราวถดัไป 

 
7.3.2 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัย่อย 

ในการพจิารณาจา่ยเงนิปนัผลของบรษิทัยอ่ยนัน้จะอยูภ่ายใตอ้ํานาจการพจิารณาอนุมตัขิองคณะกรรมการบรษิทัและที่
ประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัยอ่ยแต่ละบรษิทั โดยบรษิทัยอ่ยมนีโยบายจา่ยเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในอตัราไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 40 
ของกาํไรสทุธจิากงบเฉพาะกจิการภายหลงัหกัภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคล และเงนิสาํรองต่างๆ ทุกประเภทตามทีก่าํหนดไวใ้น
กฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษิทัยอ่ยแต่ละบรษิทั อยา่งไรกต็าม การจา่ยเงนิปนัผลดงักลา่วอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดข้ึน้อยูก่บั
ความจาํเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ตามทีค่ณะกรรมการของบรษิทัยอ่ยแต่ละบรษิทัเหน็สมควร 

หน่วย: บาท 
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8. โครงสร้างการจดัการ 
8.1     โครงสร้างการจดัการ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 โครงสรา้งการจดัการของบรษิทัฯ ประกอบดว้ยคณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการชุดยอ่ย รวม 3 ชุด ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง และคณะกรรมการบรหิาร ตามโครงสรา้งการบรหิารงานดงันี้  

 
หมายเหตุ: * 

แผนผงโครงสรางการบรหารจดการของบรษท 

คณะกรรมการบริษัท
( Board of Director )

คณะกรรมการบริหาร
( Executive Committee )

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
( Chief  Executive Officer )

ฝ่ายจดัหาพัสดุ
(Procruement Dept.) 

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
( Business Development  Dept.

คณะกรรมการตรวจสอบ
( Audit Committee )

คณะกรรมการความเสี่ยง
(Risk Management Committee)

ผู้ อํานวยการโครงการหงสา
( Project Director-HS)

ฝ่ายบริหารคลังพัสดุ
(Inventory Dept.)

ฝ่ายพัฒนาองค์กรและบคุคลากร
(Organization & Human Resource 

Development Dept.)

ฝ่ายตรวจสอบภายใน
(Internal Audit  Department)

คณะที่ปรึกษา
( Advisor)

ฝ่ายบริหารงบประมาณและจดัหา
เงินทนุ

(Budget Management & Project 
Funding Dept.)

ผู้จดัการโครงการแม่เมาะ
(Project Manager - MM)

ผู้จดัการโครงการหงสา
(Project Manager-HS)

เลขานุการบริษัท
( Company Secretary)

ฝ่ายบริหารงานธุรการ
( Administration Dept.)

ฝ่ายวิจยั พัฒนา นวัตกรรม
และวิศวกรรม

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

ผู้ อํานวยการโครงการแม่เมาะ
( Project Director-MM)

ฝ่ายซ่อมบาํรุงเครื่องกล
( Mechanical  Maintenance Dept.)

ฝ่ายวิศวกรรม
( Engineering Dept. )

ฝ่ายซ่อมบาํรุงไฟฟ้า
( Electrical  Maintenance Dept.)

ฝ่ายปฏบิตัิการเหมือง
( Mine  Operation Dept.)

ฝ่ายบริหารงานธุรการ
(Administration Dept.)

ฝ่ายซ่อมบาํรุง
( Maintenance Dept. )

ฝ่ายปฎบิตัิการ
(Operaton Dept.)

ฝ่ายบริหารงานธรุการและ 

Compliance
(Administraion &Compliance 

Dept.

ฝ่ายวิศวกรรม
( Engineering Dept. )

สํานักผู้บริหาร
( Executive  Office ) 

ฝ่ายปฏบิตัิการสายพาน
( Conveyor Operation Dept.)

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
( Chief Operation Officer )

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน
( Chief Financial Officer )

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Supply Chain
( Chief Supply Chain Officer )

ฝ่ายบญัชีและการเงิน
(Finance & Accounting Dept.)

ฝ่ายสารสนเทศ
(Information Technology Dept.)

ฝ่ายประสานงานโครงการ
( Project Coordinator )

ผู้ อํานวยการโครงการเมียนมาร์
( Project Director-MYM)

ผู้จดัการโครงการดีบกุเหมืองเฮนดา
(Project Manager-HTM)

ฝ่ายปฏบิตัการโรงแต่งแร่และ
ซ่อมบาํรุง

( Processing Dept.)

ฝ่ายวิเคราะห์และประสานข้อมูล
โครงการ CLMV

( CLMV Project Analysis Dept.)

ฝ่ายปฏบิตัิการเหมือง
( Mining Dept.) 

ผู้ อํานวยการอาวุโส ฝ่ายพฒันาธุรกิจ
และที่ปรึกษาอาวุโสทางวิชาการ

ฝ่ายจดัหาพัสดุและคลังพัสดุโครงการ 
CLMV

(CLMV Procruement and Inventory Dept.) 
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8.1.1 คณะกรรมการบริษทั 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 คณะกรรมการบรษิทัประกอบดว้ยกรรมการจาํนวนทัง้สิน้ 12 ทา่น ดงัน้ี 

รายช่ือ ตาํแหน่ง 

1. นายสมบรูณ์ มณีนาวา ประธานกรรมการ/กรรมการอสิระ 

2. นายนพพนัธป์ เมอืงโคตร รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบรหิาร 

3. นายศริชิยั โตวริยิะเวช กรรมการอสิระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 

4. นางกิง่เทยีน บางออ้ กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ 

5. ดร.มงคล เหลา่วรพงศ ์ กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ 

6. นายศาศวตั ศริสิรรพ ์ กรรมการ/กรรมการบรหิาร 

7. นายวทิวสั ศริสิรรพ ์ กรรมการ/กรรมการบรหิาร/ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

8. นายภวตั ศริสิรรพ ์ กรรมการ/กรรมการบรหิาร 

9. นายกวติม ์ศริสิรรพ ์ กรรมการ/กรรมการบรหิาร/กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

10. นายชาล ีรกัษ์สธุ ี กรรมการ 

11. นายกติตริฐั ทวลีาภ กรรมการ 

12. นางวนัเพญ็ โฆษติเรอืงชยั กรรมการ/กรรมการบรหิาร 

โดยมี นายสุรพล อ้นสุวรรณ เป็นเลขานุการบริษัท ทัง้น้ี กรรมการลําดบัที่ 5 ได้ผ่านการอบรมหลกัสูตร 
Director Certified Program (DCP) และกรรมการทุกท่านไดผ้่านการอบรมหลกัสตูร Director Accredited Program 
(DAP) จากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) แลว้  

กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับริษทัฯ 

กรรมการผูม้อีํานาจกระทาํการแทนบรษิทัฯ คอื (1) นายศาศวตั ศริสิรรพ ์นายนพพนัธป์ เมอืงโคตร นายวทิวสั 
ศริสิรรพ์ นายกวติม์ ศิรสิรรพ์ สองในสี่คนน้ีลงลายมอืชื่อร่วมกนั และประทบัตราสําคญัของบรษิัทฯ หรอื (2) นาย
ศาศวตั ศริสิรรพ ์หรอื นายนพพนัธป์ เมอืงโคตร หรอื นายวทิวสั ศริสิรรพ ์หรอื นายกวติม ์ศริสิรรพ ์คนใดคนหน่ึง ลง
ลายมอืชื่อรว่มกบั นายภวตั ศริสิรรพ ์หรอื นายชาล ีรกัษ์สธุ ีหรอื นายกติตริฐั ทวลีาภ หรอื นางวนัเพญ็ โฆษติเรอืงชยั 
รวมเป็นสองคน และประทบัตราสาํคญัของบรษิทัฯ 

องคป์ระกอบคณะกรรมการบริษทั 

องคป์ระกอบของคณะกรรมการบรษิทัมดีงัต่อไปน้ี 

1. คณะกรรมการบรษิทัไมจ่าํเป็นตอ้งเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ  

2. คณะกรรมการบรษิทัให้มจีํานวนตามที่ที่ประชุมผู้ถอืหุ้นกําหนด แต่ต้องมจีํานวนอย่างน้อย 5 คนและ
กรรมการไมน้่อยกวา่กึง่หน่ึงของจาํนวนกรรมการทัง้หมดนัน้ตอ้งมถีิน่ทีอ่ยูใ่นราชอาณาจกัร 
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3. คณะกรรมการบรษิทัประกอบดว้ยกรรมการอสิระอยา่งน้อย 1 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทัง้หมด แต่ตอ้งไม่
น้อยกวา่ 3 คน 

ทัง้น้ี ใหค้ณะกรรมการบรษิทัเลอืกกรรมการคนหน่ึงเป็น “ประธานกรรมการบรษิทั” และในกรณีทีค่ณะกรรมการ
บรษิทัเหน็สมควร อาจพจิารณาเลอืกกรรมการอกีคนหน่ึงหรอืหลายคนเป็น “รองประธานกรรมการบรษิทั” กไ็ด ้

วาระการดาํรงตาํแหน่งและการเลือกตัง้กรรมการบริษทั  

1. คณะกรรมการบรษิทัจะมอบหมายใหค้ณะกรรมการบรหิารทําหน้าที่ในการสรรหาและเสนอชื่อบุคคลซึ่งมี
คุณสมบตัเิพื่อดํารงตําแหน่งกรรมการบรษิทั เพื่อนําเสนอชื่อบุคคลดงักล่าวต่อที่ประชุมผู้ถอืหุ้นเพื่อพจิารณาอนุมตัิ
เลอืกตัง้ต่อไป 

2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตัง้กรรมการบรษิทั แต่ในกรณีที่เป็นการเลือกตัง้กรรมการแทนตําแหน่ง
กรรมการทีว่่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถงึคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการบรษิทัสามารถเลอืกบุคคลซึ่งเสนอชื่อ
โดยคณะกรรมการบรหิาร เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการได ้ทัง้น้ี บุคคลซึง่เขา้รบัตาํแหน่งเป็นกรรมการในกรณีดงักล่าวให้
อยูใ่นตาํแหน่งเพยีงเทา่วาระทีย่งัเหลอือยูข่องกรรมการซึง่ตนแทน  

3. ในการประชุมผูถ้อืหุน้สามญัประจําปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจากตําแหน่งจํานวนหน่ึงในสามของจํานวน
กรรมการทัง้หมด ถา้จาํนวนกรรมการจะแบง่ออกใหต้รงเป็นสามสว่นไมไ่ด ้กใ็หอ้อกโดยจาํนวนใกลท้ีส่ดุกบัสว่นหน่ึงใน
สาม โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตําแหน่งอาจได้รบัเลอืกให้กลบัเขา้มารบัตําแหน่งได้ ทัง้น้ี กรรมการที่จะต้องออกจาก
ตําแหน่งในปีแรกและปีทีส่องภายหลงัจดทะเบยีนบรษิทันัน้ ใหจ้บัสลากกนั สว่นปีหลงั ๆ ต่อไปใหก้รรมการคนทีอ่ยูใ่น
ตาํแหน่งนานทีส่ดุเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง 

นอกจากการพน้จากตาํแหน่งตามวาระดงักลา่วแลว้ กรรมการบรษิทัอาจพน้จากตาํแหน่งเมือ่ 

(ก) เสยีชวีติ 
(ข) ลาออก 
(ค) ขาดคุณสมบตักิารเป็นกรรมการบรษิทั หรอืมลีกัษณะต้องหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบรษิทัมหาชน

จาํกดัและกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งหรอืมลีกัษณะทีแ่สดงถงึการขาดความเหมาะสมทีจ่ะไดร้บัความไวว้างใจ
ใหบ้รหิารจดัการกจิการทีม่มีหาชนเป็นผูถ้อืหุน้ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

(ง) ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้มมีตใิหพ้น้จากตาํแหน่ง 
(จ) ศาลมคีาํสัง่ใหอ้อก 

กรรมการบรษิทัคนใดจะลาออกจากตาํแหน่ง ใหย้ืน่ใบลาออกต่อประธานกรรมการบรษิทั 
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คณะกรรมการตรวจสอบ  

ณ วนัที ่วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัฯ ประกอบดว้ยกรรมการทีม่รีายชื่อดงัน้ี 
รายช่ือ ตาํแหน่ง 

1. นายศริชิยั โตวริยิะเวช ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นางกิง่เทยีน บางออ้ กรรมการตรวจสอบ 
3. ดร.มงคล เหลา่วรพงศ ์ กรรมการตรวจสอบ 

โดยกรรมการทัง้ 3 ท่าน เป็นกรรมการทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์ทีเ่พยีงพอทีจ่ะสามารถทาํหน้าทีใ่นการสอบ
ทานความน่าเชื่อถอืของงบการเงนิของบรษิทัฯ ทัง้น้ี นายศริชิยั โตวริยิะเวช มปีระวตักิารทาํงานในสายงานการเงนิและ
การลงทุนมาโดยตลอด และปจัจุบนัดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการฝ่ายการลงทุนและบรหิารความเสี่ยงของบรษิัทจด
ทะเบยีนแหง่หน่ึง นางกิง่เทยีน บางออ้ ปจัจุบนัดาํรงตําแหน่งกรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบของบรษิทัจดทะเบยีน
แห่งหน่ึงและ ดร.มงคล  เหล่าวรพงศ์ ปจัจุบนัดํารงตําแหน่งเป็นอาจารย์พเิศษสาขาบญัช ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
และเป็นกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่นอีก 2 แห่ง และม ีนายอศัวนิ มะลิขาว  เป็นเลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบ  

คณุสมบติัของคณะกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการตรวจสอบตอ้งเป็นกรรมการผูม้คีุณสมบตั ิดงัน้ี 

1. เป็นผู้มคีุณสมบตัิครบถ้วนในการเป็นกรรมการอิสระตามหลกัเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกํากบั
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ คณะกรรมการกํากบัตลาดทุน และ/หรอืตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยประกาศ
กาํหนด 

2. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัให้ตดัสนิใจในการดําเนินกจิการของบรษิทัฯ 
บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม บรษิทัยอ่ยลาํดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีาํนาจควบคุมของบรษิทัฯ 

3. ไมเ่ป็นกรรมการของบรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย หรอืบรษิทัยอ่ยลาํดบัเดยีวกนัเฉพาะทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน 

4. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทําหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ และมีกรรมการ
ตรวจสอบอยา่งน้อย 1 คน มคีวามรูแ้ละประสบการณ์เพยีงพอทีจ่ะสามารถทาํหน้าทีใ่นการสอบทานความน่าเชื่อถอืของ
งบการเงนิได ้

การแต่งตัง้ และวาระการดาํรงตาํแหน่ง  

คณะกรรมการบรษิทัหรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เป็นผูแ้ต่งตัง้กรรมการอสิระของบรษิทัฯ เป็นกรรมการตรวจสอบ โดย
วาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการตรวจสอบใหเ้ป็นไปตามวาระการดํารงตําแหน่งกรรมการบรษิทั ทัง้น้ี กรรมการ
ตรวจสอบซึง่พน้ตาํแหน่งตามวาระอาจไดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการตรวจสอบไดอ้กี 

ในกรณีทีก่รรมการตรวจสอบครบวาระการดาํรงตําแหน่งหรอืไมอ่าจดาํรงตําแหน่งจนครบกําหนดวาระ ซึง่สง่ผล
ให้มจีํานวนกรรมการตรวจสอบตํ่ากว่า 3 คน คณะกรรมการบรษิทัหรอืที่ประชุมผู้ถอืหุ้นควรจะแต่งตัง้กรรมการ
ตรวจสอบรายใหม่ใหค้รบถว้นในทนัทหีรอือยา่งชา้ภายใน 3 เดอืนนบัจากวนัทีจ่ํานวนกรรมการตรวจสอบไมค่รบถว้น 
เพือ่ใหเ้กดิความต่อเน่ืองในการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ 
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การเข้าประชมุของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการตรวจสอบ ในงวดปีบญัชี ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2559 และปีบญัชีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

รายช่ือ ตาํแหน่ง ปี 2559 ปี 2560 

กรรมการ กรรมการ

ตรวจสอบ 

กรรมการ กรรมการ

ตรวจสอบ 

1. นายสมบรูณ์ มณีนาวา ประธานกรรมการ  

และกรรมการอสิระ 
10/10 - 7/8 - 

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

3. นางกิง่เทยีน บางออ้ กรรมการอสิระ 9/10 7/7 8/8 5/5 

4. ดร.มงคล เหลา่วรพงศ ์ กรรมการอสิระ 9/10 6/7 8/8 5/5 

5. นายนพพนัธป์ เมอืงโคตร กรรมการ 10/10 - 7/8 - 

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

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

8. นายชาล ีรกัษ์สธุ ี กรรมการ 10/10 - 8/8 - 

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

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

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

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

หมายเหตุ กรรมการทา่นที ่7, 10,  11 และ 12 ไดห้มดวาระลงจงึตอ้งออกจากตําแหน่งตามวาระในการประชุมสามญั

ผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2560 แต่การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2560 เหน็สมควรใหท้ีป่ระชุมพจิารณาอนุมตัิ

เลอืกตัง้กรรมการทีต่อ้งออกจากวาระทัง้ 4 รายกลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งอกีครัง้ 
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8.1.2 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

ในการประชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่3/2558 เมือ่วนัที ่2 มนีาคม 2558 ไดม้มีตแิต่งตัง้คณะกรรมการบรหิาร
ความเสีย่ง ประกอบดว้ยบุคคลจาํนวน 6 ทา่น ดงัน้ี 

รายช่ือ ตาํแหน่ง 

1. นายกวติม ์ ศริสิรรพ ์ กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

2. นายจตุรพร  บุนยสถติย ์ กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

3. นายวทิวสั  ศริสิรรพ ์ ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

4. นายพงษ์ธรรศ พริยิธนารจุน์ กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

5. นายสรุพล อน้สวุรรณ กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

6. นางสาววนัด ีแซ่เอีย้ว กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

8.1.3 คณะกรรมการบริหาร 

ในการประชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่3/2558 เมื่อวนัที ่2 มนีาคม 2558 คณะกรรมการบรษิทัมมีตแิต่งตัง้
คณะกรรมการบรหิารจํานวน 9 ท่าน โดย วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 คณะกรรมการบรหิารของบรษิทัฯ ประกอบดว้ย
กรรมการทีม่รีายชื่อ ดงัน้ี 

โดยม ีนายสรุพล อน้สวุรรณ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบรหิาร 

 

 

 

รายช่ือ ตาํแหน่ง 

1. นายนพพนัธ ์เมอืงโคตร ประธานกรรมการบรหิาร 

2. นายศาศวตั ศริสิรรพ ์ กรรมการบรหิาร 

3. นายวทิวสั ศริสิรรพ ์ กรรมการบรหิาร 

4. นายภวตั ศริสิรรพ ์ กรรมการบรหิาร 

5. นายกวติม ์ศริสิรรพ ์ กรรมการบรหิาร 

6. นางวนัเพญ็ โฆษติเรอืงชยั กรรมการบรหิาร 

7. นายอวยชยั คลา้ยทบัทมิ กรรมการบรหิาร 

8. นายจตุรพร บุนยสถติย ์ กรรมการบรหิาร 

9. นายสรนิทร ์วรรณะล ี กรรมการบรหิาร 
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8.1.4 ผูบ้ริหาร 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 รายชื่อผูบ้รหิารของบรษิทัฯ จาํนวน 8 ทา่น มดีงัน้ี 

รายช่ือ ตาํแหน่ง 

1. นายวทิวสั ศริสิรรพ ์ ประธานเจา้หน้าทีป่ฏบิตักิาร 

2. นายภวตั ศริสิรรพ ์ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร Supply Chain 

3. นายกวติม ์ศริสิรรพ ์ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารการเงนิ 

4. นายศาศวตั ศริสิรรพ ์ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

5. นายอวยชยั คลา้ยทบัทมิ ผูอ้าํนวยการโครงการแมเ่มาะ 

6. นายวฑิรูย ์ชนิวณิชยั ผูอ้าํนวยการโครงการหงสา 

7. นางวนัเพญ็ โฆษติเรอืงชยั ผูอ้าํนวยการอาวโุสฝา่ยบญัชแีละการเงนิ 

8. นายรจุ  บณัฑุวงศ ์                ผูอ้าํนวยการอาวโุสฝา่ยพฒันาธุรกจิและทีป่รกึษาอาวโุสทางวชิาการ 

 

8.1.5 เลขานุการบริษทั  

ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่3/2558 เมื่อวนัที ่2 มนีาคม 2558 ไดม้มีตแิต่งตัง้นายสรุพล อน้สุวรรณ
เป็นเลขานุการบรษิทั เพื่อทาํหน้าทีใ่นนามบรษิทัฯ และ/หรอื คณะกรรมการบรษิทั และกําหนดขอบเขตอํานาจ หน้าที่
และความรบัผดิชอบทีส่าํคญั ดงัน้ี 

1. จัดทําและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุม
คณะกรรมการบรษิทั รายงานประจําปีของบรษิทัฯ หนังสอืนัดประชุมผูถ้อืหุน้ รายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ ในนามของ
บรษิทัฯ และ/หรอืคณะกรรมการ 

2. เก็บรกัษารายงานการมีส่วนได้เสยีที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหารในนามของบริษัทฯ และ/หรือ
คณะกรรมการ 

3. ดาํเนินการอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการกํากบัตลาดทุนประกาศกําหนด และจดัสง่สาํเนารายงานการมสีว่นได้
เสยีตามมาตรา 89/14 ซึ่งจดัทําโดยกรรมการใหป้ระธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วนั
ทาํการนบัแต่วนัทีบ่รษิทัฯ ไดร้บัรายงานนัน้ในนามของบรษิทั และ/หรอืคณะกรรมการ 

4. ใหค้ําแนะนําเบือ้งตน้เกีย่วกบัขอ้กฎหมาย และระเบยีบขอ้บงัคบัต่าง ๆ ของบรษิทัฯ ทีค่ณะกรรมการบรษิทั
ตอ้งการทราบและตดิตามใหม้กีารปฏบิตัติามอย่างถูกตอ้งสมํ่าเสมอ รวมถงึรายงานการเปลี่ยนแปลงขอ้กําหนด และ/
หรอืกฎหมายทีม่นียัสาํคญัใหค้ณะกรรมการบรษิทัรบัทราบ 

5. จดัการประชุมผู้ถอืหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบรษิทัให้เป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ 
และขอ้พงึปฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้ง 
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6. บนัทกึรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ และการประชุมของคณะกรรมการบรษิทั รวมทัง้ตดิตามใหม้กีารปฏบิตัิ
ตามมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ และทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั 

7. ดแูลใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูและรายงานสารสนเทศในสว่นทีร่บัผดิชอบต่อหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ตามระเบยีบ
และขอ้กาํหนดของหน่วยงานดงักลา่ว 

8. ดูแลกจิกรรมของคณะกรรมการบรษิทั และการดําเนินการอื่นใดให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรอื ตามที่
คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด และ/หรอืตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 

8.2 การกาํหนดอาํนาจอนุมติัวงเงิน 

บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย มกีารกาํหนดอาํนาจอนุมตัวิงเงนิสาํหรบัการดาํเนินงานของบรษิทัฯ ทัง้น้ีคณะกรรมการ

บรษิทัเป็นผู้มอบหมายอํานาจในการอนุมตัใิห้กรรมการผู้ไดร้บัมอบหมาย ไดแ้ก่ คณะกรรมการบรหิาร และประธาน

เจา้หน้าทีบ่รหิาร โดยรายการอนุมตัหิลกัของบรษิทัฯ สามารถสรปุไดด้งัน้ี 

การอนุมติั คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าท่ี

บริหาร 

งบประมาณลงทนุ การให้กู้ และ

กู้ยืม 

   

อนุมตังิบประมาณรายจา่ยลงทุน

เพิม่เตมิระหวา่งปี/ โอนยา้ยรายการ

ระหวา่งปี 

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

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

บญัชีและการเงิน 

การอนุมตัเิงนิเบกิทดรอง 

   
< 1 ลา้นบาท/ปี 

การปรบัปรงุ/ตดัจาํหน่ายทรพัยส์นิ

และสนิคา้คงคลงั 

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

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

จดัซ้ือ จดัหา และจดัจ้าง 

พจิารณาอนุมตัจิดัซือ้/จดัจา้ง 

 
> 100 ลา้นบาท/ปี 

 
< 100 ลา้นบาท/ปี 

 
< 50 ลา้นบาท/ปี 

งานประชาสมัพนัธ ์

การอนุมตัคิา่ใชจ้า่ยในการจดักจิกรรม

ประชาสมัพนัธ ์การจดัสมัมนา จดั

กจิกรรมสนัทนาการ และจดัชุมชน

สมัพนัธ ์

 

> 5 ลา้นบาท/ปี 

 
< 5 ลา้นบาท/ปี 

 
< 1 ลา้นบาท/ปี 

องคก์รและการบริหาร 

การวา่จา้งทีป่รกึษา/ บรษิทัทีป่รกึษา 

 
> 10 ลา้นบาท/ครัง้ 

 
< 10 ลา้นบาท/ครัง้ 

 
< 5 ลา้นบาท/ครัง้ 
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ทัง้น้ี คณะกรรมการบรษิทัฯ มกีารอนุมตังิบประมาณประจาํปีทีเ่กีย่วขอ้งในการดาํเนินงานของบรษิทัฯ ในแต่ละปี 

8.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร  
8.3.1 ค่าตอบแทนกรรมการ 
(1) ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน  

ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2560  ไดม้มีตอินุมตักิารกาํหนดคา่ตอบแทนกรรมการของบรษิทัฯ ประจาํปี 
2560 โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 

1.  คา่ตอบแทนกรรมการ  
1.1)  คา่ตอบแทนรายเดอืน ใหจ้า่ยทุกเดอืน 

 - ประธานกรรมการ เดอืนละ 40,000 บาท 
 - ประธานกรรมการตรวจสอบ เดอืนละ 25,000 บาท 
 - กรรมการทีไ่มไ่ดเ้ป็นผูบ้รหิาร เดอืนละ         15,000 บาท 
 - กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร เดอืนละ          - บาท 

 1.2) คา่ตอบแทนเป็นคา่เบีย้ประชุม ใหจ้า่ยเป็นรายครัง้เฉพาะเมือ่มาเขา้ประชุม 
 - กรรมการทีไ่มใ่ชผู่บ้รหิาร  ครัง้ละ   15,000 บาท 
 - กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร ครัง้ละ  8,000 บาท 
2.  คา่ตอบแทนกรรมการตรวจสอบ  
2.1)  คา่ตอบแทนรายเดอืน ใหจ้า่ยทุกเดอืน 

 - ประธานกรรมการตรวจสอบ เดอืนละ 25,000 บาท 
 - กรรมการตรวจสอบทา่นอื่น เดอืนละ         15,000 บาท 

 2.2) คา่ตอบแทนเป็นคา่เบีย้ประชุม ใหจ้า่ยเป็นรายครัง้เฉพาะเมือ่มาเขา้ประชุม 
   - ประธานกรรมการตรวจสอบ ครัง้ละ  10,000 บาท 

   - กรรมการตรวจสอบทา่นอื่น ครัง้ละ  10,000 บาท 
 
ในปี 2559 และปี 2560 บรษิทัฯ มกีารจา่ยคา่ผลตอบแทนใหแ้ก่กรรมการของบรษิทัฯ ตามรายละเอยีด ดงัน้ี 

รายช่ือ 
  

ปี 2559 ปี 2560 
ค่าตอบแทน (บาท) ค่าตอบแทน (บาท) 

เงินเดือน เบีย้ประชมุ เงินเดือน เบีย้ประชมุ 

1.    นายศริชิยั โตวริยิะเวช 300,000 150,000 300,000 160,000 

2.    นางกิง่เทยีน บางออ้ 180,000 135,000 180,000 160,000 

3.    ดร. มงคล เหลา่วรพงศ ์ 180,000 135,000 180,000 160,000 

4.    นายนพพนัธป์ เมอืงโคตร/1 - - - - 

5.    นายศาศวตั ศริสิรรพ์/1 - - - - 

6.    นายวทิวสั ศริสิรรพ์/1 - - - - 

7.    นายชาล ีรกัษ์สธุี/1 180,000 150,000 180,000 120,000 
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รายช่ือ 
  

ปี 2559 ปี 2560 
ค่าตอบแทน (บาท) ค่าตอบแทน (บาท) 

เงินเดือน เบีย้ประชมุ เงินเดือน เบีย้ประชมุ 

8.    นายกติตริฐั ทวลีาภ 180,000 150,000 180,000 120,000 

9.    นายภวตั ศริสิรรพ์/1 - - - - 

10. นายกวติม ์ศริสิรรพ์/1 - - - - 

11. นางวนัเพญ็ โฆษติเรอืงชยั/1 - - - - 

12. นายสมบรูณ์ มณีนาวา 480,000 150,000 480,000 105,000 

หมายเหตุ:        1/ นายนพพนัธป์ เมอืงโคตร นายศาศวตั ศริสิรรพ ์นายวทิวสั ศริสิรรพ ์นายภวตั ศริสิรรพ ์นายกวติม ์

ศริสิรรพ ์นางวนัเพญ็ โฆษติเรอืงชยั ไดม้หีนงัสอืถงึบรษิทัฯ เพือ่สละสทิธกิารไดร้บัคา่ตอบแทนเบีย้

ประชุมตัง้แต่เดอืนเมษายน 2558 ถงึสิน้ปี 2560 

(2) ค่าตอบแทนอ่ืน 

นอกจากกองทุนสํารองเลี้ยงชพี บรษิทัฯ มกีารจดัสรรใบสําคญัแสดงสทิธทิี่จะซื้อหุ้นสามญัต่อกรรมการและ
พนักงานของบรษิทัฯ โดยที่ประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที่ 1/2559 เมื่อวนัที ่15 กรกฎาคม 2559 ไดม้มีตอินุมตัใิหอ้อก
และเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธทิี่จะซื้อหุน้สามญัของบรษิทัฯ (“ใบสาํคญัแสดงสทิธฯิ”) ใหแ้ก่กรรมการและพนักงาน
ของบรษิทัฯ จาํนวน 20,000,000 หน่วย โดยใบสาํคญัแสดงสทิธฯิ ดงักล่าวมอีายุ 5 ปี เพื่อเป็นขวญัและกําลงัใจ สรา้ง
แรงจูงใจ และรกัษาบุคลากร อนัจะส่งผลดต่ีอการดําเนินงานของบรษิทัฯ ในอนาคต โดยมรีาคาเสนอขายหน่วยละ 0 
บาท และใบสาํคญัแสดงสทิธฯิ 1 หน่วย มสีทิธซิือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ได ้1 หุน้ ทีร่าคาหุน้ละ 1.00 บาท 
เทา่กบัมลูคา่ทีต่ราไว ้  

โดยในวนัที่ 30 ธนัวาคม 2560 มกีรรมการและพนักงานของบรษิทัไดใ้ชส้ทิธแิปลงเป็นหุน้สามญัทัง้สิน้ 
4,870,150 หน่วย มอีตัราการใชส้ทิธ ิ1 ใบสาํคญัแสดงสทิธ ิมสีทิธซิือ้หุน้สามญัได ้1 หุน้ทีร่าคาใชส้ทิธ ิ1 บาท รวมเป็น
หุน้สามญัทัง้สิน้ 4,870,150 หุน้ รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 4,870,150 บาท  

8.3.2 ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 

คา่ตอบแทนแก่ผูบ้รหิารทีท่าํหน้าทีเ่ป็นกรรมการ (ไมร่วมคา่ตอบแทนรายเดอืนและเบีย้ประชุมในฐานะกรรมการ 
และผูบ้รหิารของบรษิทัฯ ทีไ่มใ่ช่กรรมการ) สาํหรบังวดปีบญัช ีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2559 และวนัที ่31 ธนัวาคม 
2560 มรีายละเอยีดดงัน้ี 

 ปี 2559 ปี 2560 

จาํนวน (คน) 8 8 

คา่ตอบแทนรวมคา่ตอบแทนอื่น (ลา้นบาท) 15.65 21.04 

กองทุนสาํรองเลีย้งชพี (ลา้นบาท) 0.26 0.33 

รวมค่าตอบแทน (ล้านบาท) 15.91 21.37 
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8.4 บคุลากร 
8.4.1 จาํนวนบคุลากร 

 จาํนวนบุคลากรของบรษิทัฯ (ไมร่วมผูบ้รหิารจาํนวน 8 คน) แบง่ตามรายบรษิทั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 

และวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 มรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 

สายงาน 
จาํนวนบคุลากร (คน) 

31 ธนัวาคม  2559 31 ธนัวาคม  2560 

ฝา่ยสาํนกังานผูบ้รหิาร 17 6 

ฝา่ยทีป่รกึษา 2 - 

ฝา่ยวศิวกรรม 13 14 

ฝา่ยควบคุมตน้ทุน 2 - 

ฝา่ยซ่อมบาํรุง (ไฟฟ้า-เครือ่งกล) 296 373 

ฝา่ยปฏบิตักิารเหมอืง 456 611 

ฝา่ยปฏบิตักิารสายพาน 136 179 

ฝา่ยความปลอดภยัวชิาชพี 4 5 

ฝา่ย Supply Chain (จดัหาพสัดุ / บรหิารคลงัพสัดุ) 63 61 

ฝา่ยสารสนเทศ 5 6 

ฝา่ยบญัช-ีการเงนิ 24 24 

ฝา่ยตรวจสอบภายใน 1 1 

ฝา่ยบรหิารคา่จา้ง 2 2 

ฝา่ยบรหิารงบประมาณและจดัหาเงนิทุน 6 6 

ฝา่ยพฒันาองคก์รและบุคลากร 5 5 

ฝา่ยบรหิารธุรการ 61 66 

ฝา่ยพฒันาธุรกจิ 3 4 

ฝา่ยวเิคราะหแ์ละประสานขอ้มลู CLMV - 1 

รวม 1,096 1,364 
 

8.4.2      ค่าตอบแทนบคุลากร (ไม่รวมผูบ้ริหาร)  

ในปี 2558 สิน้สดุ 31 ธนัวาคม 2559 และปี 2560 สิน้สดุ 31 ธนัวาคม 2560  บรษิทัฯ จ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่
พนักงาน จํานวน 248.98 ลา้นบาท และ 281.39 ลา้นบาท ตามลําดบั โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปของเงนิเดอืน โบนัส 
คา่ลว่งเวลา เงนิสมทบกองทุนสาํรองเลีย้งชพี และสวสัดกิารอื่นๆ  

8.4.3 ข้อพิพาทด้านแรงงานท่ีสาํคญัในระยะ 3 ปีท่ีผา่นมา 

– ไมม่ ี– 
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8.4.4 การพฒันาองคก์รและบคุลากร 

 ในรอบปี 2560  บรษิทัฯ มกีารดาํเนินทางดา้นพฒันาองคก์รและบุคคลากรทีส่อดคลอ้งกบันโยบายหลกัของ

บรษิทัฯ ซึ่งไดแ้ก่การผสมผสานระหว่างความมปีระสทิธภิาพและเพยีงพอของเครื่องจกัรและกําลงัคน โดยการสรา้ง

กาํลงัคนเพือ่รองรบังานทีม่อียูใ่นปจัจุบนั และการเจรญิเตบิโตของบรษิทัในอนาคต โดยม ีการดาํเนินงานทีส่าํคญั ดงัน้ี 

 1. จดัทํากลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจ และวางแนวทางการพฒันาองค์กร เพื่อสนับสนุนการดําเนินกลยุทธ์

ดงักลา่ว ซีง่จะไดเ้ริม่ดาํเนินการใหเ้ป็นรปูธรรมในปี 2561 เป็นตน้ไป 

 2. พฒันาบุคคลากรดว้ยการอบรมใหค้วามรูต้ามแผนพฒันาบุคคลากร และ แผนสบืทอดตําแหน่งคน จาํนวน

ทัง้สิน้ 157 หลกัสตูร มจีํานวนบุคคลากรไดร้บัการอบรมรวมทัง้สิน้ 819 คน เป็นผูท้ีไ่ดร้บัการวางตวัใหเ้ป็นผูส้บืทอด

ตาํแหน่งสาํคญัจาํนวน 56 คน 

 3. เสรมิสรา้งตําแหน่งงานสาํคญัเพื่อการทํางานทีย่ ัง่ยนืของบรษิทั ไม่ว่าจะเป็นทมีงานดา้นตรวจสอบภายใน 

ด้านวศิวกรรม ด้านพฒันาธุรกิจ และที่สําคญับรษิทัฯ มกีารรบัพนักงานทัง้ระดบัผู้บรหิารและปฏบิตัิการเพื่อเตรยีม

ความ พรอ้มการดาํเนินโครงการแมเ่มาะ 8 อยา่งเตม็ระบบ 

 4. จดัทําโครงข่ายการพฒันาบุคคลากรได้แก่ การนําพนักงานท้องถิน่โครงการเหมอืงหงสา สปป.ลาวและ

พนักงานคนไทยโครงการเหมืองดีบุกสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมียนมาร์ มาดูงานและเรียนรู้การปฏิบัติงานของ

ผูเ้ชีย่วชาญในโครงการแม่เมาะ รวมถงึสง่พนักงานบรษิทัฯ ไปฝึกอบรมการใชแ้ละบํารุงรกัษาเครื่องจกัรกบับรษิทัคู่คา้ 

เพื่อให้เกดิความเชี่ยวชาญในการใชเ้ครื่องจกัรใหม่ๆ อย่างแทจ้รงิ สามารถแก้ปญัหา โดยมผีูเ้ชี่ยวชาญใหค้ําปรกึษา

อยา่งต่อเน่ือง 

 5. จดักจิกรรมสรา้งความสามคัคขีองพนักงานระหว่างโครงการแม่เมาะ โครงการหงสา โครงการเหมอืงดบุีก 

และสาํนักงานใหญ่ เพื่อสรา้งสภาพแวดลอ้มการทํางานทีส่ง่เสรมิการทํางานทีม่ปีระสทิธภิาพ การสื่อสารขอ้มลูภายใน

เพือ่ลดกาํแพงกัน้ระหวา่งโครงการ และระหวา่งผูบ้รหิารกบัพนกังาน เชน่การจดักจิกรรมเดนิ-วิง่ มาราธอนประจาํปี 
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9. การกาํกบัดแูลกิจการ 
9.1 นโยบายการกาํกบัดแูลกิจการ  
 

ในการดาํเนินงานทีผ่่านมา คณะกรรมการบรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จํากดั (มหาชน) ไดป้ฏบิตัติามกฎหมาย 

วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั และมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ รวมทัง้ไดย้ดึถอืและปฏบิตัติามหลกัการกํากบัดแูลกจิการที่

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

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยกําหนด เพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินงานของบรษิทัฯ เพื่อใหเ้กดิประสทิธภิาพใน

การดําเนินงาน และยงัทาํใหเ้กดิความโปรง่ใสต่อนกัลงทุนอนัจะทาํใหเ้กดิความเชื่อมัน่ในการดําเนินธุรกจิของบรษิทัฯ 

ต่อบุคคลภายนอก โดยนโยบายการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทัครอบคลุมหลกัปฏบิตั ิ8 ขอ้หลกั ดงัน้ี 

หลกัปฏบิตั ิ1 ตระหนักถงึบทบาทและความรบัผดิชอบของคณะกรรมการในฐานะผูนํ้าองคก์รทีส่รา้งคุณค่า
ใหแ้ก่กจิการอยา่งยัง่ยนื Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board 

 
1.1. คณะกรรมการดําเนินงานและบรหิารงานภายใต้จรยิธรรมทางธุรกจิ มองทุกฝ่ายที่มคีวามเกี่ยวขอ้งกบั

บรษิทั คณะกรรมการดาํเนินธุรกจิอยา่งตรงไปตรงมา และเคารพสทิธิ ์ทัง้ของผูหุ้น้ ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีต่าง ๆ รวมไปถงึ
พนกังาน และตระหนกัถงึความรบัผดิชอบในฐานะผูนํ้าทีต่อ้งกํากบัดแูลใหอ้งคก์รมกีารบรหิารจดัการทีด่ ีซึง่ครอบคลุม
ถงึ 

(1)  การกาํหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของการประกอบธุรกจิ โดยคาํนึงถงึจรยิธรรม ผลกระทบต่อ
สงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

(2)  การจดัใหม้นีโยบายสําหรบักรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงาน ที่แสดงถงึหลกัการและแนวทางใน
การดําเนินงานเป็นลายลกัษณ์อกัษร อาท ินโยบายบรรษทัภบิาล และจรรยาบรรณธุรกจิ เป็นตน้ ตลอดจนการจดัสรร
ทรพัยากรสาํคญัเพือ่ใหบ้รรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย 

(3)  การกาํกบัดแูลใหม้กีารสือ่สารเพือ่ใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทุกคนเขา้ใจ มกีลไกเพยีงพอ
ทีเ่อือ้ใหม้กีารปฏบิตัจิรงิตามนโยบายขา้งตน้ ตดิตามผลการปฏบิตั ิและทบทวนนโยบายและการปฏบิตัเิป็นประจาํ 

 
1.2  ในการสร้างคุณค่าให้แก่บริษัทฯ อย่างยัง่ยืน คณะกรรมการได้กํากับดูแลบริษัทฯ จนนําไปสู่ผล 

(governance outcome) ซึง่ไดค้รอบคลุมเรือ่งต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 
(1)  สามารถแขง่ขนัและมผีลประกอบการทีด่โีดยคาํนึงถงึผลกระทบในระยะยาว  
(2)  การกาํกบัดแูลเพื่อใหบ้รษิทัฯ ประกอบธุรกจิอยา่งมจีรยิธรรม เคารพสทิธแิละมคีวามรบัผดิชอบต่อ

ผูถ้อืหุน้ ผูม้สีว่นไดเ้สยีและสงัคมรวมถงึการหาแนวทางเพือ่พฒันาหรอืลดผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้ม 
 
1.3 คณะกรรมการมหีน้าทีดู่แลใหก้รรมการทุกคนและผูบ้รหิารปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความรบัผดิชอบระมดัระวงั 

(duty of care) และซื่อสตัยส์ุจรติต่อองค์กร (duty of loyalty) และดูแลใหก้ารดํานินงานเป็นไปตามกฎหมาย
วตัถุประสงค์ ขอ้บงัคบัของบรษิทั และมตคิณะกรรมการ ตลอดจนมตทิี่ประชุมผู้ถอืหุ้น โดยในการปฏบิตัหิน้าที่ด้วย
ความซื่อสตัยส์จุรติ กรรมการและผูบ้รหิารตอ้ง 

(1)  กระทาํการโดยสจุรติ เพือ่ประโยชน์สงูสดุของบรษิทัเป็นสาํคญั 
(2)  กระทาํการทีม่จีุดมุง่หมายโดยชอบและเหมาะสม และ 

 (3)  ไมก่ระทาํการใดอนัเป็นการขดัหรอืแยง้กบัประโยชน์ของบรษิทั อยา่งมนียัสาํคญั 
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1.4 คณะกรรมการได้ตระหนักถึงขอบเขตหน้าที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการดี และกําหนด
ขอบเขตการมอบหมายหน้าที่และความรบัผดิชอบใหป้ระธานเจา้หน้าที่บรหิารและฝ่ายบรหิารอย่างชดัเจน ตลอดจน
ตดิตามดแูลใหป้ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิารและฝา่ยบรหิารปฏบิตัหิน้าทีต่ามทีไ่ดร้บัมอบหมายโดย 
 (1)  คณะกรรมการได้จดัทํากฎบตัรหรือนโยบายการกํากบัดูแลกิจการของคณะกรรมการ (board 
charter) ทีร่ะบุหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการเพื่อใชอ้า้งองิในการปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการทุกคน และ
มกีารทบทวนกฎบตัรดงักล่าวเป็นประจําอย่างน้อยปีละครัง้ รวมทัง้ไดท้บทวนการแบ่งบทบาทหน้าที่คณะกรรมการ 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารและฝา่ยบรหิารอยา่งสมํ่าเสมอเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัทศิทางขององคก์ร 
 (2)  คณะกรรมการได้มอบหมายอํานาจการจัดการบริษัทฯ ให้แก่ฝ่ายบริหารผ่านการประชุม
คณะกรรมการ ซึง่ไดม้กีารบนัทกึเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยการมอบหมายดงักล่าวมไิดเ้ป็นการปลดเปลือ้งหน้าทีค่วาม
รบัผดิชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการยงัมหีน้าทีต่ดิตามดแูลฝา่ยบรหิารใหป้ฏบิตัหิน้าทีต่ามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
 

หลกัปฏบิตั ิ2 กําหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของกจิการทีเ่ป็นไปเพือ่ความยัง่ยนื Define Objectives 
that Promote Sustainable Value Creation 

 
2.1 คณะกรรมการได้กํากับดูแลให้บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายหลัก (objectives) ที่ช ัดเจน 

เหมาะสม สามารถใชเ้ป็นแนวคดิหลกัในการกําหนดรปูแบบธุรกจิ (business model) และสื่อสารใหทุ้กคนในบรษิทัฯ 
ขบัเคลื่อนไปในทศิทางเดยีวกนั ซึ่งไดก้ําหนดและสื่อสารเป็นวสิยัทศัน์ผ่านการประชุมคณะกรรมการ และใหผู้บ้รหิาร
นําไปถ่ายทอดใหพ้นักงานทราบอย่างทัว่ถงึ นอกจากน้ีคณะกรรมการไดม้กีารกํากบัดูแลใหบ้รษิทัฯ คงไวซ้ึ่งค่านิยมที่
สะทอ้นถงึคุณลกัษณะของการกํากบัดแูลกจิการทีด่ ีเช่น ความรบัผดิชอบในผลการกระทาํ (accountability) ความเทีย่ง
ธรรม (integrity) ความโปร่งใส (transparency) ความเอาใจใส ่(due consideration of social and environmental 
responisbilities) เป็นตน้ 

 
2.2 คณะกรรมการได้กํากบัดูแลใหม้ัน่ใจว่า วตัถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ในระยะเวลาปาน

กลางและ/หรอืประจําปีของบรษิทัฯ สอดคลอ้งกบัการบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของกจิการ และไดม้กีารนํา
นวตักรรมและเทคโนโลยมีาใชอ้ยา่งเหมาะสม ปลอดภยัโดย 

 (1)   คณะกรรมการไดก้ําหนดใหม้กีารจดัทํากลยุทธแ์ละแผนงานประจําปีซึ่งสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์
และเป้าหมายหลกัของบรษิทัฯ โดยคาํนึงถงึปจัจยัแวดลอ้ม ณ ขณะนัน้ ตลอดจนโอกาสและความเสีย่งทีย่อมรบัไดแ้ละ
ไดใ้หม้กีารจดัทาํหรอืทบทวนวตัถุประสงค ์เป้าหมาย และกลยทุธอ์ยา่งสมํ่าเสมอ  

(2)  ในการกําหนดกลยุทธ์และแผนงานประจําปี คณะกรรมการได้กํากับดูแลให้มีการวิเคราะห์
สภาพแวดลอ้มและปจัจยัความเสีย่งต่าง ๆ ทีอ่าจมผีลกระทบต่อผูม้สี่วนไดเ้สยีทีเ่กี่ยวขอ้งตลอดสาย value chain 
รวมทัง้ปจัจยัต่างๆ ทีอ่าจมผีลต่อการบรรลุเป้าหมายหลกัของบรษิทัฯ โดย 

(2.1) ระบุวธิกีาร กระบวนการ ช่องทางการมสีว่นร่วมหรอืช่องทางการสือ่สารระหวา่งผูม้สีว่นได้
เสยีกบับรษิทัฯ ไวช้ดัเจน เพื่อใหบ้รษิทัฯ สามารถเขา้ถงึและไดร้บัขอ้มลูประเดน็หรอืความตอ้งการของผูม้สีว่นไดเ้สยี
แต่ละกลุม่ไดอ้ยา่งถกูตอ้งใกลเ้คยีงมากทีส่ดุ 

(2.2) ระบุผูม้สีว่นไดเ้สยีทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัฯ ทัง้ภายในและภายนอก ทัง้ทีเ่ป็นตวับุคคลกลุ่ม
บุคคล หน่วยงานองคก์ร เช่น พนกังาน ผูล้งทุน ลกูคา้ คู่คา้ ชุมชน สงัคม สิง่แวดลอ้มหน่วยงานราชการ หน่วยงาน
กาํกบัดแูล เป็นตน้ 

(2.3) ระบุประเดน็และความคาดหวงัของผูม้สีว่นไดเ้สยี เพือ่นําไปวเิคราะหแ์ละจดัระดบัประเดน็ 
ดงักล่าวตามความสาํคญัและผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้ต่อทัง้บรษิทัฯ และผูม้สี่วนไดเ้สยีเพื่อเลอืกเรื่องสาํคญัทีจ่ะเป็นการ
สรา้งคุณคา่รว่มกบัผูม้สีว่นไดเ้สยีมาดาํเนินการใหเ้กดิผล 
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(3)  ในการกําหนดกลยุทธ์ คณะกรรมการได้กํากบัดูแลให้มกีารส่งเสรมิการสร้างนวตักรรมและนํา
นวตักรรมและเทคโนโลยมีาใชใ้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัและตอบสนองความตอ้งการของผูม้สีว่นไดเ้สยี 
โดยยงัคงอยูบ่นพืน้ฐานของความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

(4) กํากบัดูแลใหม้กีารกําหนดเป้าหมายอย่างเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มทางธุรกจิและศกัยภาพของ
บรษิทัฯ ทัง้ทีเ่ป็นเป้าหมายทีเ่ป็นตวัเงนิและไมใ่ชต่วัเงนิ นอกจากน้ียงัไดส้ือ่สารถงึความเสีย่งของการตัง้เป้าหมายทีอ่าจ
นําไปสูก่ารประพฤตทิีผ่ดิกฎหมาย หรอืขาดจรยิธรรม (unethical conduct) 

(5)  กํากบัดูแลใหม้กีารถ่ายทอดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายผ่านกลยุทธ์และแผนงานใหท้ัว่ทัง้บรษิทัฯ 
โดยใหผู้บ้รหิารถ่ายทอดใหพ้นกังานผ่านเวทกีารสมัมนา ฝึกอบรม หรอืกจิกรรมสง่เสรมิความสมัพนัธร์ะหว่างผูบ้รหิาร
และพนกังาน 

(6)  กํากบัดูแลให้มกีารจดัสรรทรพัยากรและการควบคุมการดําเนินงานที่เหมาะสมและติดตามการ
ดาํเนินการตามกลยทุธแ์ละแผนงานประจาํปี โดยอาจจดัใหม้ผีูห้น้าทีร่บัผดิชอบดแูลและตดิตามผลการดาํเนินงาน 

 
หลกัปฏบิตั ิ3 เสรมิสรา้งคณะกรรมการทีม่ปีระสทิธผิล Strengthen Board Effectiveness 
 
3.1 คณะกรรมการได้กําหนดและทบทวนโครงสรา้งคณะกรรมการ ทัง้ในเรื่องขนาดองค์ประกอบ สดัส่วน

กรรมการทีเ่ป็นอสิระ ทีเ่หมาะสมและจาํเป็นต่อการนําพาบรษิทัฯ เพือ่บรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัทีก่าํหนดไว ้
(1)  โครงสรา้งคณะกรรมการ  
คณะกรรมการบรษิทัประกอบดว้ยบุคคลซึง่เป็นผูม้คีวามรูค้วามสามารถและประสบการณ์ทีส่ามารถเอื้อ 

ประโยชน์ใหก้บับรษิทัฯ โดยเป็นผูม้บีทบาทสาํคญัในการกําหนดนโยบายและภาพรวมของบรษิทัฯ ตลอดจนมบีทบาท 
สาํคญัในการกาํกบัดแูลตรวจสอบและประเมนิผลการดาํเนินงานใหเ้ป็นไปตามแผนทีว่างไว ้ 
 

ปจัจุบนัคณะกรรมการบรษิทัมจีาํนวน 12 ท่าน ประกอบดว้ยกรรมการบรษิทัทีเ่ป็นผูบ้รหิารจาํนวน 5 
ท่าน และกรรมการบรษิทัทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิารจาํนวน 7 ท่าน โดยมกีรรมการทีม่คีุณสมบตัเิป็นอสิระ 4 ท่าน ซึง่คดิเป็น
จาํนวน 1 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการบรษิทัทัง้คณะอนัจะทาํใหเ้กดิการถ่วงดุลในการพจิารณาและออกเสยีงในเรื่องต่าง 
ๆ อย่าง เหมาะสม ทัง้น้ีคณะกรรมการบรษิทัมวีาระการดํารงตําแหน่งคราวละไม่เกนิ 3 ปีตามกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้ง
กําหนด โดยกรรมการอสิระจะมวีาระการดํารงตําแหน่งต่อเน่ืองไม่เกนิ 9 ปี เวน้แต่มเีหตุผลและความจําเป็นตามที่
คณะกรรมการเห็นสมควร นอกจากน้ีกรรมการและผู้บรหิารของบรษิัทฯ สามารถเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการหรอื
ผูบ้รหิารของบรษิทัในเครอืหรอืบรษิทัอื่นได ้แต่ตอ้งเป็นไปตามขอ้กาํหนดของสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย์ คณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ คณะกรรมการกํากบัตลาดทุนและตลาด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งโดยจะตอ้งแจง้ต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัใหร้บัทราบดว้ย  

 
คณะกรรมการได้เปิดเปิดเผยนโยบายในการกําหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการที่มีความ

หลากหลาย และขอ้มลูกรรมการ อาท ิอายุ เพศ ประวตักิารศกึษา ประสบการณ์ สดัสว่นการถอืหุน้ จาํนวนปีทีด่าํรง
ตาํแหน่งกรรมการ และการดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบรษิทัจดทะเบยีนอื่น ในรายงานประจาํปี 
 

(2)  คณะกรรมการชุดยอ่ย  

(2.1) คณะกรรมการบริหาร ประกอบดว้ยกรรมการบรหิารจํานวน 9 ท่าน เพื่อทําหน้าที่ช่วย
สนับสนุนคณะกรรมการบรษิทัในการบรหิารจดัการของบรษิทัฯ ใหเ้ป็นไปตามนโยบาย แผนงาน ขอ้บงัคบั และคําสัง่
ใดๆ และเพือ่ใหเ้รือ่งสาํคญัไดร้บัการพจิารณานรายละเอยีดอยา่งรอบคอบ  
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(2.2) คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมการตรวจสอบจํานวน 3 ท่าน เพื่อทําหน้าที่
ช่วยสนบัสนุนคณะกรรมการบรษิทัในการกํากบัดแูลและตรวจสอบการบรหิารงาน การควบคุมภายในรวมทัง้การจดัทํา
รายงานทางการเงนิเพือ่ใหก้ารปฏบิตังิานและการเปิดเผยขอ้มลูของบรษิทัฯ เป็นไปอยา่งโปรง่ใสและน่าเชื่อถอื  

(2.3) คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ประกอบด้วยกรรมการบรหิารความเสีย่งจํานวนอย่าง
น้อย 3 ท่าน เพื่อทําหน้าทีช่่วยสนับสนุนคณะกรรมการบรษิทัในการกําหนดนโยบายดา้นการบรหิารความเสีย่งให ้
ครอบคลุมทัง้องค์กร กํากบัดูแลให้มรีะบบหรอืกระบวนการบรหิารจดัการความเสีย่งเพื่อลดผลกระทบต่อ ธุรกจิของ
บรษิทัฯ อยา่งเหมาะสม  

 
3.2 คณะกรรมการเลอืกบุคคลทีเ่หมาะสมเป็นประธานกรรมการ และดแูลใหม้ัน่ใจวา่ องคป์ระกอบ 

และการดาํเนินงานของคณะกรรมการเอือ้ต่อการใชดุ้ลพนิิจในการตดัสนิใจอยา่งมอีสิระ  
  (1) ประธานกรรมการและประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารมหีน้าทีค่วามรบัผดิชอบต่างกนั คณะกรรมการ ได้
กาํหนดอาํนาจหน้าทีข่องประธานกรรมการและประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารใหช้ดัเจน และเพื่อไมใ่หค้นใดคนหน่ึงมอีํานาจ
โดยไม่จํากดั ไดแ้ยกบุคคลทีด่ํารงตําแหน่งประธานกรรมการออกจากบุคคลที่ดํารงตําแหน่งประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร
  (2) ประธานกรรมการมบีทบาทเป็นผู้นําของคณะกรรมการ โดยหน้าที่ของประธานกรรมการอย่าง
น้อยควรครอบคลุม ในเรือ่งดงัต่อไปน้ี 

  (2.1) การกํากบัตดิตามและดูแลใหม้ัน่ใจไดว้่า การปฏบิตัหิน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมี
ประสทิธภิาพ และบรรลุตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัขององคก์ร 

(2.2) การดูแลให้มัน่ใจว่า กรรมการทุกคนมสี่วนร่วมในการส่งเสรมิให้เกิดวฒันธรรมองค์กรที่มี
จรยิธรรม และการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ี

  (2.3) การกําหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารอืร่วมกบักรรมการผู้จดัการใหญ่และมี
มาตรการทีด่แูลใหเ้รือ่งสาํคญัไดถ้กูบรรจุเป็นวาระการประชุม 
     (2.4) การจดัสรรเวลาไวอ้ยา่งเพยีงพอทีฝ่า่ยบรหิารจะเสนอเรื่องและมากพอทีก่รรมการจะอภปิราย
ประเดน็สาํคญักนัอย่างรอบคอบโดยทัว่กนั การสง่เสรมิใหก้รรมการมกีารใชดุ้ลยพนิิจทีร่อบคอบ ใหค้วามเหน็ไดอ้ย่าง
อสิระ 

 (2.5) การเสรมิสรา้งความสมัพนัธอ์นัดรีะหวา่งกรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิารและกรรมการทีไ่มเ่ป็น 
ผูบ้รหิาร และระหวา่งคณะกรรมการและฝา่ยจดัการ 
 

3.3   กําหนดการสรรหาและการคดัเลอืกกรรมการให้มกีระบวนการที่โปร่งใสและชดัเจน รวมถงึมนีโยบาย
กาํหนดวา่บุคคลทีจ่ะไดร้บัการแต่งตัง้ใหด้าํรงตาํแหน่ง จะตอ้งมคีุณสมบตัคิรบถว้นตามทีก่ฎหมายกําหนด และมคีวามรู้
ความสามารถรวมถงึประสบการณ์ทาํงานทีเ่หมาะสมกบัการดาํเนินธุรกจิของบรษิทัฯ  

3.4 คณะกรรมการไดม้กีารพจิารณาโครงสรา้งและอตัราค่าตอบแทนทีม่คีวามเหมาะสมกบัความรบัผดิชอบ
และจงูใจใหค้ณะกรรมการนําพาองคก์รใหด้าํเนินงานตามเป้าหมายทัง้ระยะสัน้และระยะยาวโดย 
 (1)  ค่าตอบแทนของกรรมการต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัท 
ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรบัผดิชอบ (accountability and responsibility) รวมถงึ
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะไดร้บัจากกรรมการแต่ละคน กรรมการทีไ่ดร้บัมอบหมายหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบเพิม่ขึน้ เช่น 
เป็นสมาชกิของคณะกรรมการชุดยอ่ยควรไดร้บัค่าตอบแทนเพิม่ทีห่มาะสมดว้ยทัง้น้ี อยูใ่นลกัษณะทีเ่ปรยีบเทยีบไดก้บั
ระดบัทีป่ฏบิตัอิยูใ่นอุตสาหกรรม 

(2)  ผูถ้อืหุน้เป็นผูอ้นุมตัโิครงสรา้งและอตัราค่าตอบแทนกรรมการ ทัง้รปูแบบทีเ่ป็นตวัเงนิและไมใ่ช่ตวั
เงนิ โดยคณะกรรมการได้พจิารณาค่าตอบแทนแต่ละรูปแบบให้มคีวามเหมาะสม ทัง้ค่าตอบแทนในอตัราคงที่ (เช่น 



บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 
 

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี (แบบ 56-1)          9 - 5 
 

ค่าตอบแทนประจํา เบีย้ประชุม) และค่าตอบแทนตามผลดําเนินงานของบรษิทั (เช่น โบนัส บําเหน็จ) ซึ่งเชื่อมโยงกบั
มลูคา่ทีบ่รษิทัฯ สรา้งใหก้บัผูถ้อืหุน้ โดยไมอ่ยูใ่นระดบัทีส่งูเกนิไปจนทาํใหเ้กดิการมุง่เน้นแต่ผลประกอบการระยะสัน้ 

 
3.5 คณะกรรมการกาํกบัดแูลใหก้รรมการทุกคนมคีวามรบัผดิชอบในการปฏบิตัหิน้าทีแ่ละจดัสรรเวลา 

อยา่งเพยีงพอ 
  (1)  คณะกรรมการไดก้าํหนดนโยบายป้องกนัเกีย่วกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์บนหลกัการทีว่า่

การตดัสนิใจใดๆ ในการดําเนินกจิกรรมทางธุรกจิจะต้องเป็นไปพื่อประโยชน์สงูสุดของบรษิทัและผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 
และควรหลกีเลีย่งการกระทาํทีก่่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยกําหนดใหผู้ท้ีม่สีว่นเกี่ยวขอ้งหรอืมสีว่นได้
เสยีกบัรายการที่พจิารณาต้องแจง้ใหบ้รษิทัฯ ทราบถงึความสมัพนัธ์หรอืการมสี่วนได้เสยีของตนในรายการดงักล่าว 
และตอ้งไมเ่ขา้รว่มในการพจิารณา รวมถงึไมม่อีาํนาจในการอนุมตัธิุรกรรมนัน้ๆ 

(2) กรรมการแต่ละคนตอ้งเขา้รว่มประชุมไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 75 ของจาํนวนการประชุมคณะกรรมการ
บรษิทัทัง้หมดทีไ่ดจ้ดัใหม้ขีึน้ในรอบปี 

 
3.6 คณะกรรมการได้กําหนดกรอบและกลไกในการกํากบัดูแลนโยบายและการดําเนินงานของบรษิทัย่อย

และกจิการอื่นทีบ่รษิทัฯ ไปลงทุนอยา่งมนียัสาํคญั ในระดบัทีเ่หมาะสมกบักจิการแต่ละแหง่รวมทัง้บรษิทัยอ่ยและกจิการ
อื่นทีบ่รษิทัฯ ไปลงทุนมคีวามเขา้ใจถูกตอ้งตรงกนัโดยคณะกรรมการไดก้ําหนดนโยบายการกํากบัดูแลการดําเนินงาน
ของบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมเพื่อใหบ้รษิทัฯ สามารถควบคุมดูแลกจิการและการดําเนินงานของบรษิทัย่อยไดเ้สมอืน
เป็นหน่วยงานหน่ึงของบริษัทฯ และ/หรือสามารถตรวจสอบดูแลการดําเนินกิจการของบริษัทร่วมได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ บรษิทัฯ จงึกําหนดใหก้ารเสนอชื่อและการใชส้ทิธอิอกเสยีงในการแต่งตัง้บุคคลเป็นกรรมการในบรษิทั
ยอ่ยและบรษิทัรว่มจะตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัก่อน โดยบุคคลทีไ่ดร้บัแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมการในบรษิทั
ย่อยหรอืบรษิทัร่วม มหีน้าที่ดําเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดทีี่สุดของบรษิทัย่อยหรอืบรษิทัร่วมนัน้ๆ (ไม่ใช่ต่อบรษิทัฯ) 
และบรษิทัฯ ไดก้ําหนดใหบุ้คคลที่ไดร้บัแต่งตัง้นัน้ต้องไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัก่อนที่จะไปลงมต ิหรอืใช้
สทิธอิอกเสยีงในเรื่องสาํคญัในระดบัเดยีวกบัที่ต้องไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัหากเป็นการดําเนินการโดย
บรษิทัฯ เอง ทัง้น้ีการส่งกรรมการเพื่อเป็นตวัแทนในบรษิทัย่อยหรอืบรษิทัร่วมดงักล่าวเป็นไปตามสดัส่วนการถอืหุน้
ของบรษิทัฯ และ/หรอืขอ้ตกลงระหวา่งผูถ้อืหุน้ในบรษิทัยอ่ยหรอืบรษิทัรว่มดงักลา่ว 

 
นอกจากน้ี ในกรณีเป็นบรษิทัย่อย บรษิทัฯ กําหนดระเบยีบใหบุ้คคลทีไ่ดร้บัแต่งตัง้จากบรษิทัฯ นัน้ตอ้ง

ดแูลใหบ้รษิทัยอ่ยมขีอ้บงัคบัในเรื่องการทาํรายการเกีย่วโยง การไดม้าหรอืจาํหน่ายไปซึง่สนิทรพัย ์หรอืการทาํรายการ
สาํคญัอนัใดของบรษิทัฯ ดงักล่าว ให้ครบถ้วนถูกต้อง และใชห้ลกัเกณฑ์ที่เกี่ยวขอ้งกบัการเปิดเผยขอ้มูลและการทํา
รายการข้างต้นในลกัษณะเดียวกับหลกัเกณฑ์ของบริษัทฯ รวมถึงต้องกํากับดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในที่
เหมาะสมรดักุมเพยีงพอและการทํารายการต่าง ๆ เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฏหมาย นอกจากน้ีได้กําหนดให้มกีาร
จดัเกบ็ขอ้มลู และการบนัทกึบญัชขีองบรษิทัย่อยใหบ้รษิทัฯ สามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจดัทาํงบการเงนิรวมได้
ทนักาํหนดดว้ย 

 
3.7 คณะกรรมการสง่เสรมิและอาํนวยความสะดวกใหม้กีารฝึกอบรมและใหค้วามรูแ้ก่ผูเ้กีย่วขอ้งในระบบการ

กํากบัดแูลกจิการของบรษิทัฯ เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผูบ้รหิาร และเลขานุการบรษิทั เป็นตน้ เพื่อใหม้กีาร
ปรบัปรุงการปฏบิตังิานอย่างต่อเน่ือง การฝึกอบรมและใหค้วามรูอ้าจกระทาํเป็นการภายในบรษิทัฯ หรอืใชบ้รกิารของ
สถาบนัภายนอกกไ็ด ้ซึง่เปิดเผยขอ้มลูการฝึกอบรมและพฒันาความรูอ้ยา่งต่อเน่ืออคณะกรรมการในรายงานประจาํปี 
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ในกรณีที่มกีารเปลี่ยนแปลงกรรมการหรอืมกีรรมการเขา้ใหม่ ฝ่ายจดัการจะจดัใหม้เีอกสารและขอ้มูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อการปฏบิตัหิน้าที่ของกรรมการเขา้ใหม่ รวมถงึจดัใหม้กีารแนะนําลกัษณะธุรกจิ และแนวทางการดําเนิน
ธุรกจิของบรษิทัฯ ใหแ้ก่กรรมการใหม ่

 
3.8 คณะกรรมการไดก้าํกบัดแูลการดาํเนินงานของคณะกรรมการ ใหเ้ป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ยสามารถ

เขา้ถงึขอ้มลูทีจ่าํเป็น และมเีลขานุการบรษิทัฯ ทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์ทีจ่าํเป็นและเหมาะสมต่อการสนบัสนุนการ
ดาํเนินงานของคณะกรรมการโดย 

 (1) บรษิทัฯ จดัใหม้กีารประชุมคณะกรรมการบรษิทัอยา่งน้อยทุกไตรมาส และมกีารประชุมพเิศษเพิม่
ตามความจาํเป็น โดยมกีารกาํหนดวาระประชุมชดัเจนลว่งหน้าและมวีาระพจิารณาตดิตามผลการดาํเนินงานเป็นประจาํ 

 (2)   บรษิทัฯ จดัสง่หนงัสอืเชญิประชุมพรอ้มระเบยีบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้
กรรมการทุกทา่นล่วงหน้าไมน้่อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม เพื่อใหค้ณะกรรมการไดม้เีวลาศกึษาขอ้มลูอยา่งเพยีงพอ
ก่อนเขา้รว่มประชุม เวน้แต่กรณีมเีหตุจาํเป็นเรง่ดว่น  

 (3) คณะกรรมการไดก้ําหนดคุณสมบตัแิละประสบการณ์ของเลขานุการบรษิทัที่เหมาะสมที่จะปฏบิตัิ
หน้าที่ในการให้คําแนะนําเกี่ยวกบัด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบดูแลการจดัการ
เอกสารการประชุมคณะกรรมการ เอกสารสําคญัต่าง ๆ และกจิกรรมของคณะกรรมการรวมทัง้ประสานงานใหม้กีาร
ปฏบิตัติามมตคิณะกรรมการ นอกจากน้ี คณะกรรมการไดเ้ปิดเผยคุณสมบตัแิละประสบการณ์ของเลขานุการบรษิทัใน
รายงานประจาํปีของบรษิทั 

 (4) เลขานุการบรษิัทฯ ได้รบัการฝึกอบรมและพฒันาความรู้อย่างต่อเน่ืองซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการ 
ปฏบิตัหิน้าทีจ่ากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งสมํ่าเสมอ 

 
หลกัเกณฑ ์4 สรรหาและพฒันาประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารและการบรหิารบุคลากร 
ในการสรรหาผู้บรหิารของบรษิทัฯ คณะกรรมการบรษิทัมนีโยบายกําหนดว่าบุคคลที่จะไดร้บัการแต่งตัง้ให้

ดํารงตําแหน่งผู้บรหิารของบรษิทัฯ จะต้องมคีุณสมบตัิครบถ้วนตามที่กฎหมายกําหนด และมคีวามรู้ความสามารถ
รวมถงึประสบการณ์ทํางานที่เหมาะสมกบัการดําเนินธุรกจิของบรษิทัฯ ดว้ย คณะกรรมการบรษิทัมนีโยบายส่งเสรมิ
และอํานวยความสะดวกใหม้กีารฝึกอบรมและใหค้วามรูแ้ก่ผูเ้กี่ยวขอ้งในระบบการกํากบัดูแลกจิการของบรษิทัฯ เช่น 
กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บรหิาร และเลขานุการบริษัท เป็นต้น เพื่อให้มกีารปรบัปรุงการปฏิบตัิงานอย่าง
ต่อเน่ือง การฝึกอบรมและใหค้วามรูอ้าจกระทาํเป็นการภายในบรษิทัฯ หรอืใชบ้รกิารของสถาบนัภายนอกกไ็ด ้ 

 
คณะกรรมการบรษิทัจะจดัใหม้กีารหมนุเปลีย่นงานทีไ่ดร้บัมอบหมายตามความถนดัของผูบ้รหิารและพนกังาน 

โดยพจิารณาตามความเหมาะสมของงานและเวลาเป็นหลกั โดยประธานเจ้าหน้าที่บรหิารจะกําหนดช่วงเวลาและ
พจิารณาผลการปฏิบตัิงานดงักล่าวเพื่อเป็นแผนพฒันาและสบืทอดงานของบรษิัทฯ ทัง้น้ี เพื่อพฒันาผู้บรหิารและ
พนกังานใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการทาํงานมากขึน้และใหส้ามารถทาํงานแทนกนัได ้

 
4.1  การสรรหาและพฒันาประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารและผูบ้รหิารระดบัสงู 

(1) ตามทีม่ตปิระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่ 3/2558 เมื่อวนัที ่ 2 มนีาคม 2558 มมีตกิําหนด
ขอบเขตหน้าที่ และความรบัผดิชอบของประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร โดยประธานเจ้าหน้าที่บรหิารมอีํานาจในการจ้าง 
แต่งตัง้ โยกย้าย ปลดออกและเลิกจ้างพนักงานบรษิัทในตําแหน่งที่ตํ่ากว่าประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร และมอีํานาจ
กาํหนดอตัราคา่จา้ง คา่ตอบแทนบาํเหน็จรางวลั เงนิโบนสั และปรบัขึน้เงนิเดอืนสาํหรบัพนกังานบรษิทัในตําแหน่งทีต่ํ่า
กวา่ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ภายใตก้รอบ และนโยบายทีค่ณะกรรมการบรหิารกําหนดไวแ้ละ/หรอืตามทีก่ําหนดไวใ้น
อาํนาจอนุมตั ิ(Authority Limits) 
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นอกจากน้ี ตามมตคิณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่ 8/2559 เมื่อวนัที ่ 12 กนัยายน 2559 ไดม้มีตเิพิม่

ขอบเขตหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรหิารในการพจิารณาสรรหาและคดัเลอืกผูท้ีม่คีวามเหมาะสม
เพื่อดํารงตําแหน่งประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารของบรษิทัเพื่อเสนอชื่อใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาแต่งตัง้ต่อไป โดย
บุคคลดงักล่าวจะต้องมคีวามเหมาะสมในด้านความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ และเป็นผู้ที่มคีุณสมบตัิ
ครบถว้นตามนโยบายของคณะกรรมการบรษิทัเกีย่วกบัการสรรหาผูบ้รหิารดว้ย 
 

ทัง้น้ี บุคคลทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ใหด้าํรงตําแหน่งผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัฯ จะตอ้งมคีุณสมบตัคิรบถว้น
ตามมาตรา 68 แห่ง พรบ. บรษิทัมหาชนจํากดั และต้องไม่มลีกัษณะต้องหา้มตามประกาศคณะกรรมการกํากบั
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ที่ กจ. 8/2553 เรื่อง การกําหนดลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจของกรรมการและ
ผู้บรหิารของบรษิทัฯ (รวมทัง้ที่ได้มกีารแก้ไขเพิม่เตมิ) รวมทัง้ต้องมคีวามรูค้วามสามารถ รวมถึงประสบการณ์การ
ทาํงานทีเ่หมาะสมกบัการดาํเนินธุรกจิของบรษิทัฯ ดว้ย 

 
4.2  คณะกรรมการควรกาํกบัดแูลใหม้กีารกาํหนดโครงสรา้งคา่ตอบแทนและการประเมนิผลทีเ่หมาะสม 

 คณะกรรมการไดก้าํหนดโครงสรา้งคา่ตอบแทนทีเ่ป็นเครือ่งจงูใจใหป้ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
ผูบ้รหิารระดบัสูงและบุคลากรอื่น ๆ ทุกระดบัปฏบิตังิานให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคและเป้าหมายหลกัของบรษิทัฯ 
และสอดคลอ้งกบัผลประโยชน์ของกจิการในระยะยาวซึง่รวมถงึ 

(1) การพจิารณาความเหมาะสมของสดัสว่นคา่ตอบแทนทีเ่ป็นเงนิเดอืน ผลการดาํเนินงาน 
งานระยะสัน้ เชน่ โบนสั และผลการดาํเนินงานระยะยาว  

  (2) การกาํหนดนโยบายเกีย่วกบัการจา่ยคา่ตอบแทน ควรคาํนึงถงึปจัจยั เชน่ ระดบัค่าตอบแทนสงู
กวา่หรอืเทา่กบัระดบัอุตสาหกรรมโดยประมาณ ผลการดาํเนินงานของกจิการ 
 

4.3 คณะกรรมการไดก้าํหนดใหม้นีโยบายพฒันาบุคลากรใหม้จีาํนวน ความรู ้ทกัษะ ประสบการณ์และ
แรงจงูใจทีเ่หมาะสม ซึง่ไดเ้ปิดเผยในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1)  

 
หลกัปฏบิตั ิ 5 สง่เสรมินวตักรรมและการประกอบธุรกจิอย่างมคีวามรบัผดิชอบ (Nurture Innovation and 

Responsible Business) 
 
5.1 คณะกรรมการได้กํากบัดูแลใหบ้รษิทัฯ ประกอบธุรกจิอย่างมจีรยิธรรมมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมและ

สิ่งแวดล้อม ไม่ละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อเป็นแนวทางให้ทุกส่วนในองค์กรสามารถบรรลุวตัถุประสงค ์
เป้าหมายหลกั ทีเ่ป็นไปดว้ยความยัง่ยนื ซึง่บรทัฯ ไดใ้หค้วามสาํคญัต่อสทิธขิองผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุ่ม ไมว่่าจะเป็นผูม้ ี
สว่นไดเ้สยีภายใน ไดแ้ก่ ผูถ้อืหุน้และพนักงานของบรษิทัฯ หรอืผูม้สีว่นไดเ้สยีภายนอก เช่น คู่คา้ ลูกคา้ เป็นตน้ โดย
บรษิทัฯ ตระหนกัดวีา่การสนบัสนุนและขอ้คดิเหน็จากผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในการดําเนินการและการ
พฒันาธุรกจิของบรษิทัฯ ดงันัน้ บรษิทัฯไดป้ฏบิตัติามกฎหมายและขอ้กําหนดทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อใหส้ทิธขิองผูม้สีว่นไดเ้สยี
ดงักลา่วไดร้บัการดแูลอยา่งด ีนอกจากน้ีในการดาํเนินธุรกจิของบรษิทัฯ บรษิทัฯ ไดค้าํนึงถงึสทิธขิองผูม้สีว่นไดเ้สยีทุก
ฝา่ย ตามแนวทางดงัต่อไปน้ี 

ผู้ถือหุ้น : บริษัทฯดําเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งมัน่ที่จะสร้างผลการ
ดาํเนินงานทีด่แีละการเจรญิเตบิโตทีม่ ัน่คง เพือ่ใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุแก่ผูถ้อืหุน้ในระยะยาว รวมทัง้ดาํเนินการ 
เปิดเผยขอ้มลูดว้ยความโปรง่ใสและเชื่อถอืไดต่้อผูถ้อืหุน้ 
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พนักงาน : บรษิทัฯปฏบิตัต่ิอพนักงานทุกรายอย่างเท่าเทยีม เป็นธรรม และใหผ้ลตอบแทนที่เหมาะสม 
นอกจากน้ี บริษัทฯ ยงัให้ความสําคญัต่อการพฒันาทกัษะ ความรู้ความสามารถและศกัยภาพของพนักงานอย่าง
สมํ่าเสมอ เช่น การจดัอบรม การสมัมนา และการฝึกอบรม โดยใหโ้อกาสอย่างทัว่ถงึกบัพนักงานทุกคนและพยายาม
สรา้งแรงจูงใจใหพ้นักงานที่มคีวามรูค้วามสามารถสงูใหค้งอยู่กบับรษิทัฯ เพื่อพฒันาองค์กรต่อไป อกีทัง้ยงัไดก้ําหนด
แนวทางในการต่อตา้นการทุจรติคอรปัชัน่ รวมทัง้ปลกูฝงัใหพ้นกังานทุกคนปฏบิตัติามกฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัที่
เกีย่วขอ้ง เชน่ การหา้มใชข้อ้มลูภายในอยา่งเครง่ครดัเป็นตน้ 

คู่ค้า : บรษิทัฯ มกีระบวนการในการคดัเลอืกคู่ค้าโดยการให้คู่ค้าแข่งขนับนขอ้มูลที่เท่าเทยีมกนั และ
คดัเลอืกคู่คา้ดว้ยความยุตธิรรมภายใตห้ลกัเกณฑใ์นการประเมนิและคดัเลอืกคู่คา้ของบรษิทั นอกจากน้ี บรษิทัฯยงัได้
จดัทํารูปแบบสญัญาที่เหมาะสมและเป็นธรรมแก่คู่สญัญาทุกฝ่าย และจดัให้มรีะบบติดตามเพื่อให้มัน่ใจว่าได้มกีาร
ปฏบิตัติามเงื่อนไขของสญัญาอย่างครบถ้วน และป้องกนัการทุจรติและประพฤตมิชิอบในทุกขัน้ตอนของกระบวนการ
จดัหา โดยบรษิทัฯ ซือ้สนิคา้จากคูค่า้ตามเงือ่นไขทางการคา้ ตลอดจนปฏบิตัติามสญัญาต่อคูค่า้อยา่งเครง่ครดั 

ลูกคา้ : บรษิทัฯ รบัผดิชอบต่อลูกคา้โดยการรกัษาคุณภาพและมาตรฐานของสนิคา้และบรกิาร รวมถงึ
การตอบสนองต่อความต้องการของลูกคา้ให้ครบถ้วนและครอบคลุมให้มากที่สุด เพื่อมุ่งเน้นการสรา้งความพงึพอใจ
ใหแ้ก่ลูกค้าในระยะยาว นอกจากน้ี บรษิทัฯ ยงัใหบ้รกิารหลงัการขาย ตลอดจนให้ขอ้มูลที่ถูกต้องเกี่ยวกบัสนิคา้และ
บรกิารของบรษิทัฯรวมทัง้ยงัจดัใหม้ชี่องทางใหลู้กคา้ของบรษิทัฯ สามารถแจง้ปญัหาหรอืการใหบ้รกิารที่ไม่เหมาะสม
เพือ่ทีบ่รษิทัฯ จะไดป้้องกนั และแกไ้ขปญัหาเกีย่วกบัสนิคา้และบรกิารของ บรษิทัฯ ไดอ้ยา่งรวดเรว็ 

เจา้หน้ี : บรษิทัฯปฏบิตัติามเงื่อนไขต่างๆ ตามสญัญาทีม่ต่ีอเจา้หน้ีเป็นสาํคญั รวมทัง้ การชําระคนืเงนิ
ตน้ดอกเบีย้และการดแูลหลกัประกนัต่างๆ ภายใตส้ญัญาทีเ่กีย่วขอ้ง 

คูแ่ขง่ : บรษิทัฯ ประพฤตติามกรอบการแขง่ขนัทีด่ ีมจีรรยาบรรณและอยูใ่นกรอบของกฎหมาย รวมทัง้ 
สนบัสนุนและสง่เสรมินโยบายการแขง่ขนัอยา่งเสรแีละเป็นธรรม 

สงัคมและส่วนรวม : บริษัทฯ ใส่ใจและให้ความสําคญัต่อความปลอดภยัต่อสงัคม สิง่แวดล้อมและ
คุณภาพชวีติของผูค้นทีม่สีว่นเกีย่วขอ้งกบัการดําเนินงานของบรษิทัฯ และสง่เสรมิใหพ้นกังานของบรษิทัฯ มจีติสาํนึก
และความรบัผดิชอบต่อสิง่แวดล้อมและสงัคม รวมทัง้จดัให้มกีารปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัต่างๆ ที่
เกี่ยวขอ้งอย่างเครง่ครดั นอกจากน้ี บรษิทัฯพยายามเขา้ไปมสีว่นรว่มในกจิกรรมต่างๆ ทีเ่ป็นการสรา้งและรกัษาไวซ้ึ่ง
สิง่แวดลอ้มและสงัคม 
  

นอกจากน้ี ผูม้สีว่นไดเ้สยีสามารถสอบถามรายละเอยีด แจง้ขอ้รอ้งเรยีน หรอืเบาะแสการกระทําผดิทาง
กฎหมายความไม่ถูกต้องของรายงานทางการเงนิ ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง หรอืการผดิจรรยาบรรณธุรกจิของ
บรษิทัฯ ผา่นกรรมการอสิระ หรอืกรรมการตรวจสอบของบรษิทัได ้ทัง้น้ี ขอ้มลูรอ้งเรยีนและเบาะแสทีแ่จง้มายงับรษิทัฯ 
จะถูกเกบ็ไวเ้ป็นความลบั โดยกรรมการอสิระหรอืกรรมการตรวจสอบจะดําเนินการสัง่การตรวจสอบขอ้มลูและหาแนว
ทางแกไ้ข (หากม)ี และจะรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัต่อไป 

 
5.2 คณะกรรมการจดัใหม้กีรอบการกํากบัดูแลและการบรหิารจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศระดบัองค์กร ที่

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของกจิการ ทัง้ดูแลใหม้กีารนําเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการเพิม่โอกาสทางธุรกจิและ
พฒันาการดาํเนินงาน รวมถงึการบรหิารความเสีย่งดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ นอกจากน้ีคณะกรรมการยงักํากบัใหฝ้า่ย
จดัการกําหนดนโยบายและมาตรการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัของระบบสารสนเทศ รวมถึงกําหนดวธิกีารสื่อสาร
ใหก้บัผูใ้ชง้าน เพือ่ใหบ้รษิทัฯ สามารถบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัได ้
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หลกัปฏบิตั ิ6 ดแูลใหม้รีะบบการบรหิารความเสีย่งและการควบคุมภายในทีเ่หมาะสม (Strengthen Effective 
Risk Management and Internal Control) 

 
6.1 คณะกรรมการได้ตระหนักถงึความสําคญัของการบรหิารความเสีย่ง เน่ืองจากเหน็ว่าการบรหิารความ

เสีย่งถอืเป็นรากฐานสาํคญัของการบรหิารธุรกจิ โดยกระบวนการบรหิารความเสีย่งไมว่า่จะเป็นการระบุความเสีย่ง การ
ประเมนิความเสีย่ง ตลอดจนการควบคุมดูแลและทบทวนความเสีย่งเป็นประจาํถอืเป็นการบรหิารเชงิรุกทีบ่รษิทัฯ ตอ้ง
ทาํและนํามาปฏบิตัอิยา่งสมํ่าเสมอ 

คณะกรรมการความเสี่ยงปฏิบัติงานโดยตระหนักถึงขอบเขตหน้าที่ตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะ
กรรมการบรหิารความเสีย่งและทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั ภายใตก้ารกํากบัดแูลกจิการทีด่รีวมถงึการ
ควบคุมภายในทีเ่พยีงพอและเหมาะสมกบัธุรกจิ กบัทัง้มกีารตดิตามความเสีย่งอยา่งใกลช้ดิ ซึง่เป็นสว่นทีท่าํใหบ้รษิทัฯ 
สามารถบรรลุวตัถุประสงคใ์นการดาํเนินตามแผนธุรกจิทีก่ําหนดไวไ้ด ้ตลอดจนสามารถสรา้งมลูค่าเพิม่ใหบ้รษิทัฯ เพื่อ
สง่มอบใหแ้ก่ทัง้ผูถ้อืหุน้และผูท้ีม่สีว่นไดเ้สยีของบรษิทัฯ ไดอ้ยา่งยัง่ยนื โดยการบรหิารความเสีย่งจะประกอบดว้ยความ
เสีย่งดา้นกลยทุธ ์ ความเสีย่งดา้นการปฏบิตักิาร ความเสีย่งดา้นการเงนิ และความเสีย่งจากการปฏบิตัติามกฎระเบยีบ 
ซึ่งการบรหิารความเสีย่งเป็นหน้าที่ของผู้บรหิารและพนักงานทุกคน ที่ต้องสามารถระบุความเสีย่งที่จะเกดิขึน้ในการ
ปฏบิตังิาน และสามารถควบคุมหรอืจดัการความเสีย่งดงักลา่วใหอ้ยูใ่นระดบัทีย่อมรบัได ้

ปจัจุบันบริษัทฯ ได้มีการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านต่างๆ โดยการใช้การกํากับดูแลที่ดี (Good 
Corporate Governance : GCG ) มาตรการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ ระบบการควบคุมภายใน ระบบประเมนิผล
การดาํเนินงาน ดชันีวดัผลการดาํเนินงาน (Key Performance Indicators : KPIs) การดาํเนินงานตามนโยบายคุณภาพ
ตามมาตรฐานต่าง ๆ อาท ิมาตรฐาน ISO 9001:2015 

การประเมนิความเสีย่งเป็นกระบวนการทีป่ระกอบดว้ย การวเิคราะห ์การประเมนิ และการจดัระดบัความเสีย่ง 
ทีม่ผีลกระทบต่อการบรรลุวตัถุประสงคข์องการดําเนินงานของบรษิทัฯ โดยไดพ้จิารณาปจัจยัทัง้ภายนอกและภายใน
องคก์รทีอ่าจสง่ผลใหบ้รษิทัฯ ไมส่ามารถบรรลุวตัถุประสงคท์ีก่ําหนดไว ้ซึง่บรษิทัฯ ไดก้ําหนดเกณฑก์ารประเมนิความ
เสีย่งไว ้ได้แก่ ระดบัโอกาสที่จะเกดิความเสี่ยง (Likelihood) ระดบัความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ซึ่งสามารถ
กาํหนดเกณฑไ์ดท้ัง้เกณฑเ์ชงิปรมิาณและเชงิคุณภาพโดยใชเ้ป็นพืน้ฐานในการประเมนิความเสีย่งต่าง ๆ  

 
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งบรษิทัฯใหฝ้่ายที่รบัผดิชอบความเสีย่งแต่ละเรื่องรายงานสถานะความเสีย่ง 

รวมถงึใหฝ้่ายทีเ่กี่ยวขอ้งวเิคราะห์และตดิตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอ้มทัง้ภายในและภายนอกรวมถงึการ
เปลี่ยนแปลงในความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งอาจส่งผลให้ต้องมกีารทบทวนจดัการความเสี่ยงและการจดัลําดบั
ความสาํคญั รวมถงึอาจนําไปใชใ้นการทบทวนนโยบายการบรหิารความเสีย่งซึง่จะมกีารทบทวนอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

 
6.2 คณะกรรมการไดจ้ดัตัง้คณะกรรมการตรวจสอบทีส่ามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและอสิระ

โดย 
(1) คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมการอสิระของบรษิทัอยา่งน้อย 3 คน โดยมกีรรมการ

อยา่งน้อย 1 คน เป็นผูม้คีวามรูแ้ละประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถอืของงบการเงนิ  
(2) คณะกรรมการตรวจสอบเป็นคณะกรรมการอสิระทีจ่ดัตัง้ขึน้เพื่อช่วยสนบัสนุนคณะกรรมการบรษิทั

ในการกาํกบัดแูลและตรวจสอบการบรหิารงาน การควบคุมภายใน และการปฏบิตัติามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้การ
จดัทํารายงานทางการเงนิ เพื่อใหก้ารปฏบิตังิานและการเปิดเผยขอ้มลูของบรษิทัฯ เป็นไปอย่างโปร่งใสและน่าเชื่อถอื 
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โดยมอีํานาจ หน้าที ่และความรบัผดิชอบทีส่าํคญั ซึง่กําหนดอยูใ่นกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ไดร้บัการอนุมตัิ
ตามมตขิองทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่3/2558 วนัที ่2 มนีาคม 2558 ดงัน้ี  

(2.1)  สอบทานใหบ้รษิทัฯ มกีารรายงานทางการเงนิอยา่งถกูตอ้งและเปิดเผยขอ้มลูอยา่งเพยีงพอ  
(2.2)   สอบทานใหบ้รษิทัฯ มรีะบบควบคุมภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบ

ภายใน (Internal audit) ทีม่คีวามเหมาะสมและมปีระสทิธผิล และพจิารณาความเป็นอสิระของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน ตลอดจนใหค้วามเหน็ชอบในการพจิารณาแต่งตัง้ โยกยา้ย เลกิจา้งหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรอื
หน่วยงานอื่นใดทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบัการตรวจสอบภายใน 

(2.3)  สอบทานใหบ้รษิทัฯ ปฏบิตัติามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้กําหนด
ของ ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ  

(2.4)  พจิารณา คดัเลอืก เสนอแต่งตัง้บุคคลซึง่มคีวามเป็นอสิระเพื่อทาํหน้าทีเ่ป็นผูส้อบบญัชขีอง
บรษิทัฯ และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทัง้เขา้ร่วมประชุมกบัผู้สอบบญัชโีดยไม่มฝี่ายจดัการเขา้ร่วม
ประชุมดว้ยอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้  

(2.5)  พจิารณารายการที่เกี่ยวโยงกนั หรอืรายการที่อาจจะมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้
เป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมทัง้ประกาศและขอ้กําหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย/กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้น้ี เพื่อใหม้ ัน่ใจวา่รายการดงักล่าวมคีวามสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อ
บรษิทัฯ  

(2.6)  จดัทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจําปีของบรษิทัฯ 
ซึง่รายงานดงักลา่วตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอยา่งน้อยดงัต่อไปน้ี  

(ก) ความเหน็เกี่ยวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นทีเ่ชื่อถอืไดข้องรายงานทางการเงนิของ
บรษิทัฯ  

(ข) ความเหน็เกีย่วกบัความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายในของบรษิทัฯ  
(ค) ความเห็นเกี่ยวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์

ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ  
(ง) ความเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัช ี 
(จ) ความเหน็เกีย่วกบัรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์  
(ฉ) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ

ตรวจสอบ แต่ละทา่น  
(ช) ความเหน็หรอืขอ้สงัเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฏบิตัหิน้าที่

ตามกฎบตัร (Charter)  
(ซ) รายการอื่นใดทีเ่หน็วา่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ และผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบภายใตข้อบเขต

หน้าทีแ่ละ ความรบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั  

(2.7)  ทบทวนและเสนอแก้ไขขอบเขตอํานาจ หน้าที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบใหส้อดคลอ้งกบัสภาวการณ์  

(2.8)  ตรวจสอบและสอบสวนผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งภายใตอ้ํานาจหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ และ
มอีาํนาจใน การวา่จา้งหรอืนําผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะดา้นมาชว่ยงานตรวจสอบและสอบสวน  

(2.9) หากพบหรอืมขีอ้สงสยัว่ามรีายการหรอืการกระทําดงัต่อไปน้ี ซึ่งอาจมผีลกระทบอย่างมี
นยัสาํคญัต่อ ฐานะทางการเงนิและผลการดาํเนินงานของบรษิทัฯ ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการ
บรษิทัเพือ่ดาํเนินการปรบัปรงุแกไ้ขภายในเวลาทีค่ณะกรรมการตรวจสอบเหน็สมควร  

(ก) รายการทีเ่กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  



บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 
 

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี (แบบ 56-1)          9 - 11 
 

(ข) การทุจรติหรอืมสีิง่ผดิปกตหิรอืมคีวามบกพรอ่งทีส่าํคญัในระบบควบคุมภายใน  
(ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ ข้อกําหนดของตลาด

หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย หรอื กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ  
หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บรหิารไม่ดําเนินการให้มกีารปรบัปรุงแก้ไขภายในเวลาข้างต้น 

กรรมการตรวจสอบรายใดรายหน่ึงอาจรายงานว่ามรีายการหรอืการกระทําตามขา้งต้นต่อสํานักงานคณะกรรมการ
กาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรอืตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  

(2.10) ให้ความเห็นต่อฝ่ายจดัการเกี่ยวกบัการแต่งตัง้ เลกิจ้าง ผลการดําเนินงาน งบประมาณ 
และอตัราของ ฝา่ยตรวจสอบภายใน  

(2.11) จดัทํารายงานการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบรษิทัอย่าง
น้อยปีละ 1 ครัง้  

(2.12) สอบทาน และให้ความเห็นในรายงานผลการประเมินการกํากับดูแลกิจการและความ
รบัผดิชอบต่อสงัคม และการต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่ประจาํปี ซึง่ไดจ้ดัทาํโดยคณะกรรมการชุดยอ่ยทีไ่ดร้บัมอบหมาย  

(2.13) ปฏิบัติการอื่ นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบ  

 
กรรมการตรวจสอบต้องมีคณุสมบติัเพ่ิมเติมดงัน้ีี 

(1) ถอืหุน้ไมเ่กนิรอ้ยละ 1 ของจาํนวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดในบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย 
บรษิทัรว่มผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีาํนาจควบคุมบรษิทั ทัง้น้ีโดยใหน้บัรวมหุน้ทีถ่อืโดยผูท้ีเ่กีย่วขอ้งดว้ย 

(2)  ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการที่มสี่วนร่วมบรหิารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรกึษาที่ได้เงนิเดอืน
ประจํา หรอืผูม้อีํานาจควบคุมของบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยลําดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้ราย
ใหญ่ หรอืของผูม้อีาํนาจควบคุมของบรษิทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน้่อยกวา่สองปีก่อนเขา้
ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ 

(3)  ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิกบับรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้ราย
ใหญ่ หรอืผู้มอีํานาจควบคุมของบรษิทัฯ ในลกัษณะที่อาจจะเป็นการขดัขวางการใช้วจิารณญาณอย่างอิสระของตน 
รวมทัง้ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียั หรอืผูม้อีาํนาจควบคุมของผูท้ีม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ 
บรษิทัย่อย ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีํานาจควบคุมของบรษิทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่
น้อยกวา่สองปี อกีทัง้ไม่มผีลประโยชน์หรอืสว่นไดเ้สยีไมว่่าทางตรงหรอืทางออ้มทัง้ในดา้นการเงนิและการบรหิารงาน
ของบรษิทัฯ บรษิทัในเครอืบรษิทัรว่ม หรอืบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ ในลกัษณะทีจ่ะทาํใหข้าดความเป็นอสิระ 

(4)  ไมม่คีวามสมัพนัธท์างสายโลหติหรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมายในลกัษณะทีเ่ป็นบดิามารดา 
คู่สมรสพีน้่องและบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ ผูม้อีํานาจ
ควบคุม หรอืบุคคลทีจ่ะไดร้บัการเสนอชื่อเป็นกรรมการหรอืผูม้อีาํนาจควบคุมของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย 

(5) ไมเ่ป็นกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนรกัษาผลประโยชน์ของกรรมการบรษิทั ผูถ้อื
หุน้รายใหญ่หรอืผูถ้อืหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวขอ้งกบัผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ นอกจากน้ีแล้วยงัต้องสามารถแสดงความเหน็หรอื
รายงานไดอ้ย่างมอีสิระตามภารกจิที่ไดร้บัมอบหมายโดยไม่คํานึงถงึผลประโยชน์ใดๆ ทีจ่ะมาบบีบงัคบัใหไ้ม่สามารถ
แสดงความเหน็ไดต้ามทีพ่งึจะเป็น 

(6)  ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูต้รวจสอบบญัชขีองบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้ราย
ใหญ่ ผูม้อีํานาจควบคุม หรอืนิตบุิคคลที่อาจมคีวามขดัแยง้ และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นีัย ผูม้อีํานาจควบคุม หรอืหุน้สว่น
ผูจ้ดัการของสาํนักงานสอบบญัช ีซึ่งมผีูส้อบบญัชบีรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม หรอืผูม้อีํานาจควบคุมของ
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บรษิทัฯสงักดัอยูเ่วน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน้่อยกวา่สองปีก่อนเขา้ดาํรงตําแหน่งเป็นกรรมการ
ตรวจสอบ 

(7)  ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีใดๆ ซึง่รวมถงึการใหบ้รกิารเป็นทีป่รกึษากฎหมายหรอื
ทีป่รกึษาทางการเงนิ ซึง่ไดร้บัค่าบรกิารเกนิกวา่ 2 ลา้นบาทต่อปีจากบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม ผูถ้อื
หุน้รายใหญ่ผูม้อีํานาจควบคุมของบรษิทัฯ และนิตบุิคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ ทัง้น้ีในกรณีทีผู่ใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีเป็น
นิตบุิคคลให้รวมถงึการเป็นผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอสิระ ผู้บรหิาร หรอืหุ้นส่วนผู้จดัการของผู้
ใหบ้รกิารทางวชิาชพีนัน้ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไมน้่อยกวา่สองปีก่อนเขา้ดาํรงตําแหน่งเป็น
กรรมการตรวจสอบ 

(8)  ไม่ประกอบกจิการที่มสีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มนีัยกบับรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย 
หรอืไม่เป็นหุ้นส่วนที่มนีัยในห้างหุ้นส่วน หรอืเป็นกรรมการที่มสี่วนร่วมบรหิารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรกึษาที่รบั
เงนิเดอืนประจาํ หรอืถอืหุน้รอ้ยละหน่ึงของจาํนวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัยอ่ยอื่น ซึ่งประกอบกจิการที่
มสีภาพอยา่งเดยีวกนัและเป็นการแบง่ปนัทีม่นียักบักจิการของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัยอ่ย 

(9) คณะกรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามคุณสมบัติที่สํานักงาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์าํหนด 

6.3 บรษิทัฯ มนีโยบายขจดัปญัหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ดว้ยความซื่อสตัยส์ุจรติ มี
เหตุผลและเป็นอิสระภายใต้กรอบจรยิธรรมที่ดี เพื่อผลประโยชน์ของบรษิัทฯ เป็นสําคญั โดยกําหนดให้ผู้ที่มสี่วน
เกี่ยวขอ้งหรอืเกี่ยวโยงกบัรายการที่พจิารณาเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบัส่วนได้เสยีของตนและผู้ที่เกี่ยวข้องให้บรษิทัฯ 
ทราบ และตอ้งไมเ่ขา้รว่มการพจิารณา รวมถงึไมม่อีาํนาจอนุมตัใินรายการดงักลา่ว  

 
บรษิทัฯ มนีโยบายในการทาํรายการเกีย่วโยงกนั และรายการทีม่คีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ทีส่อดคลอ้งกบั

กฎหมาย ตลอดจนขอ้บงัคบัของสาํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์คณะกรรมการกํากบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน และตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย รวมทัง้จะเปิดเผย
รายการดงักลา่วไวใ้นรายงานประจาํปี และแบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1)  

 
   คณะกรรมการมขีอ้กําหนดใหก้รรมการรายงานการมสีว่นไดเ้สยีอย่างน้อยก่อนการพจิารณาวาระการประชุม
คณะกรรมการ และบนัทกึไวใ้นรายงานการประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการควรดูแลใหก้รรมการที่มสี่วนไดเ้สยี
อยา่งมนียัสาํคญัในลกัษณะทีอ่าจทาํใหก้รรมการรายดงักลา่วไมส่ามารถใหค้วามเหน็ไดอ้ยา่งอสิระ งดเวน้จากการมสีว่น
รว่มในการประชุมพจิารณาในวาระนัน้ 

 
หลกัปฏบิตั ิ7 รกัษาความน่าเชือ่ถอืทางการเงนิและการเปิดเผยขอ้มลู (Ensure Disclosure and Financial 

Integrity) 
 
7.1 คณะกรรมการกํากบัดูแลให้มรีะบบการจดัทํารายงานทางการเงนิและการเปิดเผยขอ้มูลสําคญัต่าง ๆ 

ถกูตอ้ง เพยีงพอ ทนัเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ ์มาตรฐาน และแนวปฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้ง 
(1) คณะกรรมการกาํกบัดแูลใหบุ้คลากรทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัทาํและเปิดเผยขอ้มลู มคีวามรู ้ทกัษะ 

และประสบการณ์ที่เหมาะสมกบัหน้าที่ความรบัผิดชอบ และมจีํานวนเพยีงพอ โดยบุคลากรดงักล่าวหมายรวมถึง
ผูบ้รหิารสงูสดุสายงานบญัชแีละการเงนิ ผูจ้ดัทาํบญัช ีผูต้รวจสอบภายใน เลขานุการบรษิทั และนกัลงทุนสมัพนัธ ์
 (2) คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคญัต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้องครบถ้วนเพียงพอ 
โปร่งใส และทนัเวลา ทัง้ขอ้มลูทางการเงนิและขอ้มลูทัว่ไป ตลอดจนขอ้มลูอื่นทีม่ผีลหรอือาจมผีลกระทบต่อ ราคา
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หลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ ซึง่ลว้นมผีลต่อกระบวนการตดัสนิใจของผูล้งทุนและผูม้สีว่นไดเ้สยีของบรษิทั โดยบรษิทัฯ จะ
เปิดเผยข้อมูลดงักล่าวตามหลกัเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากบั หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์
คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนและตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  
  (3) บรษิทัฯ ใหค้วามสาํคญัต่องบการเงนิของบรษิทัฯ และสารสนเทศทางการเงนิทีป่รากฏในรายงาน
ประจาํปีโดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูส้อบทานคุณภาพของรายงานทางการเงนิและระบบควบคุมภายในรวมถงึ
การเปิดเผยขอ้มลูสาํคญัอยา่งเพยีงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงนิและรายงานใหค้ณะกรรมการบรษิทัทราบ และ
จะจดัใหม้รีายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิแสดงควบคูก่บัรายงานของผูส้อบบญัชใีน
รายงานประจาํปี 

(4) ในการใหค้วามเหน็ชอบการเปิดเผยขอ้มลู คณะกรรมการควรคาํนึงถงึปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งโดยในกรณี
ทีเ่ป็นรายงานทางการเงนิ ควรพจิารณาปจัจยัอยา่งน้อยดงัต่อไปน้ีดว้ย 

(4.1) ผลการประเมนิความเพยีงพอของระบบควบคุมภายใน 
(4.2) ความเหน็ของผูส้อบบญัชใีนรายงานทางการเงนิ และขอ้สงัเกตของผูส้อบบญัชเีกีย่วกบัระบบ

ควบคุมภายใน รวมทัง้ขอ้สงัเกตของผูส้อบบญัชผีา่นการสือ่สารในชอ่งทางอื่นๆ (ถา้ม)ี 
(4.3) ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
(4.4) ความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์เป้าหมายหลกั กลยุทธแ์ละนโยบายของบรษิทั 

(5)  คณะกรรมการกาํกบัใหก้ารเปิดเผยขอ้มลู ซึง่รวมถงึงบการเงนิ รายงานประจาํปี แบบ 56-1 
สามารถสะทอ้นฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงานอย่างเพยีงพอ รวมทัง้สนบัสนุนใหบ้รษิทัฯ จดัทําคาํอธบิายและการ
วเิคราะหข์องฝา่ยจดัการ (management discussion and analysis หรอื MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงนิ
ทุกไตรมาส ทัง้น้ี เพื่อให้นักลงทุนได้รบัทราบขอ้มูลและเขา้ใจการเปลี่ยนแปลงที่เกดิขึน้กบัฐานะการเงนิและผลการ
ดาํเนินงานของบรษิทัในแต่ละไตรมาสไดด้ยีิง่ขึน้ นอกจากขอ้มลูตวัเลขในงบการเงนิเพยีงอยา่งเดยีว 
 

7.2 คณะกรรมการไดต้ดิตามดแูลความเพยีงพอของสภาพคลอ่งทางการเงนิและความสามารถในการชาํระ
หน้ีโดย 

 (1) คณะกรรมการกําหนดให้ฝ่ายจดัการมกีารตดิตามและประเมนิฐานะทางการเงนิของกจิการและมี
การรายงานต่อคณะกรรมการอยา่งสมํ่าเสมอ โดยคณะกรรมการและฝา่ยจดัการจะรว่มกนัหาทางแกไ้ขโดยเรว็หากเริม่มี
สญัญาณบง่ชีถ้งึปญัหาสภาพคลอ่งทางการเงนิและความสามารถในการชาํระหน้ี 

(2)  ในการอนุมตักิารทาํรายการใด ๆ หรอืการเสนอความเหน็ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อนุมตั ิคณะกรรมการ
จะตอ้งพจิารณาอยา่งถีถ่ว้นและตอ้งมัน่ใจวา่การทาํรายการดงักลา่วจะไมก่ระทบต่อความต่อเน่ืองในการดาํเนินกจิการ
สภาพคลอ่งทางการเงนิ หรอืความสามารถในการชาํระหน้ี 

 
7.3 บรษิทัฯ ไดแ้ต่งตัง้นาย พงศไ์ท ตนัตสินุทรเป็นเจา้หน้าทีฝ่า่ยนกัลงทุนสมัพนัธ ์ (Investor Relations) 

เพื่อทาํหน้าทีต่ดิต่อสือ่สารกบันกัลงทุนหรอืผูถ้อืหุน้ โดยบรษิทัฯ จะจดัใหม้กีารประชุมเพื่อวเิคราะหผ์ลการดาํเนินงาน
เป็นประจํา รวมทัง้จะเผยแพร่ขอ้มูลของบรษิทัฯ ขอ้มูลทางการเงนิและขอ้มูลทัว่ไปของบรษิทัฯ ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ 
นักวเิคราะหห์ลกัทรพัย ์ บรษิทัจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื และหน่วยงานรฐัทีเ่กี่ยวขอ้งรบัทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ 
กล่าวคอื การรายงานต่อสาํนักงานคณะกรรมการกํากบัตลาดหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย และเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ นอกจากน้ี บรษิทัฯ ยงัใหค้วามสาํคญัในการเปิดเผยขอ้มลูอยา่งสมํ่าเสมอทัง้
ภาษาไทยและภาษาองักฤษ เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ไดร้บัขา่วสารเป็นประจาํผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ โดยขอ้มลูทีอ่ยูบ่น
เวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ จะมกีารปรบัปรุงใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ ซึง่ขอ้มลูดงักล่าวรวมถงึวสิยัทศัน์ พนัธกจิ งบการเงนิ ขา่ว
ประชาสมัพนัธ ์ รายงานประจาํปี โครงสรา้งบรษิทัและผูบ้รหิาร ตลอดจนโครงสรา้งการถอืหุน้และผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 
หนงัสอืเชญิประชุม เอกสารทางทะเบยีนของบรษิทัฯ กฎบตัรต่างๆ เป็นตน้ 
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หลกัปฏบิตั ิ8 สนบัสนุนการมสีว่นรว่มและการสือ่สารกบัผูถ้อืหุน้ (Ensure Engagement and Communication 
with Shareholders) 

 
8.1 บรษิทัฯ ตระหนักและใหค้วามสาํคญัในสทิธขิ ัน้พืน้ฐานต่าง ๆ ของผูถ้อืหุน้ ทัง้ในฐานะของนักลงทุนใน

หลกัทรพัยแ์ละเจา้ของบรษิทั เช่น สทิธใินการซื้อ ขาย โอน หลกัทรพัยท์ี่ตนถอือยู่ สทิธใินการที่จะไดร้บัส่วนแบ่งผล
กําไรจากบรษิทัฯ สทิธใินการได้รบัขอ้มูลอย่างเพยีงพอ สทิธต่ิาง ๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น สทิธใินการแสดงความ
คดิเหน็ สทิธใินการรว่มตดัสนิใจในเรือ่งสาํคญัของบรษิทัฯ เชน่ การจดัสรรเงนิปนัผล การแต่งตัง้หรอืถอดถอนกรรมการ 
การแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีการอนุมตัธิุรกรรมทีส่าํคญัและมผีลต่อทศิทางในการดําเนินธุรกจิของบรษิทัฯ รวมถงึการแกไ้ข
หนงัสอืบรคิณหส์นธแิละขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ เป็นตน้ 

(1)  บรษิทัฯแจง้กําหนดการประชุมผูถ้อืหุน้รวมทัง้วาระการประชุมทีเ่กี่ยวขอ้งต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย และเผยแพรก่ําหนดการประชุมดงักล่าวผ่านทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ รวมทัง้จะจดัทาํและเผยแพรห่นงัสอื
เชญิประชุมทัง้ฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษบนเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ เชน่กนั 

(2)  บรษิทัฯอํานวยความสะดวกใหผู้ถ้อืหุน้รายย่อยสามารถเสนอชื่อกรรมการหรอืเสนอวาระเพิม่เตมิ
ไดก้อนวนัประชุมผูถ้อืหุน้โดยบรษิทัฯ จะกําหนดหลกัเกณฑ์ทีช่ดัเจนเป็นการล่วงหน้าเกี่ยวกบัวธิกีารทีใ่หผู้ถ้อืหุน้ราย
ยอ่ยจะเสนอชื่อบุคคลเพือ่เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการรวมทัง้หลกัเกณฑเ์พื่อพจิารณาวา่บรษิทัฯ จะเพิม่วาระการประชุม
ทีผู่ถ้อืหุน้รายยอ่ยเสนอหรอืไม ่ 

(3) ในการดําเนินการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครัง้บรษิทัฯให้โอกาสแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทยีมก ั
นโดยก่อนเริม่การประชุมประธานในทีป่ระชุมจะชีแ้จงวธิกีารใชส้ทิธอิอกเสยีงและวธินีับคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีต่อ้ง
ลงมตใินแต่ละวาระและยงัเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉันทะที่เขา้ร่วมประชุมทุกรายสามารถแสดงความคดิเห ็
นข้อเสนอแนะรวมทัง้ซกัถามในแต่ละวาระโดยใช้เวลาอย่างเหมาะสม และเพียงพอ โดยประธานในที่ประชุมจะ
ดําเนินการประชุมตามระเบยีบวาระทีก่ําหนดไว ้รวมทัง้จะมใิหผู้บ้รหิารเพิม่วาระการประชุมทีไ่ม่แจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบ
ลว่งหน้าโดยไมจ่าํเป็น โดยเฉพาะวาระทีม่คีวามสาํคญัซึง่ผูถ้อืหุน้ตอ้งใชเ้วลาในการศกึษาขอ้มลูก่อนการตดัสนิใจ  

(4) ในวาระเลอืกตัง้กรรมการบรษิทัฯสนบัสนุนใหม้กีารเลอืกตัง้เป็นรายคน  
(5) บรษิัทฯจดัส่งหนังสอืเชญิประชุมพร้อมทัง้ขอ้มูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ ให้ผู้ถือหุ้น

รบัทราบล่วงหน้าก่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่า 7 วนั หรอืระยะเวลาอื่นใดตามที่กฎหมายหรอื
กฎระเบียบที่ เกี่ยวข้องประกาศกําหนด โดยในแต่ละวาระการประชุมจะมีความเห็นของ
คณะกรรมการบรษิทัประกอบ รวมทัง้ขอ้มลูประกอบการประชุมทีเ่พยีงพอเพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้ไดม้เีวลาใน
การศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนวนัประชุม นอกจากน้ี บรษิัทฯ จะนําข้อมูลดงักล่าวเผยแพร่ลงใน
เวบ็ไซตข์องบรษิทัก่อนวนัประชุมผูถ้อืหุน้ดว้ย  

(6) ก่อนวนัประชุมผูถ้อืหุน้ บรษิทัฯเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สามารถส่งความเหน็ ขอ้เสนอแนะ หรอืขอ้
ซกัถามไดล้่วงหน้าก่อนวนัประชุมตามหลกัเกณฑ์ที่บรษิทัฯ กําหนด โดยบรษิทัฯ จะเผยแพร่หลกัเกณฑ์ดงักล่าวผ่าน
ทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ  

(7) ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ไม่สามารถเขา้รว่มประชุมดว้ยตวัเอง บรษิทัฯเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สามารถมอบ
ฉนัทะใหก้รรมการอสิระหรอืบุคคลอื่นใดเขา้รว่มประชุมแทนได ้โดยใชห้นงัสอืมอบฉนัทะแบบหน่ึงแบบใดตามทีบ่รษิทัฯ 
ไดจ้ดัสง่ไปพรอ้มกบัหนงัสอืนดัประชุม  

(8) ในการประชุมผู้ถอืหุน้ บรษิทัฯเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ทุกรายมสีทิธอิย่างเท่าเทยีมกนัในการแสดง
ความคดิเหน็ ขอ้เสนอแนะหรอืตัง้คําถามในวาระต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งไดอ้ย่างอสิระก่อนการลงมตใินวาระใด ๆ และจะมี
กรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัฯ ทีเ่กีย่วขอ้งเขา้รว่มในการประชุมผูถ้อืหุน้เพือ่ตอบคาํถามในทีป่ระชุม  

(9) บรษิทัฯจดัใหม้บุีคลากรทีเ่ป็นอสิระทาํหน้าทีช่ว่ยในการตรวจนบัคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ  
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(10) ภายหลงัการประชุมผูถ้อืหุน้แลว้เสรจ็บรษิทัฯจดัทํารายงานการประชุมทีบ่นัทกึขอ้มลูอย่างถูกตอ้ง
และครบถ้วนในสาระสําคญัรวมทัง้จะมีการบนัทึกประเด็นข้อซกัถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่สําคญัไว้ ใน
รายงานการประชุมเพื่อใหผู้ถ้อืหุน้สามารถตรวจสอบได ้นอกจากน้ีบรษิทัฯ จะนําผลการลงคะแนนในแต่ละวาระรวมทัง้
รายงานการประชุมเผยแพรบ่นเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ เพือ่ใหผ้ถ้อืหุน้ไดพ้จิารณา  
 
  8.2 คณะกรรมการไดก้าํหนดใหก้ารดาํเนินการในวนัประชุมผูถ้อืหุน้เป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย โปรง่ใส 
มปีระสทิธภิาพ และเอือ้ใหผู้ถ้อืหุน้สามารถใชส้ทิธขิองตน 

(1) ในการจดัประชุมผู้ถอืหุ้น บรษิทัฯใช้สถานที่ซึ่งสะดวกแก่การเดนิทาง โดยจะแนบแผนที่ซึ่งแสดง
สถานทีจ่ดัการประชุมผูถ้อืหุน้ไวใ้นหนังสอืเชญิประชุม รวมถงึเลอืกวนัเวลาทีเ่หมาะสม และจดัสรรเวลาในการประชุม
อยา่งเพยีงพอ ทัง้น้ี เพือ่ใหเ้ป็นไปตามนโยบายทีจ่ะอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทั  

(2) บรษิทัฯสนับสนุนใหม้กีารใชบ้ตัรลงคะแนนเสยีงในทุกวาระ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบไดใ้น
การนบัผลการลงคะแนน  

 

8.3 คณะกรรมการไดด้แูลใหก้ารเปิดเผยมตทิีป่ระชุมและการจดัทาํรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้เป็นไป 
อยา่งถูกตอ้งและครบถว้น โดยคณะกรรมการไดดู้แลใหก้ารจดัสง่สาํเนารายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ใหต้ลาดหลกัทรพัย์
แหง่ประเทศไทยภายใน 14 วนันบัจากวนัประชุมผูถ้อืหุน้ 
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10. ความรบัผิดชอบต่อสงัคม (Corporate Social Responsibilities: CSR) 

บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จาํกดั (มหาชน) มนีโยบายและการดาํเนินงานของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย ทีแ่สดงถงึ
ความรบัผดิชอบต่อสงัคม สิง่แวดลอ้ม เพื่อความยัง่ยนืของกจิการ ผูม้สีว่นไดเ้สยี และสงัคมโดยรวม และเป็นสว่นหน่ึง
ในการดาํเนินธุรกจิของบรษิทัฯ โดยมรีายละเอยีด ดงัน้ี 

10.1  นโยบายภาพรวม 

บรษิทัฯ มเีจตนารมณ์ที่จะดําเนินธุรกจิ ใหเ้จรญิเตบิโตบนพืน้ฐานของธรรมาภบิาลและการดูแลรบัผดิชอบต่อ
สงัคมและสิง่แวดลอ้มอยา่งยัง่ยนื รวมทัง้คาํนึงถงึผลประโยชน์ของผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุ่มเป็นสาํคญั ทัง้น้ี เพือ่มุง่หวงัให้
ภาคอุตสาหกรรมอยู่ร่วมกบัชุมชนและสงัคมไดอ้ย่างเป็นสุข และพฒันายกระดบัความเจรญิก้าวหน้าไปพรอ้ม ๆ กนั 
เพื่อใหเ้ป็นไปตามเจตนารมณ์และแนวคดิดงักล่าวขา้งต้น ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที่ 3/2558 เมื่อวนัที่ 2 
มนีาคม 2558  จงึกําหนดนโยบายความรบัผดิชอบต่อสงัคม และสิง่แวดล้อม (CSR Policy) ให้เป็นส่วนหน่ึงของ
กระบวนการทางธุรกจิ (CSR in process) โดยแบง่ออกเป็น 7 หมวดดงัต่อไปน้ี 

1. การประกอบกจิการดว้ยความเป็นธรรม 

บรษิทัฯ มุ่งเน้นที่จะประกอบธุรกจิดว้ยความซื่อสตัยส์ุจรติ เป็นธรรม มจีรรยาบรรณ และตัง้มัน่ที่จะแข่งขนั

ทางการค้าตามหลกัจรยิธรรมในการประกอบการค้า กฎหมาย และหลกัการแข่งขนัทางการค้าอย่างเสมอภาคกนั 

รวมถงึปฏเิสธพฤตกิรรมใด ๆ กต็ามทีข่ดัขวางการแขง่ขนัอย่างเป็นธรรม เช่น การแสวงหาขอ้มลูทีค่วามเป็นความลบั

ของคู่แข่งทางการคา้ การเรยีก รบั และไม่ใหผ้ลประโยชน์ใด ๆ ทีไ่ม่สุจรติทางการคา้ในการจดัซื้อเครื่องจกัร เป็นต้น 

นอกจากน้ี บรษิทัฯ ยงัไดเ้คารพต่อสทิธใินทรพัยส์นิทางปญัญาของผูอ้ื่น  โดยบรษิทัฯ มนีโยบายใหบุ้คลากรปฏบิตัติาม

กฎหมายหรอืขอ้กําหนดเกีย่วกบัสทิธใินทรพัยส์นิทางปญัญา อาท ิการใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรท์ีม่ลีขิสทิธิถ์ูกตอ้งตาม

กฎหมาย เป็นตน้ อกีทัง้ บรษิทัฯ มโีครงการรณรงคก์ารสง่เสรมิและปลูกจติใตส้าํนึกใหแ้ก่บุคลากรของบรษิทัฯ ในทุก

ระดบัชัน้ใหเ้กดิความรบัผดิชอบต่อสงัคมดว้ย 

2. การต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ 

บรษิทัฯ มกีารบรหิารกจิการบนพืน้ฐานความโปรง่ใส มจีรยิธรรม ยดึมัน่ในหลกัการการกํากบัดแูลกจิการ และ

ปฏบิตัติามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการป้องกนัและต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ การใหห้รอืรบัสนิบนกบัเจา้หน้าทีข่องรฐั

หรอืภาคเอกชน โดยบรษิทัฯ ไดก้ําหนดโครงสรา้งองคก์รใหม้กีารแบ่งหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ กระบวนการทาํงาน และ

สายการบงัคบับญัชาในแต่ละหน่วยงานใหม้คีวามชดัเจน เพื่อใหม้กีารถ่วงดุลอํานาจและมคีวามรดักุมในการตรวจสอบ

ระหวา่งกนัอยา่งเหมาะสม นอกจากน้ี บรษิทัฯ ยงัไดก้ําหนดแนวทางการปฏบิตัใิหแ้ก่กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน

ของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย ดงัน้ี 

1. หา้มมใิหก้รรมการ ผูบ้รหิารและพนกังานของบรษิทัฯ ดาํเนินการหรอืยอมรบัการทุจรติคอรร์ปัชัน่ใน

ทุกรปูแบบทัง้ทางตรงหรอืทางออ้ม โดยครอบคลุมถงึทุกหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง และใหม้กีารสอบทาน

การปฏบิตัติามนโยบายต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่น้ีอยา่งสมํ่าเสมอ 
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2. กรรมการ ผูบ้รหิารและพนักงานของบรษิทัฯ มหีน้าที่ตอ้งรายงานใหบ้รษิทัฯ ทราบถงึการกระทําที่

เขา้ขา่ยการทุจรติคอรร์ปัชัน่ทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัฯ โดยแจง้ต่อผูบ้งัคบับญัชา หรอืบุคคลทีร่บัผดิชอบ 

และใหค้วามรว่มมอืในการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิต่าง ๆ 

3. บรษิทัฯ จะใหค้วามเป็นธรรมและคุม้ครองผูร้อ้งเรยีนทีแ่จง้เรื่องการทุจรติคอรร์ปัชัน่ รวมทัง้บุคคลที่

ใหค้วามรว่มมอืในการรายงานและในกระบวนการสอบสวนการทุจรติคอรร์ปัชัน่ 

4. คณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการบรหิาร และฝ่ายจดัการต้องปฏิบตัิตนเป็นแบบอย่างในการ

ต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชัน่ และมหีน้าที่ในการให้การส่งเสรมิและสนับสนุนนโยบายต่อต้านการ

ทุจรติคอรร์ปัชัน่ เพื่อสื่อสารไปยงัพนักงานและผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งทุกฝา่ย รวมทัง้ทบทวนความเหมาะสม

ของนโยบายและมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้เหมาะสมกบัการเปลี่ยนแปลงของสภาพธุรกิจ ระเบยีบ 

ขอ้บงัคบั และขอ้กาํหนดของกฎหมาย 

5. ผูท้ีก่ระทาํการทุจรติคอรร์ปัชัน่จะตอ้งไดร้บัการพจิารณาโทษทางวนิยัตามระเบยีบทีบ่รษิทัฯ กําหนด

ไว ้และอาจไดร้บัโทษตามกฎหมาย หากการกระทาํนัน้ผดิกฎหมาย 

6. บรษิัทฯ จดัให้มกีารฝึกอบรมและการเผยแพร่ความรู้ให้แก่กรรมการ ผู้บรหิารและพนักงานของ

บรษิทัฯ ใหม้คีวามเขา้ใจในการปฏบิตัติามนโยบายการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ และสง่เสรมิดา้น

คุณธรรม ความซื่อสตัยค์วามรบัผดิชอบ และภาระหน้าทีข่องตน 

7. บรษิทัฯ สนับสนุนใหคู้่สญัญา คู่คา้ หรอืบุคคลอื่นทีต่อ้งปฏบิตัหิน้าทีท่ีเ่กี่ยวขอ้งกบับรษิทัฯ รายงาน

การละเมดินโยบายต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ของบรษิทั 

8. บริษัทฯ มีนโยบายในการสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตําแหน่ง การฝึกอบรม  

การประเมนิผลการปฏิบตัิงาน และการกําหนดค่าตอบแทนของพนักงานและลูกจ้างของบรษิทัฯ 

อย่างเป็นธรรมและเพียงพอ เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รปัชัน่ภายในองค์กร และเป็นการสร้าง

หลกัประกนัใหแ้ก่พนกังานและลกูจา้งของบรษิทัฯ 

9. เพื่อความชดัเจนในการดําเนินการในเรื่องที่มคีวามเสีย่งสงูกบัการเกดิการทุจรติคอรร์ปัชัน่ในเรื่อง

ดงัต่อไปน้ี ให้กรรมการ ผู้บรหิารและพนักงานของบรษิทัฯ ต้องปฏิบตัิด้วยความระมดัระวงั และ

ตรวจสอบใหแ้น่ชดั 

9.1. การให ้มอบหรอืรบัของกํานลั และการเลีย้งรบัรองจะตอ้งเป็นไปอยา่งโปรง่ใส ถูกตอ้งตาม

กฎหมาย เป็นตามธรรมเนียมทางการคา้ปกตหิรอืประเพณีนิยมในมลูคา่ทีเ่หมาะสม 

9.2. การให้หรือรบัเงินบริจาค หรือเงนิสนับสนุนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และถูกต้องตาม

กฎหมาย โดยต้องมัน่ใจว่าการใหห้รอืรบัเงนิบรจิาค หรอืเงนิสนับสนุนดงักล่าวไม่ไดเ้ป็น

การอาํพรางการตดิสนิบน 

9.3. ในการดําเนินกิจการ การติดต่อ การเจรจา การประมูล และการดําเนินการอื่น ๆ กับ

หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมาย 

นอกจากน้ี กรรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร พนกังาน และลกูจา้งของบรษิทัฯ จะตอ้งไมใ่หห้รอืรบั

สนิบนในทุกขัน้ตอนของการดาํเนินกจิการ 
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3. การเคารพสทิธมินุษยชน 

บรษิทัฯ มนีโยบายสนับสนุนและเคารพการปกป้องสทิธมินุษยชน โดยการปฏบิตัต่ิอผูท้ีม่สีว่นเกี่ยวขอ้งไม่ว่า

จะเป็นพนักงาน ชุมชน และสงัคมรอบขา้งดว้ยความเคารพในคุณค่าของความเป็นมนุษย ์คาํนึงถงึความเสมอภาคและ

เสรภีาพทีเ่ท่าเทยีมกนั ไม่ละเมดิสทิธขิ ัน้พืน้ฐาน และไม่เลอืกปฏบิตัไิม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเชือ้ชาต ิสญัชาต ิศาสนา 

ภาษา สผีวิ เพศ อายุ การศึกษา สภาวะทางร่างกาย หรอืสถานะทางสงัคม รวมถึงจดัให้มกีารดูแลไม่ให้ธุรกิจของ  

บรษิทัฯ เขา้ไปมสี่วนเกี่ยวขอ้งกบัการละเมดิสทิธมินุษยชน เช่น การใชแ้รงงานเดก็ และการคุกคามทางเพศ เป็นต้น 

นอกจากน้ี บรษิทัฯ ไดส้ง่เสรมิใหม้กีารเฝ้าระวงัการปฏบิตัติามขอ้กําหนดดา้นสทิธมินุษยชน โดยจดัใหม้กีารมสีว่นรว่ม

ในการแสดงความคดิเหน็ และช่องทางในการรอ้งเรยีนสาํหรบัผูท้ีไ่ดร้บัความเสยีหายจากการถูกละเมดิสทิธอินัเกดิจาก

การดาํเนินธุรกจิของบรษิทัฯ และดาํเนินการเยยีวยาตามสมควร  

ทัง้น้ี เพื่อใหก้ารเคารพสทิธมินุษยชนเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ บรษิทัฯ ไดด้ําเนินการสรา้งองคค์วามรูด้า้น

สทิธมินุษยชนและปลกูจติสาํนึกใหบุ้คลากรของบรษิทัปฏบิตัติามหลกัสทิธมินุษยชน 

4. การปฏบิตัต่ิอแรงงานอยา่งเป็นธรรม 

บรษิทัฯ ตระหนกัถงึความสาํคญัของการพฒันาทรพัยากรมนุษยแ์ละปฏบิตัต่ิอแรงงานอยา่งเป็นธรรม อนัเป็น

ปจัจยัที่จะช่วยเพิม่มูลค่าของกจิการและเสรมิสร้างความสามารถในการแข่งขนัและการเจรญิเตบิโตอย่างยัง่ยนืของ

บรษิทัในอนาคต ทัง้น้ี บรษิทัฯ ไดก้าํหนดนโยบายและแนวปฏบิตั ิดงัน้ี 

1. เคารพสทิธขิองพนกังานตามหลกัสทิธมินุษยชน และปฏบิตัติามกฎหมายแรงงาน 

2. จดัใหม้กีระบวนการจา้งงาน และเงือ่นไขการจา้งงานเป็นธรรม รวมถงึการกําหนดค่าตอบแทน และ

การพจิารณาผลงานความดคีวามชอบภายใตก้ระบวนการประเมนิผลการทาํงานทีเ่ป็นธรรม  

3. สง่เสรมิการพฒันาบุคลากร โดยจดัใหม้กีารจดัอบรม สมัมนา ฝึกอบรม รวมถงึส่งบุคลากรเขา้ร่วม

สมัมนา และฝึกอบรมวชิาการดา้นต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อพฒันาความรู ้ความสามารถศกัยภาพของ

บุคลากร รวมถงึปลกูฝงัทศันคตทิีด่ ีมคีุณธรรม จรยิธรรม และการทาํงานเป็นทมีแก่บุคลากร 

4. จดัให้มสีวสัดกิารด้านต่าง ๆ สําหรบัพนักงานตามที่กฎหมายกําหนด เช่น ประกนัสงัคม เป็นต้น 

และนอกเหนือจากทีก่ฎหมายกําหนด เช่น ประกนัสขุภาพ และประกนัอุบตัเิหตุ เป็นตน้ รวมถงึการ

ใหเ้งนิช่วยเหลอืประเภทต่าง ๆ แก่พนักงาน เช่น ทุนการศกึษาแก่บุตร และเงนิช่วยฌาปนกจิ เป็น

ตน้ 

5. จดัให้มบีรกิารตรวจสุขภาพประจําปีแก่บุคลากรทุกระดบัชัน้ของบรษิทัฯ โดยพจิารณาจากปจัจยั

ความเสีย่งตามระดบั อาย ุเพศ และสภาพแวดลอ้มในการทาํงานของแต่ละบุคคล 

6. ดาํเนินการใหพ้นักงานปฏบิตังิานไดอ้ยา่งปลอดภยั และมสีขุอนามยัในสถานทีท่าํงานทีด่ ีโดยจดัให้

มมีาตรการป้องกนัการเกดิอุบตัเิหตุ และเสรมิสรา้งใหพ้นกังานมจีติสาํนึกดา้นความปลอดภยั รวมถงึ

จดัการฝึกอบรม และสง่เสรมิใหพ้นักงานมสีขุอนามยัทีด่ ีและดูแลสถานทีท่าํงานใหถู้กสขุลกัษณะ มี

ความปลอดภยัอยูเ่สมอ 
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7. เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถแสดงความคดิเหน็ หรอืร้องเรยีนเกี่ยวกบัการปฏิบตัิอย่างไม่เป็น

ธรรมหรอืการกระทาํทีไ่มถ่กูตอ้งในบรษิทัฯ รวมถงึใหก้ารคุม้ครองพนกังานทีร่ายงานเรือ่งดงักลา่ว 

 

5. ความรบัผดิชอบต่อลกูคา้ 

บรษิทัฯ มุ่งมัน่ที่จะพฒันาการให้บรกิารของบรษิทัเพื่อความพงึพอใจของลูกคา้ และยดึมัน่ในการปฏบิตัต่ิอ

ลกูคา้ดว้ยความรบัผดิชอบ และความซื่อสตัย ์โดยการจดัหาเครื่องจกัรและบํารุงรกัษาเครื่องจกัรใหส้ามารถปฏบิตังิาน

ได้อย่างมปีระสทิธภิาพเพื่อส่งมอบงานได้ตามปรมิาณที่กําหนดกบัลูกค้า และหากมกีารปรบัปรุงแผนการทํางานที่มี

ความสาํคญั จะมกีารหารอืรว่มกบัลกูคา้โดยคาํนึงถงึผลประโยชน์สงูสดุของลกูคา้ 

6. การดแูลรกัษาสิง่แวดลอ้ม 

บรษิทัฯ ใหค้วามสาํคญัต่อความรบัผดิชอบต่อสงัคมในการดแูลรกัษาสิง่แวดลอ้ม โดยบรษิทัฯ ดาํเนินการและ

ควบคุมใหม้กีารปฏบิตัติามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดแูลรกัษาสิง่แวดลอ้มอยา่งเครง่ครดั รวมถงึไดต้ดิตัง้ระบบหวัฉีด

น้ําให้แก่ระบบสายพานลําเลยีง การจดัฝงูรถบรรทุกวิง่ราดน้ําและสเปรย์น้ําตลอดทัว่บรเิวณพื้นที่ปฏบิตังิาน เพื่อลด

ปรมิาณฝุน่ละอองทีเ่กดิจากการปฏบิตังิาน และดําเนินการควบคุมระดบัเสยีงรบกวนของเครื่องจกัรและการระเบดิหน้า

ดนิ ไม่ใหร้บกวนผูอ้ยู่อาศยัในชุมชน นอกจากน้ี บรษิทัฯ ยงัตระหนักถงึการควบคุมมลพษิทางน้ํา โดยไดต้ดิตัง้ระบบ

บาํบดัน้ําเสยีตามมาตรฐานของการไฟฟ้าฝา่ยผลติแห่งประเทศไทยเพื่อลดการก่อมลพษิใหน้้อยลงทีส่ดุเท่าทีจ่ะเป็นไป

ได ้

ทัง้น้ี บรษิทัฯ ใหค้วามสาํคญักบักจิกรรมเพือ่สิง่แวดลอ้มดงักลา่วขา้งตน้ โดยมกีารจดัสรรทรพัยากรบุคคลและ

งบประมาณมาอยา่งต่อเน่ืองและเป็นกจิกรรมทีม่กีารประสานงานกบัการไฟฟ้าฝา่ยผลติแหง่ประเทศไทยอยา่งใกลช้ดิ 

7. การรว่มพฒันาชุมชนหรอืสงัคม 

บรษิทัฯ ตระหนักถงึความรบัผดิชอบต่อชุมชนและสงัคม จงึมนีโยบายในการให้ความช่วยเหลอืและพฒันา

สงัคม โดยมนีโยบายทีจ่ะใหก้ารสนบัสนุนทางดา้นการศกึษาแก่เยาวชน โดยการบรจิาคอุปกรณ์การเรยีนและสนบัสนุน

ทุนการศึกษา นอกจากน้ี บริษัทฯ ยงัมีนโยบายที่จะให้ความสนับสนุนต่อสงัคมรอบข้าง ไม่ว่าจะเป็นการให้เงิน

สนับสนุนแก่สถานีตํารวจ เพื่อปรบัปรุงอุปกรณ์ในการใหบ้รกิารประชาชน การให้เงนิสนับสนุนแก่กจิการทางศาสนา 

รวมถงึการใหเ้งนิสนบัสนุนแก่โรงพยาบาลในการปรบัปรงุเครือ่งมอืเครือ่งใช ้

10.2  การดาํเนินงาน 

บรษิทัฯ จดัทํานโยบายความรบัผดิชอบต่อสงัคมใหนํ้าไปสู่การปฏบิตัอิย่างมปีระสทิธภิาพ และสอดคล้องกบั
มาตรฐานสากลรวมไปถึงกฎหมายและระเบียบข้อบงัคบัที่เกี่ยวข้อง โดยกําหนดกลุ่มผู้มสี่วนได้เสยีที่บริษัทฯ ให้
ความสําคญั ได้แก่ ลูกค้าซึ่งมจีํานวนน้อยรายทําให้ต้องมคีวามรบัผิดชอบในการส่งมอบงานอย่างมคีุณภาพสูงสุด  
พนักงานจํานวนมากกว่า 700 คนที่เป็นฝ่ายปฏิบตัิการทํางานอยู่กบัเครื่องจกัร  ทําให้ต้องคํานึงถงึการรกัษาความ
ปลอดภยัในการทาํงาน รวมทัง้การปฏบิตัต่ิอแรงงานอย่างเท่าเทยีมและเป็นธรรม  นอกจากน้ียงัใหค้วามสาํคญักบัการ
ดแูลชุมชนและสิง่แวดลอ้มใกลเ้คยีงพืน้ทีป่ฏบิตังิาน ทีม่คีวามอ่อนไหวต่อการดาํเนินงานของการผลติกระแสไฟฟ้าจาก
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โรงไฟฟ้าพลงังานถ่านหิน โดยบริษัทฯ ได้มีการประเมินความเสี่ยงดงักล่าวอยู่ในระดบัสูงหากเกิดการร้องเรียน 
ประทว้งจากชุมชนหรอืผดิกฏระเบยีบราชการทีเ่กีย่วขอ้ง 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ ไดด้ําเนินการใหพ้นักงานทุกระดบัของบรษิทัมกีารปฏบิตัติามนโยบายความรบัผดิชอบต่อสงัคม
ในส่วนที่เกี่ยวขอ้ง โดยการประกาศนโยบายความรบัผดิชอบต่อสงัคมผ่านทางช่องทางการสื่อสารของบรษิัทฯ ทัง้
รูปแบบการประชุมระดบัผู้บริหาร การประชุมระดบัฝ่าย บอร์ดประชาสมัพนัธ์ ระบบ Intranet และวารสาร
ประชาสมัพนัธ์ภายในบรษิทัฯ พรอ้มทัง้กําหนดอยู่ในหวัขอ้การปฐมนิเทศพนักงานใหม่และอบรมพนักงานเพื่อยํ้าให้
ตระหนกัถงึความสาํคญัเป็นระยะ 

บรษิทัฯ ยงันําระบบการประเมนิผลมาใชใ้นการกํากบัใหม้กีารปฏบิตัติามนโยบายความรบัผดิชอบทางสงัคม 
โดยกาํหนดเกณฑก์ารชีว้ดัผลการดาํเนินงานทีส่าํคญั (Key Performance Indicators - KPIs) ซึง่สะทอ้นการปฏบิตัติาม
นโยบายดงักล่าว เช่น 1) เป้าหมายการผลติประจําปีเพื่อให้มัน่ใจว่าบรษิทัสามารถส่งมอบงานให้ กฟผ. ได้ทนัตาม
ปรมิาณและระยะเวลาทีก่าํหนด 2) การประเมนิความพงึพอใจของ กฟผ. ทีม่ต่ีอการทาํงานของบรษิทัฯ ตามสญัญาและ
การดาํเนินงานของบรษิทัฯ เพื่อป้องกนัมลภาวะจากฝุน่ทุกไตรมาส ตอ้งมากกวา่รอ้ยละ 80 ซึง่ในเดอืนธนัวาคม  2560 
บรษิัทฯได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 88 สําหรบัโครงการ 8 และ 3) เป้าหมายการลดการเกิดอุบตัิเหตุในการทํางานทัง้
อุบตัเิหตุขนาดเลก็ ปานกลางและขนาดใหญ่ทีก่่อใหเ้กดิการบาดเจบ็ของพนักงาน ตอ้งไม่เกนิ 12, 6 และ 0 ราย
ตามลําดบั ซึ่งในปี 2560 มพีนักงานทีไ่ดร้บับาดเจบ็จากอุบตัเิหตุขนาดเลก็ทัง้สิน้  3 ราย แต่ไม่มอุีบตัเิหตุขนาดปาน
กลางและขนาดใหญ่เกดิขึ้น ทัง้น้ี จะมกีระบวนการติดตามและสรุปผลการดําเนินงานตาม KPIs ที่เกี่ยวขอ้งกบัการ
ป้องกนัอุบตัเิหตุ เพือ่ประกอบการพจิารณาผลการดาํเนินงานเป็นประจาํทุกปี 

อน่ึง ในการดําเนินโครงการขุด-ขนดนิ ณ เมอืงหงสา สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว บรษิทั จดัทํา 
Safety and Environmental Management Plan เพื่อเป็นแนวทางในการปฏบิตัติามนโยบายความปลอดภยั สขุภาพ
อนามยั และสิง่แวดล้อม ที่กําหนดโดยบรษิทั หงสาเพาเวอร์ จํากดั (ผู้ว่าจ้าง) โดยเริม่ปฏบิตักิารตามแผนตัง้แต่เริม่
โครงการในปี 2558 

บรษิทัฯ จดัใหม้กีจิกรรมประจําปีภายใต้ชื่อกจิกรรม การแข่งขนั  เดนิ-วิง่ มาราธอน เพื่อส่งเสรมิสุขภาพและ
สร้างความสมัพนัธ์อนัดรีะหว่างพนักงานด้วยกนัและร่วมรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนภายในองค์กรมสี่วนร่วมในการทํา
กจิกรรมต่างๆ รว่มกนั เพื่อเป็นการสง่เสรมิและสนบัสนุนต่อการพฒันาชุมชนทอ้งถิน่ ทัง้ทางดา้นการศกึษาและศาสนา
ซึง่ไดป้ฏบิตัต่ิอเน่ืองมาแลว้ 2 ปี  
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11. การควบคมุภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง 
 

บรษิทัฯ ใหค้วามสาํคญัแก่การมรีะบบการควบคุมภายในทีด่ ีและเป็นไปตามหลกัการการกํากบัดแูลกจิการทีด่ี
โดยในการประชุมคณะกรรมการบรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จาํกดั (มหาชน) ครัง้ที ่ 2/2561 เมื่อวนัที ่ 15 มนีาคม 2561 
คณะกรรมการได้ประเมินระบบควบคุมภายใน โดยได้ซกัถามข้อมูลจากฝ่ายบรหิารของบรษิัทฯ และได้ตอบแบบ
ประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายในของบรษิทัฯ ในดา้นต่างๆ ทัง้ 5 สว่น คอื 

1. การควบคุมภายในองคก์ร (Control Environment) 
2. การประเมนิความเสีย่ง (Risk Assessment) 
3. การควบคุม การปฏบิตังิาน (Control Activities) 
4. ระบบสารสนเทศและการสือ่สารขอ้มลู (Information & Communication) 
5. ระบบการตดิตาม (Monitoring Activities) 

 
11.1     ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทัฯ เก่ียวกบัระบบการควบคมุภายในของบริษทัฯ 

คณะกรรมการบรษิทัฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ มคีวามเหน็ว่าระบบการควบคุมภายในของบรษิทัฯ มี
ความเพยีงพอ เหมาะสม และสอดคลอ้งกบัแบบประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายใน และบรษิทัฯ จดัให้
มบุีคลากรอย่างเพยีงพอและเหมาะสมดบัการดาเนินธุรกจิไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ไม่มขีอ้บกพร่องเกี่ยวกบัระบบการ
ควบคุมภายในทีเ่ป็นสาระสาคญั และตดิตามควบคุมดแูลการดาเนินงานของบรษิทัยอ่ยวา่สามารถป้องกนัทรพัยส์นิของ
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย จากการทีก่รรมการหรอืผูบ้รหิารนําปใชโ้ดยมชิอบหรอืโดยไม่มอีานาจ รวมถงึการทาธุรกรรม
กบับุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้และบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัอยา่งเพยีงพอแลว้ 

คณะกรรมการบรษิทัฯ คณะกรรมการตรวจสอบ และผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต มคีวามเหน็สอดคลอ้งกนั 
ว่าการควบคุมภายในด้านบญัชีของบรษิัทฯ นัน้ ไม่พบข้อบกพร่องในส่วนที่เป็นสาระสาคญัของระบบการควบคุม
ภายในทีจ่ะมผีลกระทบอยา่งเป็นสาระสาคญัต่อการแสดงความเหน็ต่องบการเงนิ 
 
11.2      แนวทางการบริหารจดัการระบบการควบคมุภายในในอนาคต 

ตามมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ที ่ 1/2561 เมื่อวนัที ่ 25 กุมภาพนัธ ์ 2561 บรษิทัฯ ไดว้า่จา้ง
บรษิทัไอเวลท์ กรุ๊ป จํากดั เป็นผู้ตรวจสอบภายใน โดยคุณววิฒัน์ ลิ้มนันทศลิป์ เป็นผู้รบัผิดชอบในการตรวจสอบ
ภายใน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีความเห็นว่าบริษัท ไอเวลท์ กรุ๊ป จํากัด มีความพร้อมในการ
ตรวจสอบทีต่รงกบัความตอ้งการของบรษิทัฯ และสามารถใหข้อ้เสนอแนะทีเ่ป็นประโยชน์กบับรษิทัฯ ได ้ 
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12. รายการระหว่างกนั 

12.1. ความสมัพนัธร์ะหว่างบริษทัฯ และบริษทัย่อยกบับริษทั/บุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง 
บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย 

บริษทั ช่ือย่อ สดัส่วนถือหุ้น ประกอบธรุกิจ 
บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จาํกดั(มหาชน) SQ หรอื บรษิทัฯ  ใหบ้รกิารและดาํเนินงานดา้นการทาํเหมอืงแร ่
บรษิทั สหกลพาวเวอร ์จาํกดั SP ถอืหุน้รอ้ยละ100

โดย บรษิทัฯ 
ลงทุนในบริษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจผลิตและ
จาํหน่ายกระแสไฟฟ้า 

บุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ ประกอบดว้ย  
(ก) กรรมการหรอืผูบ้รหิารของบรษิทัฯ  
(ข) ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ  
(ค) ผูม้อีาํนาจควบคุมของบรษิทัฯ  
(ง) บุคคลทีม่คีวามสมัพนัธท์างสายโลหติ ทางการสมรสหรอื โดยการจดทะเบยีนตามกฎหมายกบับุคคลตาม (ก) (ข) หรอื (ค) 

ซึง่ไดแ้ก่ บดิา มารดา คูส่มรส พีน้่อง บุตร หรอืคูส่มรสของบุตร  
(จ) นิตบุิคคลใดๆทีบุ่คคลตาม (ก) (ข) หรอื (ค) ถอืหุน้ หรอืมอีํานาจควบคุมหรอืมสีว่นไดส้ว่นเสยีอื่นใดไม่ว่าโดยทางตรงหรอื

ทางออ้มอยา่งมนียัสาํคญั 
 
ความสมัพนัธ์ระหว่างบรษิทัฯ และบุคคลที่อาจมคีวามขดัแยง้ของบรษิทัฯ ทีม่กีารทํารายการระหว่างกนัในงวดปี บญัชสีิน้สุด
วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 และ 31 ธนัวาคม 2560 สามารถสรปุไดด้งัน้ี 
 

บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ลกัษณะความสมัพนัธ ์
บรษิทั เอส.ว.ีพ.ีเค จาํกดั เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ โดยถอืหุน้รอ้ยละ 17.75 ประกอบธุรกจิลงทุนถอืหุน้ในบรษิทัอื่นของ

ครอบครวัศริสิรรพ ์
บรษิทั สหกลเอนยเินียร ์จาํกดั เป็นบรษิทัทีม่คีุณภวตั ศริสิรรพ ์ซึง่เป็นกรรมการ/กรรมการบรหิารและผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ถอื

หุน้รอ้ยละ 99 ของบรษิทั โดยบรษิทัประกอบธุรกจิรบัเหมาก่อสรา้งและรบัเหมางานเหมอืง 
นายศาศวตั ศริสิรรพ ์ เป็นกรรมการ/กรรมการบรหิารและผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯโดยถอืหุน้รอ้ยละ 0.19ของบรษิทัฯ และ

ถอืหุน้รอ้ยละ 25.00 ของบรษิทั เอสวพีเีค จาํกดัซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ถอืหุน้รอ้ยละ 
17.75 

นายกวติม ์ศริสิรรพ ์ เป็นกรรมการ/กรรมการบรหิาร/กรรมการบรหิารความเสีย่งและผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯโดยถอืหุน้
รอ้ยละ 0.71 ของบรษิทัฯ และถอืหุน้รอ้ยละ 25.00 ของบรษิทั เอสวพีเีค จาํกดัซึง่เป็นผูถ้อืหุน้
ของบรษิทัฯ ถอืหุน้รอ้ยละ 17.75 

นายวทิวสั ศริสิรรพ ์ เป็นกรรมการ/กรรมการบรหิาร/ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งและผูถ้อืหุน้ของบรษิทั
ฯโดยถอืหุน้รอ้ยละ 0.33 ของบรษิทัฯ และถอืหุน้รอ้ยละ 25.00 ของบรษิทั เอสวพีเีค จาํกดัซึง่
เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ถอืหุน้รอ้ยละ 17.75 

นายภวตั ศริสิรรพ ์ เป็นกรรมการ/กรรมการบรหิารและผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ โดยถอืหุน้รอ้ยละ 0.50 ของบรษิทัฯ 
และถอืหุน้รอ้ยละ 25.00 ของบรษิทั เอสวพีเีค จาํกดัซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ถอืหุน้รอ้ยละ 
17.75 

นายสจุนิต ์ศริสิรรพ ์ เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ โดยถอืหุน้รอ้ยละ 1.39 ของบรษิทัฯ 
นางอภญิญา ศริสิรรพ ์ เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ โดยถอืหุน้รอ้ยละ 1.87 ของบรษิทัฯ 
นางสาวศจ ีศริสิรรพ ์ เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ โดยถอืหุน้รอ้ยละ 0.08 ของบรษิทัฯ 
นางเพญ็ประภา ศริสิรรพ ์ เป็นภรรยานายศาศวตั ศริสิรรพ ์โดยถอืหุน้รอ้ยละ 0.39 ของบรษิทัฯ 
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บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ลกัษณะความสมัพนัธ ์
นางเบญจวรรณ ศริสิรรพ ์ เป็นภรรยานายวทิวสั ศริสิรรพ ์โดยถอืหุน้รอ้ยละ 0.16  ของบรษิทัฯ 
นายกนัตพฒัน์ ศริสิรรพ ์ เป็นบุตรนายวทิวสั ศริสิรรพ ์โดยถอืหุน้รอ้ยละ 0.52 ของบรษิทัฯ 

นายศริชิยั  โตวริยิะเวช เป็นกรรมการอสิระ/ประธานกรรมการตรวจสอบของบรษิทัฯ และเป็นกรรมการของบรษิทั คอน
เวอรเ์จนซซ์สิเทมส ์จาํกดั 

 
12.2. รายการระหว่างกนัของบริษทัฯ บริษทัย่อยกบับคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง 
รายการระหว่างกนัของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยกบับรษิทั/บุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ สาํหรบังวดปีบญัชสีิน้สดุวนัที3่1 ธนัวาคม 

2559 และ 31 ธนัวาคม 2560 สามารถสรปุเป็นหวัขอ้หลกัไดด้งัน้ี 
1)  รายการทีเ่กีย่วกบัเงนิกูย้มืของบรษิทัฯ 
2)  รายการคา่เชา่ ซือ้ขายทรพัยส์นิ ซือ้อะไหล่  
3)  รายการจา้งใหบ้รกิารบาํรงุรกัษา
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12.2.1 รายการที่เกี่ยวกบัเงินกู้ยืมของบริษทัฯ 
12.2.1.1 รายการบรษิทัฯ กูย้มืจากกรรมการและผูถ้อืหุน้ 
 

รายการ 
ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 

ลกัษณะรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบปีบญัชีสิ้นสดุ 
31 ธนัวาคม 2559 

รอบปีบญัชีสิ้นสดุ 
31 ธนัวาคม 2560 

บริษทัฯ กู้ยืมเงินจากบริษทั เอส.วี.พี.เค จาํกดั   บรษิทัฯกูย้มืเงนิจากกรรมการและผูถ้อืหุน้โดยการ
กูย้มืเงนิจาก 
บรษิทั เอส.ว.ีพ.ีเค จาํกดั,  
คุณอภญิญา ศริสิรรพ,์  
คุณศจ ีศริสิรรพ ์
คุณกวติม ์ศริสิรรพ ์
คุณวทิวสั ศริสิรรพ ์
เพือ่ใชใ้นการบรหิารสภาพคล่องของบรษิทัฯ โดยมี
อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 4 ซึง่เป็นอตัราดอกเบีย้ทีต่ํ่า
กวา่อตัราดอกเบีย้ทีบ่รษิทัฯ ไดร้บัจากการกูย้มืเงนิ
จากธนาคารพาณชิย ์
 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการ
กู้ยืมเงินดังกล่าวเป็นการให้การสนับสนุนทาง
การเงินจากกรรมการและผู้ถือหุ้น  และเ ป็น
ประโยชน์ต่อการดําเนินงานของบรษิทัฯ โดยอตัรา
ดอกเบี้ยทรีอ้ยละ 4 เป็นอตัราดอกเบี้ยที่ทําให้
บรษิทัฯ ไดร้บัประโยชน์ ซึง่เป็นอตัราดอกเบีย้ทีต่ํ่า
กว่าอัตราที่บริษัทฯ ได้ร ับจากการกู้ยืมเงินจาก
ธนาคารพาณิชย์เล็กน้อย ซึ่งหากจะมีการกู้ยืม
เกิดขึ้นในอนาคตจะเป็นไปตามมาตรการและ
ขัน้ตอนการอนุมตัิการทํารายการระหว่างกนัและ
นโยบายการทาํรายการระหวา่งกนัของบรษิทัฯ 
 

 เงนิกูย้มื 
 

ยกมา 
กูเ้พิม่ขึน้ 
คนืเงนิกู ้
คงเหลอื 

1.0 
- 

(1.0) 
0.0 

ยกมา 
กูเ้พิม่ขึน้ 
คนืเงนิกู ้
คงเหลอื 

0.0 
- 

(0.0) 
0.0 

 ดอกเบีย้จา่ยระหวา่งงวด  0.0  0.0 

บริษทัฯ กู้ยืมเงินจากนางอภิญญา ศิริสรรพ ์   

 เงนิกูย้มื 
 

ยกมา 
กูเ้พิม่ขึน้ 
คนืเงนิกู ้
คงเหลอื 

6.3 
- 

(6.3) 
         0.0 

ยกมา 
กูเ้พิม่ขึน้ 
คนืเงนิกู ้
คงเหลอื 

0.0 
- 
- 

0.0 

 ดอกเบีย้จา่ยระหวา่งงวด    0.1  - 

บริษทัฯ กู้ยืมเงินจากนางสาวศจี ศิริสรรพ ์     

 เงนิกูย้มื 
 

ยกมา 
กูเ้พิม่ขึน้ 
คนืเงนิกู ้
คงเหลอื 

2.0 
- 

(2.0) 
- 

ยกมา 
กูเ้พิม่ขึน้ 
คนืเงนิกู ้
คงเหลอื 

0.0 
- 

(0.0) 
- 

  

 ดอกเบีย้จา่ยระหวา่งงวด  0.0  0.0   
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รายการ 
ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 

ลกัษณะรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบปีบญัชีสิ้นสดุ 
31 ธนัวาคม 2559 

รอบปีบญัชีสิ้นสดุ 
31 ธนัวาคม 2560 

บริษทัฯ กู้ยืมเงินจากนายกวิตม ์ศิริสรรพ ์     

 เงนิกูย้มื 
 

ยกมา 
กูเ้พิม่ขึน้ 
คนืเงนิกู ้
คงเหลอื 

64.0 
117 

(140.0) 
41.0 

ยกมา 
กูเ้พิม่ขึน้ 
คนืเงนิกู ้
คงเหลอื 

41.0 
0.0 

(0.0) 
41.0 

  

 ดอกเบีย้จา่ยระหวา่งงวด  3.3  1.6   

บริษทัฯ กู้ยืมเงินจากนายวิทวสั ศิริสรรพ ์     

 เงนิกูย้มื 
 

ยกมา 
กูเ้พิม่ขึน้ 
คนืเงนิกู ้
คงเหลอื 

2.5 
20.0 
(4.5) 
18.0 

ยกมา 
กูเ้พิม่ขึน้ 
คนืเงนิกู ้
คงเหลอื 

18.0 
0.0 

(0.0) 
18.0 

  

 ดอกเบีย้จา่ยระหวา่งงวด  0.7  0.7   
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12.2.2   รายการค่าเช่า ซื้อขายทรพัยส์ิน ซื้ออะไหล่ 
12.2.2.1  รายการคา่เชา่แคมป์ ซือ้ทรพัยส์นิ ซือ้อะไหล ่กบับรษิทั สหกลเอนยเินียร ์จาํกดั 
 

รายการ 
ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 

ลกัษณะรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบปีบญัชีสิ้นสดุ 
31 ธนัวาคม 2559 

รอบปีบญัชีสิ้นสดุ 
31 ธนัวาคม 2560 

รายการค่าเช่าแคมป์ ค่าซื้อ
ทรพัยส์ินซื้ออะไหล่กบับริษทั สหกล
เอนยิเนียร ์จาํกดั 

 
 

 

 
 

 

รายการนี้เป็นรายการคา่เช่าแคมป์ทีพ่กัใหพ้นกังานของบรษิทั
ฯ สาํหรบัโครงการแม่เมาะ ตัง้แต่เดอืนกนัยายน ปี 2554 โดย
มีสัญญาเช่าแคมป์ที่อัตรา 1.8 ล้านบาทต่อเดือนสําหรับ
หอ้งพกัเรอืนแถว 25 แถวๆละ 24 หอ้งรวม 600 หอ้ง,บา้นพกั
เดีย่ว 5 หลงัและบา้นพกั 8 หอ้ง และในเดอืนกรกฎาคม 2557 
บรษิทัฯ ซื้อเป็นทรพัย์สนิของบรษิทัฯ ทีร่าคา 6.53 ล้านบาท 
และบรษิทัฯ จะดําเนินการชําระค่าเช่าคงคา้งและค่าสนิทรพัย์
ภายในปี 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการซือ้เฟอรน์ิเจอร ์ตูเ้ซฟ,โต๊ะทาํงาน,โซฟา เพือ่ใชง้านใน
สาํนกังาน 
 
 

รายการเช่าและซื้อแคมป์ดังกล่าว เป็นรายการที่
เกดิขึน้ก่อนทีค่ณะกรรมการตรวจสอบจะถูกแต่งตัง้ขึน้ 
โดยมอีตัราค่าเช่าแคมป์ที ่1.8 ลา้นบาทต่อเดอืน และ
ในภายหลัง เพื่อความคล่องตัวในการดําเนินงาน 
บรษิทัฯ ได้พจิารณาสมควรที่จะซื้อแคมป์จากบรษิทั 
สหกลเอนยเินียร ์จํากดั ในเดอืนกรกฎาคม 2557 ใน
ราคา 6.53 ล้านบาท ซึ่งเป็นราคาที่ประเมินโดย
วศิวกรของบรษิทัฯ อย่างไรกด็ ีสาํหรบัในอนาคตหาก
มรีายการเช่าหรอืซือ้สนิทรพัยจ์ากบุคคลทีอ่าจมคีวาม
ขัดแย้งเกิดขึ้น สําหรับการเช่า บริษัทฯ จะมีการ
เปรยีบเทยีบอตัราค่าเช่าบรเิวณใกลเ้คยีง และสาํหรบั
การซื้อขายสนิทรพัย์ บรษิัทฯ จะมกีารเปรยีบเทยีบ
ราคาตลาดหรอืประเมนิราคาจากผูป้ระเมนิอสิระซึง่จะ
เป็นไปตามมาตรการและขัน้ตอนการอนุมตัิการทํา
รายการระหว่างกันและนโยบายการทํารายการ
ระหวา่งกนัของบรษิทัฯ 
 
รายการซื้อเฟอรน์ิเจอร ์ตู้เซฟ,โต๊ะทํางาน,โซฟา เพื่อ
ใช้งานในสํานักงานดงักล่าวในราคาตามสภาพ โดย
การตกลงกนัทัง้สองฝา่ย 

 เจา้หนี้คา่เชา่ ยกมา 
เพิม่ขึน้ 
ลดลง 
คงเหลอื 

6.5 
- 

(6.5) 
- 

ยกมา 
เพิม่ขึน้ 
ลดลง 
คงเหลอื 

- 
- 
- 
- 

 เจา้หนี้การคา้ – ซือ้แคมป์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เจา้หนี้การคา้-ซือ้เฟอรน์ิเจอร ์
 
 

ยกมา 
เพิม่ขึน้ 
ลดลง 
คงเหลอื 
 
 
 
 
 
 
ยกมา 
เพิม่ขึน้ 
ลดลง 
คงเหลอื 
 
 

6.5  
         - 

       (2.3) 
4.2 

 
 
 
 
 
 

0 
0.01 

0 
0.01 

ยกมา 
เพิม่ขึน้ 
ลดลง 
คงเหลอื 
 
 
 
 
 
 
ยกมา 
เพิม่ขึน้ 
ลดลง 
คงเหลอื 

4.2 
- 

       (4.2) 
0.0 

 
 

 
 
 
 

0.01 
0.0 

     (0.01) 
0.0 
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รายการ 
ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 

ลกัษณะรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบปีบญัชีสิ้นสดุ 
31 ธนัวาคม 2559 

รอบปีบญัชีสิ้นสดุ 
31 ธนัวาคม 2560 

รายการซื้อทรพัยส์ินกบับริษทั สห
กลเอนยิเนียร ์จาํกดั 

    รายการนี้เป็นรายการซื้ออะไหล่จากบรษิทั สหกลเอนยเินียร ์
จาํกดั ราคา 0.2 ลา้นบาท ในเดอืน มกราคม 2560ซึง่บรษิทัฯ 
ชาํระคา่อะไหล่ในเดอืนกุมภาพนัธ ์2560 
 

รายการซื้ออะไหล่ดงักล่าวเป็นรายการที่บรษิทัฯ ซื้อ
มาเพื่อใช้ในการซ่อมเครื่องจกัร จาก บรษิัท สหกล
เอนยเินียร์ จํากดัราคา 0.2 ล้านบาท ซึ่งเป็นราคาที่
ประเมนิจากวศิวกรของบรษิัทฯ  ในเดือน มกราคม 
2560 บรษิทัฯ ชําระค่าอะไหล่ในเดอืนกุมภาพนัธ ์
2560 
 

 เจา้หนี้การคา้ – อะไหล่ ยกมา 
เพิม่ขึน้ 
ลดลง 
คงเหลอื 

 

- 
- 
- 
- 

 

ยกมา 
เพิม่ขึน้ 
ลดลง 
คงเหลอื 

 

- 
0.2 

 (0.2) 
- 

 

 
12.2.2.2 รายการจา้งใหบ้รกิารบาํรงุรกัษากบับรษิทั คอนเวอรเ์จนซซ์สิเทมส ์จาํกดั 
 

รายการ 
ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 

ลกัษณะรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบปีบญัชีสิ้นสดุ 
31 ธนัวาคม 2559 

รอบปีบญัชีสิ้นสดุ 
31 ธนัวาคม 2560 

รายการจ้างให้บริการบาํรงุกบับริษทั 
คอนเวอรเ์จนซซ์ิสเทมส ์จาํกดั 
 เจา้หนี้การคา้-บาํรงุรกัษา 

 
 
 
ยกมา                      - 
เพิม่ขึน้                    - 
ลดลง                      - 
คงเหลอื                   - 

 
 
 
ยกมา                     - 
เพิม่ขึน้               1.37 
ลดลง                (0.66) 
คงเหลอื              0.71 

เ ป็ น ร ายการจ้า ง ให้บ ริก า รบํ า รุ ง ร ักษา ระบบ  Oracle 
PeopleSoft Financial & Supply Chain Management 9.1
โดยผู้รบัจ้างจดัหาบุคลากรที่ชํานาญดูแลแก้ไขปญัหาของ
ระบบ เริ่มวนัที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ถึงวนัที่ 31 ตุลาคม 
2560 อตัราค่าจา้งปีละ 960,000 บาท ไม่รวมภาษมีลูค่าเพิม่
แบง่ชาํระเป็นรายเดอืน เดอืนละ 80,000 บาท 
 

รายการจา้งให้บรกิารบํารุงรกัษาที่เกิดขึน้ กบับรษิทั 
คอนเวอรเ์จนซ์ซสิเทมส์ จํากดัเนื่องจากเป็นบรษิทัที ่
Implementระบบใหก้บับรษิทั สหกลฯ ซึง่ไดด้แูลระบบ
อยา่งต่อเนื่องและราคาบรกิารพจิารณาแลว้เหมาะสม 
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13. ข้อมลูทางการเงินท่ีสาํคญั
13.1. งบการเงินและรายงานของผู้สอบบญัชี 

13.1.1.  ช่ือผูส้อบบญัชีสาํหรบังบการเงินของบริษทั 

สาํหรบังบการเงนิรวมของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย และงบการเงนิเฉพาะบรษิทัของบรษิทัฯ สาํหรบัปีสิน้สดุ
วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 
นายธรีศกัดิ ์ฉัว่ศรสีกุล 

  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขทะเบยีน 6624 
  บรษิทั แกรนท ์ธอนตนั จาํกดั 

สาํหรบังบการเงนิรวมของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย และงบการเงนิเฉพาะบรษิทัของบรษิทัฯ สาํหรบัปีสิน้สดุ
วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 
นายธรีศกัดิ ์ฉัว่ศรสีกุล 

  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขทะเบยีน 6624 
  บรษิทั แกรนท ์ธอนตนั จาํกดั 

สาํหรบังบการเงนิรวมของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย และงบการเงนิเฉพาะบรษิทัของบรษิทัฯ สาํหรบัปีสิน้สดุ
วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 

  นายธรีศกัดิ ์ฉัว่ศรสีกุล 
  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขทะเบยีน 6624 
  บรษิทั แกรนท ์ธอนตนั จาํกดั 

สาํหรบังบการเงนิรวมของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย และงบการเงนิเฉพาะบรษิทัของบรษิทัฯ สาํหรบัปีสิน้สดุ
วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 

  นายธรีศกัดิ ์ฉัว่ศรสีกุล 
  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขทะเบยีน 6624 
  บรษิทั แกรนท ์ธอนตนั จาํกดั 

13.1.2. สรปุรายงานการสอบบญัชี 

สาํหรบังบการเงนิรวมของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย และงบการเงนิเฉพาะบรษิทัของบรษิทัฯ สาํหรบัปีสิน้สดุ
วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 

ผูต้รวจสอบบญัชเีหน็วา่ งบการเงนิดงักล่าวขา้งตน้แสดงฐานะการเงนิรวม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 ผลการ
ดําเนินงานรวม และกระแสเงนิสดรวมสาํหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั และฐานะการเงนิเฉพาะบรษิทั ณ วนัที ่31 
ธนัวาคม 2557 ผลการดําเนินงาน และกระแสเงนิสดสําหรบัปีสิ้นสุดวนัเดยีวกนั โดยถูกต้องตามที่ควรใน
สาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

ในระหว่างปี 2557 บรษิทัฯ ได้เปลี่ยนแปลงเกณฑ์ในการจดัทํางบการเงนิโดยนํามาตรฐานการรายงานทาง
การเงนิมาถือปฏิบตัิเป็นครัง้แรกแทนมาตรฐานการรายงานทางการเงนิสําหรบักิจการที่ไม่มีส่วนได้เสยี
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สาธารณะ บรษิทัฯ ไดป้รบัยอ้นหลงังบการเงนิสาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 ทีแ่สดงเป็น
ขอ้มูลเปรยีบเทยีบ นอกจากน้ี บรษิทัฯ ไดจ้ดัทํางบการเงนิรวมสาํหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2556 และ 
2555 เป็นครัง้แรกเพื่อแสดงเป็นขอ้มลูเปรยีบเทยีบ และบรษิทัฯ ไดนํ้ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบั
ที ่11 เรื่อง การร่วมการงาน มาถอืปฏบิตักิ่อนวนัทีม่ผีลบงัคบัใช ้อย่างไรกด็ ีงบการเงนิรวมและงบการเงนิ
เฉพาะกจิการของบรษิทัฯ สาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2557 ไดม้กีารเปลีย่นแปลงแกไ้ขและออกใหม ่
เมื่อวนัที ่23 ธนัวาคม 2558 แทนรายงานเดมิลงวนัที ่2 มนีาคม 2558 ทัง้น้ี ผูต้รวจสอบบญัชมีไิดแ้สดง
ความเหน็อยา่งมเีงือ่นไขสาํหรบัเรือ่งดงักลา่ว 

สาํหรบังบการเงนิรวมของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย และงบการเงนิเฉพาะบรษิทัของบรษิทัฯ สาํหรบัปีสิน้สดุ
วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 

ผูต้รวจสอบบญัชเีหน็วา่ งบการเงนิดงักลา่วขา้งตน้แสดงฐานะการเงนิรวม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 ผลการ
ดาํเนินงานรวม และกระแสเงนิสดรวมสาํหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั และฐานะการเงนิเฉพาะบรษิทั ณ วนัที ่31 
ธนัวาคม 2558 ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงนิสดสาํหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั โดยถกูตอ้งตามทีค่วรใน
สาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

สาํหรบังบการเงนิรวมของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย และงบการเงนิเฉพาะบรษิทัของบรษิทัฯ สาํหรบัปีสิน้สดุ
วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 

ผูต้รวจสอบบญัชเีหน็วา่ งบการเงนิดงักลา่วขา้งตน้แสดงฐานะการเงนิรวม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 ผลการ
ดาํเนินงานรวม และกระแสเงนิสดรวมสาํหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั และฐานะการเงนิเฉพาะบรษิทั ณ วนัที ่31 
ธนัวาคม 2559 ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงนิสดสาํหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั โดยถกูตอ้งตามทีค่วรใน
สาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

สาํหรบังบการเงนิรวมของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย และงบการเงนิเฉพาะบรษิทัของบรษิทัฯ สาํหรบัปีสิน้สดุ
วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 

ผูต้รวจสอบบญัชเีหน็วา่ งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะของบรษิทัขา้งตน้น้ีแสดงฐานะทางการเงนิรวม
ของกลุม่บรษิทั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 ผลการดาํเนินงานรวม และกระแสเงนิสดรวม สาํหรบัปีสิน้สดุวนั
เดยีวกนั และฐานะการเงนิของบรษิทั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงนิสดเฉพาะ
ของบรษิทัสิน้สดุปีเดยีวกนัโดยถกูตอ้งตามควรทีใ่นสาระสาํคญัตามมาตราฐานการรายงานทางการเงนิ 
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13.2 ตารางสรปุงบการเงิน 
 งบแสดงฐานะทางการเงิน 

งบแสดงฐานะทางการเงิน 
งบการเงินรวม 

31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2560 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สนิทรพัย ์       
สนิทรพัยห์มนุเวยีน       
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 82.34 1.83 920.86 15.34 344.80 3.37 
เงนิฝากประจาํมากกวา่ 3 เดอืน 0.77 0.02 0.78 0.01 2.83 0.03 
เงนิลงทุนชัว่คราว - - 50.00 0.83 30.28 0.30 
ลกูหน้ีและรายไดท้ีย่งัไมเ่รยีกชาํระ       
 - ลกูคา้ทัว่ไป 472.54 10.53 764.58 12.73 782.15 7.64 
 - กจิการทีเ่กีย่วขอ้ง 134.61 3.00 73.78 1.23 71.86 0.70 
วสัดุคงเหลอื 83.23 1.85 135.09 2.25 179.54 1.75 

ภาษมีลูคา่เพิม่รอเรยีกคนื - - - - 249.18 2.43 
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้ง - - - - - - 
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น   145.32 3.24 142.59 2.37 164.19 1.60 
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนทีถ่อืไวเ้พือ่ขาย - - 167.63 2.79 164.81 1.61 
รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 918.82 20.47 2,255.31 37.56 1,989.64 19.43 
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน       
เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จาํกดัในการใช ้ 57.32 1.28 56.08 0.93 94.04 0.92 
เงนิลงทุนในบรษิทัอื่น 6.00 0.13 9.00 0.15 9.00 0.09 
ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ – สทุธ ิ 3,480.35 77.53 3,641.40 60.65 8,058.35 78.69 
โปรแกรมคอมพวิเตอร ์– สทุธ ิ 1.16 0.03 0.53 0.01 0.08 0.00 
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 2.03 0.05 - - - - 
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น 23.37 0.52 41.64 0.69 89.72 0.88 
รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 3,570.24 79.53 3,748.65 62.44 8,251.19 80.57 
รวมสินทรพัย ์ 4,489.05 100.00 6,003.96 100.00 10,240.83 100.00 
หน้ีสินและส่วนของผูถ้ือหุ้น       
หน้ีสินหมนุเวียน       
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 126.51  400.00  340.01 3.32 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น – ผูค้า้ทัว่ไป 627.84  518.07  1,518.35 14.83 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น - กจิการทีเ่กีย่วขอ้ง 100.50  50.40  34.35 0.34 
เจา้หน้ีคา่ซือ้สนิทรพัย ์ 244.91  223.82  636.00 6.21 
สว่นทีถ่งึกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี       
    - เจา้หน้ีตามสญัญาเชา่การเงนิ 53.77  86.93  154.29 1.51 
    - เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 168.27  387.75  982.27 9.59 
    - เงนิรบัลว่งหน้าจากลกูคา้ 208.01  127.29  32.09 0.31 
    - ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 13.61  15.35  10.66 0.10 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลและกจิการทีเ่กีย่วขอ้ง 75.80  59.00  59.00 0.58 
ภาษเีงนิไดค้า้งจา่ย 23.24  32.23  -  
หน้ีสนิหมนุเวยีนอื่น 47.85  58.89  40.26 0.39 
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งบแสดงฐานะทางการเงิน 

งบการเงินรวม 

31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2560 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รวมหน้ีสินหมนุเวียน   3,807.28 37.18 

หน้ีสนิไมห่มนุเวยีน 
เจา้หน้ีตามสญัญาเชา่การเงนิ – สทุธิ 257.62 5.74 446.21 7.43 408.89 3.99 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ – สทุธิ 1,539.34 34.29 1,133.34 18.87 3,200.67 31.25 
เงนิรบัลว่งหน้าจากลกูคา้ – สทุธิ 67.26 1.50 - - 22.66 0.22 
ภาระผกูพนัสาํหรบัผลประโยชน์พนกังาน 27.73 0.62 30.31 0.50 34.66 0.34 
หน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 114.98 2.56 96.87 1.61 70.31 0.69 
หน้ีสนิไมห่มนุเวยีนอืน่ 52.20 1.16 87.17 1.45 118.15 1.15 
รวมหน้ีสินไม่หมนุเวียน 2,304.03 51.33 2,017.46 33.60 3,855.35 37.65 

รวมหน้ีสิน 3,749.41 83.52 3,753.38 62.52 7,662.63 74.82 

ส่วนของผูถ้อืหุ้น 

ทุนจดทะเบยีน 1,000.00 22.28 1,150.00 19.15 1,150.00 11.23 
ทุนทีอ่อกและชาํระแลว้ 750.00 16.71 1,130.00 18.82 1,130.00 11.03 
เงนิรบัลว่งหน้าคา่หุน้สามญั - - - - 4.87 0.05 
สว่นเกนิมลูคา่หุน้สามญั - - 803.51 13.38 803.51 7.85 
สว่นทุนจากการจา่ยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 18.82 0.42 23.53 0.39 44.94 0.44 
กาํไร (ขาดทุน) สะสม 
จดัสรรเพือ่สาํรองตามกฎหมาย 41.28 0.92 54.58 0.91 67.71 0.66 
ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร (70.46) (1.57) 238.96 3.98 527.17 5.15 
รวมส่วนของผูถ้ือหุ้นของบริษทั 739.64 16.48 2,250.58 37.48 2,578.20 25.18 

สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุม - - - - - - 
รวมส่วนของผูถ้ือหุ้น 739.64 16.48 2,250.58 37.48 2,578.20 25.18 

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถ้อืหุ้น 4,489.05 100.00 6,003.96 100.00 10,240.83 100.00 
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งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

 งบแสดงกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

งบการเงินรวม 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากการให้บริการ 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 1,867.72 100.00 2,890.71 100.00 3,153.57 100.00 
ต้นทุนจากการให้บริการ 

ตน้ทุนจากการใหบ้รกิาร (1,377.83) (73.77) (2,062.78) (71.36) (2,321.71) (73.62) 
กาํไรขัน้ต้น 489.89 26.23 827.93 28.64 831.86 26.38 

รายไดอ้ืน่ 5.65 0.30 20.79 0.72 32.10 1.02 
คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร (284.31) (15.22) (291.08) (10.07) (291.85) (9.25) 
กาํไรก่อนต้นทนุทางการเงินและภาษีเงินได้ 211.23 11.31 557.64 19.29 572.12 18.14 

ตน้ทุนทางการเงนิ (90.05) (4.82) (135.16) (4.68) (136.87) (4.34) 
กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 121.18 6.49 422.48 14.62 435.24 13.80 

ภาษเีงนิได้ (32.44) (1.74) (99.77) (3.45) (75.19) (2.38) 
กาํไรสาํหรบัปี 88.74 4.75 322.71 11.16 360.05 11.42 

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน 
กาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั (6.76) (0.36) - - (2.21) (0.07) 
กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี 81.98 4.39 322.71 11.16 357.84 11.35 

การแบง่ปันกาํไรสาํหรบัปี 

สว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้บรษิทัใหญ่ 88.74 4.75 322.71 11.16 360.05 11.42 
สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุม - - - - - - 
รวม 88.74 4.75 322.71 11.16 360.05 11.42 

กาํไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน 

กาํไร (บาทต่อหุน้) 
1

0.12 0.39 0.31 
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกั (ลา้นหุน้) 714.59 826.8  1,144.77 
กาํไรต่อหุน้โดยคดิจากจาํนวนหุน้ทัง้หมดหลงัการเสนอขาย2 0.08 0.28 0.31 
1
 คาํนวณดว้ยจาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกัของหุน้สามญัทีเ่รยีกชาระแลว้ทัง้หมด 

2
 คาํนวณบนฐานจาํนวนหุน้จากหุน้สามญัทีอ่อกชาํระแลว้ภายหลงัการนําเสนอขายหุน้ในครัง้น้ีและหุน้จดัสรรเพือ่รบัรองการใชส้ทิธติามใบสาํคญัแสดง

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

งบแสดงกระแสเงินสด 

งบการเงินรวม 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน    

กาํไรก่อนภาษเีงนิได ้ 121.18 422.48 435.24 
รายการปรบัปรงุกระทบยอด    
   คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 471.94 611.37 610.52 
   คา่ตดัจา่ยคา่ธรรมเนียมทางการเงนิ - 0.91 3.19 
   กาํไรทีย่งัไมเ่กดิขึน้ของเงนิลงทนุระยะสัน้ - - (0.28) 
   กาํไรจากการขายเงนิลงทุนระยะสัน้ - - (0.32) 
   คา่เผือ่(กลบัรายการคา่เผือ่)สาํหรบัมลูคา่วสัดุคงเหลอื 0.39 0.42 (0.21) 
   ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของสนิทรพัย ์ - 26.00 2.96 
   ขาดทุน(กาํไร)จากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิ 22.90 0.05 (0.70) 
   คา่ใชจ้า่ยตามภาระผกูพนัสาํหรบัผลประโยชน์พนกังาน 1.82 3.16 2.59 
   ขาดทุน(กาํไร)จากการขายสนิทรพัย ์ - 2.24 4.40 
   ประมาณการหน้ีสนิ 25.68 39.54 31.10 
   ดอกเบีย้รบั (1.51) (2.54) (2.87) 
   ดอกเบีย้จา่ย 90.05 135.16 136.87 
   คา่ใชจ้า่ยจากการจา่ยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 18.82 4.72 21.41 
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรพัยแ์ละหน้ีสิน
ดาํเนินงาน 751.27 1,243.50 1,243.90 
สินทรพัยด์าํเนินงาน (เพ่ิมขึน้) ลดลง    
   ลกูหน้ีการคา้และรายไดท้ีย่งัไมเ่รยีกชาํระ - ลกูคา้ทัว่ไป (155.28) (292.04) (17.57) 
   ลกูหน้ีการคา้และรายไดท้ีย่งัไมเ่รยีกชาํระ - กจิการทีเ่กีย่วขอ้ง (58.73) 60.83 1.91 
   วสัดุคงเหลอื (7.80) (51.87) (44.24) 
   ภาษมีลูคา่เพิม่รอเรยีกคนื - - (236.97) 
   สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น 5.27 12.79 (59.32) 
   สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ (21.05) (18.27) (48.07) 
หน้ีสินดาํเนินงานเพ่ิมขึน้ (ลดลง)    
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น – ผูค้า้ทัว่ไป 291.88 (109.76) 1,678.58 
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น - กจิการทีเ่กีย่วขอ้ง (6.95) (50.10) (16.05) 
   เงนิรบัลว่งหน้าจากลกูคา้ 75.27 (147.98) (72.55) 
   เงนิสดจา่ยผลประโยชน์พนกังาน - - (6.58) 
   หน้ีสนิหมนุเวยีนอืน่  61.90 10.94 18.29 
   หน้ีสนิไมห่มนุเวยีนอื่น (101.77) (4.56) (0.11) 
เงินสดจากการดาํเนินงาน 834.02 653.49 2,441.22 
   เงนิสดรบัจากดอกเบีย้ 1.51 2.54 2.87 
   เงนิสดจา่ยดอกเบีย้ (62.61) (134.36) (172.88) 
   รบัคนืภาษเีงนิได ้ - 37.85 28.45 
   จา่ยภาษเีงนิได ้ (37.47) (154.77) (161.70) 
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งบแสดงกระแสเงินสด 

งบการเงินรวม 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
เงินสดสทุธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดาํเนินงาน 735.46 404.75 2,137.96 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ    
   เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จาํกดัในการใชล้ดลง (เพิม่ขึน้) 11.35 1.23 (37.96) 
   เงนิฝากประจาํเพิม่ขึน้ - - (2.05) 
   เงนิลงทุนชัว่คราวเพิม่ขึน้ - (50.00) (30.00) 
   เงนิสดรบัจากการขายเงนิลงทนุระยะสัน้ - - 50.32 
   เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้และเงนิทดรองจา่ยแก่บุคคลและ    
         กจิการทีเ่กีย่วขอ้ง(เพิม่ขึน้) ลดลง 12.50 - - 
   เงนิสดรบัจากเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้ง - - - 
   เงนิสดรบัจากการขายสนิทรพัย ์ - 0.16 21.02 
   เงนิสดจา่ยซือ้สนิทรพัย ์ (1,737.24) (638.42) (4,974.19) 
   เงนิสดจา่ยเจา้หน้ีซือ้สนิทรพัย ์ - - (223.82) 
   เงนิสดจา่ยลงทุนในบรษิทัยอ่ย - - - 
   เงนิสดจา่ยลงทุนในบรษิทัอืน่ (6.00) (3.00) - 
เงินสดสทุธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน (1,719.39) (690.03) (5,196.68) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน    
   เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิเพิม่ขึน้ (ลดลง) (186.88) 273.49 (59.99) 
   เงนิกูย้มืจากบุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งเพิม่ขึน้ (ลดลง) (51.10) (16.80) - 
   จา่ยชาํระเจา้หน้ีตามสญัญาเชา่การเงนิ (191.09) (128.74) (89.96) 
   จา่ยชาํระเงนิกูย้มืระยะยาว (215.25) (187.67) (325.21) 
   เงนิกูร้ะยะยาวเพิม่ขึน้ - - (3,009.45) 
   เงนิสดรบัจากการกูย้มืระยะยาว 1,393.00 - - 
   เงนิสดรบัจากการชาํระคา่หุน้ - - 4.87 
   รบัเงนิสดจากการชาํระคา่หุน้หรอืเพิม่ทุน 250.00 1,183.51 - 
   จา่ยเงนิปนัผล - - (56.50) 
เงินสดสทุธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมจดัหาเงิน 998.68 1,123.79 2,482.66 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) สทุธิ 14.74 838.52 (576.06) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 67.60 82.34 920.86 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 82.34 920.86 344.80 
ข้อมลูกระแสเงินสดเปิดเผยเพ่ิมเติม    
รายการทีไ่มใ่ชเ่งนิสด    
  ซือ้สนิทรพัยต์ามสญัญาเชา่การเงนิ - 298.48 120.00 
  เจา้หน้ีคา่ซือ้สนิทรพัย ์ 244.91 - 635.99 
  โอนอุปกรณ์เป็นสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนทีถ่อืไวเ้พือ่ขาย - 167.63 - 
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อตัราส่วนทางการเงินท่ีสาํคญั 

 

อตัราส่วนทางการเงิน 
 

หน่วย 

งบการเงินรวม 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

อตัราส่วนสภาพคล่อง 
 

 
 

 
อตัราสว่นสภาพคลอ่ง เทา่ 0.64 1.30 0.52 
อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเรว็ เทา่ 0.48 1.01 0.31 
อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงนิสด เทา่ 0.46 0.25 0.74 
อตัราสว่นหมนุเวยีนลกูหน้ีการคา้ทัว่ไป เทา่ 4.73 4.67 4.08 
ระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉลีย่ วนั 76.12 77.03 88.28 
อตัราหมนุเวยีนสนิคา้คงเหลอื เทา่ 17.33 18.90 14.76 
ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่ วนั 20.78 19.05 24.39 
อตัราหมนุเวยีนเจา้หน้ีผูค้า้ทัว่ไป เทา่ 2.87 3.60 2.28 
ระยะเวลาชาํระหน้ี วนั 125.56 99.99 157.88 
วงจรเงนิสด วนั (28.67) (3.91) (45.21) 

อตัราส่วนความสามารถในการทาํกาํไร 
 

   
อตัรากาํไรขัน้ตน้ รอ้ยละ 26.23 28.64 26.38 
อตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน รอ้ยละ 11.01 18.57 17.12 
อตัรากาํไรอื่น รอ้ยละ 0.30 0.71 1.01 
อตัราสว่นเงนิสดต่อการทาํกาํไร รอ้ยละ 357.74 75.39 395.91 
อตัรากาํไรสทุธ ิ รอ้ยละ 4.74 11.08 11.30 
อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ รอ้ยละ 15.73 21.58 14.91 

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน 
 

   
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์ รอ้ยละ 2.45 6.15 4.43 
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยถ์าวร รอ้ยละ 20.58 26.23 16.59 
อตัราการหมนุของสนิทรพัย ์ เทา่ 0.52 0.55 0.39 

อตัราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน     
อตัราสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ เทา่ 5.07 1.67 2.97 
อตัราสว่นความสามารถในการจา่ยดอกเบีย้ เทา่ 13.32 4.86 14.12 
อตัราสว่นความสามารถชาํระภาระผกูพนั เทา่ 0.34 0.42 0.39 
อตัราการจา่ยเงนิปนัผล รอ้ยละ - 18.25 39.97 
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14. การวิเคราะหแ์ละคาํอธิบายของฝ่ายจดัการ 
    
คาํอธบิายผลการดําเนินงาน ความสามารถในการทํากําไร และฐานะทางการเงนิน้ี เป็นคําอธบิายการเปลีย่น 

แปลงที่สาํคญัในงบการเงนิ ซึ่งจดัทําโดยมกีารนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่11 เรื่อง การร่วมการงาน 
มาใชใ้นการจดัทํางบการเงนิรวม โดยจะรวมงบการเงนิเฉพาะของบรษิทัฯ บรษิทัย่อยและกจิการที่ดําเนินงานร่วมกนั 
โดยฝา่ยบรหิารของบรษิทัฯ ไดพ้จิารณาเน้ือหาทางเศรษฐกจิของขอ้ตกลงในกจิการร่วมคา้ทัง้ 2 แห่ง (ITD-SQ และ 
SQ-ITD ตามตารางดา้นล่าง) แลว้ พบวา่การร่วมทุนในสดัสว่นรอ้ยละ 50 ของสญัญาดงักล่าว ถอืเป็นการดาํเนินงาน
รว่มกนั บรษิทัฯ จงึจดัทาํและนําเสนองบการเงนิโดยรบัรูส้นิทรพัย ์หน้ีสนิ รายได ้และค่าใชจ้่ายของกจิการร่วมคา้ทัง้ 2 
แหง่ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสว่นไดเ้สยีของบรษิทัฯ ในการดาํเนินงานรว่มกนัเป็นสว่นหน่ึงของบรษิทัฯ 
ปจัจุบนั บรษิทัฯ มสีว่นรว่มในการควบคุมในบรษิทัดงัต่อไปน้ี 

ชื่อกจิการ สดัสว่นเงนิลงทุน (รอ้ยละ) ลกัษณะธุรกจิ 
    
บรษิทัยอ่ย    
บรษิทั สหกลพาวเวอร ์จาํกดั 100 ลงทุนในบรษิทัอื่นที่ประกอบธุรกจิผลติและ

จาํหน่ายกระแสไฟฟ้า 
    
กจิการรว่มคา้    
กจิการรว่มคา้ ไอทดี ี– เอสควิ (ITD-SQ) 50 

 
ดําเนินงานภายใตส้ญัญา กบั กฟผ. สาํหรบั
โครงการเหมอืงแมเ่มาะ โครงการที ่7 

กจิการรว่มคา้ เอสควิ – ไอทดี ี(SQ-ITD) 50 
 

ดําเนินงานภายใตส้ญัญา กบั กฟผ. สาํหรบั
โครงการเหมอืงแมเ่มาะ โครงการที ่7/1 

ภาพรวมผลการดาํเนินงานท่ีผา่นมา 

บรษิทัฯ จดทะเบยีนก่อตัง้เมือ่วนัที ่10 พฤษภาคม 2554 โดยประกอบธุรกจิหลกั คอื ธุรกจิใหบ้รกิารงานดา้น
การทาํเหมอืงแรอ่ยา่งครบวงจร (Mining Service Business) โดยปจัจุบนั เหมอืงทีบ่รษิทัฯ ใหบ้รกิารดาํเนินงาน จะเป็น
การทาํเหมอืงถ่านหนิแบบบอ่เปิด (Open Pit Mining) ซึง่เป็นการเปิดหน้าดนิเป็นบอ่ลกึลงไปจนถงึชัน้ถ่านหนิ แลว้จงึ
ทาํการขดุถ่านหนิออกมาใชง้าน 

โครงการในปจัจุบนัของบรษิทัฯ ดาํเนินการใน 2 ลกัษณะดว้ยกนั ไดแ้ก่ (1) โครงการทีม่กีจิการรว่มคา้เป็น
คูส่ญัญากบัลกูคา้ และ (2) โครงการทีบ่รษิทัฯ เป็นคูส่ญัญาโดยตรง  

(1) โครงการทีม่กีจิการรว่มคา้เป็นคูส่ญัญากบัลกูคา้ ไดแ้ก่ โครงการเหมอืงแมเ่มาะ โครงการ 7 ทีด่าํเนินการ
โดยกจิการรว่มคา้ ITD-SQ ทีอ่าํเภอแมเ่มาะ จงัหวดัลาํปาง มสีญัญาจา้งเหมาหลกัระหวา่ง ITD-SQ กบั กฟผ. และ
ระยะเวลาดาํเนินงานเริม่ตัง้แต่วนัที ่22 ตุลาคม 2551 สิน้สดุสญัญาวนัที ่30 เมษายน 2563 มลูคา่โครงการทัง้หมดตาม
สญัญากบั กฟผ. ประมาณ 21,906 ลา้นบาท และโครงการเหมอืงแมเ่มาะ โครงการ 7/1 ทีด่าํเนินการโดยกจิการรว่มคา้ 
SQ-ITD ทีอ่าํเภอแมเ่มาะ จงัหวดัลาํปาง มสีญัญาจา้งเหมาหลกัระหวา่ง SQ-ITD กบั กฟผ. โดยระยะเวลาดาํเนินงาน
เริม่ตัง้แต่วนัที ่ 9 สงิหาคม 2554 สิน้สดุสญัญาวนัที ่ 30 กนัยายน 2558 มลูคา่โครงการทัง้หมดตามสญัญากบั กฟผ. 
ประมาณ 5,273 ลา้นบาท ซึง่กจิการรว่มคา้ทัง้สองแหง่ ดาํเนินงานขดุขนและรบัรายไดจ้าก กฟผ. ภายใตส้ญัญา
ดงักลา่ว โดยมอีตัราคา่จา้งทีก่าํหนดไวแ้ลว้ตลอดอายโุครงการตามสญัญา อยา่งไรกต็าม ในสว่นงานของบรษิทัฯ 
ภายใตก้จิการรว่มคา้ บรษิทัฯ ไดท้าํสญัญาจา้งเหมาชว่งกบักจิการรว่มคา้ทัง้สองกจิการ โดยแบง่งานระหวา่งผูร้ว่มคา้ 
และบรษิทัฯ รบัเหมาชว่งงานขดุ-ขนดงักลา่วในสว่นของบรษิทัฯ และมกีารกาํหนดอตัราคา่จา้งเป็นอตัราคา่จา้งต่อ
หน่วยปรมิาณขดุขน โดยจาํแนกตามความแตกต่างตามเครื่องจกัรทีใ่ช ้ ประเภทของดนิ หรอืความยากงา่ยในการ
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ทาํงาน ซึง่สาํหรบัการรบัเหมาชว่ง บรษิทัฯ จะรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการดาํเนินงานขดุขน รวมถงึ คา่ใชจ้า่ยการ
บาํรงุรกัษาเครื่องจกัรทีบ่รษิทัฯ ใชใ้นการดาํเนินงาน คา่ใชจ้า่ยในการปฏบิตังิาน เชน่ คา่น้ํามนั คา่วตัถุระเบดิ คา่แรง 
และคา่ใชจ้า่ยอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง และอตัราคา่จา้งของการรบัเหมาชว่งทีบ่รษิทัฯ ไดร้บั จะตํ่ากวา่อตัราคา่จา้งจากสญัญา
จา้งเหมาหลกัทีก่จิการรว่มคา้ไดร้บัจาก กฟผ. เน่ืองจากจะมกีารกนัเอาสว่นต่างไปใชเ้ป็นคา่ดาํเนินงานของกจิการรว่ม
คา้เอง โดยเป็นคา่ใชจ้า่ยสว่นกลางซึง่รวมถงึ คา่ใชจ้า่ยดอกเบีย้ ภาระการชาํระคนืเงนิตน้เงนิกูย้มืธนาคาร ค่า
บรหิารงาน และคา่ใชจ้า่ยอื่นๆ โดยบรษิทัฯ มกีารทาํสญัญาจา้งเหมาชว่งตัง้แต่ปี 2555 โดยแบง่งานทีเ่หลอืในโครงการ 
7 และโครงการ 7/1 ระหวา่งบรษิทัฯ และผูร้ว่มคา้ในมลูคา่ใกลเ้คยีงกนั โดยสญัญาจา้งเหมาชว่งระหวา่งบรษิทัฯ และ
กจิการรว่มคา้ ITD-SQ สาํหรบัโครงการ 7 มมีลูคา่ 4,221 ลา้นบาท เริม่ตน้ตัง้แต่ 1 มกราคม 2555 จนถงึวนัสิน้สดุ
โครงการ และสญัญาจา้งเหมาชว่งระหวา่งบรษิทัฯ และกจิการรว่มคา้ SQ-ITD สาํหรบัโครงการ 7/1 มมีลูคา่ 1,190 ลา้น
บาท เริม่ตน้ตัง้แต่ 1 เมษายน 2555 จนถงึวนัสิน้สดุ 

ดงันัน้ ในการจดัทาํงบการเงนิของบรษิทัฯ รวมถงึการวเิคราะหแ์ละคาํอธบิายของฝา่ยจดัการในหวัขอ้น้ี บรษิทั
ฯ จดัทาํงบการเงนิและรบัรูร้ายไดแ้ละคา่ใชจ้า่ยจากการดาํเนินงานของสองโครงการน้ี จาก 2 สว่นคอื (1) รายไดแ้ละ
คา่ใชจ้า่ยจากการรบัรูส้ว่นของบรษิทัฯ ในกจิการรว่มคา้และ (2) รายไดแ้ละคา่ใชจ้า่ยจากการดาํเนินงานตามสญัญาจา้ง
เหมาชว่ง  

กระบวนการสรา้งรายไดข้องบรษิทัฯ สามารถสรปุไดด้งัน้ี  
 
 
 
 
 

 

 

 

(2) โครงการที่บรษิทัฯ เป็นคู่สญัญาโดยตรง ได้แก่ โครงการเหมอืงหงสา ประเทศลาว ซึ่งบรษิทัฯ เขา้ทํา
สญัญาจ้างเหมาขุด-ขนดินและถ่านหิน ณ เหมืองหงสา สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว กบับริษัท หงสา
เพาเวอร ์จาํกดั โดยระยะเวลาตามสญัญาเริม่ตัง้แต่วนัที ่1 มถุินายน 2558 สิน้สดุสญัญาวนัที ่31 ธนัวาคม 2569 มลูค่า
โครงการทัง้หมดประมาณ 11,743 ล้านบาท และเริม่ดําเนินการเมื่อวนัที่ 22 มถุินายน 2558 และโครงการเหมอืง 
แม่เมาะ 8 ที่บรษิทัฯ เขา้ทําสญัญาจ้างเหมาขุด-ขนดนิและถ่านที่เหมอืงแม่เมาะ สญัญาที่ 8 กบั กฟผ. เมื่อวนัที่ 26 
สงิหาคม 2558 โดยเป็นการบรกิารรบัจา้งในการขุดขนดนิและถ่านหนิ ในโครงการ 8 ของเหมอืงถ่านหนิแม่เมาะ ที่
อําเภอแม่เมาะ จงัหวดัลําปาง ระยะเวลาตามสญัญาเริม่ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2559 สิน้สุดสญัญาวนัที่ 31 ธนัวาคม 
2568 มูลค่าโครงการทัง้หมดประมาณ  22,871 ล้านบาท โดยบรษิทัฯ เริม่ดําเนินงานโครงการเหมอืงแม่เมาะ 8 
ล่วงหน้า ตัง้แต่วนัที ่20 พฤศจกิายน 2558 (ก่อนวนัเริม่ดาํเนินงานในสญัญา) จงึทาํใหม้รีายไดจ้ากโครงการเหมอืงแม่
เมาะ 8 ตัง้แต่ไตรมาส 4 ของปี 2558  

 
 
 

 

 
กิจการร่วมค้า 

กฟผ. 

บริษทัฯ 

รายได้ของบริษทัฯ จากการดาํเนินงานโครงการเหมืองแม่
เมาะ 7 และ 7/1 มาจาก 2 ส่วนคือ 

(1) รายไดจ้ากการรบัรูส้ว่นของบรษิทัฯ ในกจิการรว่มคา้ 

(2) รายไดจ้ากการรบัเหมาชว่ง 

สญัญาจา้งเหมาหลกั 

สญัญาจา้งเหมาชว่ง 
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การวิเคราะหผ์ลการดาํเนินงานและฐานะทางการเงิน 
การวิเคราะหผ์ลการดาํเนินงาน 

 ภาพรวมผลการดาํเนินงานของบรษิทัฯ ในแต่ละโครงการในงวดปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม ปี 2558 2559 
และปี 2560   

  หน่วย 
จาํนวน 

(ล้านบาท) 

ร้อยละของรายได้รวม
จาก 

การให้บริการ (ร้อยละ) 
อตัราเติบโต (ร้อยละ) 

2558 2559 2560 2559 2560 2559 2560 
รายได้จากการให้บริการ ล้านบาท 1,867.7 2,890.7 3,153.6 100.0 100.00 54.8 9.09 

- โครงการเหมอืงแมเ่มาะ 7,7/1 ลา้นบาท 1,444.9 1,237.9 905.4 42.8 28.7 (14.3) (26.9) 
- โครงการเหมอืงหงสา ลา้นบาท 247.3 730.8 856.8 25.3 27.2 195.5 17.2 
- โครงการเหมอืงแมเ่มาะ 8 ลา้นบาท 145.7 896.8 1,376.3 31.0 43.6 515.5 53.5 
- อื่นๆ ของบรษิทัฯ  ลา้นบาท 29.8 25.2 15.1 0.9 0.5 (15.4) (40.3) 

  
ร้อยละของรายได้จาก 

แต่ละโครงการ  
ต้นทนุการให้บริการ ล้านบาท 1,377.8 2,062.8 2,321.7 71.4 73.6 49.7 12.6 

- โครงการเหมอืงแมเ่มาะ 7,7/1 ลา้นบาท 1,162.0 1,160.4 866.8 93.7 95.7 (0.1) (25.3) 
- โครงการเหมอืงหงสา ลา้นบาท 156.8 507.8 595.7 69.5 69.5 223.8 17.3 
- โครงการเหมอืงแมเ่มาะ 8 ลา้นบาท 59.0 394.6 859.2 44 62.4 568.8 117.7 

  
อตัรากาํไรขัน้ต้นของ 

แต่ละโครงการ  
กาํไรขัน้ต้น ล้านบาท 489.9 827.9 831.9 28.6 26.4 69.0 0.5 

- โครงการเหมอืงแมเ่มาะ 7,7/1 ลา้นบาท 282.9 77.5 38.6 6.3 4.3 (72.6) (50.2) 
- โครงการเหมอืงหงสา ลา้นบาท 90.5 223.1 261.2 30.5 30.5 146.5 17.1 
- โครงการเหมอืงแมเ่มาะ 8 ลา้นบาท 86.7 502.2 517.1 56.0 37.6 479.2 3.0 
- อื่นๆ ของบรษิทัฯ  ลา้นบาท 29.8 25.1 15.0 n.a. 100.0 (15.7) (40.3) 

1. โครงการเหมืองแม่เมาะ 7 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารของโครงการเหมอืงแม่เมาะ 7 เท่ากบั 905.4 ลา้นบาท และ 1,237.9 ลา้นบาท สาํหรบั
ปี 2560 และปี 2559 ตามลาํดบั โดยคดิเป็นรอ้ยละ 28.7 และรอ้ยละ 42.8 ของรายไดร้วมจากการใหบ้รกิาร โดยรายได้
จากการใหบ้รกิารลดลงเน่ืองจากงานขุดขนโครงการแม่เมาะ 7/1 ไดส้ิน้สุดลง และปรมิาณงานถ่านที่ทําไดน้้อยกว่าปี 
2559 จากการเรยีกใชถ่้านทีน้่อยลงตามความตอ้งการของ กฟผ. 

ตน้ทุนจากการใหบ้รกิารของโครงการเหมอืงแมเ่มาะ 7 เทา่กบั 866.8 ลา้นบาท และ 1,160.40 ลา้นบาท สาํหรบั 
ปี 2560 และ ปี 2559 ตามลําดบั โดยคดิเป็นรอ้ยละ 95.7 และรอ้ยละ 93.7 ของรายไดจ้ากการใหบ้รกิารของโครงการ
เหมอืงแม่เมาะ 7 ต้นทุนที่ลดลงส่วนใหญ่เป็นของโครงการ 7/1 ซึ่งสิ้นสุดลงตัง้แต่ไตรมาสที่ 3 ปี 2559 นอกจากน้ี 
ต้นทุนอื่นที่ลดลงได้แก่ ค่าแรงงานจากการยา้ยคนไปทํางานในโครงการแม่เมาะ 8 ต้นทุนค่าวตัถุระเบดิที่ลดลงตาม
สภาพหน้างาน ตน้ทุนคา่ไฟฟ้าทีล่ดลงตามปรมิาณงานทีท่าํได ้ในขณะเดยีวกนั ตน้ทุนคา่จา้งผูร้บัเหมามจีาํนวนทีส่งูขึน้ 
จากการทีต่อ้งปรบัแนวสายพานใหมต่ามสญัญา 

กําไรขัน้ต้น สาํหรบั ปี 2560 และ ปี 2559 เท่ากบั  38.6 ลา้นบาท และ 77.5 ลา้นบาท ตามลําดบั ซึ่งกําไร
ขัน้ตน้ลดลงจากเหตุผลทีก่ลา่วไวข้า้งตน้ 
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2. โครงการเหมืองหงสา 

โครงการหงสามรีายไดร้วม 856.8 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 27.2 ของรายไดร้วมจากการใหบ้รกิารสาํหรบั ปี 
2560 และมรีายได้รวม  730.9 ลา้นบาท หรอื คดิเป็นรอ้ยละ 25.3 ของรายได้รวมจากการให้บรกิารสําหรบั ปี 2559 
สาเหตุทีร่ายไดจ้ากการใหบ้รกิารเพิม่สงูขึน้ เกดิจากปรมิาณงานถ่านทีท่าํไดเ้พิม่ขึน้ 

บรษิทัฯ มตีน้ทุนจากการใหบ้รกิารสาํหรบัปี 2560 จํานวน 595.7 ลา้นบาท ในขณะที่ตน้ทุนจากการใหบ้รกิาร
สาํหรบัปีก่อน มจีาํนวน 507.8 ลา้นบาท ตน้ทุนทีส่งูขึน้เกดิจากตน้ทุนค่าซ่อมบาํรุงตามระยะการใชง้าน การเพิม่จาํนวน
ผูร้บัเหมาเพือ่เพิม่ปรมิาณการขดุขนดนิและถ่าน ราคาน้ํามนัเฉลีย่ทีส่งูขึน้กวา่ปีก่อน   

กาํไรขัน้ตน้ของโครงการเหมอืงหงสา สาํหรบัปี 2560 และปี 2559 เทา่กบั 261.2 ลา้นบาท และ 223.1 ลา้นบาท 
ตามลาํดบั โดยคดิเป็นอตัรากาํไรขัน้ตน้ของโครงการเทา่กบัรอ้ยละ 30.5 และ 30.5 ตามลาํดบั  

3. โครงการแม่เมาะ 8 

สาํหรบัปี 2560 ยงัคงเป็นการทํางานในลกัษณะจา้งผูร้บัเหมารถ 10 ลอ้ ขุดขนดนิ ร่วมกบัการนํารถขุดขนดนิ
ขนาดใหญ่เขา้มาเริม่ดาํเนินงาน โดยบรษิทัฯ มรีายไดจ้ากการขดุขนดนิทัง้หมด 1,376.3 ลา้นบาท หรอื คดิเป็นรอ้ยละ  
46.6 ของรายไดร้วมจากการใหบ้รกิาร และสาํหรบัปี 2559 บรษิทัฯ มรีายไดจ้ากการขดุขนดนิ 896.8 ลา้นบาท หรอื 
คดิเป็นรอ้ยละ 31.0 ทัง้น้ีปจัจยัหลกัทีท่าํใหร้ายไดเ้พิม่ขึน้อยา่งมนียัสาํคญัเกดิจากปรมิาณการทาํงานของผูร้บัเหมาขุด
ขนดนิเพิม่ขึน้ตามแผนงานและสภาพหน้างาน รวมถงึบรษิทัฯ เริม่มรีายไดจ้ากงานขดุขนถ่านในไตรมาส 4 ปีน้ี   

ต้นทุนจากการให้บรกิาร สาํหรบัปี 2560 มจีํานวน 859.2 ล้านบาท หรอืรอ้ยละ 62.4 ของรายได้รวมจากการ
ใหบ้รกิาร โดยเพิม่ขึน้ 464.6 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 117.7 จากงวดเดยีวกนัปีก่อนหน้า โดยหลกัเกดิจากตน้ทุน
ซ่อมบํารุง ต้นทุนค่าน้ํามนั และค่าเสื่อมราคาที่เพิม่สูงขึ้นจากการเริม่นําเครื่องจกัรใหญ่บางส่วนเข้ามาดําเนินงาน 
นอกจากน้ี ต้นทุนผูร้บัเหมามจีํานวนที่เพิม่ขึน้ตามปรมิาณงานที่ทําได้มากขึน้ ต้นทุนค่าแรงงานเพิม่ขึน้ตามแผนการ
เตรยีมบุคคลากร ตน้ทุนคา่วตัถุระเบดิทีเ่พิม่ขึน้ตามลกัษณะหน้าดนิทีต่อ้งขดุ  

กําไรขัน้ต้นของโครงการแม่เมาะ 8 สาํหรบัปี 2560 เท่ากบั 517.1 ลา้นบาท โดยคดิเป็นอตัรากําไรขัน้ต้นของ
โครงการเทา่กบัรอ้ยละ 37.6 ขณะทีก่าํไรขัน้ตน้สาํหรบัปี 2559 เทา่กบั 502.2 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 56.0  

ต้นทนุการให้บริการของบริษทั 

รายการ หน่วย 
จาํนวน 

(ล้านบาท) 
ร้อยละของรายได้รวมจาก 
การให้บริการ (ร้อยละ) 

อตัราเติบโต (ร้อยละ) 

2558 2559 2560 2558 2559 2560 2559 2560 
ต้นทนุการให้บริการ ล้านบาท 1,377.8 2,062.8 2,321.7 73.8 71.4 73.6 49.7 12.6 
  คา่ซ่อมแซม ลา้นบาท  173.9   241.2  269.6 9.3 8.3 8.6 38.7 11.8 
  คา่น้ํามนัเชือ้เพลงิ ลา้นบาท  190.7   303.1  472.6 10.2 10.5 15.0 58.9 55.9 
  คา่เชา่ ลา้นบาท  64.1   65.5  52.6 3.4 2.3 1.7 2.2 (19.6) 
  คา่แรงงาน ลา้นบาท  173.9   198.5  225.4 9.3 6.9 7.2 14.2 13.6 
  คา่วตัถุระเบดิ ลา้นบาท  98.3   108.7  103.0 5.3 3.8 3.3 10.6 (5.2) 
  คา่น้ํามนัเครือ่ง ลา้นบาท  38.2   38.7  41.1 2.0 1.3 1.3 1.2 6.2 
  คา่ไฟฟ้า ลา้นบาท  20.7   39.5  31.1 1.1 1.4 1.0 91.1 (21.3) 
  คา่เสือ่มราคาและคา่ตดั ลา้นบาท  458.7   602.0  598.0 24.6 20.8 19.0 31.2 (0.7) 



บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1)         14 -5 

รายการ หน่วย 
จาํนวน 

(ล้านบาท) 
ร้อยละของรายได้รวมจาก 
การให้บริการ (ร้อยละ) 

อตัราเติบโต (ร้อยละ) 

2558 2559 2560 2558 2559 2560 2559 2560 
  ตน้ทุนผูร้บัเหมาชว่ง ลา้นบาท  148.0   452.3  510.7 7.9 15.7 16.2 205.7 12.9 
  ตน้ทุนอื่นๆ ลา้นบาท  11.4   13.3  17.6 0.6 0.5 0.6 16.7 32.5 

ตน้ทุนจากการใหบ้รกิาร สว่นใหญ่เป็นค่าซ่อมแซม ค่าน้ํามนัเชือ้เพลงิ ค่าแรงงาน และค่าเสื่อมราคาและค่าตดั
จําหน่าย ซึ่งค่าซ่อมแซมเป็นรายการต้นทุนที่สําคญัสําหรบับรษิทัฯ โดยเกิดขึ้นตามลกัษณะการประกอบธุรกิจของ
บรษิทัฯ ซึ่งมกีารใชเ้ครื่องจกัรในการขุดขนและมคีวามจําเป็นต้องซ่อมแซมตามตารางเวลาซ่อมแซมอยู่ตลอดเพื่อให้
การใชง้านเป็นไปไดต้ามแผนงาน โดยตน้ทุนขายเพิม่ขึน้และลดลงสอดคลอ้งกบัปรมิาณการขดุขนดนิและถ่านหนิ 

บรษิทัฯ มคีา่ใชจ้า่ยคา่สาํรองค่าไฟฟ้าสว่นเกนิตัง้แต่ปี 2557 ซึง่ตน้ทุนการใชไ้ฟฟ้าโครงการ 7 เน่ืองจากตาม
สญัญากบั กฟผ. ตัง้แต่เริม่แรก ไดม้กีารกาํหนดจาํนวนหน่วยไฟฟ้าสว่นหน่ึงทีต่อ้งใชส้าํหรบัทัง้โครงการและไดร้บัการ
สนบัสนุนจากกฟผ. เพือ่ใชใ้นการดาํเนินงาน โดยในปี  2558 2559 และปี 2560 บรษิทัฯ ยงัไมไ่ดใ้ชไ้ฟฟ้าเกนิจาํนวน
จากทีไ่ดร้บัการสนบัสนุน อยา่งไรกด็ ีเน่ืองจากบรษิทัฯ คาดวา่ในการดาํเนินงานในอนาคต บรษิทัฯ อาจมคีา่ไฟฟ้าสว่น
ทีจ่ะใชเ้กนิจากการสนบัสนุนของ กฟผ. บรษิทัฯ จงึจะมกีารตัง้สาํรองคา่ไฟฟ้าสว่นเกนิเป็นคา่ใชจ้า่ยสาํหรบัแต่ละงวดที่
จะเกดิขึน้ตามปรมิาณการขดุขนตามแผนงาน โดยในงวดปี  2558 2559 และปี 2560 มกีารสาํรองคา่ไฟฟ้าจาํนวน 
20.7 ลา้นบาท 39.5 ลา้นบาท และ 31.1 ลา้นบาทตามลาํดบั  

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิารของบรษิทัฯ สาํหรบัปี 2560 มจีาํนวนรวม 291.9 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 9.3 ของรายไดร้วมจาก
การใหบ้รกิาร ใกลเ้คยีงกนักบังวดเดยีวกนัปีก่อนหน้า ทีม่คีา่ใชจ้า่ยในการบรหิารเทา่กบั 291.1 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 
10.0 ของรายไดร้วมจากการใหบ้รกิาร โดยคา่ใชจ้า่ยในการบรหิารทีเ่พิม่ขึน้ ไดแ้ก่ คา่ใชจ้า่ยในการบรหิารบางรายการ
ลดลง เชน่คา่ธรรมเนียมธนาคาร คา่ทีป่รกึษา คา่บรหิารสว่นกลางของกจิการรว่มคา้ทีส่ ิน้สดุลงจาการหยดุดาํเนินงาน
โครงการแมเ่มาะ 7/1  และการกลบัรายการสาํรองดอ้ยคา่ของสนิทรพัยเ์น่ืองจากไดร้บัเงนิคนืจากบรษิทัประกนั 

ตน้ทุนทางการเงนิ 

ตน้ทุนทางการเงนิของบรษิทัฯ สาํหรบัปี 2560 และปี 2559 เท่ากบั 136.9 ลา้นบาท และ 135.2 ลา้นบาท 
ตามลาํดบั เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1.3 

ภาษเีงนิได ้

บรษิทัฯ บนัทกึค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้สาํหรบัปี 2560 จํานวน 75.2 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 24.6 ลา้นบาท  
(ปี 2559 จาํนวน 99.8 ลา้นบาท) ซึง่สาเหตุหลกัมาจากปีน้ีทางรฐับาลไดข้ยายเวลามาตรการภาษเีพื่อสง่เสรมิการลงทุน
ในประเทศออกไปอกี 1 ปี โดยปรบัเงื่อนไขของจํานวนรายการหกัรายจ่ายจากเดมิ 2 เท่าเหลอื 1.5 เท่า ซึ่งในปีน้ี 
บรษิทัฯ มรีายจ่ายในการจดัหาสนิทรพัย์ถาวรเป็นจํานวนมากกว่าปีก่อน ทําใหไ้ด้รบัสทิธปิระโยชน์ทางภาษีมากขึน้
สง่ผลใหค้า่ใชจ้า่ยภาษเีงนิไดล้ดลงมาก 
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กาํไรสทุธ ิ

กําไรสุทธขิองบรษิทัฯ สาํหรบัปี 2560 และสําหรบัปี 2559 เท่ากบั 360.1 ลา้นบาท และ 322.7 ลา้นบาท 
ตามลาํดบั คดิเป็นอตัรากาํไรสทุธเิทา่กบัรอ้ยละ 11.3  และ 11.1 ของรายไดร้วมของบรษิทัฯ ตามลาํดบั ซึง่ปจัจยัหลกัที่
สง่ผลใหก้ําไรสทุธแิละอตัรากําไรสทุธขิองปี 2560 ใกลเ้คยีงกบัปี 2559 แมว้า่ปรมิาณงานขุดขนดนิและถ่านหนิของปี 
2560 ทาํไดม้ากกวา่ปีก่อนเกดิจากราคาคา่งานขดุขนดนิต่อหน่วยของโครงการ 8 ลดลงตามสญัญา 

ฐานะทางการเงินของบริษทัฯ 

ตารางสรปุงบแสดงฐานะทางการเงิน 

รายการ 
งบการเงินรวม ส้ินสดุ ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2560 

สนิทรพัยร์วม  4,489.1 6,004.0 10,240.8 

หน้ีสนิรวม 3,749.4 3,753.4 7,662.6 

สว่นของผูถ้อืหุน้ 739.6 2,250.6 2,578.2 

อตัราสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (เทา่)  5.07x 1.67x 2.97x 

อตัราผลตอบแทนต่อสนิทรพัย ์(รอ้ยละ) 2.45 6.15 4.43 

อตัราผลตอบแทนต่อสนิทรพัยถ์าวร (รอ้ยละ) 20.58 26.23 16.59 

อตัราผลตอบแทนต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (รอ้ยละ) 15.73 21.58 14.91 

  
สินทรพัย ์

 สนิทรพัย์รวมของบรษิทัฯ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 เท่ากบั 10,240.8 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 4,236.8 ล้านบาท 
จาก ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 70.6 โดยแบ่งเป็นสนิทรพัยห์มุนเวยีน จาํนวน 1,989.6 ลา้นบาท 
ลดลง 265.7 ล้านบาท จากปีก่อน ส่วนสนิทรพัย์ไม่หมุนเวียน ณ 31 ธนัวาคม 2560 มีจํานวน 8,251.2 ล้านบาท 
(ปี 2559 เทา่กบั 3,748.7 ลา้นบาท) เพิม่ขึน้ 4,502.5 ลา้นบาท จากการเพิม่ขึน้ของสนิทรพัยถ์าวร ซึง่โดยสว่นใหญ่เป็น
สนิทรพัยส์าํหรบัโครงการแมเ่มาะ 8 
 
แหล่งท่ีมาของเงินทนุ 
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทนุ 

บรษิทัฯ มอีตัราสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 และ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 อยูท่ี ่
2.97 เท่า และ 1.67 เท่า โดยสาเหตุหลกัเพิม่มาจากเงนิกูร้ะยะยาวของโครงการแมเ่มาะ 8 ซึง่เป็นการกูเ้พื่อนํามาชาํระ
คา่เครือ่งจกัรและอุปกรณ์เพือ่ใชใ้นโครงการเป็นหลกั 

 
หน้ีสิน 

หน้ีสนิรวมของบรษิทัฯ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 เพิม่ขึน้ 3,909.2 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 104.2 โดย
มหีน้ีสนิหมุนเวยีน จํานวน 3,807.3 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 1,847.5 ลา้นบาท จากปีก่อน (ปี 2559 เท่ากบั 1,959.7 ลา้น
บาท) สว่นหน้ีสนิไม่หมุนเวยีนอื่น มจีํานวน 3,855.4 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 2,061.7 ลา้นบาท (ปี 2559 เท่ากบั 1.793.6 
ลา้นบาท) การเปลี่ยนแปลงเพิม่ขึน้สว่นใหญ่มาจากการเพิม่ขึน้ของเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีค่าเครื่องจกัร รวมถงึการ
เพิม่ขึน้สทุธขิองเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ โดยเฉพาะจากการเบกิเงนิกูจ้ากสถาบนัการเงนิสาํหรบัโครงการ
แมเ่มาะ 8 จาํนวน 2,559.5 ลา้นบาท  
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เงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน 
เงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิของบรษิทัฯ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 และ ณ วนัที ่31 

ธนัวาคม 2560 เทา่กบั 1,834.1 ลา้นบาท 1,921.1 ลา้นบาท และ 4,522.9 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยเงนิกูย้มืระยะสัน้
และระยะยาวของบรษิทัฯ สามารถสรปุไดด้งัน้ี 

รายการ 
งบการเงินรวมส้ินสดุ ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2560 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

เงินกู้ยืมระยะสัน้ 126.5 6.9 400.0 20.8 340.0 7.5 

เงินกู้ยืมระยะยาว       
สว่นทีถ่งึกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 168.3 9.2 387.8 20.2 982.2 21.7 

สว่นทีถ่งึกาํหนดชาํระเกนิกวา่ 1 ปี 1,539.3 83.9 1,133.3 59.0 3,200.7 70.8 

รวม 1,707.6 93.1  1,527.1 79.2 4,182.9 92.5 

รวมทัง้หมด 1,834.1 100.0  1,921.1 100.0 4,522.9 100.0 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 มเีงนิกูย้มืระยะสัน้เพิม่ขึน้สาํหรบัใชเ้ป็นเงนิหมุนเวยีนในกจิการและสว่นหน่ึง
สาํหรบัคนืเงนิกูย้มืบุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งกนัและ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 เงนิกูย้มืระยะยาวเพิม่ขึน้จากการเบกิเงนิกู้
โครงการแมเ่มาะ 8 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 บรษิทัฯ มวีงเงนิตามสญัญาเงนิกู ้ดงัน้ี 

สนิเชือ่ 
วงเงนิ 

(ลา้นบาท) 
อตัราดอกเบีย้ 
(รอ้ยละต่อปี) 

วงเงนิทีย่งัไมไ่ดเ้บกิใช ้ 
(ลา้นบาท) เงือ่นไขการจา่ยชาํระ 

     
หนงัสอืคํ้าประกนั 8,217 0.25-0.75 2,596 - 
เงนิกูย้มืระยะสัน้ เงนิกูเ้บกิเงนิเกนิบญัช ีเลต
เตอรอ์อฟเครดติ ทรสัตร์ซีที สญัญาซือ้ขาย
เงนิตราต่างประเทศ วงเงนิป้องกนัความ
เสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ 

7,236 MOR 
MOR -1% 
MLR -1% 

อตัราดอกเบีย้เงนิ
ฝากประจาํ 3 
เดอืน + 2% 

6,478 - 

เงนิกูร้ะยะยาว – โครงการเหมอืงหงสา 1,400 
 
 

MLR – 1.5 
 
 

- 
 
 

ชําระดอกเบี้ยทุกเดอืน เริม่ชําระ
คนืเงนิตน้ทุกเดอืน ตามอตัราของ
การรบัเงินค่างาน เริม่ชําระงวด
แรกสิน้เดอืนมกราคม 2560 

เงนิกูร้ะยะยาว – โครงการเหมอืงแมเ่มาะ 
         สญัญาที ่8 

5,065 
 
 

MLR – 1.5 
 
 

2,170 
 

 

ชําระในวนัทําการสุดท้ายของแต่
ละเดอืน เริม่ชําระงวดที่ 1 ใน
เดอืนมกราคม 2561 ชําระตาม
จาํนวนเงนิค่างานของโครงการที่
ไดร้บั 

เงนิกูย้มืระยะยาว – ทัว่ไป 450 MLR-1,-2.25 - ชําระเป็นรายเดือน  เริ่มชําระ 
เดือนถัดไปจากวนัที่เบิกใช้ครัง้
แรก (วงเงนิ 200 ลา้นบาท) และ
เริ่มชําระเดือนเมษายน  2561 
(วงเงนิ 250 ลา้นบาท) 



บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1)         14 -8 

เงนิกูย้มืของบรษิทัฯ มขีอ้จํากดัต่างๆ เป็นการทัว่ไป ซึ่งรวมถงึขอ้จํากดัในการดํารงอตัราสว่นทางการเงนิ การ
ก่อภาระหน้ีสนิของบรษิทัฯ ความสามารถในการชําระหน้ี และอตัราสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ เงนิกูย้มืคํ้าประกนั
โดยการจดจํานองที่ดนิพรอ้มสิง่ปลูกสรา้งที่มอียู่ในปจัจุบนั และที่จะมขีึน้ในอนาคต จํานําหรอืจํานองเครื่องจกัรของ
โครงการในสว่นทีเ่ป็นกรรมสทิธิข์องบรษิทัฯ รวมถงึการโอนสทิธใินการรบัผลประโยชน์จากกรมธรรมป์ระกนัภยั และคํ้า
ประกนัโดยกรรมการบรษิทัซึง่หลงัจากบรษิทัเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยแลว้สถาบนัการเงนิได้
มหีนงัสอืบอกยกเลกิบุคคลคํ้าประกนัในเดอืนมกราคม 2560 และกุมภาพนัธ ์2560 

เงินกู้ยืมระยะสัน้จากบคุคลและกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลและกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัของบรษิทัฯ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 วนัที ่31 ธนัวาคม 
2559 และ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2560 เทา่กบั 75.8 ลา้นบาท 59.0 ลา้นบาท และ 59.0 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยแบ่งเป็น
เงินกู้ยืมส่วนหน่ึงที่บริษัทฯ กู้ยืมจากผู้ถือหุ้นและกรรมการบริษัทฯ เพื่อเสริมสภาพคล่องทางธุรกิจของบริษัทฯ 
(รายละเอยีดการกูย้มืจากบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ในหวัขอ้ รายการระหวา่งกนั)  

ส่วนของผูถื้อหุ้น 

สว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 จํานวน 2,578.2 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 327.6 ลา้นบาท 
หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 14.6 สาเหตุหลกัมาจาก (1)การเพิม่ขึน้ของสว่นทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์จากโครงการ
ออกใบสําคญัแสดงสทิธทิี่จะซื้อหุน้สามญัของบรษิทัฯ ให้แก่พนักงานและกรรมการ จํานวน  21.4 ล้านบาท (2) การ
ลดลงของกําไรสะสมจากการจ่ายเงนิปนัผลเมื่อกลางปี 2560 จาํนวน 56.5 ลา้นบาท และ (3) การเพิม่ขึน้ของกําไรจาก
ผลประกอบการประจาํปี  

สภาพคล่อง 

รายการ 
จาํนวน (ล้านบาท) 

2558 2559 2560 

เงินสดสทุธิ (ใช้ไป) จากกิจกรรมดาํเนินงาน 735.5 404.8 2,138.0 
เงินสดสทุธิ (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทนุ (1,719.4) (690.0) (5,196.7) 
เงินสดสทุธิ (ใช้ไป) จากกิจกรรมจดัหาเงิน 998.7 1,123.8 2,482.7 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้(ลดลง) สทุธิ 14.7 838.5 576.0 

กระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน 

กระแสเงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงานของบรษิทัฯ ปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 เทา่กบั 735.5 ลา้น
บาท 404.8 ลา้นบาท และ 2,138.0 ตามลาํดบั โดยมสีาเหตุสาํคญัมาจากบรษิทัฯ มผีลการดาํเนินงานทีก่าํไร และมี
รายการบวกกลบัทีไ่มใ่ชเ่งนิสด เชน่ คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจาํหน่าย เป็นตน้ และมกีารเปลีย่นแปลงหน้ีสนิดาํเนินงาน
เพิม่ขึน้ เชน่ เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น เงนิรบัลว่งหน้าจากลกูคา้ เป็นตน้ 

 

  
จาํนวน 

(ล้านบาท) 
ยอดการเปล่ียนแปลง (ล้านบาท) ยอดการเปล่ียนแปลง (ร้อยละ) 

2558 2559 2560 2558 2559 2560 2558 2559 2560 
สว่นของผูถ้อืหุน้ 739.6 2,250.6 2,578.2 350.8 1,510.9 327.6 90.2 204.3 14.6 
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กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ 

กระแสเงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุนของบรษิทัฯ ในปี  ปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 เทา่กบั 1,719.4 ลา้น
บาท 690.0 ลา้นบาท และ 5,196.7 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซึง่เงนิสดจา่ยดงักลา่วจะเป็นในรปูแบบของการลงทุนซือ้
เครือ่งจกัรและอุปกรณ์เพือ่นําไปใชเ้พิม่ประสทิธภิาพการทาํงานภายในโครงการ 

บรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุนในปี 2558 โดยมสีาเหตุสาํคญัมาจากบรษิทัฯ จ่ายเงนิสดเพื่อ
ซือ้เครือ่งจกัรและอุปกรณ์สาํหรบัโครงการเหมอืงหงสา และซือ้สายพานใหมท่ดแทนสายพานเก่าของโครงการเหมอืงแม่
เมาะตามแผนงาน 

บรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุนในปี 2559 โดยมสีาเหตุสาํคญัมาจากบรษิทัฯ จ่ายเงนิสดเพื่อ
ซือ้เครือ่งจกัรและอุปกรณ์สาํหรบัโครงการแมเ่มาะ 8 และโครงการหงสา 

บรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุนในปี 2560 โดยมสีาเหตุสาํคญัมาจากบรษิทัฯ จ่ายเงนิสดเพื่อ
ซือ้เครือ่งจกัรและอุปกรณ์สาํหรบัโครงการแมเ่มาะ 8 โดยเฉพาะเครื่องจกัรหลกัทีจ่าํเป็นจะตอ้งใชใ้นโครงการเช่นรถขดุ, 
ระบบสายพาน เป็นตน้ 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 

กระแสเงนิสดสทุธไิดม้าใน กจิกรรมจดัหาเงนิของบรษิทัฯ ในปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 เทา่กบั 998.7 ลา้น
บาท 1,123.8 ลา้นบาท และ 2,482.7 ลา้นบาท ตามลาํดบั  

บรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดสทุธไิดม้าในกจิกรรมจดัหาเงนิ ในปี 2558 โดยมสีาเหตุสาํคญัเกดิจากเงนิกูย้มืระยะยาว
ที่เพิม่ขึน้จํานวน 1,393.0 ลา้นบาท สําหรบัโครงการเหมอืงหงสาและบรษิทัฯ ได้รบัเงนิจากการเสนอขายหุน้เพิม่ทุน 
250.0 ลา้นบาทในระหวา่งปี 

บรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดสุทธไิด้มาในกจิกรรมจดัหาเงนิ ในปี 2559 เกดิจากการกู้ยมืเงนิกู้ยมืระยะสัน้จาก
สถาบนัการเงนิเพิม่ขึ้น ในขณะที่จ่ายชําระคนืเงนิกู้ยมืระยะยาวกบัสถาบนัการเงนิ เงนิกู้ยมืจากบุคคลหรอืกิจการที่
เกี่ยวขอ้งและการจ่ายชําระเจา้หน้ีตามสญัญาเช่าการเงนิ และบรษิทัฯ ไดร้บัเงนิจากการเสนอขายหุน้เพิม่ทุน 1,216.0 
ลา้นบาทในระหวา่งปี 

บรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดสุทธไิดม้าในกจิกรรมจดัหาเงนิ ในปี 2560 เกดิจากการกูย้มืเงนิระยะสัน้จากสถาบนั
การเงนิเพิม่ขึน้และเงนิกูย้มืระยะยาวต่างๆ ทีเ่พิม่ขึน้ซึง่การกูเ้งนิดงักล่าว เป็นไปตามแผนงานของบรษิทั ในขณะทีจ่่าย
ชาํระคนืเงนิกูย้มืระยะยาวกบัสถาบนัการเงนิของโครงการหงสา 

การวิเคราะหอ์ตัราส่วนทางการเงินท่ีสาํคญั 

รายการ 
 

หน่วย 
งบการเงินรวม 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
อตัราส่วนสภาพคล่อง 

 
 

 
 

อตัราสว่นสภาพคล่อง เทา่ 0.64 1.30 0.52 
อตัราสว่นสภาพคล่องหมนุเรว็ เทา่ 0.48 1.01 0.31 
อตัราสว่นสภาพคล่องกระแสเงนิสด เทา่ 0.46 0.25 0.74 
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อตัราสว่นสภาพคลอ่ง 

บรษิทัฯ มอีตัราสว่นสภาพคล่อง เท่ากบั 0.64 เท่า 1.30 เท่า และ 0.52 เท่า ณ วนัที ่ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 
วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 และวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 ตามลาํดบั  

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 ลดลง จาก ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 โดยมสีาเหตุหลกัมา
จากเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิทีเ่พิม่ขึน้เน่ืองจาก ITD-SQ ซึง่เป็นกจิการรว่มคา้ของบรษิทัฯ ไมส่ามารถดาํรง
อตัราสว่นทางการเงนิตามทีร่ะบุในสญัญากูย้มืเงนิกบัธนาคารได ้ จงึไมเ่ป็นตามเงือ่นไขของสญัญาเงนิกูย้มื บรษิทัฯ จงึ
ไดจ้ดัประเภทเงนิกูย้มืดงักลา่วจากเงนิกูย้มืระยะยาวเป็นเงนิกูย้มืระยะสัน้ทาํใหเ้งนิกูย้มืระยะสัน้เพิม่ขึน้ อยา่งไรกด็ ี
ในชว่งไตรมาสแรกของปี 2558  บรษิทัฯ ไดร้บัจดหมายยกเลกิการดาํรงอตัราสว่นทางการเงนิ ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึไดจ้ดั
ประเภทเงนิกูย้มืระยะยาวตามเงือ่นไขปกตใินสญัญาเงนิกูย้มื ทาํให ้ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 เงนิกูย้มืในสว่นขา้งตน้ 
กลบัมาจากเงนิกูย้มืระยะสัน้เป็นเงนิกูย้มืระยะยาว และทาํใหบ้รษิทัฯ มอีตัราสว่นสภาพคล่องทีด่ขี ึน้ ณ วนัที ่  31 
ธนัวาคม 2558 

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2559 เทา่กบั 1.30 ซึง่เป็นอตัราสว่นทีเ่พิม่ขึน้จากปี 2558 และปี 
2557 โดยมสีาเหตุจากการเพิม่ขึน้ของสนิทรพัยห์มนุเวยีนของบรษิทั ซึง่เพิม่ขึน้เป็น 2,255.3 ลา้นบาทในปี 2559 จาก 
918.8 ลา้นบาท ในปี 2558 หรอืคดิเป็นการเพิม่ขึน้รอ้ยละ 145.5  โดยเป็นผลมาจากเงนิสดรบัจากการเสนอขายหุน้
และรายการเทยีบเทา่เงนิสด และมลูคา่งานตามสญัญาทีย่งัไมเ่รยีกเกบ็จากลกูคา้ซึง่เพิม่ขึน้รอ้ยละ 60.8  

อยา่งไรกด็ใีนช่วงปี 2559 และปี 2560 เป็นปีทีบ่รษิทัตอ้งจดัหาเครือ่งจกัรทีจ่าํเป็นสาํหรบัใชใ้นโครงการแมเ่มาะ 
8 ซึง่ตอ้งมกีารสัง่ซือ้เครือ่งจกัรเพือ่เรง่ดาํเนินการตดิตัง้ใหแ้ลว้เสรจ็ตน้ปี 2561 และตอ้งใชเ้งนิทุนหมนุเวยีนในการ
เตรยีมพรอ้มทีเ่หลอืโครงการแมะ่เมาะ 8 จงึทาํใหปี้ 2560 บรษิทัมสีภาพคลอ่งลดลง อยา่งไรกต็ามในระยะต่อไปการซือ้
เครือ่งจกัรไมไ่ดส้ง่ผลกระทบต่อบรษิทั เน่ืองจากมกีารรบัเงนิค่างานตามปรมิาณงานทีท่าํไดใ้นแต่ละเดอืน 

อตัราสว่นความสามารถในการทาํกาํไร 

รายการ 
 

 
หน่วย 

งบการเงินรวม 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

อตัราส่วนความสามารถในการทาํกาํไร 
 

   

อตัรากาํไรขัน้ตน้ รอ้ยละ 26.23 28.64 26.38 

อตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน รอ้ยละ 11.01 18.57 17.12 

อตัรากาํไรสทุธ ิ รอ้ยละ 4.74 11.08 11.30 

อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ รอ้ยละ 15.73 21.58 14.91 

 
บรษิทัฯ มอีตัรากาํไรขัน้ตน้เทา่กบัรอ้ยละ 26.2 รอ้ยละ 28.6 และรอ้ยละ 26.4 สาํหรบังวดปี 2558 2559 และ 

2560 ตามลาํดบัทัง้น้ีเป็นผลมาจากโครงการแมเ่มาะ 8 และโครงการหงสาทีไ่ดพ้ฒันาและปรบัปรงุเครือ่งจกัรใหม้ี
คุณภาพทาํงานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและควบคุมพืน้ทีก่ารทาํงานไดเ้ป็นไปตามเป้าหมายทีบ่รษิทัฯ วางไว ้
 

บรษิทัฯ มอีตัรากาํไรสทุธเิทา่กบัรอ้ยละ 4.7 รอ้ยละ 11.0 และรอ้ยละ 11.3 สาํหรบังวดปี 2558 2559 และ 
2560 ตามลาํดบัโดยปจัจยัหลกัๆ ทีท่าํใหก้าํไรของบรษิทัฯ เพิม่ขึน้อยา่งต่อเน่ืองมาจากการบรหิารและจดัการโครงการ
ใหเ้ป็นไปตามแผนงานพรอ้มทัง้การควบคุมและบาํรงุรกัษาเครื่องจกัรใหม้ปีระสทิธภิาพอยูเ่สมอซึง่ทาํใหก้าํไรสทุธทิี่
เพิม่ขึน้จากโครงการหงสาและโครงการแมะ่เมาะ 8 นอกจากน้ี บรษิทัฯ มอีตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้เทา่กบัรอ้ยละ 15.7 
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รอ้ยละ 21.6 และรอ้ยละ 14.91 สาํหรบังวดปี  2558 2559 และ 2560  ตามลาํดบั ทัง้น้ีอตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ที่
ลดลง เน่ืองจากปี 2560 บรษิทัอยูใ่นชว่งตดิตัง้ระบบเครือ่งจกัรหลกัโครงการแมเ่มาะ 8 จงึยงัไมส่ามารถสรา้งรายไดแ้ละ
กาํไรจากเงนิทุนทีเ่พิม่ขึน้จากการขายหุน้ IPO เมือ่ปลายปี 2559  
 

อตัราสว่นแสดงประสทิธภิาพในการดาํเนินงาน 
รายการ 

 
 

หน่วย 

งบการเงินรวม 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน 
 

   

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์ รอ้ยละ 2.45 6.15 4.43 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยถ์าวร รอ้ยละ 20.58 26.23 16.59 

อตัราการหมนุของสนิทรพัย ์ เทา่ 0.52 0.55 0.39 
   

บรษิทัฯ มอีตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยเ์ท่ากบัรอ้ยละ 2.5 รอ้ยละ 6.2 และรอ้ยละ 4.4 สาํหรบังวดปี  2558 
2559 และ 2560 ตามลําดบั ซึ่งเป็นอตัราทีค่่อนขา้งตํ่าเน่ืองจากบรษิทัฯ มสีนิทรพัยถ์าวรค่อนขา้งสงูตามลกัษณะการ
ประกอบธุรกจิทีม่กีารลงทุนในสนิทรพัยส์งูเพือ่การดาํเนินงานขดุขนและทาํใหม้คีา่เสือ่มราคาซึง่เป็นคา่ใชจ้่ายทีไ่มใ่ช่เงนิ
สดสงู อยา่งไรกด็ ีหากพจิารณาจากอตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยถ์าวร ซึง่เป็นอตัราทีร่วมกําไรสทุธแิละค่าเสือ่มราคา
ต่อสนิทรพัยถ์าวร จะเท่ากบัรอ้ยละ 20.6 รอ้ยละ  26.2  และรอ้ยละ 16.6 สาํหรบังวดปี  2558 2559 และ 2560 
ตามลาํดบั  

อตัราสว่นวเิคราะหน์โยบายทางการเงนิ 

รายการ 
 

 
หน่วย 

งบการเงินรวม 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

อตัราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน     
อตัราสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (D/E Ratio) เทา่ 5.07 1.67 2.97 
อตัราสว่นหน้ีสนิ ทีม่ภีาระดอกเบีย้ต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (IBD to EQUITY) เทา่ 3.00 1.12 2.00 
อตัราสว่นหน้ีสนิ ทีม่ภีาระดอกเบีย้ต่อ (IBD to EBITDA)  เทา่ 3.25 2.15 4.35 
อตัราสว่นความสามารถในการชาํระหน้ี (DSCR) เทา่ 1.38 2.59 2.14 

 
อตัราส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถอืหุ้น ของบรษิทัฯ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 เพิม่ขึน้จาก ณ วนัที่ 31 

ธนัวาคม 2558 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากสว่นของผูถ้อืหุน้ทีเ่พิม่ขึน้เน่ืองจากบรษิทัฯ มกีําไรสทุธเิพิม่ขึน้และจากการเพิม่
ทุน บรษิทัฯ ได้มกีารชําระคนืเงนิกู้ยมืบางส่วนเพื่อลดดอกเบี้ยจ่าย ในส่วนของอตัราส่วนความสามารถในการชําระ
ดอกเบีย้ บรษิทัมคีวามสามารถในการชาํระดอกเบีย้ลดลงจากปี 2558 เน่ืองจากมภีาระดอกเบีย้และเงนิกูย้มืในสว่นของ
โครงการหงสาเตม็ปี 

 
อยา่งไรกต็ามในปี 2560 อตัราหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้สงูขึน้ เป็นผลสบืเน่ืองมาจากการกูย้มืเงนิโครงการ

แม่เมาะ 8 ทีเ่พิม่สงูขึน้ เพื่อนํามาชําระค่าเครื่องจกัรและอุปกรณ์ที่ใชภ้ายในโครงการ ซึ่งการกู้ยมืเงนิทีเ่พิม่ขึน้เป็นไป
ตามโครงสรา้งเงนิทุนของกจิการ โดยจะดาํรงรกัษาไวไ้มใ่หเ้กดิผลกระทบต่อโครงสรา้งเงนิทุนของกจิการ 





บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 หน้า 1 

เอกสารแนบ 1: รายการเกี่ยวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูม้ีอาํนาจควบคมุและเลขานุการบริษทั 

ชื่อ-สกลุ 
อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒุิการศึกษา/ 
ประวตัิการฝึกอบรม 

สดัส่วน 
การถือหุ้น 

(%) 

ความสมัพนัธท์าง
ครอบครวัระหว่าง

ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลงั 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน/บริษทั 

1. นายสมบรูณ์ มณนีาวา 
กรรมการอสิระ/ ประธาน
กรรมการ 

83 - วศิวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขา
ไฟฟ้ากาํลงั จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

- DAP SEC/2558 

ไมม่ ี ไมม่ ี มนีาคม 2558 – 
ปจัจบุนั 

ประธานกรรมการ/กรรมการ
อสิระ 
 

บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จาํกดั 
(มหาชน) 

2. นายศริชิยั โตวริยิะเวช 
กรรมการอสิระ/ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

54 - ปรญิญาตร ีสาขาวศิวกรรมศาสตร ์
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- ปรญิญาโท สาขาบรหิารธุรกจิ 
University of Florida, USA 

- Certificate in Health Service 
Management สมาคม
โรงพยาบาลเอกชนแหง่ประเทศ
ไทย 

- Certificate of Senior Executive 
Program สถาบนับณัฑติ
บรหิารธุรกจิ ศศนิทร ์

- Certificate in Delivery 
Information Service, Harvard 
Business School, Boston, USA 

- DAP 79/ 2552 
- RCL 1/ 2558 
- DCP 244/ 2560 

ไมม่ ี ไมม่ ี มนีาคม 2558 – 
ปจัจบุนั 

2557-ปจัจบุนั 
 
 

 ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 
กรรมการ 
 
 

บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จาํกดั 
(มหาชน) 
บรษิทั คอนเวอรเ์จนซซ์สิเทมส ์
จาํกดั 

2558 – ปจัจบุนั    
 

2559 – ปจัจบุนั    
2557 - 2558 

ผูอ้าํนวยการฝา่ยการลงทุน
และบรหิารความเสีย่ง 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการผูจ้ดัการ 

บมจ.พริน้ซเิพลิ แคปิตอล 
 
บจก. ไฟรเ์ทรด เอน็จเินียริง่ 
บจก. เทน็ เอม็.ด.ี นครสวรรค ์

2557 - 2558 กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั อลอินัซ ์เมดคิอล เอเชยี 
จาํกดั 

2556 – 2557  ผูอ้าํนวยการฝา่ยการลงทุน บรษิทั โรงพยาบาลบาํรงุราษฎร ์
จาํกดั (มหาชน) 

2551 – 2555 
 
 

ผูอ้าํนวยการดา้นการเงนิ – 
ฝา่ยลงทุน 

บรษิทั กรงุเทพดุสติเวชการ 
จาํกดั (มหาชน) 

3. นางกิง่เทยีน บางออ้ 
กรรมการอสิระ/ กรรมการ
ตรวจสอบ 

73 - ปรญิญาตร ีสาขาการบญัช ี
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

- ปรญิญาโท สาขาการบรหิารธุรกจิ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

 

ไมม่ ี ไมม่ ี มนีาคม 2558 – 
ปจัจบุนั 

กรรมการอสิระ/ กรรมการ
ตรวจสอบ 

บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จาํกดั 
(มหาชน) 

2549 – ปจัจบุนั กรรมการอสิระ/กรรมการ
ตรวจสอบ 
 

บรษิทัไทยไวรโ์พรดกัซ ์จาํกดั 
(มหาชน) 



บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 หน้า 2 

ชื่อ-สกลุ 
อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒุิการศึกษา/ 
ประวตัิการฝึกอบรม 

สดัส่วน 
การถือหุ้น 

(%) 

ความสมัพนัธท์าง
ครอบครวัระหว่าง

ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลงั 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน/บริษทั 

 
- DAP 1/ 2550 
- DCP 53/ 2548 

 
2548 – ปจัจบุนั 

 
ทีป่รกึษา 

 
บรษิทั com-link จาํกดั 

2549 – ปจัจบุนั 
 

2535 –2547 

ประธานกรรมการ/กรรมการ
ตรวจสอบ 
ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ 

บรษิํท ไทยฟิลม ์จาํกดั (มหาชน) 
 
บรษิทั com-link จาํกดั  

4. ดร.มงคล เหล่าวรพงศ ์
กรรมการอสิระ/ กรรมการ
ตรวจสอบ 

48 - ปรญิญาเอก สาขาบญัช ีหลกัสตูร
นานาชาต ิ
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

- ปรญิญาโท สาขาบญัช ี 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

- ปรญิญาโท สาขาบญัช ี 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

- DAP 50/ 2547 
- AACP 18/ 2550 
- DCP 88/ 2550 
- MIA 3/ 2551 
- SFE 15/ 2555 
- HMS 3/ 2556 

ไมม่ ี ไมม่ ี 2559-ปจัจบุนั 
 

มนีาคม 2558 – 
ปจัจบุนั 

กรรมการอสิระ/กรรมการ
ตรวจสอบ 
กรรมการอสิระ/ กรรมการ
ตรวจสอบ 

บรษิทั แอพ็พลาย ดบี ีอนิดสัเตรี
ยล จาํกดั (มหาชน) 
บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จาํกดั 
(มหาชน) 

   
2552 – ปจัจบุนั อาจารยพ์เิศษ สาขาบญัช ี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
2554 - ปจัจบุนั กรรมการอสิระ/ กรรมการ

ตรวจสอบ 
บรษิทั ซ.ีพ.ีแอล. กรุป๊ จาํกดั 
(มหาชน) 

2550 - ปจัจบุนั กรรมการอสิระ/ กรรมการ
ตรวจสอบ 

บรษิทั เจรญิสนิ แอสเสท จาํกดั 

2556 – 2558 อาจารยป์ระจาํ สาขาบญัช ี มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 

5. นายนพพนัธป์ เมอืงโคตร 
รองประธานกรรมการ/ 
กรรมการบรหิาร 

69 - นิตศิาสตรม์หาบณัฑติ (LL.M. 
Corporations) New York 
University, New York, USA 

- ประกาศนียบตัรเนตบิณัฑติไทย 
เนตบิณัฑติยสภา 

- ปรญิญาตร ีนิตศิาสตรบณัฑติ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

- DAP 43/ 2545 

1.21 ไมม่ ี มนีาคม 2558 – 
ปจัจบุนั 

รองประธานกรรมการ บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จาํกดั 
(มหาชน) 

2546 – 2558 รองประธานกรรมการ บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จาํกดั 
2550 – ปจัจบุนั กรรมการอสิระ/ ประธาน

กรรมการตรวจสอบ 
บรษิทั เจรญิสนิ แอสเสท จาํกดั 

2548 – ปจัจบุนั กรรมการ บรษิทั พเีอฟ คอนโทล ์กรุป๊ 
จาํกดั 

   



บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 หน้า 3 

ชื่อ-สกลุ 
อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒุิการศึกษา/ 
ประวตัิการฝึกอบรม 

สดัส่วน 
การถือหุ้น 

(%) 

ความสมัพนัธท์าง
ครอบครวัระหว่าง

ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลงั 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน/บริษทั 

2544 – ปจัจบุนั กรรมการอสิระ/ ประธาน
กรรมการตรวจสอบ 

บรษิทั ออิอน ธนทรพัย ์(ไทย
แลนด)์ จาํกดั (มหาชน) 

2544 – ปจัจบุนั กรรมการอสิระ/ ประธาน
กรรมการสรรหาฯ 

บรษิทัอมตะ คอรป์อเรชัน่ จาํกดั 
(มหาชน) 

2524 – ปจัจบุนั กรรมการ บรษิทั อนิเตอรเ์นชัน่แนล บสิ
ซเินส ลอวเ์ยอรส์ จาํกดั 
 
 
 

6. นายศาศวตั ศริสิรรพ ์
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร/ 
กรรมการ 

54 - วศิวกรรมศาสตรบณัฑติ 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- Master of Business 
Administration, Ohio University, 
Ohio, USA 

- DAP 94/ 2555 
- DCP 244/ 2560 

0.66 เป็นพีช่าย      นาย
วทิวสั     นายภวตั 
และ นายกวติม ์ศริิ

สรรพ ์

มนีาคม 2558 – 
ปจัจบุนั 

ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จาํกดั 
(มหาชน) 

2546 – ปจัจบุนั ประธานกรรมการ บรษิทั เอสวพีเีค จาํกดั 
2546 – 2557 รองประธานกรรมการ บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จาํกดั 
2531 – 2546  กรรมการและรองกรรมการ

ผูจ้ดัการ 
บรษิทั สหกลเอนยเินียร ์จาํกดั 

7. นายวทิวสั ศริสิรรพ ์
ประธานเจา้หน้าทีป่ฏบิตักิาร/
กรรมการ 

53 - วศิวกรรมศาสตรบณัฑติ 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- DAP 94/ 2555 

0.55 เป็นน้องชายนาย
ศาศวตั ศริสิรรพ ์

มนีาคม 2558 – 
ปจัจบุนั 

ประธานเจา้หน้าทีป่ฏบิตักิาร บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จาํกดั 
(มหาชน) 

2546 – ปจัจบุนั รองประธานกรรมการ บรษิทั เอสวพีเีค จาํกดั 
2546 – 2550 รองกรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จาํกดั 
2550 – 2553 กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จาํกดั 
2554 – 2557 ประธานเจา้หน้าทีป่ฏบิตักิาร บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จาํกดั 

8. นายภวตั ศริสิรรพ ์
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
Supply Chain/ กรรมการ 

49 - ปรญิญาตร ีสาขาบรหิาร 
มหาวทิยาลยัรงัสติ 

- AAA Certificate, Golf Complex 
Operation and Management, 
San Diego Golf Academy 

- Master of Business 

0.57 เป็นน้องชายนาย
ศาศวตั ศริสิรรพ ์

มนีาคม 2558 – 
ปจัจบุนั 

ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
Supply Chain 

บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จาํกดั 
(มหาชน) 

2513 – ปจัจบุนั กรรมการ บรษิทั สหกลเอนยเินียร ์จาํกดั 
2546 – ปจัจบุนั กรรมการ บรษิทั เอสวพีเีค จาํกดั 
2550 - 2553 ผูอ้าํนวยการฝา่ยธรุการ และ

ทรพัยากรมนุษย ์
บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จาํกดั 



บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 หน้า 4 

ชื่อ-สกลุ 
อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒุิการศึกษา/ 
ประวตัิการฝึกอบรม 

สดัส่วน 
การถือหุ้น 

(%) 

ความสมัพนัธท์าง
ครอบครวัระหว่าง

ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลงั 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน/บริษทั 

Administration มหาวทิยาลยั
รามคาํแหง 

- DAP 96/ 2555 

ผูอ้าํนวยการฝา่ยจดัซือ้และ
พสัดุ 

2554 – 2557 ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร
จดัหาและคลงัพสัดุ 

บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จาํกดั 
 

9. นายกวติม ์ศริสิรรพ ์
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร
การเงนิ/ กรรมการ 

47 - บรหิารธุรกจิบณัฑติ สาขาการเงนิ
การธนาคาร จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

- Master of Business 
Administration, San Diego 
State University 

- DAP 114/ 2558 
- STRATEGIC CFO รุน่ 5 

0.81 เป็นน้องชายนาย
ศาศวตั ศริสิรรพ ์

มนีาคม 2558 – 
ปจัจบุนั 

ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร
การเงนิ 

บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จาํกดั 
(มหาชน) 

2555 - 2558 ประธานเจา้หน้าทีบ่รษิทั บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จาํกดั 
2553 – 2555 

 
 

2546 – ปจัจบุนั 

ผูอ้าํนวยการสว่นกลยุทธแ์ละ
พฒันาระบบการเงนิภาค
ประชาชน 
กรรมการ 

สาํนกังานเศรษฐกจิการคลงั 
กระทรวงการคลงั 
 
บรษิทั เอสวพีเีค จาํกดั 

10. นายชาล ีรกัษส์ธุ ี
กรรมการ 

59 - บญัชบีณัฑติ สาขาบญัช ี
มหาวทิยาลยัหอการคา้ 

- การจดัการมหาบณัฑติ สาขาการ
จดัการเงนิ มหาวทิยาลยัมหดิล 

- DAP 114/ 2558 

ไมม่ ี ไมม่ ี มนีาคม 2558 – 
ปจัจบุนั 

กรรมการ บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จาํกดั 
(มหาชน) 

    2531 – ปจัจบุนั ผูจ้ดัการฝา่ยการเงนิ บรษิทั เอเอส. แอสโซซเิอท 
เอนยเินียริง่ (1964) จาํกดั 

    2553 – 2558 กรรมการ บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จาํกดั 
11. นายกติตริฐั ทวลีาภ 

กรรมการ 
41 - นิตศิาสตรบ์ณัฑติ จฬุาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 
- บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ สาขา
การจดัการการเงนิ มหาวทิยาลยั
ธุรกจิบณัฑติย ์

- DAP 122/ 2558 

ไมม่ ี ไมม่ ี มนีาคม 2558 – 
ปจัจบุนั 

กรรมการ บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จาํกดั 
(มหาชน) 

2548 – ปจัจบุนั กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ฮอเบริค์ คอนซลัแทนท ์
จาํกดั 

2553 – 2558 กรรมการ บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จาํกดั 
2553 – ปจัจบุนั กรรมการ บรษิทั เอเอม็อาร ์เอเชยี จาํกดั  
2553 – ปจัจบุนั  กรรมการ บจก.สเปเชยีลลสิ เอนยเินียริง่ 

แอนด ์เซอรว์สิเซส 

2553 – ปจัจบุนั กรรมการ บรษิทั ดอิลัตเิมท ซอฟต ์จาํกดั 
2553 – ปจัจบุนั กรรมการ บรษิทั จนู(ประเทศไทย)จาํกดั 



บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 หน้า 5 

ชื่อ-สกลุ 
อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒุิการศึกษา/ 
ประวตัิการฝึกอบรม 

สดัส่วน 
การถือหุ้น 

(%) 

ความสมัพนัธท์าง
ครอบครวัระหว่าง

ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลงั 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน/บริษทั 

12. นางวนัเพญ็ โฆษติเรอืงชยั 
ผูอ้าํนวยการอาวโุสฝา่ยบญัชี
และการเงนิ/ กรรมการ 

56 - บรหิารธุรกจิบณัฑติ สาขาการ
บญัช ีมหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

- ศลิปศาสตรบ์ณัฑติ สาขา
รฐัศาสตร ์มหาวทิยาลยั
รามคาํแหง 

0.07 ไมม่ ี มนีาคม 2558 – 
ปจัจบุนั 

ผูอ้าํนวยการอาวโุสฝา่ยบญัชี
และการเงนิ กรรมการบรษิทั 

บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จาํกดั 
(มหาชน) 

2544 – 2558 ผูอ้าํนวยการอาวโุสฝา่ยบญัชี
และการเงนิ 

บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จาํกดั 

  - บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ สาขา
บรหิาร มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

- DAP 99/ 2555 
- CSP 45/ 2555 
- BRP 7/ 2555 

     

13. นายอวยชยั คลา้ยทบัทมิ 
ผูอ้าํนวยการโครงการแมเ่มาะ 

64 - ปวส. สาขา Tool and Die 
Making วทิยาลยัชา่งกลพระนคร
เหนือ (ราชมงคล) 

- วศิวกรรมศาสตรบ์ณัฑติ  สาขา
อุตสาหกรรม วทิยาลยัเทคโนโลยี
อาชวีศกึษา (ราชมงคล) 

- Mini MBA รุน่ 8 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

- Micro MBA ฐานเศรษฐกจิ รุน่  
24 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

DAP 96/ 2555 

0.37 ไมม่ ี มนีาคม 2558 – 
ปจัจบุนั 

ผูอ้าํนวยการโครงการแมเ่มาะ บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จาํกดั 
(มหาชน) 

2546 – 2558 ผูอ้าํนวยการโครงการเหมอืง
แมเ่มาะ 

บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จาํกดั 

2527 – 2545 วศิวกรควบคุมโครงการขดุ – 
ขนดนิ 

บรษิทั สหกลเอนยเินียร ์จาํกดั 

   
2521 – 2527 หวัหน้าแผนกชา่งกลฯ การไฟฟ้าฝา่ยผลติแหง่ประเทศ

ไทย 

14. นายวฑิรูย ์ชนิวณชิยั 
ผูอ้าํนวยการโครงการหงสา 
 
 
 
 
 

55 
 
 
 
 
 
 

- วศิวกรรมศาสตรบ์ณัฑติ สาขา
ไฟฟ้ากาํลงั สถาบนัเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้ เจา้คุณทหาร
ลาดกระบงั 

- หลกัสตูรรฐัประศาสนศาสตร์
มหาบณัฑติ สาขา MPA สถาบนั
บณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์

ไมม่ ี
 
 
 
 
 
 

ไมม่ ี
 
 
 
 
 
 

มนีาคม 2558 – 
ปจัจบุนั 

ผูอ้าํนวยการโครงการหงสา บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จาํกดั 
(มหาชน) 

2555 – 2558 ผูอ้าํนวยการโครงการ บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จาํกดั 
2554 – 2555 

 
 
 

วศิวกรโครงการ 
 
 
 

บรษิทั อติาเลยีนไทย ดเีวล๊อป
เมนต ์จาํกดั (มหาชน) 
 
 



บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 หน้า 6 

ชื่อ-สกลุ 
อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒุิการศึกษา/ 
ประวตัิการฝึกอบรม 

สดัส่วน 
การถือหุ้น 

(%) 

ความสมัพนัธท์าง
ครอบครวัระหว่าง

ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลงั 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน/บริษทั 

    

15.นายรจุ  บณัฑุวงศ ์       
ผูอ้าํนวยการอาวโุสฝา่ยพฒันา
ธุรกจิ/ทีป่รกึษาอาวโุสทาง
วชิาการ 
          

57 - วศิวกรรมศาสตรบ์ณัฑติ 
สาขาวศิวกรรมเครือ่งกล 
มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์

-  วศิวกรรมศาสตรม์หาบณัฑติ   
    สาขาวศิวกรรมเครือ่งกล  
    มหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี
    เทนเนสซ ีรฐัเทนเนสซ ี 
   ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
- วศิวกรรมศาสตรด์ุษฏบีณัฑติ 
   สาขาวศิวกรรมเครือ่งกล  
   มหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี
   เทนเนสซ ีรฐัเทนเนสซ ี 
   ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

ไมม่ ี ไมม่ ี พฤศจกิายน 
2559 -ปจัจบุนั 

 
 

2554-ตุลาคม 
2559 

ผูอ้าํนวยการอาวโุสฝา่ย
พฒันาธุรกจิ  
 
 
ทีป่รกึษาอาวโุสทางวชิาการ 
รองประธานบรหิารอาวโุส 
(เหมอืงแร)่ 

บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จาํกดั 
(มหาชน) 
 
 
บรษิทั อติาเลยีนไทย ดเีวล๊อป
เมนต ์จาํกดั (มหาชน) 
 

16.นายสรุพล  อน้สวุรรณ 
เลขานุการบรษิทั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

42 -ปรญิญาตร ีพาณชิยศ์าสตรแ์ละการ
บญัช ีการเงนิและการธนาคาร
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

-ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ 
การเงนิและบรหิารปฏบิตักิาร, 
สถาบนับณัฑติ 
พฒันบรหิารศาสตร ์นิดา้ 

- Advance for Corporate 
Secretaries 1/ 2559 
-Company Secretary Program 65/ 
2558 
-Board Reporting Program 17/2558 

ไมม่ ี ไมม่ ี 2558 - ปจัจบุนั  
 
2553– ปจัจบุนั 
 
 
2552 – 2553 
 
2546 – 2552 
 
2543 – 2546 

เลขานุการบรษิทั 
 
ผูอ้าํนวยการฝา่ยงบประมาณ
และจดัหาเงนิทุน 
 
ผูช้ว่ยผูจ้ดัการการเงนิ 
 
ผูจ้ดัการฝา่ยการเงนิและ
วางแผน 
ผูช้ว่ยผูจ้ดัการฝา่ยการเงนิ 

บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จาํกดั 
(มหาชน) 
บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จาํกดั 
(มหาชน) 
 
บรษิทั โตเกยีวมารนีศรเีมอืง
ประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 
บรษิทั นํ่าเฮงคอนกรตี (1992) 
จาํกดั 
บรษิทั เอสท ีแกรนด ์จาํกดั 



บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 หน้า 7 

ชื่อ-สกลุ 
อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒุิการศึกษา/ 
ประวตัิการฝึกอบรม 

สดัส่วน 
การถือหุ้น 

(%) 

ความสมัพนัธท์าง
ครอบครวัระหว่าง

ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลงั 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน/บริษทั 

 
 
 

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



บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1.1 หน้า 1 

เอกสารแนบ 1.1: ข้อมลูการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูม้ีอาํนาจควบคมุของบริษทัฯ 

บริษทั 

กรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอาํนาจควบคมุของบริษทัฯ 

นายสมบูรณ์ 
มณีนาวา 

นายนพพนัธป์ 
เมืองโคตร 

นายศิริชยั  
โตวิริยะเวช 

นางกิ่งเทียน 
บางอ้อ 

ดร.มงคล 
เหล่าวรพงศ ์

นายศาศวตั  
ศิริสรรพ ์

นายวิทวสั  
ศิริสรรพ ์

นายภวตั 
ศิริสรรพ ์

นายกวิตม ์
ศิริสรรพ ์

นายชาลี  
รกัษ์สธุี 

นายกิตติรฐั  
ทวีลาภ 

นางวนัเพญ็ 
โฆษิตเรือง

ชยั 

นายอวยชยั 
คล้ายทบัทิม 

นายวิฑูรย ์
ชินวณิชยั 

 
ดร.รจุ

บณัฑุวงศ ์

บรษิทัฯ 

บรษิทั สหกลอคิวปิ
เมนท ์จาํกดั 
(มหาชน) 

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

บรษิทัยอ่ย 

บรษิทั สหกลพาว
เวอร ์จาํกดั 

 ED,M    ED,M ED,M  ED,M    
   

บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 

บรษิทั เอส.ว.ีพ.ีเค. 
จาํกดั 

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

หมายเหต ุ:  C     =  ประธานกรรมการ  RC = กรรมการบริหารความเสียง   
 D = กรรมการบริษทั ED = กรรมการบริหาร 
 ID  = กรรมการอิสระ  M = ผู้บริหาร    
 AC  = กรรมการตรวจสอบ  

 



บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 2 หน้า 1 

เอกสารแนบ 2: รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการบริษทัฯ และบริษทัย่อย 

รายช่ือ 
บริษทั 

สหกลอิควิปเมนท ์จาํกดั 
บริษทัย่อย 

บริษทั สหกลพาวเวอร ์จาํกดั 

1. นายสมบรูณ์ มณนีาวา    

2. นายนพพนัธป์ เมอืงโคตร    

3. นายศริชิยั โตวริยิะเวช  
 

4. นางกิง่เทยีน บางออ้  
 

5. ดร.มงคล เหล่าวรพงศ ์  
 

6. นายศาศวตั ศริสิรรพ ์    

7. นายวทิวสั ศริสิรรพ ์    

8. นายภวตั ศริสิรรพ ์  
 

9. นายกวติม ์ศริสิรรพ ์    

10. นายชาล ีรกัษส์ธุ ี   

11. นายกติตริฐั ทวลีาภ   

12. นางวนัเพญ็ โฆษติเรอืงชยั   

 

 = เป็นกรรมการในบรษิทัฯ หรอืบรษิทัยอ่ย 



บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 3 หน้า 1 

เอกสารแนบ 3: รายละเอียดเกี่ยวกบัหวัหน้างานตรวจสอบภายใน และหวัหน้างานกาํกบัดแูลการปฏิบตัิงานของบริษทัฯ 

บรษิทัฯ ไดว้่าจา้งหน่วยงานภายนอก คอื  บรษิทั ไอเวลท ์กรุ๊ป จาํกดั เป็นผูต้รวจสอบระบบควบคมุภายในโดยคณุอญัชสา  สวุรรณธวีงศ ์เป็นผูร้บัผดิชอบในการ
ตรวจสอบภายในทัง้ในสว่นของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย โดยหวัหน้าทมีตรวจสอบควบคมุภายใน มคีณุสมบตั ิวฒุกิารศกึษา และประสบการณ์ในการทาํงาน ดงันี้ 

ชื่อ-สกลุ 
อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒุิการศึกษา/ 
ประวตัิการฝึกอบรม 

สดัส่วน 
การถอืหุ้น 

(%) 

ความสมัพนัธท์าง
ครอบครวัระหวา่ง

ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลงั 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง องคก์ร/ประเภทธรุกิจ 

นายอศัวนิ  มะลขิาว 46 - บชบ มหาวทิยาลยัราชมงคล 

ธญัญบรุ ี
- MBA มหาวทิยาลยับรูพา 

0.01% ไม่ม ี 2546 – 2555 

 

2555 – ปจัจุบนั 

ผูจ้ดัการอาวโุส สายงาน
บญัช ี

บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท์
จาํกดั (มหาชน) 

 

 

 

อสงัหารมิทรพัย ์

 

 

 



   บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 4 หน้า 1 

 

เอกสารแนบ 4:  รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
เรยีนทา่นผูถ้อืหุน้ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบของ บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จํากดั (มหาชน) ประกอบดว้ยคณะกรรมการอสิระ 3 
ท่าน ซึ่งมปีระสบการณ์ในดา้นการบรกิารจดัการบญัช ีการเงนิ การกํากบัดูแลกจิการและการบรหิารความเสีย่ง ไดแ้ก่ 
นายศริชิยั โตวริยิะเวช เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นางกิง่เทยีน บางออ้ และ นาย มงคล เหล่าวรพงศ ์เป็น
กรรมการตรวจสอบ ในรอบปีบญัช ี2560 คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฎบิตัหิน้าทีอ่ยา่งเป็นอสิระ โดยไดป้ระชุมรว่มกบั
ฝา่ยบรหิาร ผูต้รวจบญัช ีและผูต้รวจสอบภายในตามวาระทีเ่กีย่วขอ้ง1/ 

 
รายช่ือ ตาํแหน่ง ปี 2559 ปี 2560 

กรรมการ กรรมการ
ตรวจสอบ 

กรรมการ กรรมการ
ตรวจสอบ 

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

2. นางกิง่เทยีน บางออ้ กรรมการอสิระ 9/10 7/7 8/8 5/5 

3. ดร.มงคล เหลา่วรพงศ ์ กรรมการอสิระ 9/10 6/7 8/8 5/5 
1/การเขา้รว่มประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละทา่น 
 

การเขา้ร่วมประชุมในสว่นการกํากบัดูแลกจิการการปฎบิตังิานของคณะกรรมการตรวจสอบมสีาระสาํคญั สรุปได้
ดงัน้ี 

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาสอบทานงบการเงนิและงบการเงนิรวมของบรษิทัประจําไตรมาสและงบ

การเงนิประจาํปีรว่มกบัฝา่ยบรหิารและผูส้อบบญัช ีก่อนนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั นอกจากน้ียงัไดจ้ดัประชุมเป็น
การเฉพาะกบัผูส้อบบญัช ีโดยไมม่ฝีา่ยบรหิารร่วมประชุมดว้ย สาํหรบัรายงานทางการเงนิของบรษิทัสาํหรบัรอบบญัช ี
2560 คณะกรรมการตรวจสอบเหน็วา่รายงานทางการเงนิของบรษิทัไดจ้ดัทาํขึน้อยา่งถูกตอ้ง เป็นไปตามหลกัการบญัชี
ที่รบัรองโดยทัว่ไป มกีารเปิดเผยข้อมูลที่สําคญัอย่างเพยีงพอในหมายเหตุประกอบการเงนิ และมขี้อมูลซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ต่อผูถ้อืหุน้และนกัลงทุน 

2. การสอบทานความพอเพียงและเหมาะสมของระบบการควบคมุภายใน 
คณะกรรมการตรวจสอบไดจ้ดัใหม้กีารว่าจา้ง บรษิทั ไอเวลท์ กรุ๊ป จํากดั ซึ่งเป็นบรษิทัที่ใหบ้รกิารดา้นการ

ตรวจสอบภายใน โดยที่บรษิทั ไอเวลท์ กรุ๊ป จํากดั ไม่มสี่วนได้ส่วนเสยีใดๆกบับรษิทั เพื่อให้การตรวจสอบภายใน
เป็นไปอย่างมปีระสทิธิภาพและประสทิธิผล คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้พจิารณาแผนการตรวจสอบภายใน
ประจาํปี รายงานตรวจสอบภายในกบัฝา่ยบรหิารอยา่งต่อเน่ือง พรอ้มทัง้ใหค้าํแนะนําและแนวทางการตรวจสอบภายใน 

รายงานการตรวจสอบภายในของบรษิทั คณะกรรมการตรวจสอบเหน็ว่าระบบการควบคุมภายในของบรษิทัมี
ความเหมาะสมและเพยีงพอ 

 
 



   บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 4 หน้า 2 

 

 
3. ความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี  

คณะกรรมการตรวจสอบไดส้งัเกตการปฎบิตังิานของผูส้อบบญัชจีากบรษิทั แกรนท ์ ธอนตนั จํากดัโดยนาย
ธรีศกัดิ ์ฉัว่ศรสีกุล  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่6624 ซึ่งไดร้บัอนุมตัใิหเ้ป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัในการประชุมใหญ่
สามญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัในครัง้ทีผ่า่นมา 

คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามคดิเหน็ว่าผูส้อบบญัชมีคีวามเป็นอสิระ เชี่ยวชาญในวชิาชพี มปีระสบการณ์
เหมาะสม ปฎบิตังิานไดผ้ลเป็นอยา่งด ีและเป็นผูส้อบบญัชทีีไ่ดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์

 
4. รายงานท่ีเก่ียวโยงหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาการเปิดเผยขอ้มลูของบรษิทัในกรณีทีเ่กดิรายการเกีย่วโยง หรอื รายการ
ทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใหม้คีวามถกูตอ้งและครบถว้น 

คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ว่าการเปิดเผยขอ้มูลของบรษิทัมคีวามเพยีงพอและเป็นไปตามเงื่อนไข
หลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัย ์และ ก.ล.ต. 

 
5. การกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี 

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ทําการตรวจสอบและสนับสนุนให้บรษิทัมกีารกํากบัดูแลกจิการที่ด ีและปฎิบตัิ
ตามกฏหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัย ์และกฏหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิ
ของบรษิทัอยา่งใกลช้ดิ 

ในรอบปีบญัช ี2560 คณะกรรมการตรวจสอบ ผูต้รวจสอบภายใน ผูส้อบบญัช ีและฝา่ยบรหิารไดพ้จิารณาและ
ดแูลแนวทางการดาํเนินงานของบรษิทัใหเ้ป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกจิการทีด่ ีและกฏหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย์ ขอ้กําหนดของตลาดหลกัทรพัย์ และกฏหมายที่เกี่ยวข้องกบัธุรกิจของบรษิทั และมกีารรเิริม่วาง
แนวทางปฏบิตัใิหเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร ตรวจสอบได ้และสามารถปรบัปรุง แก้ไข เพื่อพฒันาแนวทางการดําเนินการ
ของคณะกรรมการตรวจสอบใหม้คีวามทนัสมยั ทนัต่อกฏเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งมากทีส่ดุ  

 
 

           ขอแสดงความนบัถอื 
               -ลายมอืชือ่- 
         (นายศริชิยั โตวริยิะเวช) 
              ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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เอกสารแนบ 5 : แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน                                                         

 
แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน 

 
บริษทั สหกลอิควิปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

 
สาํหรบัปี 2560 

 
 
 

 
แบบประเมินน้ีจดัทาํโดยคณะกรรมการบริษทัซ่ึงเป็นความเหน็ของคณะกรรมการ

เก่ียวกบัความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 5 หน้า 2 

แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน  

การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) 
 

1. องค์กรแสดงถึงความยดึม่ันในคุณค่าของความซ่ือตรง (integrity) และจริยธรรม  

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

1.1 คณะกรรมการและผูบ้ริหารกาํหนดแนวทาง และมีการปฏิบติัท่ีอยูบ่นหลกัความ
ซ่ือตรงและการรักษาจรรยาบรรณในการดาํเนินงาน ท่ีครอบคลุมถึง 

       1.1.1  การปฏิบติัหนา้ท่ีประจาํวนั และการตดัสินใจในเร่ืองต่าง ๆ  

       1.1.2 การปฏิบติัต่อคู่คา้ ลูกคา้ และบุคคลภายนอก  

 
 
 
 

 

1.2  มีขอ้กาํหนดท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรใหผู้บ้ริหารและพนกังานปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ย
ความซ่ือตรงและรักษาจรรยาบรรณ ท่ีครอบคลุมถึง 

       1.2.1  มีขอ้กาํหนดเก่ียวกบัจริยธรรม (code of conduct) สาํหรับผูบ้ริหารและ
พนกังาน ท่ีเหมาะสม 

       1.2.2  มีขอ้กาํหนดหา้มผูบ้ริหารและพนกังานปฏิบติัตนในลกัษณะท่ีอาจก่อใหเ้กิด
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบักิจการ ซ่ึงรวมถึงการหา้มคอร์รัปชนัอนัทาํใหเ้กิด
ความเสียหายต่อองคก์ร1 

       1.2.3  มีบทลงโทษท่ีเหมาะสมหากมีการฝ่าฝืนขอ้กาํหนดขา้งตน้ 

       1.2.4  มีการส่ือสารขอ้กาํหนดและบทลงโทษขา้งตน้ใหผู้บ้ริหารและพนกังาน 
ทุกคนรับทราบ เช่น รวมอยูใ่นการปฐมนิเทศพนกังานใหม่  ใหพ้นกังานลงนาม
รับทราบขอ้กาํหนดและบทลงโทษเป็นประจาํทุกปี  รวมทั้งมีการเผยแพร่ code of 
conduct ใหแ้ก่พนกังานและบุคคลภายนอกไดรั้บทราบ 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

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

 
 
 
 
 

 

1.4 มีการจดัการอยา่งทนัเวลา หากพบการไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดเก่ียวกบัความ
ซ่ือตรงและการรักษาจรรยาบรรณ 

 
 

 

                                           
1 บริษทัควรกาํหนดการควบคุมภายในตามมาตรการต่อตา้นคอร์รัปชนัใหเ้หมาะสมกบัความเส่ียงของบริษทั 
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คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 
 1.4.1 มีกระบวนการท่ีทาํใหส้ามารถตรวจพบการฝ่าฝืนไดภ้ายในเวลาท่ีเหมาะสม
 1.4.2 มีกระบวนการท่ีทาํใหส้ามารถลงโทษหรือจดัการกบัการฝ่าฝืนไดอ้ยา่ง
เหมาะสม และภายในเวลาอนัควร  
 1.4.3 มีการแกไ้ขการกระทาํท่ีขดัต่อหลกัความซ่ือตรงและการรักษาจรรยาบรรณ
อยา่งเหมาะสม และภายในเวลาอนัควร 

 
 

 
 

 

2. คณะกรรมการมีความเป็นอสิระจากฝ่ายบริหาร และทาํหน้าทีก่าํกบัดูแล (Oversight) และ
พฒันาการดําเนินการด้านการควบคุมภายใน 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

2.1  มีการกาํหนดบทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการแยกจากฝ่ายบริหาร โดยไดส้งวน
สิทธ์ิอาํนาจเฉพาะของคณะกรรมการไวอ้ยา่งชดัเจน 

  

2.2  คณะกรรมการกาํกบัดูแลใหมี้การกาํหนดเป้าหมายการดาํเนินธุรกิจท่ีชดัเจนและ
วดัผลได ้เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบติังานของผูบ้ริหารและพนกังาน 

  

2.3  คณะกรรมการกาํกบัดูแลใหบ้ริษทักาํหนดบทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการและ
ผูบ้ริหารใหถู้กตอ้งตามกฎหมาย กฎบตัร ซ่ึงครอบคลุมบทบาทท่ีสาํคญัของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ผูส้อบบญัชี ผูต้รวจสอบภายใน และผูรั้บผดิชอบต่อรายงาน
ทางการเงิน 

  

2.4  คณะกรรมการเป็นผูมี้ความรู้เก่ียวกบัธุรกิจของบริษทั และมีความเช่ียวชาญท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อบริษทั หรือสามารถขอคาํแนะนาํจากผูเ้ช่ียวชาญในเร่ืองนั้นๆได ้

  

2.5  คณะกรรมการประกอบดว้ยกรรมการอิสระท่ีมีความรู้ ความสามารถน่าเช่ือถือ 
และมีความเป็นอิสระในการปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งแทจ้ริง เช่น ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ
กบับริษทั ไม่มีความสมัพนัธ์อ่ืนใด อนัอาจมีอิทธิพลต่อการใชดุ้ลยพนิิจและปฏิบติั
หนา้ท่ีอยา่งเป็นอิสระ ในจาํนวนท่ีเหมาะสมเพียงพอ 

  

2.6 คณะกรรมการกาํกบัดูแลการพฒันาและปฏิบติัเร่ืองการควบคุมภายใน     
ในองคก์ร ซ่ึงครอบคลุมทั้งการสร้างสภาพแวดลอ้มการควบคุม การประเมินความเส่ียง 
กิจกรรมการควบคุม ขอ้มูลและการส่ือสาร และการติดตาม 
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3. ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การกาํหนดอาํนาจในการส่ังการและ 
ความรับผดิชอบทีเ่หมาะสมเพือ่ให้องค์กรบรรลุวตัถุประสงค์ ภายใต้การกาํกบัดูแล (oversight) ของ
คณะกรรมการ 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

3.1 ผูบ้ริหารระดบัสูงกาํหนดโครงสร้างองคก์รท่ีสนบัสนุนการบรรลุวตัถุประสงคข์อง
บริษทั โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมทั้งทางธุรกิจและกฎหมาย รวมถึงการจดัใหมี้การ
ควบคุมภายในอยา่งมีประสิทธิภาพ เช่น แบ่งแยกหนา้ท่ีในส่วนงานท่ีสาํคญั ซ่ึงทาํให้
เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหวา่งกนั  มีงานตรวจสอบภายในท่ีข้ึนตรงกบักรรมการ
ตรวจสอบ และมีสายการรายงานท่ีชดัเจน เป็นตน้   

  

3.2  ผูบ้ริหารระดบัสูงกาํหนดสายการรายงานในบริษทั โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม
เก่ียวกบัอาํนาจหนา้ท่ี ความรับผดิชอบ และการส่ือสารขอ้มูล 

  

3.3  มีการกาํหนด มอบหมาย และจาํกดัอาํนาจหนา้ท่ีและความรับผดิชอบอยา่ง
เหมาะสมระหวา่งคณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหารระดบัสูง ผูบ้ริหาร และพนกังาน  

  

 

4. องค์กรแสดงถึงความมุ่งม่ันในการจูงใจ พฒันาและรักษาบุคลากรทีมี่ความรู้ความสามารถ 

 คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

4.1  บริษทัมีนโยบายและวิธีการปฏิบติัเพื่อจดัหา พฒันา และรักษาบุคลากรท่ีมีความรู้
และความสามารถท่ีเหมาะสม  และมีกระบวนการสอบทานนโยบายและวิธีการปฏิบติั
นั้นอยา่งสมํ่าเสมอ 

  

4.2  บริษทัมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบติังาน การใหแ้รงจูงใจหรือรางวลัต่อ
บุคลากรท่ีมีผลการปฏิบติังานดี และการจดัการต่อบุคลากรท่ีมีผลงานไม่บรรลุเป้าหมาย 
รวมถึง การส่ือสารกระบวนการเหล่าน้ีใหผู้บ้ริหารและพนกังานทราบ 

  

4.3  บริษทัมีกระบวนการแกไ้ขปัญหาหรือเตรียมพร้อมสาํหรับการขาดบุคลากรท่ีมี
ความรู้และความสามารถท่ีเหมาะสมอยา่งทนัเวลา 

  

4.4  บริษทัมีกระบวนการสรรหา พฒันา และรักษาผูบ้ริหารและพนกังานทุกคน เช่น 
การจดัระบบท่ีปรึกษา (mentoring) และการฝึกอบรม 

  

4.5 บริษทัมีแผนและกระบวนการสรรหาผูสื้บทอดตาํแหน่ง (succession plan) ท่ีสาํคญั   
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5. องค์กรกาํหนดให้บุคลากรมีหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบในการควบคุมภายใน เพือ่ให้บรรลุตาม
วตัถุประสงค์ขององค์กร 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

5.1 คณะกรรมการและผูบ้ริหารมีกระบวนการและการส่ือสารเชิงบงัคบัใหบุ้คลากร 
ทุกคนมีความรับผดิชอบต่อการควบคุมภายใน และจดัใหมี้การปรับปรุงแกไ้ข
กระบวนการปฏิบติั ในกรณีท่ีจาํเป็น 

  

5.2  คณะกรรมการและผูบ้ริหารกาํหนดตวัช้ีวดัผลการปฏิบติังาน การสร้างแรงจูงใจ 
และการใหร้างวลั ท่ีเหมาะสม โดยพิจารณาทั้งเร่ืองการปฏิบติัตาม Code of Conduct 
และวตัถุประสงคใ์นระยะสั้นและระยะยาวของบริษทั 

  

5.3  คณะกรรมการและผูบ้ริหารประเมินแรงจูงใจและการใหร้างวลัอยา่งต่อเน่ือง 
โดยเนน้ใหส้ามารถเช่ือมโยงกบัความสาํเร็จของหนา้ท่ีในการปฏิบติัตามการควบคุม
ภายในดว้ย 

  

5.4 คณะกรรมการและผูบ้ริหารไดพ้ิจารณาไม่ใหมี้การสร้างแรงกดดนัท่ีมากเกินไป 
ในการปฏิบติัหนา้ท่ีของบุคลากรแต่ละคน 

  

 

 

การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 

6. องค์กรกาํหนดวตัถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพยีงพอ เพือ่ให้สามารถระบุและประเมินความเส่ียงต่าง 
ๆ  ทีเ่กีย่วข้องกบัการบรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กร 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

6.1  บริษทัสามารถปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป และเหมาะสมกบั
ธุรกิจในขณะนั้น โดยแสดงไดว้า่รายการในรายงานทางการเงินมีตวัตนจริง ครบถว้น 
แสดงถึงสิทธิหรือภาระผกูพนัของบริษทัไดถู้กตอ้ง  มีมูลค่าเหมาะสม  และเปิดเผย
ขอ้มูลครบถว้น ถูกตอ้ง 

  

6.2 บริษทักาํหนดสาระสาํคญัของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปัจจยัท่ีสาํคญั 
เช่น ผูใ้ชร้ายงานทางการเงิน ขนาดของรายการ แนวโนม้ของธุรกิจ 

  

6.3 รายงานทางการเงินของบริษทัสะทอ้นถึงกิจกรรมการดาํเนินงานของบริษทั 
อยา่งแทจ้ริง 

  

6.4 คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารความเส่ียง อนุมติัและส่ือสารนโยบาย 
การบริหารความเส่ียงใหผู้บ้ริหารและพนกังานทุกคนรับทราบและถือปฏิบติั จนเป็น
ส่วนหน่ึงของวฒันธรรมขององคก์ร 

  



   บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 5 หน้า 6 

7. องค์กรระบุและวเิคราะห์ความเส่ียงทุกประเภททีอ่าจกระทบต่อการบรรลุวตัถุประสงค์ไว้ 
อย่างครอบคลุมทัว่ทั้งองค์กร  

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

7.1 บริษทัระบุความเส่ียงทุกประเภทซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจทั้งระดบั
องคก์ร หน่วยธุรกิจ ฝ่ายงาน และหนา้ท่ีงานต่าง ๆ   

  

7.2  บริษทัวิเคราะห์ความเส่ียงทุกประเภทท่ีอาจเกิดจากทั้งปัจจยัภายในและปัจจยั
ภายนอกองคก์ร ซ่ึงรวมถึงความเส่ียงดา้นกลยทุธ์ การดาํเนินงาน การรายงาน  
การปฏิบติัตามกฎเกณฑ ์และดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ  

  

7.3  ผูบ้ริหารทุกระดบัมีส่วนร่วมในการบริหารความเส่ียง   

7.4  บริษทัไดป้ระเมินความสาํคญัของความเส่ียง โดยพิจารณาทั้งโอกาสเกิดเหตุการณ์ 
และผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน  

  

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

  

 

8. องค์กรได้พจิารณาถึงโอกาสทีจ่ะเกดิการทุจริต ในการประเมินความเส่ียงทีจ่ะบรรลุวตัถุประสงค์
ขององค์กร 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

8.1  บริษทัประเมินโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริตข้ึน โดยครอบคลุมการทุจริตแบบต่างๆ 
เช่น การจดัทาํรายงานทางการเงินเทจ็  การทาํใหสู้ญเสียทรัพยสิ์น  การคอร์รัปชนั   
การท่ีผูบ้ริหารสามารถฝ่าฝืนระบบควบคุมภายใน (management override of internal 
controls)  การเปล่ียนแปลงขอ้มูลในรายงานท่ีสาํคญั  การไดม้าหรือใชไ้ปซ่ึงทรัพยสิ์น
โดยไม่ถูกตอ้ง เป็นตน้ 

  

8.2  บริษทัไดท้บทวนเป้าหมายการปฏิบติังานอยา่งรอบคอบ โดยพิจารณาความเป็นไป
ไดข้องเป้าหมายท่ีกาํหนดแลว้  รวมทั้งไดพ้ิจารณาความสมเหตุสมผลของการให้
ส่ิงจูงใจหรือผลตอบแทนแก่พนกังานแลว้ดว้ยวา่ ไม่มีลกัษณะส่งเสริมใหพ้นกังาน
กระทาํไม่เหมาะสม  เช่น ไม่ตั้งเป้าหมายยอดขายของบริษทัไวสู้งเกินความเป็นจริง  
จนทาํใหเ้กิดแรงจูงใจในการตกแต่งตวัเลขยอดขาย เป็นตน้ 
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เอกสารแนบ 5 หน้า 7 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

8.3 คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาและสอบถามผูบ้ริหารเก่ียวกบัโอกาส 
ในการเกิดทุจริต และมาตรการท่ีบริษทัดาํเนินการเพื่อป้องกนัหรือแกไ้ขการทุจริต 

  

8.4 บริษทัไดส่ื้อสารใหพ้นกังานทุกคนเขา้ใจและปฏิบติัตามนโยบายและแนวปฏิบติั       
ท่ีกาํหนดไว ้ 

  

 

9. องค์กรสามารถระบุและประเมินความเปลีย่นแปลงทีอ่าจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

9.1 บริษทัประเมินการเปล่ียนแปลงปัจจยัภายนอกองคก์ร ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการ
ดาํเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนไดก้าํหนดมาตรการ
ตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงนั้นอยา่งเพยีงพอแลว้  

  

9.2 บริษทัประเมินการเปล่ียนแปลงรูปแบบการทาํธุรกิจ ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการ
ดาํเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนไดก้าํหนดมาตรการ
ตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงนั้นอยา่งเพยีงพอแลว้ 

  

9.3 บริษทัประเมินการเปล่ียนแปลงผูน้าํองคก์ร ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจ 
การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนไดก้าํหนดมาตรการตอบสนองต่อ
การเปล่ียนแปลงนั้นอยา่งเพยีงพอแลว้ 

  

 

การควบคุมการปฏิบัตงิาน (Control Activities) 
 

10. องค์กรมีมาตรการควบคุมทีช่่วยลดความเส่ียงทีจ่ะไม่บรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กร ให้อยู่ในระดับ
ทีย่อมรับได้ 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

10.1  มาตรการควบคุมของบริษทัมีความเหมาะสมกบัความเส่ียง และลกัษณะเฉพาะ
ขององคก์ร เช่น สภาพแวดลอ้ม ความซบัซอ้นของงาน ลกัษณะงาน ขอบเขต 
การดาํเนินงาน รวมถึงลกัษณะเฉพาะอ่ืน ๆ 

  

10.2  บริษทัมีมาตรการควบคุมภายในท่ีกาํหนดเป็นลายลกัษณ์อกัษร และครอบคลุม
กระบวนการต่างๆ อยา่งเหมาะสม  เช่น  มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบติังานเก่ียวกบั
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คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

ธุรกรรมดา้นการเงิน การจดัซ้ือ และการบริหารทัว่ไป ตลอดจนกาํหนดขอบเขต  
อาํนาจหนา้ท่ี  และลาํดบัชั้นการอนุมติัของผูบ้ริหารในแต่ละระดบัไวอ้ยา่งชดัเจน 
รัดกมุ  เพื่อใหส้ามารถป้องกนัการทุจริตได ้ เช่น  มีการกาํหนดขนาดวงเงินและอาํนาจ
อนุมติัของผูบ้ริหารแต่ละระดบั  ขั้นตอนในการอนุมติัโครงการลงทุน  ขั้นตอนการ
จดัซ้ือและวิธีการคดัเลือกผูข้าย  การบนัทึกขอ้มูลรายละเอียดการตดัสินใจจดัซ้ือ  
ขั้นตอนการเบิกจ่ายวสัดุอุปกรณ์ หรือ การเบิกใชเ้คร่ืองมือต่างๆ เป็นตน้ โดยไดจ้ดัใหมี้
กระบวนการสาํหรับกรณีต่าง ๆ ดงัน้ี 
 10.2.1 การเกบ็รวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร และ 
ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว รวมทั้งบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั เพื่อประโยชน์ใน 
การติดตามและสอบทานการทาํรายการระหวา่งกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์ รวมทั้งมีการปรับปรุงขอ้มูลใหเ้ป็นปัจจุบนัเสมอ 
 10.2.2 กรณีท่ีบริษทัอนุมติัธุรกรรมหรือทาํสญัญากบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งในลกัษณะ 
ท่ีมีผลผกูพนับริษทัในระยะยาวไปแลว้ เช่น การทาํสญัญาซ้ือขายสินคา้ การใหกู้ย้มื   
การคํ้าประกนั  บริษทัไดติ้ดตามใหม้ัน่ใจแลว้วา่ มีการปฏิบติัเป็นไปตามเง่ือนไข 
ท่ีตกลงกนัไวต้ลอดระยะเวลาท่ีมีผลผกูพนับริษทั เช่น ติดตามการชาํระคืนหน้ีตาม
กาํหนด หรือมีการทบทวนความเหมาะสมของสัญญา เป็นตน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

10.3 บริษทักาํหนดใหก้ารควบคุมภายในมีความหลากหลายอยา่งเหมาะสม เช่น  
การควบคุมแบบ manual และ automated หรือการควบคุมแบบป้องกนัและติดตาม 

  

10.4 บริษทักาํหนดใหมี้การควบคุมภายในในทุกระดบัขององคก์ร เช่น ทั้งระดบั 
กลุ่มบริษทั หน่วยธุรกิจ สายงาน ฝ่ายงาน แผนก หรือกระบวนการ 

  

10.5 บริษทัมีการแบ่งแยกหนา้ท่ีความรับผดิชอบในงาน 3 ดา้นต่อไปน้ี ออกจากกนั 
โดยเดด็ขาด เพื่อเป็นการตรวจสอบซ่ึงกนัและกนั กล่าวคือ  

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

  

 

 

 

 

11. องค์กรเลอืกและพฒันากจิกรรมการควบคุมทัว่ไปด้วยระบบเทคโนโลย ีเพือ่ช่วยสนับสนุน 
การบรรลุวตัถุประสงค์ 
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คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

11.1 บริษทัควรกาํหนดความเก่ียวขอ้งกนัระหวา่งการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ                  
ในกระบวนการปฏิบติังานและการควบคุมทัว่ไปของระบบสารสนเทศ 

  

11.2 บริษทัควรกาํหนดการควบคุมของโครงสร้างพื้นฐานของระบบเทคโนโลยใีหมี้
ความเหมาะสม 

  

11.3 บริษทัควรกาํหนดการควบคุมดา้นความปลอดภยัของระบบเทคโนโลยใีหมี้             
ความเหมาะสม 

  

11.4  บริษทัควรกาํหนดการควบคุมกระบวนการไดม้า การพฒันา และการบาํรุงรักษา
ระบบเทคโนโลยใีหมี้ความเหมาะสม 

  

 

12. องค์กรจัดให้มีกจิกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซ่ึงได้กาํหนดส่ิงทีค่าดหวงัและขั้นตอนการ
ปฏิบัติ เพือ่ให้นโยบายทีก่าํหนดไว้น้ันสามารถนําไปสู่การปฏิบัตไิด้ 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

12.1 บริษทัมีนโยบายท่ีรัดกมุเพื่อติดตามใหก้ารทาํธุรกรรมของผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว ตอ้งผา่นขั้นตอนการอนุมติั            
ท่ีกาํหนด เช่น ขอ้บงัคบัของบริษทั เกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย                
เกณฑข์องสาํนกังาน ฯลฯ เพื่อป้องกนัการหาโอกาสหรือนาํผลประโยชน์ของบริษทั          
ไปใชส่้วนตวั   

  

12.2 บริษทัมีนโยบายเพื่อใหก้ารพิจารณาอนุมติัธุรกรรมกระทาํโดยผูท่ี้ไม่มีส่วนไดเ้สีย
ในธุรกรรมนั้น 

  

12.3 บริษทัมีนโยบายเพื่อใหก้ารพิจารณาอนุมติัธุรกรรมคาํนึงถึงประโยชน์สูงสุดของ
บริษทัเป็นสาํคญั และพิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการท่ีกระทาํกบับุคคลภายนอก   
(at arms’ length basis) 

  

12.4 บริษทัมีกระบวนการติดตามดูแลการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วม 
รวมทั้งกาํหนดแนวทางใหบุ้คคลท่ีบริษทัแต่งตั้งใหเ้ป็นกรรมการหรือผูบ้ริหาร               
ในบริษทัยอ่ยหรือร่วมนั้น ถือปฏิบติั  (หากบริษทัไม่มีเงินลงทุนในบริษทัย่อยหรือ             
บริษทัร่วมไม่ต้องตอบข้อนี)้ 

  

 
คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

12.5  บริษทักาํหนดหนา้ท่ีและความรับผดิชอบในการนาํนโยบายและกระบวนการ             
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คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

ไปปฏิบติัโดยผูบ้ริหารและพนกังาน 

12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิบติัของบริษทัไดรั้บการนาํไปใชใ้นเวลาท่ีเหมาะสม 
โดยบุคลากรท่ีมีความสามารถ รวมถึงการครอบคลุมกระบวนการแกไ้ขขอ้ผดิพลาด          
ในการปฏิบติังาน 

  

12.7 บริษทัทบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบติัใหมี้ความเหมาะสมอยูเ่สมอ   
 

ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล (Information & Communication) 
 

13. องค์กรข้อมูลทีเ่กีย่วข้องและมีคุณภาพ เพือ่สนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดาํเนินไปได้
ตามทีก่าํหนดไว้ 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

13.1 บริษทักาํหนดขอ้มูลท่ีตอ้งการใชใ้นการดาํเนินงาน ทั้งขอ้มูลจากภายในและ
ภายนอกองคก์ร ท่ีมีคุณภาพและเก่ียวขอ้งต่องาน 

  

13.2 บริษทัพิจารณาทั้งตน้ทุนและประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ รวมถึงปริมาณและความถูกตอ้ง
ของขอ้มูล  

  

13.3 บริษทัดาํเนินการเพื่อใหค้ณะกรรมการมีขอ้มูลท่ีสาํคญัอยา่งเพียงพอสาํหรับ               
ใชป้ระกอบการตดัสินใจ ตวัอยา่งขอ้มูลท่ีสาํคญั เช่น รายละเอียดของเร่ืองท่ีเสนอ              
ใหพ้ิจารณา เหตุผล ผลกระทบต่อบริษทั ทางเลือกต่าง ๆ  

  

13.4 บริษทัดาํเนินการเพื่อใหก้รรมการบริษทัไดรั้บหนงัสือนดัประชุมหรือเอกสาร
ประกอบการประชุมท่ีระบุขอ้มูลท่ีจาํเป็นและเพยีงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุม
ล่วงหนา้อยา่งนอ้ยภายในระยะเวลาขั้นตํ่าตามท่ีกฎหมายกาํหนด  

  

13.5 บริษทัดาํเนินการเพื่อใหร้ายงานการประชุมคณะกรรมการมีรายละเอียดตามควร        
เพื่อใหส้ามารถตรวจสอบยอ้นหลงัเก่ียวกบัความเหมาะสมในการปฏิบติัหนา้ท่ีของ
กรรมการแต่ละราย เช่น การบนัทึกขอ้ซกัถามของกรรมการ ความเห็นหรือขอ้สงัเกต
ของกรรมการในเร่ืองท่ีพิจารณา ความเห็นของกรรมการรายท่ีไม่เห็นดว้ยกบัเร่ือง 
ท่ีเสนอพร้อมเหตุผล เป็นตน้ 
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คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

13.6 บริษทัมีการดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 
 13.6.1 มีการจดัเกบ็เอกสารสาํคญั ไวอ้ยา่งครบถว้นเป็นหมวดหมู่ 
 13.6.2 กรณีท่ีไดรั้บแจง้จากผูส้อบบญัชีหรือผูต้รวจสอบภายในวา่มีขอ้บกพร่อง         
ในการควบคุมภายใน บริษทัไดแ้กไ้ขขอ้บกพร่องนั้นอยา่งครบถว้นแลว้  

 
 
 

 

 

14. องค์กรส่ือสารข้อมูลภายในองค์กร ซ่ึงรวมถึงวตัถุประสงค์และความรับผดิชอบต่อ 
การควบคุมภายในทีจํ่าเป็นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดําเนินไปได้ตามทีว่างไว้ 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

14.1 บริษทัมีกระบวนการส่ือสารขอ้มูลภายในอยา่งมีประสิทธิภาพ และมีช่องทาง             
การส่ือสารท่ีเหมาะสม เพื่อสนบัสนุนการควบคุมภายใน  

  

14.2 บริษทัมีการรายงานขอ้มูลท่ีสาํคญัถึงคณะกรรมการบริษทัอยา่งสมํ่าเสมอ และ           
คณะกรรมการบริษทัสามารถเขา้ถึงแหล่งสารสนเทศท่ีจาํเป็นต่อการปฏิบติังาน หรือ
สอบทานรายการต่าง ๆ ตามท่ีตอ้งการ เช่น การกาํหนดบุคคลท่ีเป็นศูนยติ์ดต่อเพื่อให้
สามารถติดต่อขอขอ้มูลอ่ืนนอกจากท่ีไดรั้บจากผูบ้ริหาร รวมทั้งการติดต่อสอบถาม
ขอ้มูลจากผูส้อบบญัชี   ผูต้รวจสอบภายใน  การจดัประชุมระหวา่งคณะกรรมการและ
ผูบ้ริหารตามท่ีคณะกรรมการร้องขอ การจดักิจกรรมพบปะหารือระหวา่งคณะกรรมการ
และผูบ้ริหารนอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการ  เป็นตน้    

  

14.3 บริษทัจดัใหมี้ช่องทางการส่ือสารพิเศษหรือช่องทางลบัเพื่อใหบุ้คคลต่าง ๆ              
ภายในบริษทัสามารถแจง้ขอ้มูลหรือเบาะแสเก่ียวกบัการฉอ้ฉลหรือทุจริตภายในบริษทั 
(whistle-blower hotline) ไดอ้ยา่งปลอดภยั 

  

 

15. องค์กรได้ส่ือสารกบัหน่วยงานภายนอก เกีย่วกบัประเด็นทีอ่าจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

15.1 บริษทัมีกระบวนการส่ือสารขอ้มูลกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอกองคก์รอยา่งมี
ประสิทธิภาพ และมีช่องทางการส่ือสารท่ีเหมาะสม เพื่อสนบัสนุนการควบคุมภายใน 
เช่น จดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีหรือหน่วยงานนกัลงทุนสมัพนัธ์  ศูนยรั์บเร่ืองร้องเรียน เป็นตน้ 
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คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

15.2 บริษทัจดัใหมี้ช่องทางการส่ือสารพิเศษหรือช่องทางลบัเพื่อใหผู้มี้ส่วนไดเ้สีย
ภายนอกองคก์รสามารถแจง้ขอ้มูลหรือเบาะแสเก่ียวกบัการฉอ้ฉลหรือทุจริต (whistle-
blower hotline) แก่บริษทัไดอ้ยา่งปลอดภยั 

  

   
 

ระบบการตดิตาม (Monitoring Activities) 
 

16. องค์กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพือ่ให้ม่ันใจได้ว่าการควบคุมภายในยงัดําเนินไป
อย่างครบถ้วน เหมาะสม 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

16.1 บริษทัจดัใหมี้กระบวนการติดตามการปฏิบติัตามจริยธรรมธุรกิจและขอ้กาํหนด
หา้มฝ่ายบริหารและพนกังานปฏิบติัตนในลกัษณะท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้                 
ทางผลประโยชน์ เช่น กาํหนดใหแ้ต่ละส่วนงานติดตามการปฏิบติั  และรายงาน
ผูบ้งัคบับญัชา หรือมอบหมายใหห้น่วยงานตรวจสอบภายในติดตามการปฏิบติั และ
รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  เป็นตน้ 

  

16.2 บริษทัจดัใหมี้การตรวจสอบการปฏิบติัตามระบบการควบคุมภายในท่ีวางไว ้            
โดยการประเมินตนเอง และ/หรือการประเมินอิสระโดยผูต้รวจสอบภายใน 

  

16.3 ความถ่ีในการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกบัการเปล่ียนแปลงของ
บริษทั 

  

16.4 ดาํเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยผูท่ี้มีความรู้และ
ความสามารถ 

  

16.5 บริษทักาํหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในใหข้ึ้นตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ  

  

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

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

17.1 บริษทัประเมินผลและส่ือสารขอ้บกพร่องของการควบคุมภายใน และดาํเนินการ
เพื่อติดตามแกไ้ขอยา่งทนัท่วงที หากผลการดาํเนินงานท่ีเกิดข้ึนแตกต่างจากเป้าหมาย        
ท่ีกาํหนดไวอ้ยา่งมีนยัสาํคญั 

  

17.2 บริษทัมีนโยบายการรายงาน ดงัน้ี 
 17.2.1 ฝ่ายบริหารตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัโดยพลนั ในกรณีท่ีเกิด
เหตุการณ์หรือสงสยัวา่มีเหตุการณ์ทุจริตอยา่งร้ายแรง มีการปฏิบติัท่ีฝ่าฝืนกฎหมาย  
หรือมีการกระทาํท่ีผดิปกติอ่ืน ซ่ึงอาจกระทบต่อช่ือเสียงและฐานะการเงินของบริษทั
อยา่งมีนยัสาํคญั 
 17.2.2 รายงานขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระสาํคญั พร้อมแนวทางการแกไ้ขปัญหา 
(แมว้า่จะไดเ้ร่ิมดาํเนินการจดัการแลว้) ต่อคณะกรรมการบริษทั/คณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพือ่พิจารณาภายในระยะเวลาอนัควร 
 17.2.3 รายงานความคืบหนา้ในการปรับปรุงขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระสาํคญัต่อ
คณะกรรมการบริษทั/คณะกรรมการตรวจสอบ 
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-ไม่ม-ี  
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